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فالکتها را
چگونه توجیه میکنند؟
مجیدمحمدی

در رقابــت با دولت روحانی و برای انداختن مشــکالت بر
گردن آن در دوران تبلیغات انتخابات قالبی ،این قول را که
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها است کنار گذاشتند ،و
روشن است که بالفاصله بعد از روی کار آمدن نمیتوانستند
به آن بازگردند .اما پس از به دســت گرفتن سکان دولت،
مشکالت را به دولت یا حتی رژیم سابق نسبت میدهند .به
سراغ دولتهای قبل از روحانی نیز نمیروند ،چون مجبور
میشوند دولت احمدینژاد را نیز سرزنش کنند و به دلیل
آ
ن که بسیاری از اعضای تیم احمدینژاد در دولت رئیسی
حضور دارند ،نمیخواهند چنین کننــد .هنوز در ادبیات
مقامات جمهوری اســامی و روزنامه کیهان ،بســیاری از
مشکالت به دوران پهلوی که بیش از چهار دهه از پایان کار
آن میگذرد ،نسبت داده میشود.
بوقهای تبلیغاتی رژیم هر روز مطالبی منتشر میکنند که
محتوای آن خالی بودن خزانه در پایان دولت روحانی ،یا باال
آوردن قرض یا کمبود بودجه در دولت وی است .برخی از
مقامات دولت قبل گهگاه به این ادعاها پاسخ میدهند ،اما
صدای آنها در میان داد و هوار بوقهای موجود که همه در
اختیار رئیسی و همراهان وی است ،گم میشوند.
مشکالت روابط بینالملل :ظلم غرب

همراهان رئیسی که امروز همه در دولت مقام گرفتهاند ،در رقابت با دولت روحانی و برای انداختن مشکالت
بر گردن آن در دوران تبلیغات انتخابات قالبی ،این قول را که مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها است
کنار گذاشتند ،و روشن است که بالفاصله بعد از روی کار آمدن نمیتوانستند به آن بازگردند .اما پس از به
دست گرفتن سکان دولت ،مشکالت را به دولت یا حتی رژیم سابق نسبت میدهند .به سراغ دولتهای
قبل از روحانی نیز نمیروند ،چون مجبور میشوند دولت احمدینژاد را نیز سرزنش کنند و به دلیل آ 
ن که
بسیاری از اعضای تیم احمدینژاد در دولت رئیسی حضور دارند ،نمیخواهند چنین کنند .هنوز در ادبیات
مقامات جمهوری اسالمی و روزنامه کیهان ،بسیاری از مشکالت به دوران پهلوی که بیش از چهار دهه از
پایان کار آن میگذرد ،نسبت داده میشود.
حکومــت جمهوری اســامی ایــران به دلیــل فقدان
مسئولیتپذیری و پاســخگویی ،نظارتناپذیری و تمرکز
قدرت در مرکز کشور و دستگاه رهبری ،از هر قدرت قانونی
و غیر قانونی برای انجام خواستههایش برخوردار است .بنابر
این اگر مشــکلی در کشور حل نمیشود ،به فقدان قدرت
یا عدم دسترســی به منابع مربوط نمیشود ،بلکه ناشی از
ناکارآمدی ،ناشایســتگی مقامات به هنگام انتصاب ،فساد،
و نادرستی سیاستها اســت .حکومت جمهوری اسالمی
البته برای توجیه این امور نمیتواند به ریشهها ارجاع دهد
و به همین لحاظ به سراغ بهانهها و توجیهات قالبی ،دهان
پرکن ،و ظاهرا عامهپسند میرود.
در این نوشــته به پنج دسته از مشکالت بنیادی کشور و
توجیهات قالبی بــرای وجود آنها میپردازم .برای توجیه
ناتوانی حکومت برای حل آنهــا نیز موضوعاتی به میان
کشــیده میشوند که از دست بشر یا حکومتها خارجند،
مثل تغییرات اقلیمی یا دخالت ابرقدرتها در آب و هوای
دنیا ،توطئه قدرتهای خارجی ،و اموری که گذشته است.
در برخی از توجیهات مثل دولتی شدن امور نیز خود را به
فراموشی میزنند که چه کسانی اقتصاد و فرهنگ کشور را
دولتی کردهاند و از آن بهره بردهاند و میبرند.
مشکالت زیستمحیطی :تغییرات اقلیمی ،همسایگان ،و
جنگ «یونی» امریکا

پــس از باال گرفتن اعتراضات در مــورد کمآبی ،مقامات و
بوقهای تبلیغاتی به سه دسته توجیه دست زدند .مجتبی
ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ،با تقلید از گوین نیوسام ،فرماندار کالیفرنیا ،که همه
مشکالت این ایالت را بر گردن گرم شدن زمین میاندازد،
میگوید« :امروز کل کشور با مشکل کمبود آب مواجه است
که دالیل آن هم به تغییر اقلیم بازمیگردد( ».تابناک ۹ ،آذر
 )۱۴۰۰عامل این تغییرات نیز نه چین و هند و روسیه ،بلکه
تمدن غربی است و ایرانیان راهی جز دعای باران ندارند.
دسته دوم به سراغ دســت درازی همسایگان به آبهای
مشــترک میروند« :ترکیه با سدسازی بر رودهای منتهی
به کردستان و آذربایجان شــرقی حقآبه ایران را تضییع
نشریهاجتماعیفرهنگی

میکند( ».کاظم موسوی ،عضو مجلس از اردبیل ،تابناک
 ۹آذر )۱۴۰۰
کار دسته سوم در چارچوب نظریه توطئه قابل فهم است؛
این که امریکا و کشورهای اروپایی ابرهایی را که به سمت
ایران میآیند ،از باران خالی میکنند ،یا با «استفاده دشمن
از سالحهای اکولوژیکی و درگیرکردن کشور ما در جنگ
آبی ـ اقلیمی» (خبرگزاری تســنیم  ۲۲آذر  )۱۴۰۰یکی
از مصاحبه شــوندگان میگوید« :ترکیه توانایی بارانزایی
ابرها را قبل از اینکه به کشور ما برسند بهطور کامل تخلیه
میکند( «.همان جا)
ادعاهــای این فرد در مورد نقش امریکا شــگفتانگیز ،اما
بیپایه و اساس است« :در زمان حاضر آمریکا تمرکز خود
را روی استفاده از تکنولوژی نظامی در محیط زیست کرده
است  ...یکی از این تکنولوژیها استفاده از «سالح هارپ»
است .هارپ سالحی است که با تغییر در میدان مغناطیسی
زمین بر فرآیندهای طبیعی اثر میگذارد و شرایط اقلیمی
را بهنفع کشوری که تکنولوژی استفاده از آن را دارد ،عوض
میکند .هارپ بر ذرات باردار در خطوط مغناطیسی زمین
تأثیر میگذارد .اتمهای خنثی را به یون تبدیل میکند و
توفان الکترومغناطیســی ایجاد میکند و با این کار انرژی
را در هر نقطهای از جهان که میخواهد ،متمرکز میکند
و به آب ،کشــاورزی و اقلیم کشــور هدف آسیب میزند.
یکی دیگــر از روشهای جنگ آبی ـ اقلیمی ،جنگ یونی
است که در آسمان انجام میشود .آمریکا پهپادهایی را که
حاوی نانوذرات هستند ،به کشورهای هدف میفرستد و این
ذرات اتمسفر آن منطقه را خراب میکنند و جلو بارش را
میگیرند .این ذرات در کشتزارها مینشینند و حاصلخیزی
خاک را از بین میبرند ».این گونه ســخنان بیاساس که
ناکارآمــدی مقامات و اتالف و ناشایســتگیهای آنها را
پوشش میدهند ،هیچ مبنای مشاهداتی و تحقیقاتی ندارند.
این افراد صرفا بر اســاس همین مهمالتی که میبافند ،در
دانشگاهها استخدام میشوند.
مشکالت اقتصادی :رژیم سابق و دولت قبل

همراهان رئیســی که امروز همه در دولت مقام گرفتهاند،

این نوع توجیه بیتالغزل همیشــگی مقامات و بوقهای
تبلیغاتی رژیم بوده است و آن را هیچوقت و با هیچ چیزی
عوض نخواهند کرد .در دوره مذاکرات هســتهای ،مقامات
«معصومانی» هســتند که دو دهــه دروغگویی و اتالف و
فرصتســوزی برای صدها میلیارد دالر درآمد کشور را به
خاطــر برنامه اتمی غیرصلحآمیز خود بر گردن دولتهای
غربی میاندازند .در مذاکراتی که در وین جریان داشــته
اســت ،عامل کندی مذاکرات یا به نتیجه نرســیدن آن
همیشــه زیادهخواهی طرف مقابل است و نه خواستههای
نامعمول مقامات .تروریسم و گروگانگیری و راهزنی و حمله
به کشورهای همسایه از نظر آنها رخ نداده است .خامنهای
مکررا از این عبارت استفاده کرده که دوران بزن و دررویی
غرب تمام شده است .این اظهار نظر و اعمال حکومت ،دقیقا
به این معنا بوده اســت که دوران بزن و دررویی جمهوری
اسالمی ایران آغاز شده است.
عبــارت تحریمهــای «ظالمانه» از زبــان آنها نمیافتد.
توجیهاتــی از این قبیــل خاص رژیمهای کمونیســتی،
فاشیستی ،و اسالمگرا بوده است .البته خریدار این فرافکنی
در داخل کم شده است و به همین علت مقامات به رقبای
داخلــی بیش از دولتهــای غربی در ایــن زمینه حمله
میکننــد .برخی از مقامات این مظلومنمایی را با ادعاهای
ابرقدرتی خود سازگار نمییابند و از آنها دست کشیدهاند.
مشکالت حکمرانی :سرزنش یکدیگر

یکی از عادات مجلس و دولت در جمهوری اسالمی ایران
این بوده اســت که ناکارآمدی خــود را بر گردن قوه دیگر
بیندازند ،گویی خودشــان یکباره از آسمان به زمین نازل
شدهاند .اما وقتی این دو با هماهنگ هستند ،مثل مجلس
ششم و دولت خاتمی ،مجلس هشتم و دولت احمدینژاد ،و
مجلس یازدهم و دولت رئیسی این فرافکنی ممکن نیست.
در ایــن حال مجلس و دولت باهم به ســراغ دولت قبلی
میروند یا از گروه خــود فاصله میگیرند .یکی از اعضای
مجلــس یازدهم در یک مصاحبــه میگوید« :نمایندگان
خودشــان هم نمیدانند به چه رأی میدهند و شــب در
تلویزیون میبینند ».یک عضو دیگر نیز از دســتکاری در
بودجه خبر میدهد.
مشکالت بهرهوری و رشد :دولتیسازی

اکنون که قدرت و ثروت و منزلتهای کشور همه در اختیار
قشــر کوچک وفادار به علی خامنهای است و مردم فقیرتر
و بیکارتر شــدهاند ،این فرصت برای مقامات فراهم شــده
است که مشکالت را بر گردن دولتی شدن و بزرگ شدن
دولت بیندازند تا مســئولیت معیشت مردم از دوش آنها
فروافتد .کســانی مثل قالیباف که امروز بخشی از حجیم
ترین و متمرکزترین حکومت در تاریخ ایران را در دســت
دارند ،مشکالت را بر گردن دولتی بودن امور میاندازند (الف
 ۲۷آذر  .)۱۴۰۰مقامات دولت رئیســی با انحصاری کردن
منابع در دست سپاه و بیت و شرکتهای دولتی ،از مردم
با دستهای خالی میخواهند رشد  ۸درصدی وعده داده
شــده برای سال  ۱۴۰۱را محقق سازند (سخنگوی دولت
 ۲۳آذر .)۱۳۴۰
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کانادا و چین،
تکنولوژی و اقتصاد
یا تحریم و تقابل؟
دولت کانادا قرار است بهزودی به پیشنهاد شرکت بزرگ
ارتباطات هواوی برای ایجاد اینترنت و شبکه تلفن همراه
نسل پنجم پاسخ منفی دهد و این شرکت را تحریم کند.
این تصمیم بنا به دالیل مختلفی از جمله «امنیت ملی،
منافع اقتصادی و همچنین حفاظت از منافع کشورهای
ط گی سن-
متحد» گرفته خواهد شد .این تصمیم توس 
ژاگ سفیر پیشــین کانادا در چین و از دستاندرکاران
موسسه مطالعات بینالملل دانشگاه  UQAMو میشل
ژونو-کاتســویا از مقامات سابق اداره اطالعات و امنیت
کانادا که در حال حاضر رئیس گروه نورث گیت اســت
تأیید شد.
گروه نورث گیت  NorthGateســازمانی تخصصی در
زمینه تعیین و تشــخیص ریسک شرکتهای فعال در
کانادا از لحاظ امنیتی ،تروریسم ،جاسوسی و موارد مانند
آن است .شرکت هواوی یکی از مهمترین و بزرگترین
بازیگران در زمینه ارتباطات است و نشریه وال استریت
ژورنال در تاریخ دوازدهم اکتبر امسال ارزش این شرکت
را حدود نود میلیارد دالر برآورد کرده است.
نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا ۵جی استاندارد جدید
جهانی اســت که پس از نسلهای اول تا چهارم عرضه
میشود .نســل پنجم اینترنت در واقع خواهد توانست
هرکس و هر چیزی را به هم مرتبط کند .این نســل از
شبکه قادر به پشتیبانی از فنآوری جدید اینترنت اشیاء
نیز خواهد بود .بهعالوه ،سرعت و ظرفیت اینترنت در این
نسل از نسلهای ماقبل خود به شکل قابلتوجهی باالتر
خواهد بود .همچنین نســل پنجم به دلیل ظرفیت باال
کمتر از نسلهای پیش از خود دچار انسداد و اخالل در
انتقال داده خواهد شد .امری که این تکنولوژی را برای
کاربران و بهویژه شرکتها جذاب میکند.
تکنولوژی نســل پنجم هواوی در حال حاضر کمی در
کانادا مورداســتفاده قرار گرفته است .مشترکین تلفن
همراهی که از محصوالت این شرکت استفاده میکنند و
همینطور شرکتهای بزرگ ارتباطات که درگذشته از
تجهیزات و تکنولوژی هواوی را خریداری کرده و کماکان
استفاده میکنند از این جمله هستند .به گفته میشل
ژونو-کاتسویا ،دولت کانادا باید در تصمیمی که قرار است
بهزودی اعالم کند تکلیف آن بخشی از شبکه ارتباطات
را که از تجهیزات هواوی استفاده میکنند را نیز مشخص
کند.
بحث در مورد اینکه دولت جاســتین ترودو به شرکت
هواوی چراغ سبز برای ورود به کانادا میدهد یا خیر داغ
اســت .هرچند به عقیده برخی از کارشناسان مثل روز
روشن است که جواب منفی است.
گذشته از ســابقه نهچندان خوب چین در جمعآوری
اطالعات حســاس ،دیگر شرکا و متحدین اصلی کانادا
یعنی کشــورهای عضــو گروه «پنج چشــم» یا Five
 Eyesعملیات هواوی را به شــکل جــدی ممنوع یا
محدود کردهاند .گروه پنج چشم شامل کانادا ،بریتانیا،
استرالیا ،زالندنو و ایاالت متحده آمریکا است که پس از
جنگ جهانی دوم باهدف همکاری مشترک اطالعاتی و
امنیتی تشکیل شد و تمام اعضای آن تا کنون نسبت به
فعالیت هواوی بدبین بودهاند؛ بنابراین ،اگر کانادا با هواوی
همکاری کند ممکن است سایر کشورهای این گروه از
همکاری اطالعاتی با کانادا دست بکشند و از ترس اینکه
اطالعات حساسشان به دســت دشمن نرسد دیگر به
کانادا اعتماد نکنند .کانادا نیز ازآنجاکه مانند بریتانیا و
ایاالت متحده سرویس اطالعاتی قدرتمندی ندارد پس از
این نخواهد توانست از کمکهای آنها برای خنثیکردن
خطرهای تروریستی بالقوه در خاکش یا خطرهایی که
شهروندانش را در کشــورهای خارجی تهدید میکند
استفاده کند.
با تمام این اوصاف ،هنوز ممکن است دولت کانادا برای
حفظ روابط حســنه با چین به این تقاضا پاسخ مثبت
دهد .آنچه مســلم اســت این اســت که با قبول یا رد
این پیشنهاد ،شــرکتها و سازمانهای کانادایی از شر
جاسوسی در امان نخواهند بود.
منبع :نشریه هفته
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NOW SELLING
1-3 BEDROOM HOMES IN
NEIGHBOURHOOD ONE
90% SOLD

The City of Lougheed is a 37-acre community on SkyTrain that will change the region.
Build your legacy in Neighbourhood One.
2 bedrooms from the high $700,000s and 3 bedrooms from the high $800,000s.
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سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسالمی با اشاره به پرونده هواپیمای اوکراینی:
دادخواستی از کانادا به دادگاه ما ارسال نشده است

حامد اسماعیلیون :کلمه حقیقت را غرامت ترجمه نکنید!

«پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل
نواقصی که داشت ،به دادسرا عودت
داده شــده تا با رفع نقص به دادگاه
ارســال شــود ».ذبیحاهلل خدائیان،
ســخنگوی قوه قضاییــه جمهوری
اسالمی ضمن بیان این مطلب ،یکی
از نقصهــای پرونده را عــدم اعالم
نظر کارشناس ،به اولیای دم دانسته
و گفته اســت« :پرونده در دادســرا
رســیدگی و به همراه کیفرخواست
به دادگاه ارسال شده و در نتیجه آن
چند جلســه – دادرسی -هم برگزار
شده است».
ســخنگوی قوه قضاییه کــه خود و
همکارانش ،بارهــا صالحیت دولت
کانادا را برای رســیدگی به سرنگونی
پــرواز  ۷۵۲رد کردهانــد؛ همچنین
عنوان کرده« :دادخواستی از کانادا ،به
دادگاه تسلیم نشده است».
جمهوری اسالمی این خبر را در فاصله
کوتاهــی بعد از صــدور ضرباالجل
کشــورهای کانادا ،بریتانیا ،ســوئد و
اوکراین منتشــر میکند؛ با اینکه در
طی این دو سال ،خود را مالک پرونده
و نسبت به فشارهای بین المللی برای
پاسخگویی؛ بیتوجه نشان داده است.
این چهار کشور؛ به جمهوری اسالمی
وقــت دادهاند تا موافقت خود را برای
شــرکت در مذاکرات  ۲۲ژانویه که
درباره حقیقت یابی سقوط هواپیمای
 ۷۵۲است؛ اعالم کند؛ وگرنه نتیجه
صبر تمــام شــده این کشــورها و
خانوادههای قربانیان؛ توقف گفتوگو
با جمهوری اسالمی و پیگیری پرونده
در قالب قوانیــن بینالمللی خواهند
بود.
حامد اسماعیلیون :کلمه حقیقت را
غرامت ترجمه نکنید!

بعد از صدور ضرباالجل چهار کشور
کانادا ،بریتانیا ،ســوئد و اوکراین که
در رســانههای فارســی زبان بازتاب
گستردهای داشــت؛ به گفتگو درباره
«غرامت» اشاره شــده بود؛ درحالی
که تا پیش از این ،خانوادههای پرواز
اوکراین ،موضوع غرامت را بسیار کم
اهمیتتر از حقیقت یابی و دادخواهی
که خواســته اصلی شان بود؛ دانسته
بودند .موردی که جمهوری اسالمی
در این دو ســال ،برای اینکه پرونده
را در مســیر حل و فصل نشان دهد؛
مدعــی پرداخت آن به تعــدادی از
خانوادهها شده بود.
حامد اسماعیلیون ،سخنگوی انجمن
خانواده قربانیان پرواز پیاس  ۷۵۲که

همســر و دخترش را در این پرواز از
دست داد؛ در توییتی که همان زمان
منتشــر کرد؛ خطاب به رسانههای
فارسی زبان نوشــت« :غرامت را در
انگلیســی  compensationگویند.
آنچه در بیانیه چهار کشــور ،علیه
جمهوری اسالمی آمدهreparation ،
است که معنایی فراتر از غرامت دارد
و بخش اصلی آن « حقیقت» است.
در فارسی معادلی برای آن نداریم ،اما

شــده اســت و در مقابل جمهوری
اســامی هم که چنــدی پیش دو
دادگاه با حضور  ۱۰افسر رده پایین به
عنوان متهم برگزار کرد ،در نامهای به
خانوادههای جانباختگان پرواز اعالم
کرد که شکایت شان را علیه گروهی
از مقامهــای و نهادهایی که مطرح
کردهاند؛ بررسی نخواهد کرد و حتی
اجازه نداد که وکالیشــان به پرونده
دسترسی پیدا کنند.

هرچه هست غرامت معنا نمیدهد».
افزایش فشار بینالمللی به جمهوری
اسالمی

به نظر میرســد با نزدیک شدن به
دومین سالگرد سرنگونی پرواز پیاس
 ۷۵۲به دســت موشــکهای سپاه
پاسداران و جان باختن  ۱۷۶مسافر
و خدمه ،فشارهای بین المللی بیشتر

کمک بشردوستانه  ۵۶میلیون دالری
کانادا به افغانستان
روز چهارشــنبه ۲۲ ،دســامبر برابر
با یکم دی ،دولت کانــادا اعالم کرد
کــه  ۵۶میلیون دالر بــرای کمک
بشردوستانه به افغانستان اختصاص
میدهــد .این اقــدام کانــادا در پی
درخواســت ســازمان ملل متحد و
کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای
جمعآوری کمک از کشورهای جهان
برای حمایت بشردوســتانه از مردم
افغانستان و جلوگیری از بحران انسانی
در آن کشور ،انجام میشود.
ارجیت سنگ ســاجن ،وزیر توسعه
بینالمللی و مسئول توسعه اقتصادی
ی خود را از
اقیانوس آرام کانادا ،نگران 
وضعیت بحرانی اقتصادی و گرسنگی
و قحطی روزافزون در افغانستان ،ابراز
کرد .او گفت که کشــورش «متعهد
اســت تا در همکاری با سازمانهای
بینالمللــی و نهادهایــی که تجربه
کمکهای بشردوستانه دارند ،به مردم
افغانستان کمک کند و در عین حال
اطمینان حاصل کنــد که کمکها
بهدســت مردم نیازمند افغانســتان
میرسد».
در اطالعیهای از ســوی دولت کانادا،
آمده اســت که این کمــک مالی در
خصوص مســایل بشردوســتانه ،به

متحدان کانادا اجــازه خواهد داد تا
امکانات نجاتبخشــی ماننــد غذا،
دارو ،و خدمات حفاظتی برای مردم
آســیبپذیر افغانستان تهیه کنند و
برای مقابله با بحران آماده باشند.
وزیر توسعه بینالمللی کانادا تصریح
کــرد« :میلیونهــا نفر در سراســر
افغانستان به کمک فوری نیاز دارند و
من هر کاری که ممکن باشد ،انجام
میدهم تا کمکی را کــه نیاز دارند،
به آنها برسانم .من همچنان متعهد
به کمک به مردم افغانســتان هستم
و با شــرکای با تجربه و سازمانهای
غیردولتــی کار خواهم کرد تا ببینم
کانادا چه کارهــای دیگری میتواند
برای کمک به مردم افغانستان انجام
دهد».
درایــن اطالعیــهای آمــده اســت:
«تحوالت اخیر در افغانســتان ،نیاز
به کمکهای بشردوستانه را تشدید
کرده اســت ».با توجــه به وضعیت
فعلی اقتصادی در افغانستان ،تخمین
زده میشــود که در ســال پیشرو
دستکم  ۲۴میلیون نفر در افغانستان
به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند
داشت .این رقم در آغاز سال  ۲۰۲۱به
 ۱۸میلیون نفر میرسید.

هشدار وزیر بهداشت کانادا به مسافران :ممکن است سفر به کامتان تلخ شود
ژان-ایو دوکلو Jean-Yves Duclos
وزیر بهداشــت کانادا به شهروندان
هشــدار داد با توجه به تغییر سریع
شــرایط پاندمی در داخــل و خارج
کشور ،هر لحظه ممکن است مقررات
پیشــگیرانهای که دولــت فدرال در
مرزها به اجرا گذاشــته است ،تغییر
کند بنابراین توصیه دولت فدرال به
شهروندان این اســت که در شرایط
فعلــی تا حــد ممکن از ســفرهای
خارجی خودداری کنند و در صورت
خروج از کشور بدانند که ممکن است
در بازگشت بدجور غافلگیر شوند.
به گزارش هفته ،به نقــل از ژورنال
دو مونریال ،وزیر بهداشــت کانادا با
تاکید بر این کــه تغییرات احتمالی
در مقــررات و محدودیتهای مرزی
در روزهای آینده به هیچ وجه از حاال
قابل پیشبینی نیست ،هشدار داد هر
ســناریویی برای روزها و هفتههای
آینده ممکن است و شاید مسافران
بینالمللی در بازگشــت به کشور به
ناچار قرنطینه شوند.
آقای دوکلو افزود این احتمال وجود
دارد کــه هشــدار برای ســفرهای

خارجــی به ســطح  ۴که هشــدار
حداکثری اســت ،افزایــش یابد .در
ســطح هشــدار حداکثری دولت از
شهروندان میخواهد برای حفاظت
از ســامت جامعه از هر گونه سفر
خارجی خودداری کنند.
در حال حاضر هشــدار ســفرهای
خارجی سطح  ۳است که به موجب
آن دولت از شــهروندان میخواهد از
هر گونه ســفر غیرضروری به خارج
اجتناب کنند .اما به گفته آقای دوکلو
ارتقای سطح هشدار به  ۴به هیچ وجه
غیرمحتملنیست.
آقــای دوکلو افزود ممکن اســت با
وخیمتر شــدن پاندمــی در جهان،
محدودیت در ســفرهای بینالمللی
تشدید و بسیاری از پروازها لغو شود
و مســافران کانادایی در کشورهای
خارجی گیر بیفتند یا این که حتی
به علت مقررات ســختگیرانه برخی
کشورها قرنطینه شوند .این احتمال
نیز وجــود دارد که اتبــاع کانادایی
در طول ســفر در خارج کشــور به
کوویــد ۱۹مبتال شــوند و تا رهایی
کامل از این بیماری امکان بازگشت

به کشور را نداشته باشند .بنابراین در
این شرایط بهترین تصمیم خودداری
از سفر و محدودکردن هر چه بیشتر
تماسها است.

این شرایط حساس ،از خدمات آنها
محروم شود.
بــه گفته آقای دوکلــو ،اقداماتی که
دولت کبــک برای مقابله با شــیوع
ویروس اتخاذ کرده ،الزم و مناســب
است .وزیر بهداشت از روشی که دولت
کبک برای تزریق دوز سوم در پیش
گرفته است (در اولویت قرار دادن افراد
آسیبپذیر و پرسنل بخش درمان و
بهداشت) ،استقبال کرد .بقیه استانها
مثل انتاریو ،واکسیناسیون دوز سوم
برای همه افراد باالی هجده ســال را
مجاز دانستهاند.
ژان ایو دوکلو خاطرنشان کرد که طی
چند هفته آینده بــا تایید احتمالی
داروهای ضدویروســی ،ابزار دیگری
به زرادخانه مبارزه با کووید ۱۹اضافه
خواهد شد که استفاده از آن میتواند
از شدت بیماری بکاهد .به گفته آقای
دوکلو این داروها در حال حاضر توسط
وزارت بهداشــت کانادا تحت بررسی
وزیر بهداشت کانادا هشدار داد بحران هستند .دولت فدرال برای تهیه این
کنونی زمانی تشدید خواهد شد که داروها با شرکتهای دارویی سازنده
پرســنل درمان نیز بــه کرونا مبتال قراردادهای الزم را منعقد کرده است.
شــوند و بخش بهداشت و درمان در

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

برای گرفتن وام مسکن و تﺠاری و یا هرگونه سرمایهگﺬاری دیگر از مصاحﺒه و مﺸاوره رایگان ﭘریوش وفایی استفاده کنید

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘریوش وفایی

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

77۸-2۳۳-7۹۳۹
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL
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کارشناسان :اومیکرون خفیف
و شبیه سرماخوردگی است

برخــی از دادههای اولیه از سراســر
جهان نشــان میدهد که بســیاری
از افرادی که به ســویهی اومیکرون
ویروس کرونا آلوده شــدهاند ،عالئم
خفیفتری دارند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیسی» ،برخی این بیماری را
بیشتر شبیه سرماخوردگی توصیف
کردهانــد ،در حالی کــه برخی دیگر
عالئــم معمــول کوویــد  ۱۹را هم
نداشتهاند.
اما کارشناسان کانادایی قبول دارند که
خیلی زود اســت که تصور کنیم این
نوع پس از انتشار در میان جمعیت،
همه را به همین شکل تحت تأثیر قرار
میدهد.
دکتر لیزا بارت ،پزشک بیماریهای
عفونی و محقق دانشگاه دالهوسی در
نوا اسکوشیا ،گفت« :هنوز تصور نکنید
که این فقط یک ویروس بدون آسیب
است که در حال گردش است .وقت
آن نرسیده که این را سرماخوردگی
بدانیم».
آنها همچنین هشــدار میدهند که
بیــش از حد بر عالئم و نشــانههای
خــاص تأمــل نکنید – حتــی اگر
یک مورد مانند یک ســرماخوردگی
وحشتناک باشد ،اومیکرون هنوز یک
نوع بسیار قابل انتقال با پتانسیل چهار
برابر کردن تعداد موارد در سرتاســر
کشور است.
با همــهی ایــن ،اولیــن دادههای
اومیکرون در بریتیش کلمبیا از شیوع
بیماری در میان دهها دانشجوی جوان
در دانشگاه ویکتوریا آغاز شد.
همه موارد تا به امروز خفیف بودهاند
و هیچ یک در بیمارســتان بستری
نشدهاند.
عالئم مشابه سرماخوردگی در ایاالت
متحده و اروپا گزارش شده است
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از
بیماریهای ایاالت متحده روز جمعه
نوشــت که اکثر  ۴۳مورد اومیکرون
در ایــاالت متحده عالئمی شــبیه
سرماخوردگیداشتهاند.

در این گزارش آمده اســت« :عالئم
شایع گزارش شده سرفه ،خستگی و
احتقان یا آبریزش بینی بود».
افراد کمتری عالئم آشــنای کووید
مانند تب ،تنگی نفس یا اســتفراغ را
گزارش کردند .فقط ســه نفر گفتند
که حس چشایی یا بویایی خود را از
دست دادهاند.
بر اســاس گزارش روز دوشنبه مرکز
اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری،
اکثر موارد در اتحادیه اروپا نیز خفیف
یا بــدون عالمت بودهاند .یک تحلیل
اولیه از آفریقــای جنوبی همچنین
گفته که اومیکرون به نظر میرســد
مالیمتر است.
البته توصیهها همچنان باقی میماند:
به فاصلهگذاری اجتماعی ادامه دهید،
دستهای خود را بشویید ،از ماسک
مناسب اســتفاده کنید ،پنجرهها را
بــاز کنید تا تهویه هوا بهتر شــود و
تــا جایی که میتوانید واکســنها و
تقویتکنندههای خود را بزنید.

توصیه مهم به ایرانیان کانادا:
اگر قصد سفر دارید ،احتماال سرگردان میشوید!
کسانی که به سفر رفتهاند و یا قصد
مسافرت دارند؛ باید بدانند که ممکن
اســت برگشتشــان به کانــادا و یا
ورودشان به کشور مقصد با مشکالت
جدی روبرو شود و در صورت به وجود
آمدن چنین مواردی ،کشــور کانادا
نمیتوانــد به آنها کــه توصیهها را
نادیده گرفتهاند؛ کمک چندانی کند.
در حالی که دولت فدرال ،اکیدا توصیه
کرده؛ افراد برنامه ســفر خود را لغو
کنند؛ هنوز ایرانیان کانادایی بسیاری،
برنامههای سفرشــان را دارند .کافی
است ســری به فضای مجازی بزنید
و ببینید؛ چگونه افراد برای رفتن به
کشورهای مختلف ،بلیتهای به صرفه
به همدیگر معرفی و توصیه میکنند.
آنها هنور برای لغو پــرواز خود؛ در
شــک و تردید هســتند .در صورتی
که ممکن است؛ سفر چند روزهشان
که به قصد دیدار و اســتراحت انجام
میشود؛ جز مبتال شدن به بیماری،
قرنطینه شــدن در کشــور مقصد و
ســرگردانی از فرودگاهی به فرودگاه
دیگر و در نهایت انتظار برای ورود به
کانادا حاصلی نداشته باشد.
نخســت وزیر :مرز بــه روی اتباع
خارجی بسته میشود

جاســتین ترودو ،بارها به شهروندان
کانادایــی توصیــه کرده اســت؛ از
ســفرهای غیرضــروری بــه خارج
خودداری کنند و خبرهایی هم مبنی
بر این رســیده که دولت برای مهار

شیوع ســویه اومیکرون ،یک سناریو
سختگیرانهتر را در نظر دارد و ممکن
است؛ مرزهای کشور را به روی همه
اتباع خارجی که سفرشان غیرضروری
تشخیص داده میشود ،ببندد .نکتهای
که ایرانیان کانادا بایــد به آن توجه
بسیار زیادی داشته باشند.
وزیر بهداشت :برگشــت به کانادا
سخت میشود

وزیر بهداشــت کانادا؛ پتی هاجو هم
به کلیه کاناداییها هشــدار داده؛ از
ســفرهای غیر ضروری پرهیز کنند؛
چون هنوز در بسیاری از نقاط جهان
از جمله برخــی از ایالتهای آمریکا
و کشــورهای آمریکای التین کرونا
کنترل نشــده اســت .مهمتر اینکه
قوانین سفر برای کاناداییها ،هم در

کانادا و هم در دیگر کشورها میتواند
به سرعت تغییر کند و مسافران دچار
مشکل شــوند .حتی در طی  ۱۸ماه
گذشته تعداد زیادی کانادایی ،هنگام
ورود به کشور مقصد متوجه شدهاند
که قوانین آن کشورها تغییر کرده و
ورود آنها به آن کشــور یا بازگشت
آنها به کانادا ،با چالش مواجه شده
است.
وزیر حمل و نقل :اومیکرون مرزهای
جهان را تغییر میدهد

عمر الغبرا ،وزیر حمل و نقل کانادا هم
نسبت به تغییر قوانین مرزی کشورها
تحت تاثر اومیکرون هشــدار داده و
به افرادی که قصد سفر دارند؛ گفته
اســت « :اگر این قوانین اعمال شود؛
کاناداییهایی که به خارج از کشور سفر

نتایج اولی ه بررسی ایمنی واکسنهای مختلف در برابر اومیکرون
مداد -به گزارش سی.تی.وی ،در حال
حاضر ســویه اومیکرون در کانادا به
دلیل افزایش تعداد مبتالیان به نوع
نگرانکننده کووید ۱۹تبدیلشــده
است .این سویه تعداد زیادی جهش
را در پروتئین اسپایک ویروس نشان
میدهد که ممکن است بهطور بالقوه
بتواند از ایمنی ایجاد شــده توســط
واکسن فرار کند.
هر یک از بزرگترین تولیدکنندگان
واکسن ازجمله فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا
و جانسوناندجانسون گفتهاند که در
حال بررسی تأثیر واکسنهایشان در
برابر ویروس هســتند .در کنار این،
آنها تالش میکنند واکسنهای خود
را برای نوع اومیکرون ارتقا بخشیده و
به آزمایشهای بالینی در این رابطه
ادامه خواهند داد.
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به گفته مدرنا ،سومین دوز از واکسن
 mRNAکرونای این شــرکت به نام
 Spikevaxبه نظر میرسد محافظت
قابلتوجهــی در برابــر نــوع جدید
اومیکرون ایجاد میکند .این واکسن
میتواند سطح آنتیبادی خنثیکننده

را  ۳۷برابر بیشــتر از سطوح پیش از
تزریق دوز تقویتکننده ،افزایش دهد.
درواقع یــک دوز تقویتکننده ۱۰۰
میکروگرم بهجــای  ۵۰میکروگرم،
سطح آنتیبادیهای خنثیکننده را
 ۸۳برابر در مقایســه با سطوح پیش

از تقویت افزایش میدهد.
شــرکت فایزر نیز اعالم کرد میزان
خنثیسازی دو دوز واکسن فایزر در
برابر اومیکرون بهطــور قابلتوجهی
کاهش پیدا میکند اما با تزریق دوز
تقویتکننده ،سطح آنتیبادیها به
حدی میرســد که نــوع اومیکرون
قابلمهار خواهد بود .دوز ســوم فایزر
سطح آنتیبادی خنثیکننده را ۲۵
برابر افزایش میدهد.
آســترازنکا اعالم کرد هیچ مدرکی
مبنی بر اینکه این واکسن از بیماری
شــدید نوع اومیکــرون جلوگیری
نمیکند ،وجــود ندارد امــا در کل
به بررســیهای خود ادامه میدهد.
جانسوناندجانســون نیــز در حال
آزمایــش بالینــی دوز تقویتکننده
واکسن خود است

میکنند ،به احتمال زیاد ســرگردان
میشــوند .ما میگوییم سفر نروید؛
این توصیه نه تنها برای محافظت از
کاناداییها در برابر این نوع کرونا ،بلکه
برای جلوگیری از مشکالت ناشی از
هر گونه تغییر ناگهانی اقدامات مرزی،
چه در کانادا و چه در سراســر جهان
اســت .ما نمیخواهیم ببینیم هیچ
کانادایی جایی گرفتار شده و یا مجبور
به مقابله با بیماری در خارج از کشور
است».
رئیس حقوق مســافران هوایی :از
ترس سرگردانی؛ برگشتم به کانادا!

گابور لوکاچ ،رئیس حقوق مســافران
هوایی ،در حال ســفر بــه اروپا بود
که اومیکرون به کانادا رســید .او به
ســرعت برنامه پروازش را تغییر داد
و به کانادا بازگشــت ،چراکه به گفته
خودش بزرگترین ترس او سرگردان
شدن در کشــوری دیگر بود .لوکاچ
میگویــد« :مســافرت در وضعیت
کنونیایده خوبی نیســت و مسافران
میتوانند پــرواز خود را لغو و یا برای
زمان دیگری؛ پروازشان را رزرو کنند
وگرنه مجبور هستند؛ هزینه -مالی و
جانی -زیادی را بپردازند.
او به مســافران توصیه کــرده؛ برای
بازگرداندن پول خود ،از شرکتهای
هواپیمایی؛ حتماً از طریق Expedia
یا وب ســایتهای مســافرتی دیگر
به صــورت آنالین بیمه مســافرتی
خریداری کنند.
با احتساب همه این موارد و قوانینی
که لحظه به لحظه بــه آنها اضافه
میشــود؛ ســختگیریهایی کــه
کشــورهای مختلــف اعــام و اجرا
میکنند؛ به هیچ وجه ،رفتن به سفر
در تعطیالت  ۲۰۲۲توصیه نمیشود؛
حتی اگر برای کنسل کردن بلیتی که
تهیه کردهاید؛ ضرر زیادی کنید.

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489

6

سال  27شماره 1560جمعه  3دی ۱۴۰۰

6 Issue 1560 Friday December 24, 2021

از  ۲۹دسامبر

افزایش حداقل دستمزد فدرال
به  ۱۵دالر در ساعت
دولت فدرال روز جمعه اعالم کرد از
 ۲۹دســامبر حداقل دستمزد فدرال
به  ۱۵دالر در ساعت افزایش خواهد
یافت.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
سیموس اورگان ،وزیر کار کانادا جمعه
شب  ۱۷دســامبر با انتشار بیانیهای
اعالم کرد کارگران بخش خصوصی
تحت قوانیــن و مقررات فدرال نیز از
این افزایش بهرهمند خواهند شــد.
اورگان افــزود در برخی اســتانها و
سرزمینهای کانادا حداقل دستمزد
باالتر از  ۱۵دالر در ســاعت است .در
این مناطق ،حداقل دستمزد استانی
برای کارگران فعال در این اســتانها
اعمال خواهد شد.
طبق بیانیــه وزارت کار ،در تغییرات
قانون کار کانــادا در رابطه با حداقل
دســتمزد فدرال ،به صراحت تاکید
شــده اســت که حداقل دستمزد به
موازات رشــد تورم افزایش مییابد.
از سال  ،۲۰۲۲هرســاله اول آوریل،
حداقل دســتمزد فدرال بر اســاس
شاخص قیمت مصرف کننده ()IPC
سال قبل که آژانس آمار کانادا منتشر
میکند ،تنظیم میشود.
طبق برآوردهای صورت گرفته توسط
دولت کانــادا ،حدود  ۲۶هزار کارمند
بخش خصوصی تحت قوانین فدرال
که در حال حاضــر کمتر از  ۱۵دالر
در ســاعت دریافت میکنند ،از نرخ
جدید برخوردار خواهند شــد .اکثر
این افراد در استانهای انتاریو و کبک
کار میکنند .بررســیها حاکی از آن
اســت که  ۵۹درصد این افراد مرد و
 ۴۱درصدشــان زن هستند .بیشتر

ایــن افــراد در بخش حمــل و نقل
غیرجادهای ،حمــل و نقل جاده ای،
مخابرات ،رادیو و تلویزیون ،خدمات
پستی و خدمات بانکی کار میکنند.
دولت کانادا در بودجه ســال ۲۰۲۱
حداقل دستمزد فدرال را  ۱۵دالر در
ساعت پیشنهاد کرده بود.
در خبری دیگر در ارتباط با وضعیت
حقوق و دستمزد در کشور ،سنا اعالم
کرد الیحه مرخصی اســتعالجی با
حقوق را تصویب کرده است.
ســنای کانادا الیحــه اختصاص ده
روز مرخصی اســتعالجی باحقوق به
کلیه کارگران مشمول قوانین فدرال
و همچنیــن محافظــت از کارکنان
مراقبتهای بهداشتی در برابر آزار و
ارعاب را تصویب کرد.
الیحه  C-3به رغم برخی مالحظات
و تردیدها ،به علت وضعیت اضطراری
بهداشــتی حال حاضر کشور ،بدون
مخالفت اعضای ســنا تصویب شد.
دولــت فدرال پیــش از این تصویب
مقررات و تدابیر مقابله با کرونا را قبل
از گسترش بیشتر سویه اومیکرون در
کشور خواستار شده بود.
سنای کانادا همچنین جمعه شب ۱۷
دسامبر روند تصویب الیحه  C-2را به
منظور اختصاص حمایتهای ویژه از
کســب و کارها و کارگرانی که تحت
تاثیر پیامدهای پاندمــی کرونا قرار
میگیرند ،تسریع کرد.
این دو الیحه در شرایطی چراغ سبز
ســناتورها را دریافت کرد که شیوع
سریع اومیکرون دولت را مجبور کرده
است بار دیگر تدابیر محدود کننده در
کشور به اجرا گذارد.

توقف بازگشایی کسبوکارها در کانادا
با گسترش سوی ه اومیکرون
برخــی از بزرگتریــن کارفرمایان در
کانادا ،به دلیل گســترش ســویهی
اومیکــرون ،برنامههــای بازگرداندن
تدریجی برخــی از کارکنان به کار را
متوقف کردهاند و این عواقب مخربی
برای مشاغلی دارد که به آنها متکی
هستند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیسی» ،شــرکتهای بزرگ
مالــی ،از جمله بانکهــای بزرگ و
شــرکتهای بیمه ،همگی در حال
بازگرداندن تدریجی برخی از کارکنان
به ســر کار بودند .اما آنها با توجه به
گسترش ســریع واپســین سویهی
کووید این برنامه را متوقف کردهاند.
 Manulifeقصد داشــت کار اداری را
در  ۲۴ژانویه از ســر بگیــرد ،اما این
هفته در یادداشتی به کارمندان گفت
که این برنامهها را کنار گذاشته است.
یان دی سیلوا ،رئیس هیئت تجاری
شــهر ،وضعیت را “بحرانی” خواند و
گفت« :ما  ۲۵۰۰کسب و کار کوچک
در مرکز شهر داریم که به کارمندان
متکی هستند تا کسبوکارشان ادامه
یابد».
در شهرهای دیگر هم چنین داستانی
وجود دارد .مانند بسیاری از مشاغل،
شــرکت کاریابی مستقر در مونترال،
 ،Ranstad Canadaبــا شــروع
همهگیری ،مدل کاریِ کارکنان خود
را به ســمت کار از خانــه تغییر داد.
پاتریک پولین ،رئیس این شــرکت،
میگوید که این سیستم کار میکرد،
اما شــرکت شروع به بازگشت به کار
حضوری به صورت محدود کرده بود،
اما اکنون همه چیــز از برنامه خارج
شده است.

او در مصاحبهای گفت« :ما شعبهها
را باز کردهایم و به برخی از کارمندان
اجازه میدادیم به آن شعب بازگردند،
اما اکنون آنها را تعطیل کردهایم».
به تعویق انداختن جلسات اداری

در حالی که نوع بســیار قابل انتقال
اومیکرون در حال گســترش است،
برنامههای بازگشت به دفترهای کاری
متوقف شدهاند و همین امر در مورد
هر نوع دیگر از جلسات حضوری بین
کارکنان نیز صادق است.
او گفــت« :ما میدانیم که شــامها

و ناهارهای کریســمس زیادی بین
تیمها برگزار میشــود و… از تیمها
خواستهایم که این گردهماییها را به
تعویقبیاندازند».
پس از گذشــت نزدیک به دو ســال
از یک بیمــاری همهگیر ،این خبری
ناراحتکننده برای کارکنانی اســت
که امیدوار بودند بتوانند در این فصل
تعطیالت کمی اســتراحت کنند .اما
این خبر ویرانگر است برای مشاغلی
که از خدماترســانی بــه آنها امرار
معاش میکنند.
کســبوکارهای کوچکــی کــه به
کارفرمایــان بزرگتــر در هســته

نگرانی کسبوکارهای کانادایی از بازپرداخت وامهای دوران پاندمی
با فرارســیدن ســال  ،۲۰۲۲موعد
بازپرداخــت وامهایــی کــه دولت
فدرال کانادا به علت شــیوع بیماری
همهگیری به برخی کسبوکارها داده
است هم فرامیرسد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیتیوی» ،این موضوع نگرانیهایی
را دربــارهی چگونگــی بازپرداخت
این وامها در کســبوکارها ،به ویژه
کسبوکارهای کوچک ،ایجاد کرده
است.
سپس ،دو هفته مانده به کریسمس،
یک هدیه کوچــک :وزیــر دارایی،
کریســتیا فریلند ،گفت که به عنوان
بخشــی از بهروزرســانی اقتصادی و
بودجه ،مهلت بازپرداخت وامها تمدید
خواهد شد.
رئیس انجمن بازرگانی مستقل کانادا،
کلی ،اما در پاســخ به این پرسش که
در چه مدت باید بازپرداخت کنیم و
قوانین چیست؟ میگوید که ما هنوز
پاسخی برای این موضوع نداریم.
گفتنی اســت که حســاب تجاری
اضطراری کانــادا وامهایی به ارزش
 ۴۸.۴میلیارد دالر کانــادا به تقریباً
 ۸۸۶هزار شــرکت ارائه کرده است
که بیشترین بخش از آنها ،تقریباً ۴۱
درصد ،در انتاریو هستند.
دولت این پول را به ســرعت تأمین
کرد تا شــرکتها بتوانند از آن برای
هزینههای مختلف مانند اجاره ،آب و
حقوق و دستمزد استفاده کنند.
هنگامــی که دولت بــرای اولین بار

برنامه  CEBAرا در شروع همهگیری
ایجاد کرد ،مهلت بازپرداخت را تا ۳۱
دسامبر  ۲۰۲۲تعیین کرد ،برای هر
وامگیرندهای که میخواست بهرهای
نپردازد و بخشــی از وام هم بخشیده
شود.
کلی گفت که مهلت زمانی آن زمان
منطقــی به نظر میرســید و گمان
میرفت ظرف چند هفته یا چند ماه
کشور از این حالت خارج میشود.
او افزود که محدودیتهای بهداشت
عمومی که بر مشاغل و موسسات غیر
انتفاعی تأثیر میگذارند ،تا زمانی که
همهگیری هســت ،ادامه دارند و بر
درآمد آنها تأثیر میگذارند .در حالی
کــه محدودیتها کاهــش یافتهاند،
ســویهی اومیکرون عــدم اطمینان
مجددی در مورد آنچه ممکن اســت
در راه باشد به بار آورده.

کلی گفــت« :در واقع ،مــا از دولت
میخواهیم تــا حمایت خــود را از
شرکتهای کوچک و متوسط افزایش
دهد .بسته به اینکه کارها کجا پیش
میرود ،ممکن است به وام بزرگتری
از  CEBAبرای کمک به کسبوکارها
نیاز داشته باشیم».
این انجمن دولت فدرال را تحت فشار
قــرار داده بود تا مهلت بازپرداخت را
تا دسامبر  ۲۰۲۴به عقب بیندازد تا
به وامگیرندگان بیشتری کمک کند
از گزینههای بهره صفر و بخشــش
استفاده کنند.
کلــی گفت که فکــر میکند حدود
نیمی از مشاغل کوچک ممکن است
در موقعیتی باشــند که بازپرداخت
وام  CEBAخــود را در طول ســال
 ۲۰۲۲آغاز کنند .نیمی دیگر ممکن
است برای شرکتهایی در بخشهای

خردهفروشی،مهمانداری،گردشگری
و خدمات بیشتر طول بکشد.
کلی خاطرنشــان کرد« :به جزئیاتی
در مــورد زمان پرداخــت این وامها
نیاز داریم تا کســب و کارها بتوانند
برنامهریزی را شروع کنند».
با ایــن حال ،دادههای اصلی در مورد
اقتصاد کانادا در ســال جدید تا حد
زیادی مثبت است.
بازار کار تا پایان تابستان تمام زیانهای
ناشی از شروع همهگیری سال گذشته
را جبران کــرد و نرخ بیکاری در ماه
نوامبر در حدود  ۰.۳درصد نسبت به
سطح قبل از همهگیری ثبتشده در
فوریه  ۲۰۲۰بود.
اقتصاد همچنین به حدی رشد کرده
است که اداره آمار کانادا تخمین زده
است که کل فعالیت اقتصادی در ماه
اکتبر  ۰.۵درصد کمتر از سطح قبل

از همهگیری بوده اســت .اما شک و
تردیدها وجود دارند.
گزارش آمار کانادا در ماه گذشته نشان
داد که انتظار میرود  ۱۵.۱درصد از
مشــاغل در بازپرداخــت کمکهای
دولتی طی  ۱۲ماه آینده “چالشهای
عمدهای” داشته باشند.
گزارش فصلی در مورد شرایط کسب و
کار نشان میدهد که بیشتر مشاغل با
نگرانیهای بدهی در صنایع خدماتی،
مانند مسکن ،خدمات غذایی ،هنر و
سرگرمی ،هســتند که هنوز به طور
کامل از رکود اقتصادی سال گذشته
بازنگشتهاند.
از دســت دادن مهلــت بازپرداخت
به این معنی نیســت که دولت یک
شرکت را صرف نظر از وضعیت مالی
خود مجبــور بــه بازپرداخت وجوه
میکنــد .در عــوض ،دریافتکننده
توانایی بخشودگی بخشــی از وام را
از دست میدهد و با نرخ بهره ساالنه
پنج درصد مواجه میشود.
وامهــای  CEBAتنهــا بدهیهایی
نیستند که کســبوکارهای کوچک
دارند .کلی گفت که نظرســنجی از
اعضای او نشــان میدهد که آنها به
طور متوسط  ۱۷۰هزار دالر بدهی در
طول همهگیری به بار آوردهاند.
بخشی از آن اجاره پرداخت نشده یا
صورت حسابهای پرداخت نشده به
تامینکنندگان است .برخی از آنها
هم روی کارتهای اعتباری است که
مالــکان را در معرض نرخ بهره باالتر
قرار میدهد.

مرکزی شهر خدمات میدهند ،واقعاً
نمیتوانستند در زمان شیوع بیماری
همهگیر بــه کار از خانــه بپردازند،
بنابرایــن بســیاری از آنها تــا پایان
همهگیری تعطیل شدند.
از آنجایی که کارزار واکسیناســیون
کانادا در ســال  ۲۰۲۱افزایش یافت،
جریان آهسته و پیوستهای از حجم
کاری را به آنها بازگرداند.
اما اکنون آن روند دوباره کند میشود.
آندره واســیگی صاحب فروشــگاه
پوشــاک  Vassi Menswearدر
تورنتو اســت :یک مرکز خرید عابر
پیاده زیرزمینی که ســاختمانهای
اصلی مرکز شــهر را بــه هم متصل
میکنــد و از نظر عملکــردی تمام
مشتریان این منطقه را به خود جذب
میکند.
او میگوید سال  ۲۰۲۰بدترین سال
برای کسبوکارش در  ۲۵سالی است
که او آن را اداره میکند ،اما تا نوامبر
 ،۲۰۲۱فروش به نصف میزان قبل از
همهگیری بازگشت .اکنون ،او دوباره
شاهد کاهش سرعت است و میداند
که بدترینها ممکن است هنوز در راه
باشند.
صاحبان مشاغل مشتاق راه حلهای
بلندمدتهستند

نادژ نوریان صاحب قنادی این حس را
میداند .او قبل از همهگیری ،ساالنه
بیــش از  ۲۰۰هزار نفر را میدید که
در کنار کسبوکارش قدم میزدند .او
میگوید که این میزان به حدود  ۱۰تا
 ۲۰درصد کاهش یافته است.
مانند بســیاری از کاناداییهــا ،او با
خود میاندیشــید کــه تزریق باالی
واکسیناسیون در کانادا به بازگرداندن
همه چیــز به حالت عــادی کمک
میکند ،اما با نزدیک شــدن به پایان
سال  ،۲۰۲۱او میگوید که وضعیت
“ناامیدکننده”است.
او در مصاحبهای با رادیو-کانادا به زبان
فرانسوی گفت« :من کام ً
ال نمیدانم
باید چه کار کنم».
دی ســیلوا میگوید کسبوکارهایی
که با آنها صحبــت میکند به دلیل
نوســانات ناشــی از ویروس نه تنها،
بلکه از تغییرات ناگهانی در برنامههای
دولتی ،از گذرنامههای واکسن گرفته
تا انتشار آهسته دوزهای تقویتکننده
و آزمایشهای سریع ،ناامید شدهاند.
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202

Email: 2500202@gmail.com

وام تا  ۸0درصد ارزش منزل برای صاحﺒین مﺸاﻏﻞ
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way
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Preferred Auto IVT features include:

Lease◊ or finance† from

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
՚
and Apple CarPlay™‡
• Android
Auto™
Friday December
24, 2021
8 Issue 1560
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning

Don’t pay for

90 days

0%
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^

های
اتومﺒیﻞ
on all
models اراﺋه کننده

on select models

Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

شرکتهای مﺸهور و معتﺒر

هیوندای و آکورا

Boxing
Month

امکان خرید قسﻄی
Boxing
اتومبیﻞ
Month
Sales Event و ارائه
تسهیﻼت ویﮋه

Sales Event
Ultimate model shown Ƈ

Ultimate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

0

cson Ultimate AWD

2022 TUCSON

2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

Lease the Essential FWD for:

$

75

at

for 48 months
with $895 down◊

weekly

ive
pple CarPlay™‡
or

3.99%

60

Finance† from

$

0%
weekly

2021 ELANTRA

2022 TUCSON

 دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰای،ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

75،وﯾﺰای ﮐﺎر
at 3.99
% $ 60
72
%ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﯾﺎ
3.99% $ 0.99

Don’t pay for

90 days

weekly

Based on monthly payments, finance

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

Don’t pay for

90 days
%
اﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺎزهواردﯾﻦ0ﮐﺎرت
دارﻧﺪﮔﺎن

^

for 48 months
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for:

Finance† from

for 48 months
with $1,095 down◊

financing

weekly

months on all 2021
ELANTRA models
†

on select models

Standard key features include:

on select
models
on all
models
Standard
key features
include:

Standard key features include:

2022 KONA

for

Get

Lease the 2.5L Essential FWD for:

at

N Line AWD model w

^

at

for 48
with

on all models

Standard key features inc

Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

Example selling price of $20,334 on the Essential M/T

• Heated front seats purchases only. Restrictions apply^^.
• Heated side mirrors with turn signal indicators

90

Plus, don’t pay for

• Heated front seats
• Heated side mirrors

days^

Standard key features include:

Additional information:

• Heated
front additional
seats fees for administration of up to $499.
• Dealers
may charge
Charges may vary by dealer.
• Dual power-adjustable heated side mirrors

Additional information:

m

±
. ♦
• Active
and
military personnel
receive
up♦ to $750 in price
adjustments
Ultimate Hybrid
AWDveteran
model shown ♦
N Line AWD model with Ultimate
package shown
Ultimate
model with Tech package shown
Visit hyundaicanada.com/military
2022 TUCSON
2022 KONA
2022 ELANTRA

• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.
Charges may vary by dealer.

nty††

• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.
Visit hyundaicanada.com/military

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

2022 TUCSON

Lease the Essential FWD for:

$

$

75

weekly

f 0 % . C os t of b o r row in g is $0. S e llin g p r ic e is $2 2 , 43 4 . We e k ly p ay m e nt s are $ 62 fo r 8 4 m o nth s . $0
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Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

Lease the 2.5L Essential FWD for:

2022 KONA

at

3.99%

for 48 months
with $1,095 down◊

60
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with $795 down◊

$
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2.49%

for 48 months
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Standard key features include:

Standard key features include:

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

hyundaicanada.com

Ultimate model with Tech package shown ♦

Lease the Essential manual for:

Additional information:
• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.
Charges may vary by dealer.
• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.
Visit hyundaicanada.com/military
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total lease
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount.
Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an
ROUND
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is
available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original
term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal
installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first
weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate
this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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سال  27شماره 1560جمعه  3دی ۱۴۰۰

برنامههای حمایتی فدرال
برای مقابله با سویه اومیکرون
مداد -در پی تعطیلیهای جدید ،اتاوا
برنامههای حمایتی جدیدی را برای
افراد و مشــاغل فراهم خواهد کرد تا
بهمنظور مقابله با سویه اومیکرون ،به
این گروهها کمک شــود .درحالیکه
الیحه  C-2و بسته اقدامات حمایتی
آن اجرایی شــده ،کارال کوالترو ،وزیر
کار اعالم کرد دولت همچنان در کنار
کاناداییهــا خواهد بــود .این الیحه
برای ارائه کمک اضافی در پاســخ به
کووید ۱۹شامل هفت برنامه حمایتی
است:
* مزایای قرنطینه کارگــران کانادا:
 ۳۰۰دالر در هفته کــه به کارگران
واجد شرایطی که به دالیل بهداشت
عمومی در منطقه خود مستقیماً تحت
تأثیر قرنطینه مربوط به کووید ۱۹قرار
دارند ،تعلق میگیرد.
* برنامــه حمایت از قرنطینه محلی:
به مشاغلی که با قرنطینههای موقت
محلی جدید مواجه هستند ،مبلغی تا
حداکثر مقدار کمکهای مالی موجود
تحــت برنامههای یارانه دســتمزد و
یارانه اجاره را ارائه میدهد.
* برنامــه افزایش مزایــای محرک
اقتصادی کانادا ۵۰۰ :دالر در هفته از
 ۴۲به  ۴۴هفته برای کارمندان و افراد
خوداشتغالی که قادر به کار نیستند،
پرداخت خواهد شــد زیرا این افراد
مجبور به مراقبــت از فرزند زیر ۱۲
سال یا یکی از اعضای خانواده خود که
نیاز به مراقبت دارند ،هستند .این امر
در صورتی اعمال میشود که مدرسه،
برنامــه معمولی یا تســهیالت آنها
تعطیلشده یا در دسترس نبوده و یا
افراد بیمار ،در قرنطینه یا در معرض
خطر عوارض جدی سالمتی ناشی از
کووید ۱۹باشند.
* مزایــای بیماری محرک اقتصادی
کانــادا ۵۰۰ :دالر در هفته به مدت
حداکثر شش هفته برای کارمندان و
افراد خوداشتغالی که به دلیل بیماری
کووید ،۱۹ناچــار به قرنطینه بوده یا
از سالمت جســمی برای انجام کار
برخوردار نبوده ،در دسترس است.
* برنامــه محــرک گردشــگری و
هتلداری :از طریق یارانه دســتمزد
و یارانــه اجاره از افراد واجد شــرایط
حمایت میکنــد ،بهعنوانمثال ،به
هتلها ،اپراتورهــای تور ،آژانسهای
مسافرتی و رستورانها ،یارانههایی که
نرخ آن میتواند به  ۷۵درصد برسد،
ارائه میشود .کارگران کازینوها ،بارها،
اسپاها ،سالنهای ورزشی و تئاترهایی
که تعطیل شدهاند ،واجد شرایط این
برنامههستند.
* برنامه بازیابی مشاغل :با بیشترین

از جنگ
تصمیم فرار
آمریکا برای
اتاوا،
اتباع با
شوند
هایپناهنده می
ک کانادا
شت به
و
بهرهمند میشوند
اضطراری
بازداکم
دیگر از
هزاران نفر

هفته  -تعداد فزایندهای از
با توجه به تصمیم جاســتین ترودو،
آسیب از طریق یارانه دستمزد و یارانه نخستوزیر کانادا ،در خصوص بسط شهروندان آمریکایی برای فرار
اجاره ،با نرخ یارانه تــا  ۵۰درصد ،از برنامه حمایتی کمکهای اضطراری از بازداشت یا جنگیدن به کانادا
ســایر مشــاغل با ضررهای سنگین
دولت فــدرال در شــرایط قرنطینه ،پناهندهمیشوند.
حمایت میکند.
* برنامه اشتغال برای بهبود اقتصادی هــزاران کانادایی دیگــر میتوانند از به گزارش هفته به نقل از پایگاه
کانادا :کارفرمایانی واجد شرایط این کمک هزینه هفتگــی  ۳۰۰دالری اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد
برنامه هســتند که زیان درآمد فعلی بهرهمند شوند.
کم اما رو به رشدی از مردم
آنها بیش از  ۱۰درصد باشــد و این به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،دولت ترودو روز چهارشنبه  ۲۲آمریکا به دنبال پناهندگی در
برنامه جدید نرخ یارانه را به  ۵۰درصد دســامبر اعالم کرد دسترسی به این کانادا هستند .به گزارش آژانس
افزایش میدهد.
الزم بــه ذکر اســت که بر اســاس برنامه حمایتی را گسترش میدهد .خدمات مرزی کانادا ،تعداد
برآوردهــای دولت ،این برنامهها بین این برنامه در اصل به کارگران کسب و شهروندان آمریکایی که به دنبال
 ۲۴اکتبــر تا هفتم می ۷/۴ ،میلیارد کارهایی اختصاص یافته که به دستور پناهندگی در کانادا هستند ،در
دالر هزینه خواهد داشت .بااینحال ،مقامات اســتانی به مــدت  ۱۴روز سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
 ۴/۵میلیــارد دالر اضافی در صورت تعطیل شدهاند.
دو برابر شده و از  ۸۰تن به 1۸7
افزایش نیازها به دلیل گسترش سویه کریســتیا فریلند ،وزیر دارایی کانادا،
درخواست
است؛ البته
رسیده
اعــام کرد به لطــف تغییر مقرراتی تن
مشتری بسیاری از
پذیرش
ظرفیت
اومیکرون در نظر گرفتهشده است.
است.
دلیلشده
ها رد
در بیانیــهای که توســط دفتر وزیر که دولت فدرال ایجاد کرده اســت ،بیشتر
موارد ابتال
افزایش
آنبه
مشاغل را
کاهشبهدادهاند.
خاطر فرار از
کووید۱۹آنها
اقتصاد ،کریستیا فریلند ارسال شد ،امتیازات این برنامه شــامل حال آن بهبرخی از
برای
حمایتی
برنامه
این
به
دسترسی زندان و برخی دیگر به
دولتبهشهروندان اطمینان میدهد دسته از کارگرانی هم خواهد شد که رفتن به
که بهطورفعال این طرحهای حمایتی ظرفیت کسب و کارهایشان حداقل این دســته از کارگران (کارگرانی که
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای
را ارزیابی کرده و تالش خواهد کرد  ۵۰درصــد کاهش یافته اســت .به ظرفیت کســب و کارشان  ۵۰درصد
کانادا
اقامت در
خواستار
آمریکا،
برای دوره
اســت) تنها
یافته
مشــخص کند آیا تنظیمات نظارتی این ترتیب هــزاران کارگر به ویژه در کاهش
کار
پس از
حال و
رویفوریه
تــا ۱۲
دســامبر
هستند۱۹.
برای ارائه انعطافپذیری بیشتر و ارائه اســتانهای انتاریو و کبک میتوانند زمانــی
آمریکا،
دولت
اقدامات حمایتی منــدرج در الیحه از این برنامه حمایتی بهرهمند شوند .آمدن
جدیددر حالی که
خواهد کرد
گسترش پیدا
برآورد ایــن برنامهها  ۴میلیــارد دالر برای
مهاجرت ادامه خواهد
اصلی تا هفتم مه
دولتهای انتاریــو و کبک به تازگی برنامه
وکالی
 C-2ضروری است یا خیر.
کردهاند که شهروندان آمریکایی بعد از امضای فرمان مهاجرتی
بیشتری از ترس دولت دونالد رییس جمهور آمریکا در ماه
اخراج پیرمرد تورنتویی پس از  ۲۰سال اقامت در کانادا
ترامپ به سوی مرزهای شمالی ژانویه سال  2۰17میالدی مبنی
فرار خواهند کرد و خواهان بر منع ورود اتباع مسلمان هفت
خود اطالع داشت ،افسر همچنین از نامتناسب ایجاد نمیکند و نمیتوانم
پیرمرد تورنتویی ،پس از بیش از ۲۰
بود.
خواهند
کانادا
در
اقامت
نخست
ترودو
جاستین
کشور،
طریق ارزیابی خطر احساس کرد که نتیجه بگیرم کــه انتقال به کنیا در
سال اقامت در کانادا ،به دلیل تمدید
گزارشبهاداره
بردر اساس
معرضها
کانادایی
کانادا
گفت:را در
متقاضــی
وزیرحاضر
مهاجرت حال
کنیا جان او در
صورت بازگشت
نشدن مجوز کاریاش ،با اخراج مواجه
شما
تحریمایمان
توجه به
تان،یابهرفتار
شــدید
بدونمرگ،
مرزی کانادا ،اگرچه خطر
پناهندگی بود.
وخطر نخواهد
است.
دهد».
ادامه نوشت:
داخلی در
امنیت
افسر
قرار می
مهاجران غیر انسانی
به گزارش هفته ،ســاموئل نیاگا ،در
روی
کانادا بر
درهای
گویند.
خوشآمدمی
اداره
چرا
داند
نم
که
گوید
م
هلندر
ممکن
که
دارم
اذعان
که
حالی
«در
ی
ی
حالی که اشــک روی صورتش جاری
باز بوده و از سال  2۰1۵تاکنون وکالی کانادایی بر این عقیده
است مدتی طول بکشد تا او دوباره مهاجرت ،پناهندگی و شــهروندی
بود ،به «گلوبال نیوز» گفت« :من این
به بیش از چهل هزار شهروند هستند که تا ترامپ در آمریکا
در جامعه کنیا ادغام شــود ،اما باید کانــادا ( )IRCCتا ســال  ۲۰۱۷به
کشور را بیشــتر از هر کشور دیگری
این داده
اقامت
کانادا
کارکاراست،
اما بر
دولتاست .او
ادامه داده
صدورسرمجوز
است،فبار
سوریکرد که
درک
نتیجه تاســ
دوست دارم .این کشور خانه من است،
پذیرش
درصد
بیشتری
آمریکایی
چرا ناگهان
پناهندگان نمیدانم
درخواست مبایافزاید کــه
ذاتــی این فرآیند
عیــن حال
از دست داد ،زیرا مجوز کارش منقضی و در
پس چرا باید ازش اخراج شوم؟»
پناهندگی
قدربود.
خواهد
مهم و فوری است؟
روبرواو این
آمریکایی اخراج
شهروندانغیر معمول یا
برای او سختی
این پیرمرد  ۷۵ســاله در سال  ۲۰۰۰شده بود .درخواستها برای ماندن در است و

به عنــوان پناهنده در جریــان اوج
جنبشهای دموکراسیخواهی و فشار
برای ایجاد سیســتمی چندحزبی از
کنیا گریخت .او میگوید که به دلیل
ترس از تعقیب سیاســی پس از سوء
قصــد به جان خود آنجا را ترک کرده
است.
نیاگا با اشــاره به ران راستش اضافه
کرد« :آنهــا من را مجــروح کردند،
اینجا زخمی دارم که نشــان میدهد
میخواستند من را بکشند».
آریل هلندر ،وکیل نیاگا ،میگوید که
دولت فدرال به مدت  ۱۷ســال برای
او مجوز کار صادر میکرد تا اینکه در
سال  ۲۰۱۷او شغل خود را به عنوان
نگهبان امنیتی در آپارتمانی در تورنتو

بسیار کم و در حدود کمتر از
یک درصد است.
میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه
مهاجرت کانادا گفت :من از یک
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
با پناهندگی او موافقت شد .باقی
آنها تماماً کودک بودند.
پس از ریاستجمهوری ترامپ
در آمریکا و فرمانهای منع
مهاجرتی او ،تعداد پناهندگان
آفریقایی و آسیایی که به سوي
مرزهای کانادا مي روند بیشتر
شده است.
یافت .کالفورد یکی از پزشکان
پال
مهاجرانبرنامهو
سالمت
مرکز
دولت فــدرال،
طبــق اعــام
کارگــران در
حمایت از
فوریه
مشــاغل ودر ماه
پناهندگان کانادا
شــاملبهیارانه
قرنطینه که
هر
شخصی که
شــرایط هر
گفت:
دستمزد و یارانه اجاره بهای واحدهای
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای
تجاری میشود ،به همین ترتیب برای
آمریکا
میگوید:
میکند،
ما
گسترش پیدا
ذکرشده
فرارزمانی
مقطع
محل امنی برای زندگی
دیگر
خواهد کرد.
نیست.
کریستیا فریلند تصریح کرد گسترش

کانادا به دالیل بشردوســتانه رد شده
است.
او افــزود« :آنهــا فقط حقــوق خود
را نمیداننــد .او نمیدانســت کــه
درخواســت مجــدد بنا بــه دالیل
بشردوستانه و دلســوزانه یک گزینه
است ،او نمیدانست که اگر درخواست
مجوز کار رد شــود ،میتواند دوباره
درخواست دهد».
آژانس خدمات مرزی کانادا ()CBSA
در یک تصمیم پنج صفحهای که توسط
گلوبال نیوز به دست آمده است ،دالیل
اخراج و اینکه چرا افسر امنیت داخلی
به تعویق اخــراج نمیپردازد ،توضیح
داد .این افســر بیان میکند که نیاگا
از ســال  ۲۰۱۰از اخراج قریبالوقوع

ایرونیا -با افزایش سرسام آور بهای
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو
 ،گزینه هایی از جمله دریافت
مالیات از خریداران خارجی مسکن
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
استانی اجرای آن را راهکاری برای
آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
یافته و متوسط قیمت detached
 homeبه  1.۵میلیون دالر رسیده
است  .چارلز سوسا وزیر دارایی
انتاریو سال قبل با شجاعت اعالم
داشــت.
خواهد
هزینه
وزارت
که
راهی را
استان
داراییاین
کرده بود
برای
الزم
اعتبارات
قبال
فدرال
دولت
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد
روزرسانی
به
زمان
در
را
ها
برنام
این
ه
کرد و در نظر ندارد همچون آنها
خارجیارائه شد،
هفته گذشته
اقتصادی که
مسکن
خریداران
برای
کنار گذاشته بود.
مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
جاستین ترودو همچنین اعالم کرد
انتاریو
در عوض دولت لیبرال
که اتاوا دهها میلیون تست غربالگری
خریداران
مسکن برای
انتقال
مالیات
هــای آینده در
ســریع را
طی هفته
داد.
کاهش
را
اولی
خانه
سراسر کشور توزیع خواهد کرد.
ها،
بــارقیمت
کانــادارویه
وزیررفتن بی
نخســباتباال
حال
دیگــر از
فکر
برای به
خواســتداده و
تغییر عقیده
سوسا
محدود
شــهروندان
بیشــتر شیوع ویروس،
کردن هر
چهاست.
افتاده
چاره
ممکن
حد
تــا
را
خود
هــای
س
تمادر گفتگو با خبرنگاران درمورد
او
مسکنتاکید بر
تــرودو برای
وضعیتکنند.
محدود
تورنتو
تازه بازار
یادآوری کرد
بــودن
افزایش
اوضاعروند
بخوبی از
خطرناک من
گفت «:
تازگی
به
اطرافیانش
از
نفر
شش
که
قیمتها در یک سال اخیر باخبرم.
به کووید ۱۹مبتال شدهاند.
یک سال قبل فکر می کردم باید به
تــرودو افزود مطابق بــا توصیههای
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
بهداشــت عمومــی ،مراقــب عالئم
عده
بدنششدن
نگران کم
احتمالــیحاال
کند ولی
اســت،
بیماری در
استفادهبه
مالیرا ورود
توانایی
هستم که
سریع
غربالگری
ایتهای
تس
که
را
کجا
هر
دارند.
را
بازار (که البته همــه آنها فعال
اینکنــد
می
درحال
عده
نگاه
هایایخود را تا
میهاند)،
کنی،تماس
منفی بود
پیشنهادی
امکانجدل
جنگ و
ارائهو در صورت
سرکند
بر می
محدود
حد
موضوعورامنبه اطالع
آلودگی به
نسبت
ویروس،هستند
برای خرید
باالتر
شهروندان خواهد رساند.

AQUA UNITED

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بﺰرگ
نورت شور ،برنابی ،ونکوور ،داونتاون ،کوکیتﻼم ،میپﻞ ریﺞ

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ و اطﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

www.abchibc.com

به فکر دریافت

تجاری و مسکونی

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

M.Arch
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ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca
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افزایش نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۲
برای مقابله با تورم

با وجود تورم بی سابقه،
رییس بانک مرکزی برای جلب اعتماد کانادایی ها قول شفافیت داد!

کارساز نخواهد بود و سعی می کنیم
ایرونیا -فردی که در راس امور بانک
در تمامی اقدامات مان برای رسیدن
مرکزی کانادا قرار دارد ،می گوید این
به این هدف شفاف سازی کنیم». .
بانک از میزان تورمی ماه گذشــته ،
تــو نگویــن ،اقتصــاددان شــرکت
ناراضی است چرا که او قول داده بود
حســابداری  RSMکانــادا گفــت
افزایش قیمت ها را مهار کند.
دستمزدها معموال نســبت به تورم
تیــف مکلم گفت ایــن موضوع که
عقب هستند ،اما با توجه به بازار کار
کانادایی ها مطمئن باشــند سرعت
فشرده که باعث می شود دستمزدها
افزایش قیمت ها خیلی باال نمی رود،
در حــال حاضر به طور قابل توجهی
به اعتماد آن ها به بانک مرکزی برمی
برای متقاضیــان کار افزایش یابند،
گردد.
مبلغ پرداختی به کارگران می تواند
مــداد -به گزارش مونترآل ژورنال ،تیف ماکلــم ،رئیس بانک کانادا ،احتمال مرکــز آمار کانادا اخیــرا گزارش داد
به زودی به سرعت افزایش قیمت ها
که سرعت تورم ساالنه در ماه نوامبر
افزایش نرخ بهره را در ژانویه به منظور مقابله با تورم باز گذاشت.
برسد.
بــه گفته اقتصاددانان با افزایش نرخ بهره ،تقاضا کاهش پیداکرده و فشــار بر ثابت ماند ،زیرا شاخص قیمت مصرف
عامل اصلی تورم در ماه نوامبر بار دیگر
زنجیــره عرضه کاهش مییابد که اگر همچنان ادامه پیدا کند قیمتها را به کننده  4.7درصد در مقایسه با سال
قیمت بنزین بود که در مقایسه با ماه
قبل افزایش یافته است که باالترین
گونهای افزایش میدهد که در  ۱۸سال گذشته مشاهده نشده است.
مشابه سال قبل  43.6درصد افزایش
کارشناسان معتقدند هر چه بانک مرکزی برای اقدام بیشتر منتظر بماند ،باید سطح در  18سال گذشته محسوب
داشــت و اندکی بیشتر از رشد 41.7
افزایش شدیدتری در نرخ بهره اعمال کند ،درحالیکه با اقدام سریعتر میتوان می شود.
درصدی اکتبر سال گذشته بود.
ش معتدلتر و تدریجیتر نرخ بهره ،تورم را کنترل کرد تا پذیرش شرایط اما او همچنین خاطرنشان کرد تورم
با افزای 
نرخ تورم ســاالنه در مــاه نوامبر اگر
باال برای بسیاری از کانادایی ها مشکل
موجود برای کاناداییها آسانتر شود.
ســاز است زیرا با افزایش هزینه های آمد ،اما به طور رســمی تر به بانک کمــک کند ،گاهی اوقــات آن را در قیمت بنزین حذف می شــد ،مانند
این سیاستی است که به نظر میرسد به تقلید از بانک انگلستان ،اولین بانک
زندگــی ،خانوارها در پرداخت بدهی اجازه داد هنــگام تصمیم گیری در باالترین محدوده هدف خود نگه می اکتبر  3.6درصد بود.
مرکزی کشــورهای جی ۷که نرخ اصلی خود را از هفته گذشته افزایش داده،
همچنین افزایش قیمت مواد غذایی
مورد نرخ بهره ،بــازار کار را زیر نظر دارد.
خود با مشکل مواجه می شوند.
اتخاذشده است.
او در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال باعث افزایش بی سابقه شاخص قیمت
بــه نظر اقتصاددانان نرخ تــورم کانادا بیش از  ۴/۷درصد اســت و اگر مانند این ارقــام دو روز پس از توافق بانک داشته باشد.
مرکزی کانادا و دولــت فدرال برای مکلم گفت دستورات الزام آور جدید به خبرنگاران گفــت« :ثبات قیمت مصرف کننده در ماه گذشته شد که
انگلستان نرخ تورم خود را محاسبه کند ،نرخ تورم فعلی حداقل شش درصد
حفظ محــدوده تورم هــدف بانک به این معنی است که اگر بانک ببیند مهمترین کار است ،زیرا اگر ما آن را به دلیل اختــاالت زنجیره تامین و
بیشتر خواهد بود .به عقیده آنها ،اداره آمار کانادا افزایش قیمت مواد غذایی را
مرکزی از یک تا سه درصد به دست تورم ممکن است به تقویت بازار کار درست انجام ندهیم ،هیچ چیز دیگری عملکرد پایین محصول با سریعترین
در محاسبهی نرخ بهره دستکم گرفته است.
سرعت ســاالنه خود از ژانویه 2015
رشد کرد.
اســتفن تپ ،اقتصاددان ارشــد اتاق
بازرگانی کانادا گفت فشــار بر قدرت
خرید مصرفکننــدگان هزینههای
فردا -بــرای بســیاری از کاناداییها
کسبوکار را نیز افزایش میدهد زیرا
که قیمــت درج شــده روی فاکتور
اقتصاد با کمبود نیروی کار ،اختالالت
ت یکی
خریدهای مختلــف را با قیم 
ایرونــا -ویکتور دودیگ ،مدیر اجرایی بازرگانی امپریال بانک کانادا گفت دولت زنجیره تامین و تردید در مورد واریانت
کنند،
دو ســال پیش مقایســه می
کانادا ظرفیتی برای مقرون به صرفه کردن مسکن دارد و باید هم اکنون در این امیکرون دست و پنجه نرم میکند:
میزان افزایش صورت گرفته باالتر از
«اگر شــرکتها شــروع بــه انتقال
مورد اقدام کند.
نرخهای تورم اعالمی به نظر میرسد.
او گفت راهحلهای احتمالی برای افزایش هزینههای مســکن در کشور شامل بیشــتر ایــن افزایــش هزینهها به
آیا ممکن است تورم اعالم شده توسط
بهبود ارتباطات حملونقل به مراکز شهری ،افزایش سهام اجاره ،سرعت بخشیدن مصرفکنندگان خود کنند ،فشــار
ســازمان آمار کانادا ،منعکسکننده
به تاییدیه ســاخت و سازهای جدید در سطح شهرداری و افزودن مشوق های قیمتها ادامه پیدا میکند».
همه واقعیتها نباشد؟
فدرال برای تســریع این تصویب ها می شود .او افزود این ایده ها باید عملی و نوامبر هشــتمین ماه متوالی بود که
ای
ه
مقال
در
تازگی
گلوب اند میل به
نرخ تورم باالتر از محدوده هدف بانک
نتایج آنها باید سنجیده شود.
است:
پرداخته
موضوع
به بررسی این
دودیگ در گفتگویی با بلومبرگ  ،گفت« :زمان آن فرا رسیده است .واقعا زمانی مرکزی کانادا قرار گرفت .انتظار نمی
نرخ تورم ســاالنه کانادا در نوامبر به
رود این افزایش برای همیشــه ادامه
برای تعلل در این زمینه ها وجود ندارد».
 ۴/۷درصد رسید که بیشترین میزان از صنایع آســیب رســانده است .اما البته آقای هولت میگوید سالهاست «سی.آی.بی.سی» یکی از بزرگترین ارائه کنندگان وام مسکن کاناداست که تا داشته باشد .رویس مندز ،اقتصاددان
افزایــش از ســال  ۱۹۹۱تاکنون به کمتر صنعتی همچون خودروسازی ایــاالت متحــده و بریتانیــا به این تاریــخ  31اکتبر  250.2میلیارد دالر ( 195میلیارد دالر آمریکا) وام تضمینی ارشد  CIBCگفت افزایش قیمت ها
باید تا بهار کند شود ،اما لزوما معکوس
شــمار میرود .در این میان ،یکی از از این موضوع آســیب دیده اســت .دادهها دسترسی دارند و بهانه کانادا امالک در دفاتر بخش بانکداری داخلی خود دارد.
چهرههای سرشناس اقتصادی کانادا کمبود تراشههای نیمهرسانا در سراسر برای عدم دسترســی به این دادهها ،انجمن امالک کانادا این هفته اعالم کرد که قیمت مسکن در این کشور در ماه نخواهد شد
بر این باور اســت که تورم واقعی در جهان موجب کاهــش تولید خودرو پذیرفتنینیست.
نوامبر نســبت به سال گذشته بیش از  25درصد افزایش یافته است؛ رکوردی اســتفان بــراون ،اقتصاددان ارشــد
کشور ،باالتر از این رقم است.
شده اســت .در نتیجه ،بســیاری از در حال حاضر ،چند منبع مختلف برای که از کمبود عرضه تاریخی ناشی می شود .دودیگ گفت که رشد جمعیت – از کانادایــی Capital Economics
درک هولــت ( )Derek Holtاندکی شــرکتهای اجارهدهنده خودرو ،از بررسی قیمت خودروهای کارکرده در طریق مهاجرت و زاد و ولد – نیز محرک اصلی این هزینههای فزاینده است و گفت که افزایش این اقدامات نشــان
پس از انتشار نرخ تورم نوامبر توسط نوســازی ناوگان و عرضه خودروهای بــازار کانادا وجــود دارد .برای مثال ،راهحلها باید به گونهای اجرا شوند که شروع به ارائه تسکین کوتاه مدت کنند :میدهد که فشارهای تورمی در حال
هم بیایند تا گسترش است.
Barristers
and
Solicitors
اســتانی و فدرال گرد
شهری،
سازمان آمار کانادا ،در مقالهای نوشت قدیمــی به بازار صــرف نظر کردند .کنیدیــن بلک بــوک (« Canadianچنانچه سیاســتگذاران در سطح
Fax: 604-526-8056
Tel:ببرید ».بانک مرکزی کانادا بــرای اولین بار
604-526-1805پیش
بتوانید |کارها را خیلی سریع
که معیار مورد اســتفاده توسط این این وضعیت موجــب کاهش عرضه  )Black Bookشــاخصی بــرای طرحی را ترسیم کنند ،فکر می کنم
www.kinmanmulholland.com
دفاتر خود در ماه افزایــش نرخ بهــره را حداقل تا ماه
سازمان برای محاسبه تورم ،ایراداتی خــودروی کارکــرده به بازار شــد .محاسبه تغییر در قیمت خودروهای «سی.آی.بی.ســی» این هفته برنامه بازگرداندن کارگران به
رایگان
اولیه
دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره
نگرانی ها در مورد واریانت آوریل پیش بینی نمی کند .این نرخ
اساســی دارد .آقای هولت که مدیر همچنین به دلیــل نگرانی برخی از کارکرده دارد .این شــاخص نشــان ژانویه را به دلیل افزایش تعداد مبتالیان به کووید و
بازارهای سرمایه اسکوشیا بانک است مردم درباره سالمت وسایل حملونقل میدهد قیمــت این خودروها در ماه امیکرون به حالت تعلیق درآورد .دودیگ گفت «سی.آی.بی.ســی» برنامه های از زمانی کــه پاندمی اقتصاد کانادا را
Trial
Lawyers:
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)
سال پیش تحت تأثیر قرار
تقریبا دو
در این مقاله به این نکته اشــاره کرد عمومی طی دوره همهگیری ،فروش نوامبر رشــدی  ۹/۵درصدی نسبت بازگشت به دفتر خود را در اوایل ژانویه مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد و از
• Ian H. Kinman
)Farshad H. Khani (Manager
• Neilدرصد بوده است.
Mulhollandداد0.25A.،
که نرخ تورم اعالمشــده با واقعیتها خودروهای کارکرده نیز افزایش یافت .به ماه قبل و نیز رشدی  ۳۸درصدی دستورالعمل های مقامات بهداشت عمومی پیروی خواهد کرد.
همه اینها سبب شد قیمت خودروهای نســبت به ســال قبل داشت که هر
همخوانی ندارد.
Cell: 604-727-4555
• David Milburn
E-mail:farshadx@hotmail.com
اما اگر این ادعا درســت باشــد ،نرخ کارکرده ،به شــدت باال برود .در ماه دوی این ارقــام ،رکوردهای جدیدی
• Marco Von Antal
Barristers and Solicitors
ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب
Fax:به |شمار میروند .آقای
604-526-8056زمینه
تــورم واقعی چقــدر اســت؟ آقای نوامبر ،قیمــت خودروهای کارکرده در این
• Claire Hong
Tel: 604-526-1805
این
گرفتن
نظر
در
با
گوید
هولت میگوید نــرخ واقعی حدود  ۶در ایاالت متحده رشــد ســاالنه  ۳۱هولت
ی
م
www.kinmanmulholland.com
 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل از مراجعــه بــه ICBCنرخ واقعی
توانــگفت که
«کیمی
شاخص
وضعیت
اولیه رایگان
مشاوره
ام»
حقوقی
درصد اســت .به این ترتیب ،فاصله درصــدی را تجربه کرد .ایندفتر
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت Tel: 604-526-1805 Fax: 604-526-8056
تورم در کانادا با همسایه جنوبی (که به قــدری وخیم بود کــه در برخی تورم حدود  ۱/۳بیشتر از میزان جاری
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،اکنون حدود  ۶/۸درصد است) کمتر موارد ،بعضی از خودروهای کارکرده ( ۴/۷درصد) است و به حدود  ۶درصد
www.kinmanmulholland.com
Trial
Lawyers:
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)
زدوخــورد
درگیــری و
با قیمتی بیشتر از خودروی نو همان خواهد رسید.
میشود.
• Ian H. Kinman
Farshad
کارشــناسH.
اینKhani
)(Manager
مهاجرت
امور
اقتصادی
سرشناس
شد.
معامله
مدل
دسته
ی
م
یک
جای
گوید
هولت
آقای
Trial Lawyers:
حسین Neil
A. Mulholland
خانی•(مشاور و مترجم)
فرشاد
کننده
ن
تعیی
نقش
به
توجه
با
گوید
ی
م
کانادا
در
خــودرو
بــازار
وضعیــت
محاســبات
در
محصوالت
از
مهــم
خانواده
Milburnامور
Cell: 604-727-4555
Ian H. Kinman
• David
اقتصادی و
سازمان آمار کانادا خالی است که آن نیز چنــدان از ایــاالت متحده بهتر نرخ تــورم در تصمیمات
E-mail:farshadx@hotmail.com
Neil A. Mulholland
)(Managerامور
- Antal
• Khani
Marco
Von
کمپانیH.ها Farshad
شب
بازارهای ۹
حساسیتصبح تا
ساعات کار۹ :
آن،
به
ســرمایه
هم به خودروهــای کارکرده مربوط نیســت .با این وجود ،افزایش قیمت
• Claire
David Milburn
حیثیت و خسارت
Hongاعاده
Cell:
604-727-4555
بهتر
شــکلی
به
باید
کانادا
در
تــورم
میشود .در محاسبات تورم در کانادا ،خودروی کارکرده در شاخص قیمت
Marco Von Antal
ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
ممکن و قبــل از مراجعــه-بــه
تصــادف
هــر
نرخاز
بعــد
(:)ICBC
تصادفــات
Farshadx@hotmail.com
حتی
تورم
شود.
محاسبه
شود.
قیمت این خودروهــا در نظر گرفته مصرفکننده در نظر گرفته نم-ی
Claire Hong
شماســت
روینفــع
مــا بــه
مزایای شغلی
دستمزدها و
مشــورت بــااست
نمیشــود .این در حالی اســت که البته در مــاه جوالی ،گلوب اند میل
۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتﻧﻔﻊبهﺷﻤﺎﺳﺖ.
سـالﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺎدف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫﺮ
( :)ICBCﺑﻌﺪاز
تﺼادفات
به
و
بگــذارد
تاثیر
هم
افــراد
برخی
ســازمان
قیمت خودروهــای کارکرده طی دو دلیل این موضوع را از
مخــدر،
آمار جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد
امــور
خسـارت
ﻣﺨﺪر،در ازای
ﻣﻮادرقم را
باالتریـن
برخـورداری
ایرانـی و
ﺧﻮرد
درﮔﯿﺮی و زد و
خبـره،ﻣﺴﺘﻰ و
وکالیدر ﺣﺎل
دزدی،ازراﻧﻨﺪﮔﻰ
جنائی :ﻗﺘﻞ،
جامعـه امور
گسترده
منکر
توان
ی
نم
دلیل،
همین
عدم
نیز
سازمان
سال اخیر با افزایش قابلتوجهی روبرو کانادا پرســید و این
امور گرفت.
خواهد
امور شـما
درگیــری و زدوخــورد
خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
مهاجرت،
دسترســی به دادههــای کافی را به اثرات آن بر زندگی عامه مردم شد.
بوده است.
جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
اختالل در زنجیره تامین به بسیاری عنوان دلیل اصلی مطرح کرد -.امور مهاجرت
دفتر حقوقی  KMاز وکﻼی سابﻖ بامکارتﻞ گولد ،با ﭘﺸتوانه  22سال خدمت به جامعه

چرا تورم واقعی در کانادا ،بیشتر از نرخ اعالمی است؟

مدیر بازرگانی بانک« سی.آی.بی.سی»:
واقعا وقت آن رسیده که برای کنترل
قیمت مسکن در کانادا اقدام کنیم

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

kinman Mulholland
Barristers and Solicitors

دفتر حقوقی «کی ام»

 -امور خانواده

 امور کمپانیها اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

ایرانی و برخورداری از وکﻼی خﺒره ،باﻻترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مﺸاوره اولیه رایگان
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The Meat Shop
& Deli
1346 Lonsdale Ave. North Vancouver, BC V7M 2H8
Tel: 604-983-2020

مدیریت فروشﮕاه »میت شاپ«
ﺿمن قدردانی از حمایتهای بیدریﻎ شما هموطنان عﺰیﺰ
در طول  30سال گﺬشته
بدین وسیله افتتاح شﻌبه این فروشﮕاه را در پورت کوکیتﻼم
به اطﻼع همﮕان میرساند.
302B 2748 Lougheed Highway,
Port Coquitlam, BC V3B 6P2
604-475-2044 & 604-773-6008

این فروشﮕاه نیﺰ مﻄابﻖ مﻌمول ارائه دهنده انواع مﺤﺼوﻻت
گوشت گاو ،گوساﻟه ،گوسفند و مرغ میباشد.
امید است با حمایت شما عﺰیﺰان ساکن »ترای سیتی«
پایهگﺬار ارائه خدمات بهتر در این مﺤﻞ باشد.
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خستگی کاناداییها از همهگیری ،پس از شیوع اومیکرون

استرس پاندمی کووید 19

دندانپزشکان دندان های ساییده،
ترک خورده و شکسته را در مراجعان
به مراتب بیشتر مشاهده می کنند

دندانپزشکانی که در  20ماه گذشته
افزایش تعداد بیمــاران دارای دندان
های ترک خورده ،شکسته و آسیب
دیده را گزارش کرده اند ،می گویند
اســترس و اضطراب ناشی از پاندمی
کووید 19در حال آشــکار شدن در
دهان مردم است.
بروس وارد ،دندانپزشک منطقه ونکوور
گفت که متوجه شده فشارهای ناشی
از پاندمی باعث می شود افراد بیشتری
به طور غیرارادی فــک های خود را
فشــار داده و در هنگام خواب دندان
های خود را با نیرویی شــدید به هم
بسایند.
وارد در توصیف صدای ساییده شدن
که اغلب برای اولین بار دیگران متوجه
آن می شوند ،گفت« :مثل این است
که دو تکه عاج به هم ساییده شوند».
او گفت عالئم دندان قروچه عبارتند
از درد فک در هنگام صبح ،ســردرد
و درد شــدید دندان ،اما گاهی اوقات
بسیار بدتر نیز می شود.
وارد ،در مورد دندان های بیماری که
در اثر ســاییدن ضعیف شده بودند،

گفت« :من دو دندان (اخیرا) کشیدم
که درســت از وسط و در ته دندان و
درســت از طرف دیگر شکافته شده
بودند».
رئیس ســابق انجمن دندانپزشــکی
بریتیش کلمبیا گفت که در جلسات
زوم بــا همکارانــش شــرکت کرده
است که میگویند اخیرا دندانهای
آسیبدیدهتری را در نتیجه ساییدگی
مشــاهده کردهانــد؛ وضعیتی که به
عنوان دندان قروچه شناخته میشود:
«این موضوع به ویــژه در طول یک
سال و نیم گذشــته ،رشد زیادی در
سراسر بیزینس ما داشته است».
او در ادامه افزود دندان قروچه و فشار
دادن فک معموال با اســترس مرتبط
اســت و سطح اســترس در افراد در
طول پاندمی افزایش یافته است.
دندان ها قطعا می توانند فشار جویدن
را تحمل کنند ،اما ساییدن غیرارادی
عملکرد آن ها را به طور چشمگیری
افزایش می دهد ،تا جایی که دندان
ها ممکن اســت ترک خورده ،لب پر
یا شل شوند.

بــا کاهــش مــداوم مــوارد جدید
کووید 19-در شروع فصل پاییز ،همه
چیز بــرای کاناداییها امیدوارکننده
به نظر میرســید .و بــا ادامه تزریق
واکسنها و کاهش محدودیتها ،به
نظر میرسید که زندگی روزمره دوباره
شروع به عادی شدن میکند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا ،اما از
آن زمان همه چیز به شــدت تغییر
کرده اســت .تعداد موارد روزانه کرونا
در کشــور از اواســط نوامبر و تنها با
ظهور ســویه جدید کرونا اومیکرون
به طور مداوم رو به افزایش اســت .به
گفته احمد فراس خالد ،کارشــناس
سیاستهای سالمت و استاد دانشگاه
یــورک ،این افزایش اخیــر موارد به
ســطح جدیدی از خستگی در میان

کاناداییها کمک میکند.
او افزود :اگر از نظر احساسی ،ذهنی و
جسمی از این بیماری همهگیر خسته
شــدهاید .این نوع کاتالیزوری برای
خستگی بیشتر و خستگی جسمانی

برای جلوگیری از تلفات ایست قلبی
شهرداری ونکوور  1000دستگاه شوک خودکار
در سطح شهر نصب می کند
ایرونیا -شــهرداری ونکوور اوایل ماه جــاری طرحی را تصویب کرد که
 1000دستگاه شوک خودکار ( )AEDو همچنین تجهیزات کمک های
اولیه در سراسر شهر قرار می دهد.
طبق اخبار منتشــره ،این طرح توسط آمبوالنس سنت جان بی سی و
یوکان به عنوان بخشی از برنامه  Start Me Upبی سی ارائه شده است
که به دنبال پرکردن خالء های موجود در دسترســی به دســتگاه های
شوک و سایر لوازم کمک های اولیه است .هر جایگاه نصب شده در سراسر
شهر شامل یک دستگاه شوک ،همچنین یک کیت نالوکسون و یک جعبه
کمک های اولیه خواهد بود.
به گفته کن لگات ،مدیرعامل آمبوالنس ســنت جان بی سی و یوکان،
ساالنه حدود  40000ایست قلبی ناگهانی در کانادا رخ می دهد« :از این
 40000عدد حدود  6000تا هر ساله در بی سی اتفاق می افتد .ایست
قلبی ناگهانی می تواند هر فردی را در هر سنی و در هر مکانی تحت تاثیر
قرار دهد ».بر اساس این خبر ونکوور در حال حاضر  75دستگاه  AEDدر
سراسر شهر دارد ،اما آنها عمدتا در داخل ساختمان ها با ساعات فعالیت
تنظیم شده قرار دارند.

بیشتر است .ســویه اومیکرون مانند
قرار دادن گاز در یک موقعیت از قبل
قابل اشتعال است.
همانطور که خالد توضیح داد ،ظهور
این نوع جدید باعث میشود بسیاری
از کاناداییهــا احســاس کنند که
همهگیری هنوز به پایان رسیده است.
او با بیان اینکه خســتگی کاناداییها
از همــه گیــری موجب احســاس
بیانگیزگی میشود زیرا مردم تمایل
کمتری به پیروی از اقدامات بهداشت
عمومی و تالش برای محافظت از خود
و اطرافیان خود دارند .افزود:
ظرفیــت ذهنی افراد بــا یک بحران
ی مــدت یا مزمن بهداشــت
طوالن 
عمومــی مانند کوویــد 19به حدی
کاهــش مییابــد کــه دیگــر در
تصمیمگیریهایشان به همان سطح
احتیاط عمل نمیکنند.
خالد با اشاره به دشواریهای مربوط
به رعایت شــیوه نامههای بهداشتی
تصریح کرد :با وچود خســتگیهای
ناشــی از بیماری همهگیــر ،مردم
اکنون دیگر انگیزهای برای پیروی از
توصیههای بهداشــت عمومی ،مانند
کوچک نگــه داشــتن تجمعات یا
پوشیدن ماســک ندارند .اساساً ،این
«فیلترها» که معموالً افراد را از انجام

رفتارهایی که ممکن اســت سالمت
آنها را به خطر بیندازد ،باز میدارند.
دیگر مورد توجه قرار نمیگیرند.
او گفت« :با خســتگیهایی ناشی از
بیمــاری همهگیر ،آنچــه در نهایت
اتفاق میافتد این اســت که به مرور
زمان مردم از رعایت قوانین خســته
میشوند .فکر مردم نیز به دلیل فقدان
کلمات بهتر ،از فکر کردن به عواقب
آن از نظر ذهنی امتناع میورزد.
خالد تصریح کرد :استرسهای اضافه
شده از جنبههای دیگر زندگی ،مانند
کار یا امور مالی ،تنها شانس ابتال به
خستگی همهگیر را افزایش میدهد.
او با تاکید بر اینکه استرس بزرگترین
عامل تعیینکننــده برای پیامدهای
بدتر سالمتی در هر فردی است افزود:
ما میدانیم که اســترس میتواند بر
عملکرد روزانه افراد و توانایی به خاطر
سپردن اجزای کلیدی زندگی ما تأثیر
بگذارد.
کارل اسپونار ،استادیار روانشناسی
در دانشگاه رایرسون و مدیر آزمایشگاه
حافظه مدرســه ،نیز گفت :استرس
یکی از بزرگترین عواملی اســت که
در ایجاد آنچه «مغز همهگیر» نامیده
میشود ،نقش دارد.
او افزود“ :مغز همهگیر” و “مهمغزی”
عباراتی هستند که به ما کمک کردند
مجموعــهای از عالئمــی را که افراد
تمایل دارند به طــور مداوم گزارش
میکننــد مانند مشــکالت تمرکز،
کمبود توجه [و] کمبــود حافظه را
درک کنیم.
به گفته وی افزایش ســطح استرس
تجربه شــده در زندگــی روزمره در
نتیجه همهگیری کووید 19و اقدامات
قرنطینه ناشی از آن به شدت با “مغز
همهگیر” مرتبط است.

شرکت حسابداری پیبیاس

با مدیریت نازنین و رﺿا هوشمند
ماﻟیات اشﺨاص و شرکتها
مشاوره در امور ماﻟی ،حقوق و دستمﺰد
تهیه طرحهای تجاری و اقتﺼادی
پﺬیرش امور حسابداری
خرید و فروش بیﺰنس
یافتن بیﺰنس مناسﺐ برای رفع شرط مهاجرت
US Tax Returns & Non-Resident Tax
Tri-City ofﬁce:
#241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664 Fax: 604-945-6606

North Vancouver ofﬁce:
#110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver
Tel: 604-990-6668 Fax: 604-990-6826

Email: pbsaccounting@shawcable.com

www.pbsaccountingltd.com
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

778-558-8272

با بیش از  30سال تجربه کار در کانادا

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

تاون هاوس سه خوابه با  2/5سرویس حمام،
 1500اسکورفیت زیربنا ،کامﻼ نوسازی شده ،کفپوش چوبی ،کابینت
و اپﻼینسس نو در آشپﺰخانه ،نقاشی شده ،بسیار دﻟباز و نقشه خوب،
شومینه گازی ،حیاط بﺰرگ مﺤﺼور و اختﺼاصی ،در فاصله چند قدمی
به مرکﺰ خرید ﻟین وﻟی ،کتابﺨانه و ایستﮕاه اتوبوس

2659 Fromme Road, North Vancouver

$1,289,000
4465
Underwood Ave.
North Van

415 Hadden Drive, West Vancouver

$2,560,000
1806-909
Mainland Street,
Vancouver

$1,780,000

$699,000

218 Allard Street,
Coquitlam

#711-121 Brew St.,
Port Moody

$2,098,000

منﺰل یﮏ طبقه در بریتیش پراپرتیﺰ،
 3خوابه با  3سرویس حمام ،زیربنا  2581اسکورفیت
در زمینی به مساحت بیش از  20هﺰار اسکورفیت،
کفپوش چوبی و آشپﺰخانه نوسازی شده،
جنوبی ،باچشم انداز از حیاط سرسبﺰ

528,000

1406-958
Ridgeway Ave,
Coquitlam

$520,000

#2710-9868
Cameron St,
Burnaby

698,000

1008-2016
Fullerton Ave,
North Van

$417,000
1178
Creekside Drive,
Coquitlam

$1,295,000
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پاسخ به پرسش های عمومی
درباره چرایی شدت یافتن
تدابیر محافظتی در مقابل
سویه اومیکرون
مــداد -در روزهای اخیــر و پس از
آنکه شدت و سرعت رشد سویه تازه
ویــروس  SARS-CoV-2که به نام
اومیکرون نامیده شــده است ،بیشتر
شناخته شد ،تالشهای متعددی در
کشورهای مختلف برای مقابله با این
موج شکل گرفت.
در کانــادا به طور خاص بســیاری از
محدودیتهای قبلی بار دیگر به اجرا
گذاشته شدند و از مردم دعوت شده
است تا در فصل تعطیالت احتیاطهای
شدیدتری را مد نظر قرار دهند.
دعوت برای دریافت دز تقویتی (سوم)
در حالی سرعت گرفته است که برخی
از کشــورها (مانند اسراییل) در حال
آماده شدن برای توصیه به ُدز تقویتی
دوم (چهارم) هستند.
این سرعت سریع انتشار از یک سو و
از سوی دیگر اقدامات شدید دولتها
بــرای مهار ایــن مــوج در کنار این
واقعیت که بســیاری از مردم در این
دوره یک یا دو دز واکسن را دریافت
کردهاند ،باعث ابراز اضطراب ،خستگی
و حتی بدبینی دوباره بخشی از مردم
به سیاستهای مهار همهگیری شد.
ایــن اعتراضها به خصــوص به این
دلیل شــدیدتر از پیش بــود که به
نظر میآمد با واکسینه شدن بخش
بزرگی از مردم و آغاز تزریق دز سوم و
عملکرد مثبت آن در مقابل سویه رایج
که سویه دلتا بود ،ما در حال حرکت
سریع به ســمت پایان دوران بحرانی
همهگیری هستیم .در این بین ظهور
و توســعه سریع اومیکرون باعث شد
بسیاری احساس کنند که کل داستان
همهگیری از ابتدا آغاز شده است.
این اعتراضها به چند دسته تقسیم
میشــود .بخشــی مبتنی بر نظریه
توطئه جهانی و همدستی دولتهای
جهان برای مهار مردم است ،گروهی
دیگر به مباحث آزادی دربرابر اجبار
به واکسینه شدن اشاره میکنند .این
موارد ارتباطی با سویه اومیکرون ندارد
و در طول دو سال گذشته بارها به آن
پرداخته شده است.
تعدادی از سواالت اما درباره این سویه
خاص است.
ما ســعی کردیم نظرات مخاطبان را
در فضاهــای مختلف رصد کرده و به
ســوال های مربوط به این سویه به
طور خاص بر اساس داده های موجود
پاسخ دهیم.
عمده سوال های موجود به بیانی در
قالب این دو ســر فصل طبقه بندی
میشدند:
این سویه بر اساس اطالعات اعالم
شده از سوی مراکز بهداشتی جهانی
شدت کمتری دارد و کمتر از سویه
دلتا و ســویه های قبلی منجر به
بیماری و بستری می شود پس چرا
تا این حد درباره آن ســخت گیری
میشود؟

بر اســاس اعالم ســازمان بهداشت
جهانــی و نهادهــای نظــارت بــر
بیماریهــای عفونی در جهان ،هنوز
دادهها ما برای ابراز نظر قطعی درباره
شدت بیماری کافی نیست .هنوز هیچ
مقاله داوری شدهای در این خصوص
منتشر نشده است و تنها منبع ارزیابی
موجود دادههای اولیه است.
بررســی دادههای اولیــه درباره این

ویروس نشــان میدهد که احتمال
باالیی وجود دارد که به دلیل جهش
های ایجاد شده در این ویروس میزان
بروز عوارض ناشــی از ابتالی به آن
نســبت به سویه دلتا که سویه دارای
بیشترین میزان بروز عوارض بود ،به
طور چشمگیری کمتر باشد.
به عبــارت دیگر اگر ایــن داده های
ابتدایی تایید شوند و رفتار این سویه
تغییر نکند شــاهد آن خواهیم بود
که درصد کســانی که به دلیل ابتال
به این ســویه عوارض حاد بروز داده،
نیازمند بستری در بیمارستان بوده و
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چرا باز هم این همه محدودیت برای
افراد واکسینه شده وضع میشود؟

های
رسانه
واکسیناسیون است.
مهم دیگر
نگاهی به مساله
واکسیناسیون ،احتمال ابتالی ما به
کشورهای
فارسیزبان
غربی جمله
موجود پیشین از
ســویه های

احیانا در اثر آن جان خود را از دست
دهند نسبت به درصد مشابه در میان
کسانی که به سویه دلتا مبتال میشوند
به طور قابل مالحظه ای کمتر است.
اما در مقابل تمام داده های اولیه نشان

ســویه دلتا را به طــور قابل توجهی
کاهش داده بود .با این وجود به دلیل
محمدی
تدریجی پادتن های تولید شده
مجیدافت
در اثر واکســن در بدن میزان ایمنی
ما نیز کاهش می یابــد و نیاز به دز
داشتیم.را که امروز مؤتلف
جریان چپ
در تاریخ  9بهمن  139۵روزنامهی “حمایت” که مبانی اسالمگرایی ویادآوری
هم
دهد .این را
انتقاد قرار
کمتر
طبیعی اما
کاهــش
موردایــن
کنــار
روزنامه رسمی قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی است ،اسالمگرایی است در
این
کارکنان
برخی از
مورد
شدر
در بخش آگهیهای خود ،احکام غیابی زندانهای اضافه کنم که سخنجهمن
شاخک
شــده در
ایجاد
های
مورد
کنند نیست؛
کار می
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق ویاعالقه
اومیکرون به
ســویه
اسپایک
در گونه
تشــخیص آن برای
گذارانکــه
سیاستاســت
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این تصمیمگیران و ای
است.
دشــوار تر
موجــود را
قدردان
همیشه
های مطلب
واکســین این
آگهیها خانم گوگوش (فائقه آتشین) ،نیکآهنگ توجه کنید که نویسنده
ارتباط این
تاسیس ودرک
کند .بــرای
رسانهدوها
تداوم این
می برای
کوثر (کارتونیست و روزنامهنگار) ،مرضیه آرمین مالیاتدهندگان غربی
عمده
که
بیاوریم
یاد
به
باید
موضوع
(نویسنده و وبالگنویس و دختر محسن آرمین از بوده است و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی
از آن دارد که سرعت تکثیر این سویه مساله نهایی را باید در تعادل این دو
بدندرما را در
اتهاماتموجود
واکسنهای
مقابلبه
حالی که
بشکند
رغم برخی
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) ،سعید آنها را علی
در بــدن و به دنبال آن ضریب انتقال کنار هم دید.
همین پروتین شاخکها آموزش می
کریمیان (مدیر تلویزیون ماهوارهای ِجم) ،تارا اینانلو نحوهی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
آن به طور قابل توجهی از سویه های برای مثال اگــر از هر هزار نفری که دهند و اگر تغییــر در این پروتیین
دفاعیها
سیستمرسانه
ماموریت این
(عکاس و هنرمند) ،آرمان حقیقت ،امین انواری  )2عدم انجام وظایف حرفهای و
پیشین و از جمله سویه غالب پیشین در معرض مبتــا به دلتا بودند  100به قدری باشــد که
می
رسانهها
کار این
بسیاریهااز موارد
سهراب
نیکویی و
رستمی،بودفاطمه
دربین آن
شــدندکهو از
مبتال می
طبری قاضی ،فرهاد نفر
باالتر است.
که دلتا
چشم آن
واکسنبه نتواند
توسط
درشده
تربیت
ً
برخی
با
اکنون
و
قبال
مطلب
این
ی
نویسنده
که
این
خورد.
چهار
باالی
ا
اکثر
سال،
یک
تا
1۶
(از
زندان
امجدی به
پنج نفر به وضع بحرانی می رسیدند را شناسایی کند ،واکســن اثرش را
داشته و چند سالی است
صورت آزاد
مثالآنها به
برای از
صرفانظام،
(اعدادعلیه
سال) محکوم شدهاند .اتهام آنها فعالیت تبلیغی
است) همان
همکاریدهد.
کاهش می
عمدهاز
امریکا) و
معرض رسما
برخی از آنها
مقدسات،
از که در
اقدامزمانی
هزارو نفره
توهین به خمینی و خامنهای ،توهین به جمع
صداییدهد
زمانه،نشــان م
(رادیواولیه
داده های
اومیکرون قرار میگیرد
افت قابل
اینیاسویه
غیرها در
واکسن
شده
محدود
برابرمنع
رسمی
استبه طور
ممکنآنها
برخی از
علیه امنیت کشور بوده است.
مبتال
اما
شوند
ویروس
به
نفر
700
تا
واکسن
اینمیدهند.
نشان
شود.
انتقاداتدونمی
توجهیاز رابیان
در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این (بیبیسی فارسی) مانع
درصدشــان (یک
یعنیتنها
مقابل
احکام نیست بلکه میخواهم از زاویهای در
این قبولی
قابــل
روزنامه فایزر و
رسانه ازها
ســطح به
مدرنا از ایران
نگارانی که
یک برخی از
عدم
دیگر
برسند.
بحرانی
وضعیت
به
دلتا)
پنجم
مقاوت
میزان
از
کمتر
البته
که
–
دفاع
انعکاس آن در رسانههای فارسیزبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
باید در
بپردازم.این عدد یک درصد را
جز یک وبسایت) بدین موضوع اما
انتقادی –و را از خود بروز
رهیافت اســت
نیست)درو برابر دلتا
جستجوگرانه
حاالنگار
روزنامه
هفت برابر ابتال ضرب کرد .بنابراین از میدهند ولی ســایر واکســنها
بدیلبهو
تا زمانی که این نوشته را مینویسم بعد از حدود یک که کار روزنامهنگار باالخص در رسانههای
یک جمع هزار نفره مواجه با دلتا اگر خصوص سینوفارم و اسپوتنیک افت
سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت
ماه ،وبسایت “تقاطع” (که مخاطب کمتری در مقایسه سدشکن
در نهایت پنج نفر وضعشــان بحرانی شدیدی دارند.
کنند.
می
فراموش
را
خود
ماموریت
احکام
شدراممکن
با رسانههای بزرگتر دارد) برخی از اینمی
منتشراست به دلیل ضریب این موضوع باعث میشود تا بر سرعت
البته مانع از
اسالمی
جمهوری
همراهیاز با
عدد )3
بیشترهای
تلویزیون
نهایی کسانی
کرده است و وبسایتها و رادیوها وانتشار
کهشود.
افزوده
بیماری نیز
یکالبیانتقال
گرایی
اسالم
امنیتی
مخاطرات
و
سرکوب
اخبار
انعکاس
سی
بی
بی
فارسی زبان مثل صدای امریکا ،رادیو جمع
فردا ،هزار نفره که به شــرایط حاد اما آیا این ها به معنی این اســت که
ریاست
دورانهدوم
بدی در
وضعمیبهشود.
اسالمی
فرانسه -
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو
جمهوریباشد.
کهحدودو هفت نفر
شوند
مبتال می
گیری است؟
ابتدای هم
دولت ،خشنود سازی
این است.
سیاستمنفی
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده میکنند جمهوری اوباما پاسخ
مثال است
هایفقط برای
اعداد
البته این
دقیق
های
مــادلداده
دستحاضر
اسالمی ودربهحــال
بود
فقیه
ولی
آوردن
جمهوری
گروه
و مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و
میزان
برای
بیشتری
های
داده
هنوز
و
ســریعتری
واکنش
امکانــات
و
تــر
«شکستن سد سانسور» و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار
بیصدا» ،جریان آزاد اطالعات ،و
با ان ۹۵در محیطهای عمومی
اشاره دقیق این مساله نیاز داریم.
همین وضع
احمدداریم.
ویــروس
سازمان
جنتی در
دربرابردست
گرفت که سالها زیر
است  -از انتشار این خبر بازماندهاند.
کرد.
شیوع سریع
به همین دلیل ما شاهد
کردهاو که با
محدودیت
بسیاریاز
اعتراضخروج
حتی بعد از
اسالمی کار می
تبلیغات
ه
مطالع
هیچ
«بنابراین
گفت:
ایوانز
ای
هســتیم و
سیاست کردن
زمانوعملیاتی
اســت و
نگرانیبار همراه
هایش
سازمان
انتقادی از آن
برای یک
زدن ان ۹۵بیماری در جهان ایران
سرکوب؟
نداردازکهاخبار
غفلت
چرا
نشان دهد
وجود
درباره کمبود ظرفیت بیمارستانها آن یکــی از آموخته هــا از دوره اول
به عمل نیاورد.
از نظر آماری یا بالینی انتقال کووید
به دلیل همین ضریب باال اســت که همه گیری است .همچنین ما نه تنها
جمهوری
البی
به
نزدیک
افراد
حضور
برای
کافی
شواهد
باشد:
داشته
تواند
پزشکی می
ماسکسه علت
این خبر
راعدم
کاهش
انتشاریک
بیش از
کاهش قــدرت بیماری را خنثی می واکسنهای فعلی را در اختیار داریم
م)1ی
دهد».
پرداخت
مثل
دارد؛
وجود
امریکا
صدای
در
اسالمی
جمهوری
در
ها
سرکوب
نبودن
خبری
اولویت
در
کند .در گزارشــی که ساعاتی پیش که در صورت نیاز طی ســه ماه امان
افزایش
کــه
گفت
همچنین
ایوانــز
بیبی
اسالمی که برخی از این رسانهها (مثل
کهیااز
اسلوین
تازهباربارا
خانم
نویسی به
الزحمه خبر
حق متحده
سیاز ایاالت
شــد
منتشــر
سویه
برای این
واکسنی
یادداشتتولید
انتقال اومیکرون به این دلیل نیست
چندین
اخراج
و
است
اسالمی
جمهوری
البی
نزدیکان
اند.
بوده
متهم
فارسی یا صدای امریکا) همیشه بدانرسیده است که بیمارستان های بیش سویه های احتمالی دیگر وجود دارد.
بلکه به
بیشتر”
منتقدان هوا
که “در
این
انتقادی به
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بهترین ماسکها در برابر اومیکرون
چه ماسکهایی هستند؟
از کاناداییها خواســته میشــود تا
انــواع خاصی از ماســکها را به نفع
ماسکهایی که کارشناسان میگویند
محافظت بیشتری در برابر نوع جدید
اومیکرون در حال گسترش دارند کنار
ِ
بگذارند.
به گزارش هفته و به نقل از «گلوبال
نیوز» ،رئیس میز مشاوره علوم انتاریو،
دکتر پیتر جونــی ،جمعه گفت که
ماســکهای پارچهای تکالیه برای
محافظت در برابــر اومیکرون کافی
نیستند.
جونی به اســتفاده از ماســکهای
تنفســی ان )N95( ۹۵به عنوان یک
گزینه مؤثرتر اشاره کرد.
بحث مجــدد در مورد اســتفاده از
ماســک در حالی مطرح میشــود
که موج پنجم مبتنــی بر اومیکرون
همچنان تعداد مبتالیان روزانه را در
کانادا به رکوردهایی میرساند که طی
ماهها مشاهده نشده است و استانها
را مجبور میکند تــا مجموعهای از
اقدامات و محدودیتهای بهداشــت
عمومی را اعمال کنند.
توصیــه جونی برای کنار گذاشــتن
ماســکهای پارچــهای تکالیه در
میان فراخوان برخی از کارشناســان
بهداشت عمومی برای بررسی مجدد
دستورالعملهای ماســکگذاری و
تشویق فعالتر استفاده از ماسکهای
تنفسی و پزشکی به جای ماسکهای
پارچهای است.
کالیــن فرنس ،همهگیرشــناس در
دانشــگاه تورنتو ،گفــت که مقامات
بهداشت عمومی باید به شدت استفاده
از ماسکهای ان ۹۵را در محیطهای
عمومی داخلی تشویق کنند.
فرنــس گفت که هــر کارزاری برای
اســتفاده از آنها باید شــامل منابعی
برای کمک بــه کاناداییها در یافتن
ماسکهایی باشد که بهترین تناسب
را دارند.
در ماه نوامبر ،دفتر بهداشت عمومی
کانادا ( )PHACدســتورالعملهای
خود را در مورد استفاده از ماسک به
روز کرد و مطرح کرد که ماسکهایی
مانند ان ۹۵موثرتر از ماسکهای غیر
پزشکیهستند.
دفتر بهداشت عمومی کانادا در صفحه
وب اطالعات ماسک خود گفت« :به
طور کلی ،در حالی که ماســکهای
غیر پزشــکی میتوانند به جلوگیری

از گســترش کووید کمــک کنند،
ماسکهای پزشــکی و ماسکهای
تنفســی محافظت بهتــری را ارائه
میکنند».
ایــن دفتر همچنیــن اســتفاده از
ماسکهای پزشــکی یا ماسکهای
تنفسی را برای افرادی که در گروههای
آسیبپذیر در معرض خطر قرار دارند،
یا کسانی که در معرض خطر ابتال به
کووید در محــل کار یا زندگی خود
هستند ،توصیه کرد.
رئیس بهداشت عمومی کانادا ،دکتر
ترزا تام ،همچنین به کاناداییها تاکید
کرد که از دســتورالعملهای به روز
شده دفتر بهداشت عمومی کانادا در
مورد تهویه داخل ساختمان و استفاده
صحیح از ماسک و مناسب بودن آنها
پیروی کنند.
در حالی کــه به نظر میرســد که
ماســکهای تنفســی بــه عنوان
اســتاندارد طالیی برای محافظت در
برابر اومیکرون در بین کارشناســان
بهداشت عمومی و مسئوالن مطرح
میشود ،آنها سریعاً به این نکته اشاره
میکنند که محافظــت اضافی ارائه
شده توسط ماسکها بسیار وابسته به
این است که افراد ماسکها را درست
بر چهره بزنند.
این جزئیاتی اســت که دکتر جرالد
ایوانــز ،رئیس بیماریهــای عفونی
دانشگاه کوئینز ،به آن اشاره کرد.
ایوانز گفت« :میزان محافظت اضافی
که از یک ماســک تنفســی ان۹۵
دریافت میکنید…اگر به درســتی
زده نشده باشد ،فقط تا حدی بهتر از
ماسک پزشکی است».
در حالی که اگر ماسکهای تنفسی
به درستی زده شوند ،مناسباند ،ایوانز
همچنین به هزینه باالی تهیه منظم
آنها و همچنین عدم وجود شــواهد
قطعی مبنی بــر جلوگیری از انتقال
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پناهندگانی که از رسیدن به کانادا
ناامید شدهاند

تأخیر در بررسی بیش از
 ۱۱۴هزار درخواست پناهندگی
زنی که ســه ســال پیش از سوریه
گریخــت ،میگوید کــه تاخیرهای
مداوم اداره مهاجرت به این معناست
که زندگی او هر روز در خطر اســت،
زیرا او ناامیدانه منتظر آمدن به کانادا
است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،نور و دوستش فواد
در ســال  ۲۰۱۹از ســوریه به لبنان
گریختند و امیــدوار بودند به کانادا
بیایند .فواد مشــکالت قلبی جدی
داشــت و منتظر بود برای معالجه به
کانادا بیاید.
نور شــبی را به یاد میآورد که فواد
پیامی در واتساپ فرســتاد و گفت
امیدوار است درخواست پناهندگیاش
تسریع شود .نور گفت« :یک روز پس
از آن متن ،او درگذشت».
فواد میگفت کــه به کانادا میرود و
من را به آنجا میآورد .حاال میترسم
نه به کانادا کــه به جایی که او رفت
بروم!
ایــن زن  ۳۷ســاله همجنسگــرا
درخواست پناهندگی خود را در ۲۵
می ۲۰۲۰به دولت فدرال ارسال کرده
بود .او گفت که زمان رسیدگی در آن
زمان  ۲۴ماه بود .طبق تارنمای اداره
مهاجرت ،پناهندگان و شــهروندی
کانادا ( ،)IRCCزمان رســیدگی به
درخواست پناهندگان از لبنان اکنون
 ۴۶ماه است .و برخی از کارشناسان
مهاجرت میگویند که به نظر میرسد
این روند به نفع متقاضیان در برخی
کشورها نسبت به سایر کشورها است.
نور گفت ۴۶« :ماه وحشتناک است.
زندگی من در حال تلف شدن است.
من از تاخیر افسرده و از دست دادن
امید به ترک لبنان شوکه شدهام».

سیبیسی در اوایل این ماه گزارش
داد که با وجود نزدیک به  ۱.۸میلیون
درخواست مهاجرتی که در فهرست
آیآرسیسی وجود دارد ،تاخیرهای
مداوم پروندهها را به تعویق انداخته
است .مقامات فدرال این عقبماندگی
را به همهگیری نســبت میدهند و
میگویند محدودیتهای مسافرتی
بینالمللی و ظرفیت عملیاتی محدود
در خارج از کشــور موانعی را ایجاد
کرده است.
طبق گزارش آیآرسیســی ،تا ۱۵
دســامبر ،کانــادا  ۱۱۴هــزار و ۴۶
درخواست پناهندگی دارد –  ۴۱هزار
و  ۶۱۹با کمــک دولت و  ۷۲هزار و
 ۴۲۷پناهنده تحت حمایت خصوصی
– که هنوز رسیدگی نشده است.
آیآرسیســی در یک بیانیه ایمیلی
اعالم کرد که کانادا بیش از  ۱۲هزار
پناهجــو را بین مارس  ۲۰۲۰تا اوت
 ۲۰۲۱اسکان داده است.
نور بــه عنوان یــک متقاضی تحت
حمایت خصوصی از طریق کاپیتال
رینبو امیدوار بود که این روند سریعتر
انجام شــود ،زیرا امنیت او در خطر
است.
نور اخیرا ً توسط یک پلیس مورد آزار
و اذیت قرار گرفت و اطالعات تماس
او به زور گرفته شد.
او گفت« :او شــروع به تماس با من
برای باجگیری برای رابطه جنســی
کرد .من جرات کردم او را مســدود
کنم ،اما میترسم در خیابان راه بروم.
من نمیتوانم خانه خود را تغییر دهم،
زیرا کسی به راحتی به ما خانه اجاره
نمیدهد».
شریک نور دیابتی است و هیچ گونه
کمک پزشــکی در لبنــان دریافت

نمیکند .در نتیجه سالمت روان او رو
به وخامت است .نور این نگرانیها را با
سفارت کانادا در میان گذاشت.
او گفت« :پاســخ آنها ســرد و تقریباً
انکار بــود .هیچ راهی بــرای تماس
با آیآرسیســی وجود نــدارد .این
ناامیدکننده اســت ،اما امیدوارم که
روزی بیاید که ایمن و آزاد باشم».
لیزا هبرت ،رئیــس هیئت مدیره در
پناهــگاه کاپیتال رینبــو ،گفت که
درخواســتهای گروه برای تســریع
در رســیدگی به پرونده نور توســط
آیآرسیسی دو بار رد شده است.
هبرت گفت که تأخیرها باعث آسیب
به پناهندگان میشود ،به ویژه زمانی
که آنها در معرض خطر هســتند و با
تهدیدهای جامعه یا دولت مواجهاند،
زیرا آنهــا “به عنــوان پناهنده غیر
قانونی” تلقی میشوند.
او گفت« :زمان پردازش نامناســب و
نابرابر سالهاست که موضوع است».
آیآرسیســی در ایمیلی تأخیرهای
مداوم را تأیید کرد و گفت که فناوری
را بهبود بخشــیده و عملیات خود را
دیجیتالی کرده است.
محدودیتهای مسافرتی بینالمللی،
محدودیتهــای مــرزی ،ظرفیــت

عملیاتی محدود در خارج از کشور و
ناتوانی متقاضیان در به دست آوردن
اســناد به دلیل تأثیرات کووید،۱۹-
موانعی را در روند پردازش ایجاد کرده
است.
آنــان گفتند« :میدانیــم که برخی
از متقاضیــان بــا رســیدگی بــه
درخواستهای خود زمان انتظار قابل
توجهی را تجربه کردهاند و ما تا حد
امکان به تالش خود ادامه میدهیم تا
زمان رسیدگی را کاهش دهیم».
ارشــام پارسی ،کنشــگر مدنی و از
فعاالن حقــوق دگرباشــان ،گفت:
«نزدیــک به  ۶۰پناهجــو در ترکیه
گیر افتادهاند .میخواهیم آنها را قبل
از کشته شدن یا خودکشی به کانادا
بیاوریم».
پارســی اخیــرا ً پــس از پذیــرش
پناهندگان در انتظار طوالنیمدت در
ســوئیس و استرالیا ،دو درخواست را
از آیآرسیسی پس گرفت .او گفت
که آیآرسیسی سریعاً به ایمیلهای
او درباره خروج پاسخ میدهد ،اما به
سؤاالت دیگر او پاسخ چندان مؤثری
نداده است.
او افــزود« :ما به عنــوان مدافع تمام
تالش خــود را انجــام میدهیم ،اما

تصمیم نهایی با مقاماتی است که به
آنهــا رای دادیم .ما آنها را برای انجام
کار استخدام کردیم ،اما آنها این کار
را نکردند».
لو جانسن دانگزاالن ،وکیل مهاجرت
در تورنتو ،میگوید که روند مهاجرت
به کانادا اغلب غیر قابل پیشبینی و
خودسرانه است.
او گفت که آیآرسیسی به متقاضیان
پاسخ نمیدهد مگر اینکه آنها پناهنده
افغان باشند.
دنگزالن گفت« :نشــانههای آشکار
بحــران افغانســتان وجود داشــت.
حداقل باید یک طرح احتمالی وجود
میداشت .متأســفانه ما در آن زمان
گرفتار انتخابات شدیم».
او گفت که دولت بــا لحن مثبت با
عملیات پناهندگان ســوری یکی از
«بزرگتریــن و موفقترین کارزارها»
را آغاز کرد که بر اســاس آمار کانادا،
بین  ۱دسامبر  ۲۰۱۵تا پایان فوریه
 ،۲۰۱۶کانــادا  ۲۵هــزار و ۵۵۵
پناهجوی سوری را اسکان داد .طرح
فــدرال از آن زمان تاکنون نزدیک به
 ۷۳هزار پناهنده ســوری را به خود
جذب کرده است.
دنگزالن افزود که دولت هنوز برنامه
مشخصی برای حل مشکالت معوقه

اعالم نکرده است.
وحیده اخالس اسمیت ،وکیل کار در
تورنتو ،و خانوادهاش از پنج بستگان او
که قبل از تسلط طالبان از افغانستان
به تاجیکستان فرار کردهاند ،حمایت
کردهاند.
نــه ماه پس از ارســال درخواســت
پناهندگی بــرای عمویش و خانواده
چهار نفــرهاش ،او گفت کــه زمان
رسیدگی در زمان ارسال  ۲۱ماه بود
که اخیرا ً به  ۲۹ماه افزایش یافته است.
اسمیت گفت که با وجود اینکه اعضای
خانواده او پناهندگانی هســتند که
توسط کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل بررسی شدهاند ،اما تمام
هزینههای آنها بر عهده خانواده است.
اســمیت که خود پناهنده افغان در
دهه  ۱۹۸۰بود ،گفت که این روند در
آن زمان بسیار سادهتر بود.
او متحیر اســت که همان دولتی که
به سرعت بیش از  ۲۵هزار پناهجوی
ســوری را اســکان داد ،چگونــه با
پناهندگان افغان چنین دست و پنجه
نرم میکند.
اسمیت با اشک گفت« :از سه سالگی
عمویــم را ندیدهام .او هنگام صحبت
کــردن در تماسهای ویدئویی گریه
میکند».

رکورد باالی سطح مهاجرت به کانادا
مداد -دادههای تازه منتشرشــده اداره آمار کانادا نشــان میدهد که میزان
مهاجرت به کانادا در ســهماهه سوم ســال  ۲۰۲۱به رکورد جدیدی دست
یافته است.
سه ماه ژوئیه تا سپتامبر با  ۱۲۲هزار و  ۷۴۸مهاجر ،باالترین میزان مهاجرت
در هر سهماهه از سال  ۱۹۴۶و بیش از سه برابر بیشتر از سهماهه سوم سال
 ۲۰۲۰که  ۴۰هزار و  ۱۱۶مهاجر وارد کانادا شده بودند را نشان میدهد.
افزایش مهاجرت همچنین به افزایش رشد جمعیت کانادا به سطوح پیش از
همهگیری کمک کرده است ،بهطوریکه جمعیت کشور در اول اکتبر ۲۰۲۱
به  ۳۸میلیون و  ۴۳۶هزار و  ۴۴۷نفر رسیده که افزایشی  ۱۹۰هزار و ۳۳۹
نفری یا  ۰/۵درصدی نسبت به اول ژوئیه  ۲۰۲۱داشته است.
در اکتبر  ،۲۰۲۰دولت فدرال یک هدف مهاجرتی  ۱/۲میلیون نفری را طی
سه سال بهعنوان اقدامی کوتاهمدت جهت بهبود اقتصادی پس از همهگیری
اعالم کرد .اما این اقدام میتواند بازارهای مسکن ،بهویژه بازارهای کلیدی در
شهرهای مونترال ،ونکوور و تورنتو را به چالش بکشد.

حمید زرگرزاده
 40سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکسهای پرتره ،پاسپورت ،سیتیزن شیپ با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde
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suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزيكشنبه21بهمنماه1358
(برابربا 23ربیعاالول 10،1400فوريه)1980نقلشدهاست

رادیوتلویزیوننبایدبهگروههايفشاروابستهباشد

در پایان جلسه دیش���ب شوراي انقالب دکتر
حبیبي گفت :از جلسه مسائلي که در جلسه امشب
شوراي انقالب مورد بررسي قرار گرفت .اول اینكه
جدولبنديمربوطبهانتخاباتمجلستصویبشدو
نكته مهم در مورد این جدول این است که نمایندگان
تهران � ش���میران و شهرري یك کاسه شدند و قرار
این س���ه منطقه که با هم یك حوزه
بر این ش���دکه
فروردین :ممکن است مجبور شوید برنامههایتان را تغییر دهید ،اما شما ابتدا
ً 30النفر نماینده داشته باشد .در مورد
شوند ،کام
ميتغییرات
رأياین
باید چندین بار کارهایتان را بررسی کرده و نسبت به اینکه
رادیو تلویزیون دکتر حبیبي گفت:
بدونآینده
مشي
هماهنگ
خطکه
الزم بودهاند ،اطمینان حاصل کنید .اگر شما فکر میکنید
باعثعبارتست از اینكه ما یك اصل کلي
توانیدکلي
سیاستمیهاي
بودن بــا اطرافیانتان قادر خواهید بود کارتــان را پیش ببرید،
را باید قبول کنیم که رادیو تلویزیون در خدمت انقالب
عصبانیت دیگران شوید.
اسالمي باید باش���د و گروهگرائي نكند و برحزب و
خصوص گروههاي فشار وابسته نباشد
اردیبهشت. :شما نظرها و ایدههایی را دارید که مانع از دسته
معینيبهبهآیندهای
رسیدن شما
تا
بگذارید
کنار
را
مقاصد
شدهروزاست.
پذیرفته
اصل
یك
عنوان
به
این
برتر میشود ،بهتر است حداقل برای مدتی این اهداف و و
چهل سال پيش در همين
يكشنبه21بهمنماه
اطالعاتروز
روزنامه
تماميمطالباز
محتاط
تصمیمات حد
بتوانید ساده تر به اهداف تان برسید .شما تا حدودی فردی بیش از
1358ها
مصادره
فرقان،
گروه
محاكمه
مورد
مهمدر
(برابربا 23ربیعاالول 10،1400فوريه)1980نقلشدهاست
کرد.
ریسک
هستید ،شرایطی در زندگی هر شخصی پیش میآید که باید
وبازداشتها
رادیوتلویزیوننبایدبهگروههايفشاروابستهباشد

انقالب دکتر
شوراي
قدوسي دیش���ب
روز گذشته عليدر پایان جلسه
انقالب
کل
دادستان
خرداد  :این روزها همه شــرایط آمده است ولی شما خودتان را آماده نکردهحبیبي گفت :از جلسه مسائلي که در جلسه امشب
رادیو
مطبوعاتي و
مصاحبه
اول اینكه
بررسي قرار گرفت.
یكانقالب مورد
اس���المي ایران درشوراي
تلویزیوني است
اید .پس حتی اگر به اندازه تمام انســانهای دیگر عجله دارید ،بهتر
تصویبشدو
انتخاباتمجلس
بنديمربوطبه
داخلي
خبرنگاران
پرسش
جدولو به
برایکرد
شرکت
پیش بردن برنامههایتان چند روزی صبر کنید .االن اصال به فکر این نباشید کهنكته مهم در مورد این جدول این است که نمایندگان
رابطه
مملكتي در
مقامات
چندتن از
شدند و قرار
شهرري یك کاسه
ش���میران و
پیرامون بازداشت تهران �
دیگران چه فکری میکنند ،اعتماد کردن به غریزه خودتان هیچ
هم یك حوزه
خطکه با
س���ه منطقه
این
این ش���دکه
مشکلی برایتانبر
محاکمه
امام،
پیرو
مسلمان
دانشجویان
باافشاگري
رأي ميشوند 30 ،نفر نماینده داشته باشد .در مورد
ایجاد نمیکند.
رادیوگفت:
پاسخ
تلویزیون دکتر حبیبي گفت:
اموالآینده
امیر انتظام و مصادرهخطمشي
سیاستهاي کلي عبارتست از اینكه ما یك اصل کلي
بازداش���ت
در ابتدا یكي از خبرنگاران پیرامون
تیر :شما اغلب اوقات در نیمه مبهم و پنهان ضمیر ناخودآگاه خود بسر میبرید.را باید قبول کنیم که رادیو تلویزیون در خدمت انقالب
برحزب و
گروهگرائي
باش���د و
آقاي ناصر میناچي اسالمي باید
پاسخ
نكند ودر
قدوسي
کرد.
س���ئوال
بعضی اوقات این سفرهای درونی بسیار پیچیده است وبه طوری شما را در خود
دسته معیني به خصوص گروههاي فشار
نباشددر
وابستهکه
همانطور
میناچي
آقاي
گفت:
می توانید
فرو می برد که کامال شما را غرق می کند .به هر حال اکنون
بازداشتبه عنوان یك اصل پذیرفته شده است.
مسئلهدر داخلو این
ها
مصادره
فرقان،
گروه
محاكمه
مورد
در
مهم
تصمیمات
مختلف و تلفنهائي که از رسانههاي
هاي
مصاحبه
نیستید
مجبور
االن
و بیرون این سایه های تاریک گشت و گذار کنید .آرام باشید؛
وبازداشتها
انقالب و
هستیم
قضائي
مقام
یك
ما
که
گفتم
ش���ده
گروهي
تا از تصورات تان نتیجه خاصی بگیرید.
روز گذشته علي قدوسي دادستان کل
کسيرادیو
مطبوعاتي و
یا یك مصاحبه
ایران در
اس���المي
شد
از
شكایتي
جرمي
اعالم
اگر
قضایي
مقام
تلویزیوني شرکت کرد و به پرسش خبرنگاران داخلي
آن از این
مرداد  :شــما این روزها خیلی پرمشغله هســتید و زیاد
بكند
مطالعه
چندتنواز بعد
بگیرد
طرفین را
موضوعادله
وقت باید
در رابطه
مقامات مملكتي
بازداشت
راضیپیرامون
نیستید ،اما اطرافیانتان هم فعالیتهای شما را محدود کردهاند و به شما فرصتباافشاگريدانشجویانمسلمانپیروخطامام،محاکمه
گفت:آیا باید او را
پاسخکه
ببیند
و با توجه به ادله طرفین زمینه را
امیر انتظام و مصادره اموال
چیزهای
اندازه
زیاد کار کردن را نمیدهند .فراموش نکنید که نگرشهای شما به
بازداش���ت
پیرامون
خبرنگاران
قدوسيیكي از
نه .در ابتدا
درباره گروه فرقان گفت:
بكند یا
بازداشت
دیگر میتوانند در خوشبختی شما تأثیر داشته باشند .انرژیهای مثبت را جذبآقاي ناصر میناچي س���ئوال کرد .قدوسي در پاسخ
اکثر
میناچيندارد
آقايمردم
بازداشتبین
مؤثري
همانطوروکه در
فردمسئله
گروه فرقان هی���چگفت:
کنید و آن را به دوستانتان هم انتقال بدهید.
هاي
رسانه
از
که
هائي
تلفن
و
مختلف
هاي
مصاحبه
اینها اعتراف کردهاند که ما این قتلها را انجام دادهایم
گروهي ش���ده گفتم که ما یك مقام قضائي هستیم و
حاضر
جرمياندیا و
کرده
حتيکسي شد
شكایتي از
ندامتاعالم
اظهارقضایي اگر
خیلي از آنها هم مقام
شهریور  :افراد و اطرافیانتان به کمک شما احتیاج دارند و نیازمند
بكند
مطالعه
بعد
و
بگیرد
را
طرفین
ادله
باید
وقت
هستند.بهترآن
آنهااو راهم
س���مپاتهایي در خارج دارند
شدهاند که اگر
است به انها کمک کنید.به الهامات قلبی خود گوش دهید زیرا شما را راهنماییو با توجه به ادله طرفین زمینه را ببیند که آیا باید
مطالب
اند و
کهنه.اشتباه
آمده
باورشان
بدانند که اینها
فرقان گفت:
کردهگروه
قدوسي درباره
بكند یا
بازداشت
میکنند تا به مقصدتان سریع تر دست پیدا کنید.الهاماتتان را جدی بگیرید و
گروه فرقان هی���چ فرد مؤثري بین مردم ندارد و اکثر
جمهوري
را بگویند .انش���ااهلل همه از صدا و سیماي
از انها به سادگی عبور نکنید.از افکار و فعالیتهای دیگران نتیجههای مثبت رااینها اعتراف کردهاند که ما این قتلها را انجام دادهایم
ندامت کردهاند و
همهاظهار
شدازوآنها هم
ایران پخش خواهدخیلي
حاضر و
خواهندحتيشنید
آقایان
برداشت کنید.
شدهاند که اگر س���مپاتهایي در خارج دارند آنها هم
اطالع
قضا
از
که
موازیني
روي
بنده
نظر
به
اینها
اکثر
بدانند که اینها باورشان آمده که اشتباه کردهاند و مطالب
جمهوري
باصدا و سیماي
همه از
انش���ااهلل
بگویند.
اعداميدارید کهرا
قتل
صراحت به
اینكه
براي
هس���تند
مهر  :شما نباید کارهای خود را به تاخیر بیندازید ،اگردارم
کارهای مالی
سودوکوو
جدولآقایان خواهند شنید
ایران پخش خواهد شد و همه
اند.
کرده
اعتراف
جور
این
نکنید
فراموش
باید بهشــان بپردازید ،تا دیر نشده آنها را شروع کنید.
اکثر اینها به نظر بنده روي موازیني که از قضا اطالع
آسان
قتل
به
صراحت
با
اینكه
براي
هس���تند
اعدامي
دارم
مالی
کردن
کارها حتما نباید کارهای جالبی باشند! باوجود این مدیریت
افشاگريهايدانشجویانخطامام
مسائلبه
میناچي
پاسخ
اعترافکردهاند.
کرده و
و بدهیهایتان میتواند احساس آسایش و امنیت شما را بیشتر
پس از
دیروز
ملي
وزیربهارشاد
ناصر
دکتر
خطامام
دانشجویان
افشاگريهاي
میناچيمیناچي
آسوده پاسخ
ملي دیروز پس از
دروزیر ارشاد
میناچي
دکتر ناصر
خاطرتان کند.
افشاگري
ارتباط با
ارشاد
ایراد سخناني در حسینیه
ایراد سخناني در حسینیه ارشاد در ارتباط با افشاگري
خبرنگاران
پرسش
دانشجویان در پاسخ به
پرسش خبرنگاران
نخستینبه نخستین
دانشجویان در پاسخ
آبان  :معموالً شما فقط بر پایه نیازهای خودتان تصمیمگیری میکنید ،اما حاالگفت :چه کسي منكر افشاگري است باید همه اسناد
اسناد
استاستباید
گفت :چه کسي منكر
همهشود اما
روزي افشا
افشاگريساواک
ملي و اسنادي که در
شــما
بگیرید .اگر
در هر تصمیمی که میگیرید باید اطرافیانتان را هم در نظر
دانشجویان به
ساواککسي �
دربه وسیله چه
قدوسياما
آقايشود
افشا
استاگرروزي
اسنادي که
ملي و
بخواهید فقط به خودتان توجه کرده و دیگران را نادیده بگیرید ،ممکن است دردادستان که منتخب امام است و قاضي و متشرع است
قدوسي
اسنادبهرا درآقاي
دانشجویان
اگر
به وسیله چه کسي �
اختیار ایشان قرار
دارند چرا مدارک و
اعتقاد
کارهای شما اشتباهات جدی رخ دهد .سعی نکنید که به دیگران رودست بزنید؛
اجازه داده
دارندوکه به آنها
وانتظار
چطور
دهند و
دادستان که منتخبنمي
است
متشرع
قاضي
است
امام
فقط کاری را که صحیح است انجام دهید.
شود هرکاري که ميخواهند انجام دهند به هر حال این
قرار
اختیاررا
باید دراسناد
مدارک و
اعتقاد دارند چرا
ایشان قرار
اختیار امام است
درکه منتخب
هیئتي
اسناد
مطلب
دو نفر یك
بهنباید
شوند .اما
مجرمان افشا
نميدهند و چطور گیرد با
داده
اجازه
آنها
دارند که
انتظار
آذر  :شما برای تمام کردن تمام کارهایتان به مشکل برمیخورید ،چراکه در هررا ترجمه کنند و اظهار نظر و تحلیل را هم جزو متن
این
حال
محكومهر
دهند به
خواهند
هرکاريمیکه
راهی که شما انتخاب میکنید با یک زنجیره از حوادثشود
عمل
کنند این
انجامنفر را
همانجا یك
ميبیاورند و
متوسط
شوید.
عجیب روبرو
شرعي و اسالمي نیست.
قرار
اسناد باید در اختیار هیئتي که منتخب امام است
طبیعتا شما در حالیکه به مســائل مهم تر و ضربالعجل رسیدگی میکنید،آزاديمیناچي،دخالتقوهمجریهدركارقوهقضائیهاست
شب گذشته
دو خط
نباید پیرو
اما مسلمان
دانشجویان
افشا شوند.
مجرمان
گیرد با
مطلب
نفرامامیك
نشوید.
کنید .تسلیم
میتوانید این مسائل استرس زا را به زمانهای دیگر موکول
در یك مصاحبه مطبوعاتي تلویزیوني به چند پرسش
متن
مصاحبههم جزو
تحلیل را
پاسخ و
عمومينظر
ترجمه کنند و اظهار
استقامت بزرگترین اسلحه شما برای رسیدن به موفقیترااست.
دانشجویان آزاد
دادند .در این
اینکار قوه
مقننه در
محكوممجریه
میناچيرارا دخالت قوه
عمل
کنند
شدن نفر
بیاورند و همانجا یك
قضائیه خواندند و دعوت مناظره تلویزیوني میناچي
پیداو خواهید
دی  :شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کردهاید و یا
شرعي
نیست .کردند.
اسالميکرد،را نیز رد

دوشنبه  21بهمن  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27497
امروز در تاريخ

قاب امروز

انقالبنظامحکومتیایرانراتغییرداد

 22بهمن  ،1357انقالب ایران با انتش���ار اعالمیه
ارتش���بد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش مبنی بر بی
طرف شدن نظامیان و بازگشت آنان به سربازخانه ها ،فرار
شاپور بختیار ،افتادن رادیو � تلویزیون به دست انقالبیون،
سقوط کالنتری های پلیس ،خودکشی ژنرال ایرج مقدم
رئیس تس���لیحات ارتش و افتادن ز ّرادخانه ها به دست
جمعیت و افراد ،کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده نیروی
زمینی ،نافرمانی و شورش نظامیان پادگان عشرت آباد
و تیرخوردن س���ه ژنرال ،افتادن زندان دژبان در پادگان
جمشید آباد � محل بازداش���ت مقامات سابق ازجمله
س���پهبد نصیری و  ...به دست انقالبیون ،دستگیر شدن
ژنرال رحیمی رئیس شهربانی وقت (پلیس) و نیز فرماندار
نظامی تهران و  ...پیروز شد .
«داور»خودكشيكرد

علياکبرداوروزیرداراییوقتکابینهمحمدعلیفروغی
 21بهمن  1315درخانه اش در تهران درگذشت که گفته شده
است با خوردن تریاک خودکشي کرده بود .علت درگذشت
پیروزی انقالب
روزاحتمالی.
او اعالم نش���د و همچنین انگیزه وی از خودکشی
وی قانون مدنی کشوررا با مالحظه فقه شیعه تدوین کرد که
 1307ازتصویبمجلسگذشت.
اردیبهشت
بزرگان
هجدهمپند

سرایه

قتلمحمدمسعودناشرروزنامه« َمردِ امروز»

قومی متحیرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین

محمدمسعودناشرروزنامه« َمردامروز»22بهمن1326
شویم زنده تر
وابس���ته
زندگی
چاپخانه محل
هنگام خروج از
بهرسید .وی
کمترقتل
چهتهران به
هر در
روزنامهاش در خیاباناکباتان هدفگلوله قرار گرفته
چاپبود .
خواهیم
بود.محمدمسعوددرروزنامهاشازمقامات،احزابوافراد
متعددانتقادکردهبودودرنتیجهپسازقتلاو،هرکسبراي ریمان
متهم مي
خود دیگري را
سرزمینظن از
در رفع سوء
کرد.سبز نمی روند.
های
سرشاخه
هرز

می ترسم از آنكه بانگ آید روزی
مورخومحقق
استادعباساقبال ّ
حمیدمصدق
بیست و یكم بهمن ماه س���الروز وفات مو ّرخ و
نه بزرگان
کی بیخبران راه پند
بهانه در سال
آشتیاني،است که
عباس اقبال
محقق نامدار ایران،
سرایه
زندگیست.
همه چیز
پیشروی در
آنست و نه این زایش و
 1334در ش���هر ُرم دیده ازجهان فروبست .وي در عین
هر چه کمتر به زندگی وابس���ته شویم زنده تر
قومی متحیرند اندر ره دین
اورا در
حال ناشر مجله «یادگار» بود .بنابراین؛ مي توان
ارد بزرگ
حکیم
خیام
خواهیم بود .
روز پیروزی انقالب

قومی به گمان فتاده در راه یقین
ریمان
در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روند.
می ترسم از آنكه بانگ آید روزی
حمیدمصدق
این
نه
و
آنست
نه
کی بیخبران راه
زایش و پیشروی در همه چیز  ،بهانه زندگیست.
حکیم ارد بزرگ
خیام
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شمار روزنامه نگاران کشور نیز رقم زد .تالیفات استاد اقبال
آشتیاني بسیارند ازجمله سرگذشت امیر کبیر ،جنگ هاي
ایران و انگلستان ،تاریخ طبرستان ،تاریخ بحرین و جزایر
که استاد
خلیج فارس ،درباره تاریخ کرمان و  ....سالي نبود
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
اقبال یكي �� دو کتاب منتشر نكند .
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قضائیهگفته
که با توجه به
كارشد
سئوال
دخالت ابتدا
میناچي،رنگی
دیکر برای تان
نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشتهاند
است
قوه
دانشجویاندر
قوهازمجریه
آزادي
بنيصدر در مورد لزوم عدم وجود مراکز تصمیمگیري

ندارند .شما تمایل دارید همیشه و در همه صحنههای زندگی اول باشید،
دارند؟خط امام شب گذشته
مسلماننظرپیرو
دانشجویان
تغییرمتعدد چه
مســیرتان نیز به همین دلیل است زیرا احساس میکنید در جایگاهی که باید سخنگوي دانشجویان پاسخ داد :مسالهاي مطرح
پرسش
در یك مصاحبه مطبوعاتي تلویزیوني به چند
ش���ده که دولتي در میان دولت بوجود آوردهاند اما
باشیدنیستید.
کردن و
مصاحبهکه آیا اظهار نظر
اینمطرح ميکنیم
سوال را
آزاد
دانشجویان
عمومي پاسخ دادند.ایندر
احتماالً نظ���ر مخالف دولت دادن در فضایي که باید
است.کار قوه
شدن در
مقننه
دخالتبیانقوه
مجریهدولت
باشد دولت در
شدن میناچي را آزادي
سخت
بهمن  :ممکن است حقیقت به شــدت شما را اذیت کند ،اما حقیقت چیزی
قضائیه خواندند و دعوت مناظره تلویزیوني میناچي
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود .شما به طور کامل از
را نیز رد کردند.
چیزهایی که ازشان دوری میکردید آگاهی دارید .باید خیلی حواستان را جمع
دانشجویان سئوال شد که با توجه به گفته
کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنیدابتدا از
صدمات جبران
بنيصدر در مورد لزوم عدم وجود مراکز تصمیمگیري
ناپذیریمیبینید.
متعدد چه نظر دارند؟
دانشجویان پاسخ داد :مسالهاي مطرح
سخنگوي
امنیت
اسفند  :شما مجبور میشوید فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به
اندازهدر میان دولت بوجود آوردهاند اما
دولتي
ش���دهرا که
بیش از
کنار بگذارید .و اگر شــما اتفاقاتی که در زندگی تــان میافتد
جلوميکنیم که آیا اظهار نظر کردن و
مطرح
سوال را
کارتان را
اینبه زور
شخصی کنید ،مشکلتان پیچیده تر میشود .نیازی نیست
نظ���رطوفان
موقعیالً که این
مخالف دولت دادن در فضایي که باید
ببرید .فقط باید از چیزهایی که دارید استفاده کنید و تااحتما
فروننشته صبر کنید.
آزادي بیان باشد دولت در دولت شدن است.
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

 17سال  27شماره 1560جمعه  3دی ۱۴۰۰
 43شماره  ۱4۶۳جمعه  25بهمن ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو
كنايه از منشي
كم سواد

جدول شرح در متن

به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

طراحجدولها:داود بازخو
بازاريگشتاسب
نرخ پسر

كنايه از منشيقطعه
كم سوادجايگزين

ظفر

كاروانه

نرخ بازاري

سرقت

منسوب به هنر

اجداد

مزاح
افسانهگو

دودلي

حرف انتخاب
سرقت

شهر سوهان

رنگ آسمان
قطار

كارگزار
از انبياء الهي كشوري در
اروپا
كارگزار
از انبياء الهي كشوري در
اروپا

پشيمان
عنكبوت
پشيمان
عنكبوت

توانايي
باال آمدن
مزاح آب دريا
توانايي

از
شهرهايجدول متقاطع
فرانسه

صف

مركز
كشور
موسيقي
ضميرانگليسي
مركز
كشور
موسيقي

معلم

خراسانقديم
همراهي كن

مقصود بندري در
خراسانقديم عربستان

طالقان
@ BAZKHOO
yahoo.com
صف
ساده لوح

همراهي كن
بندري در
عربستان

حرف (ر ) چه تعداد است؟

غضروف

چريدن

دودلي

مقصود

نظر :داود بازخو
زیرتوابع
جدولها از
از توابع
طالقان

پارچهاي
نخي

نشانهها

باال آمدن
آب دريا

شهر سوهان

مادر

غلبه

افسانهگو

از شهرهاي
فرانسه

قطار

غلبه
نشانهها

رواج دادن

رنگ آسماناجداد

چريدن

طعام

حرف انتخاب
سرسلسله افشاريه

پارچهاي
نخي لباس ضد آب

سوداي ناله

زن ترساي

رواج دادن

قطعه
جايگزين

ميوه خوب

مزايده

پيراهن ويژه
زردشتيان

مادر

ابزارآالت
جنگي

حرف ( ن ) چه تعداد است؟

ثبت نام
منسوب به هنر

پول ژاپن
سرسلسله افشاريه

گوشهاياز
موسيقيايراني

شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
قرعهترساي
نمایند ،یک نفر به قیدزن
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
طعامبیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
توضیح ضروری اینکه با ارسال

1560 Friday December 24, 2021
1743Issue
Issue 1463 Friday February 14, 2020

حرف ( ن ) چه تعداد است؟

ثبت نام

گوشهاياز
ابزارآالت
ظفر
ميوه خوب
موسيقيايراني
جنگي
مزايده
پيراهن ويژه
سودايوناله
ضد آب
شماره مجله ،اسم
لباسبا ذكر
تعداد حرف خواسته شده را
زردشتيان ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده
آن دسته از خوانندگانی که نسبت
كاروانه

پول ژاپن

پسر گشتاسب

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

خيزش

ضميرانگليسي

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
معلم
پستترينحروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
خيزش روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
فرد جامعهآن به تلگرام (در ساعتهای  8تا 16:30
درخورطریق پست به آدرس مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
اثرداده میشوید.
شرکت
پستتريننام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی
تورم بر
فرد جامعه
درخور

اسامیبرندگانجدول 3860

1ـ مرجان کمالی ـ رامسر
2ـ محمدرضا علیرضایی ـ تهران
3ـ فاطمه گودرزی ـ مشهد

سوختگي

افقي:
ساده لوح
چه وقت
درختتسبيح
جمعبررسي رابطه گرما و
نشان به
 .1شاخهاي از علم فیزیك كه
سوختگي
بازيچهاي
غضروف
 1ساز جاري
كانادانفس سركش
پردازد ـ
مغز
استتکرارشصورتهاي دیگر انرژي ميكاشف
چه
بدنما
درختتسبيح
وقت كوهي كه حضرت آدم ازنشان
.2
جمع در آنجا فرود آمد
بهشت
شمارگان
از اجزا گياه
بازيچهاي
 2ساز جاري
مغز
كاشف كانادا
ژاندارم
است ـ
رخ
تکرارش
تيره
حرف فاصله
 .3حرف تعجب خانمها ـ بلندترین ازقله
شمارگان
اجزا گياه
رشته كوه 3
رخ
طرفدار فن
روز باراني
پوشش
زاگرس ـ خزنده خوش خط و خال ـ
تيره
فاصله
حرف
ساالري
پشتك 4
و آفتابي ـ شعله ،زبانه آتش
كم طرفدار فن
ساالري
نوعيموسيقي .4بيریا ـ رمزینه ـ غیرمجاز ،حرام
پشتك 5
كم
غربي
موسيقياز شعائر مذهبي ـ آب شرعي ـ موسس كشور ایران
نوعي .5
6
مهندسي
غربيبیرونيترین بخش پوست گیاهان
خطكش ـ
خطكش مهندسي
ارابه جنگي
واحد سطح
 .6قایق ـ توافق ـ جاوید ـ حرف فاصله
 7جد ول سود وکو 3872
ارابه جنگي
سطح
واحد
پرنده
 .7چهره ـ گیاهي خوشبو با مصرف طبي ـ نام
3872
جد ول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
جدولو
ستون
مادرر هر سطر و
بي هوش
سودوکو
خبرچين
پرنده
اعد اد  1تا  9را د 8
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
بي هوش
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
گرامي حضرت عیسي(ع) ـ حرف همراهياعد اد  1تا  9را د ر هركه
خبرچين
كه هر عد د فقط يك بار د رج شود .
دشمني
دشمني
یكپا ـ مایع حیات ـ پول چین
 .8بنا ،معمار ـ قدم
9
شمارك
شمارك
11
66
2
3
سرگردان
تعداد2
خانوادگي با3
اعالمدارد
انسان
خوانندگانـ آنكه
خود گذشتن
قاب�ل از
.9
سرگردان
متقاطع
نسبتحل جدول
عزیز :ب�رای
توجه
جدول متقاطع
10
3860
جدول
برندگان
اسامی
غرور
33
88 22
مرگش�دهدرهرشمارهبههمراهارس�التصویرحلشده11 55
غرور
حروفنیستي،
ـ
درخواس�ت
چاق چاق
1ـ مرجان کمالی ـ رامسر
مسابقه
نوعي
مسابقه
نوعي
.10
نگار
تاریخ
ـ
ایتالیا
مركز
ـ
ورزشي
عدد
ـ
رده
11
چهارشنبه) یا از
اتومبيلرانيبه
آن
44
33
تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا99 88
زیر نظر :داود بازخو
جدولها
سردار
سردار
اتومبيلراني
2ـ محمدرضا علیرضایی ـ تهران
سازمان
كرمان ـ
شمارهاستان
مجله،درازهرتوابع
آلماني ـ
تصدیق
.11
BAZKHOO @ yahoo.com
نام و
البته همراه
دارد.
ضرورت
آدرس
به
پست
طریق
گوشت
گوشت
99
آذري
شوید34 12 .ـ فاطمه گودرزی ـ مشهد
درخت
متحد ـ
ملل
سازمان
فرهنگي و
نام علمي،
آذري
داده می
شرکت
کشی
تربیتيدر قرعه
شماره تماس
ذکر
خانوادگی و
حرف (ر ) چه تعداد است؟
8
زبانه آتش
خوانندگان66
13قاب�ل توجه77 22
انگور
زبانه آتش
عزیز :ب�رای حل8جدول متقاطع اعالم تعداد
اسامیبرندگانجدول 3860
اروپا ـ 33
 .12منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ رودي در 88
افقي:
سركشي
ش�ده14درهر 2215
حروف 11 11
17ارس�ال تصویر حل شده
16همراه
شماره به
درخواس�ت
سركشي
13
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
14
علم فیزیك كه به بررسي رابطه گرما و
1ـ مرجان کمالی ـ رامسر
 .1شاخهاي ازكاال
آن به3تلگرام(9در ساعتهای  8تا 7 16:30
6 2
بخشش ،كرم
روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
 1جدولها زیر نظر :داود بازخو
كاال
7
9
3
6
2
سركش
نفس
ـ
پردازد
مي
انرژي
صورتهاي دیگر
دهانماهيـتلخـپربها 15
 .13قالبي،غیراصليـپیامبردر
9 8
2ـ محمدرضا علیرضایی ـ تهران
BAZKHOO @ yahoo.com
كحل
 9هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
طریق پست به آدرس8مجله،در
 .2كوهي كه حضرت آدم از بهشت در آنجا فرود آمد
ستارگان
عارف ـ
خوانندگانمونث
مالك ،دارا ـ
تماس در8
متقاطع4اعالم 5
تعداد
حل جدول
عزیز :ب�رای
قاب�ل.14توجه
2
كحل
3ـ فاطمه گودرزی ـ مشهد
جدول متقاطع
قرعه کشی شرکت داده میشوید.
برندگانشماره
خانوادگی7و ذکر
3860
جدول
آریایي 16ناماسامی
ـ ژاندارم
است؟
تعداد
هرچه
(ردر)
حرف
گوسفند ـ
جنوب ـ
درخواس�تدر
سدي
حروف.15
مرجان کمالی ـ رامسر 8
1ـ 7
نیمهحل5
قومي4
شده
تصویر
ارس�ال
واحدبه همراه
شماره
ش�ده
اطالعات هفتگی
98
بهمن
9
 .3حرف تعجب خانمها ـ بلندترین قله رشته كوه
شنبه تا چهارشنبه) یا از 17
ژاپن
16:30پول
هخامنشیان ـتا تیز ـ
آن3بهدر
روزهای
عهد(در ساعتهای 8
تلگرام
جدولها زیر نظر :داود بازخو
اطالعاتافقي:
هفتگی
بهمنـ 98
خوش 9
پوشش روز باراني
خال
خط و
زاگرس ـ خزنده
2ـ محمدرضا علیرضایی ـ تهران
BAZKHOO
@ yahoo.com
و
نام
همراه
البته
دارد.
ضرورت
شماره
هر
مجله،در
آدرس
به
پست
طریق
اسكات
والتر
اثر
مشهورترین
ـ
خورده
شكست
.16
4
درخت
امواج ـ
گیرنده
.13
17 16 15 143860
شماره13
جدولهای 12
پردرخت7ـ 9 8حل 11 10
مشهد ـ 5جاي 6
ثمرـ 4
3
2
1
آتش
زبانه
و آفتابي ـ شعله،
.1
رابطه
بررسي
به
كه
فیزیك
علم
از
اي
شاخه
گرما و 3ـ فاطمه گودرزی
داده میشوید.
شرکت
قرعهـکشی
حضرتتماس در
شماره
ذکر
خانوادگی و
عمودی:
بحریه
قواي
موسي(ع)
برادر
نام .17
حرف (ر ) چه تعداد است؟
اصطالحي فوتبالي
افقی:
حرام
غیرمجاز،
ـ
رمزینه
 .4بيریا ـ
5
دیگر انرژي ميپردازد ـ نفس سركش
صورتهاي
1
عمودي:
 .14آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر
افقي:
ایران
كشور
موسس
ـ
شرعي
آب
ـ
مذهبي
شعائر
 .5از
بهشت
حضرت
كوهي
باشي4ـ
نادرستي14امري17 16 15
درستي12یا 13
بزرگدر7آنجا8فرود 9آمد112 10
كاسه 6
آدم از5
عكاس3
پیشهكه2
گیاهانبررسي رابطه گرما و 1 .1 6 .2
پوستكه به
بخشفیزیك
تریناز علم
شاخهاي
ـ .1
بیروني
ژاندارم
بوم شناسي ـ پند
ـ .2
 .15كلمه درد و رنج ـ شهر باران ـ كشتي جنگي ـ
سركش
نفس
ـ
پردازد
مي
انرژي
دیگر
صورتهاي
 .6قایق ـ توافق ـ جاوید ـ حرف فاصله
71
پیمانه،
جاي پا ـ سگ
تعجبنبرد ـ
فلز سرخ ـ
 .2كوهي كه حضرت آدم از بهشت در آنجا فرود آمد .3 .3
رشته
بلندترین ـقله
رد ،ـ
خانمها
حرف
اندازهكوه 3
خانه ـ گشاده
 .7چهره ـ گیاهي خوشبو با مصرف طبي ـ نام مادر
دعوا،
اخوي ـ
كن ـ
خمیر پهن
چوب
.4 82
منازعهروز باراني  .16میدان اسب دواني ـ نوعي نرم تن وول خوردني
پوشش
خال ـ
خط و
خوش
خزنده
زاگرس ـ
ژاندارم
ـ
حضرت عیسي(ع) ـ حرف همراهي
گرامي
4
قطر ـ وال
زبانهپول
شبیه ـ
بخش ـ
 .3حرف تعجب خانمها ـ بلندترین قله رشته كوه و .5 3
 .17متفق و متحد ـ اسكلت ،كالبد
آتش
شعله،
آفتابي ـ
.8
چین
پول
ـ
حیات
مایع
ـ
یكپا
قدم
ـ
معمار
بنا،
9
 .6شهري در آلمان ـ مركز افغانستان ـ زود ـ جانب،
باراني
روز
پوشش
ـ
خال
و
خط
خوش
خزنده
ـ
زاگرس
 .9از خود گذشتن ـ آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد4 .4بيریا ـ رمزینه ـ غیرمجاز ،حرام
5
 10طرف
شعله ،زبانه آتش
آفتابي ـ
مرگ
ـ ونیستي،
 .5از شعائر مذهبي ـ آب شرعي ـ موسس كشور ایران
حرام
غیرمجاز،
ـ
رمزینه
ـ
ریا
 .4بي
از
بخشي
ـ
ساساني
عهد
مشهور
ایراني
پزشك
ـ
همتا
.7
5
6
.10
رده ـ عدد ورزشي ـ مركز ایتالیا ـ تاریخ نگار
11
پوست گیاهان
نوعيبخش
بیروني ـترین
 .5از شعائر مذهبي ـ آب شرعي ـ موسس كشور ایران
كاالبرگ
سازمانـ نماز
ـ
كرمان
استان
توابع
از
ـ
آلماني
تصدیق
.11
6
ـ بیرونيترین بخش پوست
فاصله
حرف
جاوید
توافق ـ
قایق ـ
7
گیاهانملل متحد ـ درخت.8 12.6
آب دریا ـ آشنا
آمدن
سنگــ باال
خرده
اشاره ـ
علمي ،فرهنگي و تربیتي سازمان
فاصله
حرف
 .6قایق ـ توافق ـ جاوید ـ
7
مادر
طبي ـ
مصرف
خوشبو
گیاهي
چهره ـ
نامدرجه
رسمي
عنوان
كشورباویتنام ـ
پایتخت
فرخنده ـ
.9 13.7
انگور
8
مادر
نام
ـ
طبي
مصرف
با
خوشبو
 .7چهره ـ گیاهي
حضرت سرهنگي
داران تا رده
عیسي(ع) ـ حرف همراهي
گرامي
رودي در اروپا ـ 8
 .12منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ
گرامي حضرت عیسي(ع) ـ حرف همراهي
14
انگلیسي
یاوه ـ
حرف
كافي ـ
پنجـبهپول چین
حیات
مایع
یكپا ـ
كسادي ـقدم
9.8بنا.10،معمار ـ
بخشش ،كرم
9
معمار ـ قدم یكپا ـ مایع حیات ـ پول چین
 .8بنا،
هم
و
شاد
هم
نمایش
نوعي
ـ
خون
انعقادي
ویتأمین
.11
15
.13
پربها
ـ
تلخ
ـ
ماهي
دهان
در
پیامبر
ـ
غیراصلي
قالبي،
خود گذشتن ـ آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد  .9از خود گذشتن ـ آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد
 .9از
10
 10غم انگیز ـ دستور كار یك مجلس ـ او
مرگـ مونث عارف ـ ستارگان
مالك ،دارا
.14نیستي،
ـ
نیستي ،مرگ
ـ 16
نگارآریایي  .12 11بخشي ازدست و پا ـ راهي در آسمان ـ محل عبور
تاریخنیمه
ایتالیا ــقومي
گوسفند
واحد
ـ
جنوب
در
سدي
.15
 .10رده ـ عدد ورزشي ـ مركز
 .10رده ـ عدد ورزشي ـ مركز ایتالیا ـ تاریخ نگار
11
 17ـ هواي متحرك
پول ژاپن
تیز ـ
در.11عهد
استان كرمان ـ
توابع
هخامنشیان ــ از
تصدیق آلماني
سازمان 12.11تصدیق آلماني ـ از توابع استان كرمان ـ سازمان
اطالعات هفتگی شماره 3872
.16
اسكات
والتر
اثر
مشهورترین
ـ
خورده
شكست
علمي ،فرهنگي و تربیتي سازمان ملل متحد ـ درخت
 .13گیرنده امواج ـ ثمر درخت ـ جاي پردرخت ـ
درخت  12حل جدولهای شماره 3860
تربیتي سازمان ملل متحد ـ
و
فرهنگي
علمي،
برادر حضرت موسي(ع) ـ قواي بحریه
.17
انگور
 13اصطالحي فوتبالي
13
عمودي:
.12
منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ رودي در اروپا ـ
انگور .14آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر
14
عكاس باشي ـ كاسه بزرگ
 .1پیشه
بخشش ،كرم
امري درشت ـ رودي در اروپا ـ
كشمش
مرغ ـ
 .12منقار
نادرستي
درستي یا
14
15
.13.2
پربها
ـ
تلخ
ـ
ماهي
دهان
در
پیامبر
ـ
غیراصلي
قالبي،
پند
ـ
شناسي
بوم
.15
كرمدرد و رنج ـ شهر باران ـ كشتي جنگي ـ
بخشش،كلمه
ستارگان
ـ
عارف
مونث
ـ
دارا
مالك،
.14.3
اندازه
پیمانه،
ـ
سگ
ـ
پا
جاي
رد،
ـ
نبرد
ـ
سرخ
فلز
قالبي ،گشاده
 16خانه ـ
غیراصليـپیامبردردهانماهيـتلخـپربها 15
.13
آریایي
نیمه
قومي
ـ
گوسفند
واحد
ـ
جنوب
در
سدي
.15
 .4چوب خمیر پهن كن ـ اخوي ـ دعوا ،منازعه
وول خوردني
نوعيـ نرم تن
دواني ـ
اسب
میدان
.16
ستارگان
عارف
مونث
دارا ـ
مالك،
.14
والژاپن
قطرــپول
پولـ تیز
هخامنشیان
.5در عهد
بخش ـ شبیه ـ
16
 .17 17متفق و متحد ـ اسكلت ،كالبد
نیمه آریایي
قومي
ـ
گوسفند
واحد
ـ
جنوب
در
سدي
.15
.16.6
اسكات
والتر
اثر
مشهورترین
ـ
خورده
شكست
شهري در آلمان ـ مركز افغانستان ـ زود ـ جانب .13 ،گیرنده امواج ـ ثمر درخت ـ جاي پردرخت ـ
حل جدولهای شماره 3860
طرفبرادر حضرت موسي(ع) ـ قواي بحریه
.17
17
هخامنشیان ـ تیز ـ پول ژاپن
در عهد
اصطالحي فوتبالي
عمودي:
.14
بر
تأیید
و
شهادت
ـ
سوئد
شهرهاي
از
ـ
آبیار
 .7همتا ـ پزشك ایراني مشهور عهد ساساني ـ بخشي از .16شكست خورده ـ مشهورترین اثر والتر اسكات
 .13گیرنده امواج ـ ثمر درخت ـ جاي پردرخت ـ
حل جدولهای شماره 3860
.1
باشي ـ كاسه بزرگ
عكاس
پیشه
نادرستي امري
درستي یا
كاالبرگ
نوعي
نماز ـ
موسي(ع) ـ قواي بحریه
حضرت
 .17برادر
اصطالحي فوتبالي
پند
ـ
شناسي
بوم
.2
 .15كلمه درد و رنج ـ شهر باران ـ كشتي جنگي ـ
 .8اشاره ـ خرده سنگ ـ باال آمدن آب دریا ـ آشنا
اندازه عمودي:
 .14آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر
 .3فلز سرخ ـ نبرد ـ رد ،جاي پا ـ سگ ـ پیمانه،
درجه خانه ـ گشاده
 .9فرخنده ـ پایتخت كشور ویتنام ـ عنوان رسمي
.1
بزرگ
كاسه
ـ
باشي
عكاس
پیشه
 .4چوب خمیر پهن كن ـ اخوي ـ دعوا ،منازعه
درستي یا نادرستي امري
 .16میدان اسب دواني ـ نوعي نرم تن وول خوردني
داران تا رده سرهنگي

1
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4
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Get

0 % financing
84 months

Φ

for

on select 2021 Kia models

Get

0 % financing
84 months

The 2021 Forte

Φ

EX Premium

Forte GT shown‡

for

for

Get

0 % financing 84 months
Summer
$ 500 Bonus^

on select 2021 Kia models

Available features:

Φ

+

on select 2021 Forte models

The 2021 Forte

+

The 2022 Sportage
As low as

0.99 %
$1,000
0.99
84

for

Forte GT shown‡

for

Get

0%
$ 500

EX Premium

financing

84

Available features:

monthsΦ

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

LX AWD

Sportage SX shown‡

84

- 19" machined-finish
Φ
alloy wheels
financing
months
The 2022 Sportage
LX AWD
Sportage SX shown
The 2022-Seltos
LX FWD
Integrated
+
dual exhaust
Summer Includes 1% loyalty - DynamaxTM
As low as
for
Weekly
lease
Available features:
Δ
Bonus^
all-wheel drive
rate reduction

$

‡

- 19" machined-finish
alloy wheels
financing
months
- Integrated
dual exhaust
Summer Includes 1% loyalty - DynamaxTM
Bonus^ rate reductionΔ
all-wheel drive

1,000

5

$

76 1.99 %
at

for 48 months | $0 down≠
Includes 1% loyalty rate reductionΔ

ANS

%

+

ANS

UNLIMITED KM
5
ASSISTANCE °
UNLIMITED ROADSIDE
KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

- UVO IntelligenceTMΣ
- 8" multimedia
interface with
integrated navigation
- Sunroof

The 2022 Seltos

$

76 1.99 %

Seltos SX Turbo shown‡

at

for 48 months | $0 down≠
Includes 1% loyalty rate reductionΔ

Seltos SX Turbo shown‡

Available features:
- UVO IntelligenceTMΣ
- Advanced Forward
Collision-Avoidance Assist*
- Lane Follow Assist*

Available features:
- UVO IntelligenceTMΣ
- Advanced Forward
Collision-Avoidance Assist*
- Lane Follow Assist*

Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer
Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer

LX FWD

Weekly lease

Available features:

Φ

- UVO IntelligenceTMΣ
- 8" multimedia
interface with
integrated navigation
- Sunroof

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C
Offer(s)
ontaxes,
select
through
dealersinsurance,
to qualifed
retail
customers,
on approved
take delivery
July
1 to August
3, 2021.
charge (where
applicable).available
Excludes other
paint new
chargesmodels
($250, where
applicable),participating
licensing, PPSA, registration,
variable dealer
administration
fees, fuel-fill
charges up tocredit,
$100 andwho
down payment
(if applicablefrom
and unless
otherwise
specified). Other
lease All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80
with a $0 down
Cost ofoptions
borrowing isalso
$0, includes
$500 Summer
Bonus.may
Financesell
a new
Sportage
AWD with
a selling
price of $29,945.00
at 0.99%
for 84 months
a total of 336
weekly payments
of $92
with a $0may
down payment.
of borrowing
is
andpayment.
financing
available.
Dealers
or2022
lease
forLXless.
Some
conditions
apply.
See dealer
for for
complete
details.
Vehicles
shown
includeCost
optional
accessories
and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80
$25,29000 includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the
end of the term
Leasepayment.
has 16,000 km/yr
allowance
(other packages
and $0.12/km
for excess
kilometers).
Δ1% Rate
Reduction a
is anew
limited2022
time offer
provided onLX
approved
Offer
qualifying
customers towards
new andfor 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is
withfora$12,64500.
$0 down
Cost
of borrowing
isavailable
$0, includes
$500
Summer
Bonus.
Finance
Sportage
AWDcredit.
with
a available
sellingtoprice
ofKia$29,945.00
at all0.99%
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer
Summer
Bonusloyalty
≠Lease
offer
onlya 1%
available
onfinance
select
new
models
to qualified
onrates
approved
Representative
Leasing
Example:
Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of
eligibility will$1143.80,
be verified andincludes
determined $1000
by Kia in its
discretion. Qualifying
customers
willis
receive
reduction off
or lease
rates
currently available.
Under nocustomers
circumstances can
be reduced credit.
to below 0%
APR. Offer is transferable
within the
same
household. Offer
has
no
cash
surrender
value
and
cannot
be
applied
to
past
transactions.
Conditions
apply.
Offer
is
subject
to
change
or
cancellation
without
notice.
See
your
participating
Kia
dealer
for
details.
^Summer
Bonus
is
available
on
the
purchase
or
lease
a
$25,29000 includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment andoffirst
payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be
end
the term
for taxes.
$12,64500.
Lease
has
16,000
km/yr
allowance
packages
available
and
$0.12/km
excess
kilometers).
Δ1% shown
RateManufacturer
Reduction
is a limited
deducted from
theof
negotiated
price before
No cash surrender
value
and cannot
be applied
to past
transactions. (other
Some restrictions
apply. Please
see dealer
for full
details. Offer for
is subject
to change
without notice. ‡Model
Suggested
Retail Price time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and
for 2021 Forte
GT Limited (FO849M)/2021
SX (SP757M)/2021 Seltos
Turbo (SL855M)
is $28,995/$39,995/$32,695.
*Please
note that your
may notTo
be equipped
withaallloyalty
features described.
This also
appliesbe
to safety-related
systems
and functions. None
unregistered
modelsSportage
financed/leased
and SX
delivered
from
an authorized Kia
dealership
invehicle
Canada.
qualify,
customer
must
the current
owner/lessee
of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features,
eligibility
willrestrictions,
be verified
andtodetermined
by Kia
in ΣUVO
its discretion.
customers
will functionality
receive amay1%varyreduction
offandfinance
or lease
rates
available.
including their
limitations and
please refer
your vehicle’s Owner’s
Manual.
IntelligenceTM isQualifying
only available onloyalty
select models
and trims. Specific
between models
trims. Destination
Search
is only currently
available on vehicles
with a Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca
or call us at qualifying
1-877-542-2886.new
Information
this advertisement
is believed to be accurate
the time an
of printing.
Kia is a trademark
of Kia Corporation.
and inpreviously
unregistered
modelat from
authorized
Kia dealer
in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be

منوچهر نوحی
مشاور فروش

deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features,
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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اجاره
آپارتمان مبله دوخوابه
در وودکرافت با تمامی امکانات،
استخر ،سونا و جکوزی
اجاره داده میشود.
«کوتاه مدت یا بلند مدت»
۱5۵۹ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶

ــــــــــــــــــــــــ

نــیازمــندیهـا
تدریس
فیزیک  -ریاضی

تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه
با  ۲۰سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

)604( 913-0015
604-980-5464
داریوش
604-318-5517
مﮋان
ویدا (پوست و ﻟیﺰر) 604-764-2746
پوست و اپیﻼسیون 604-364-8416

مکانیکی سیار بهروز 604-828-6589
604-472-1544
اتو چﮏ آپ
مهندس چیتساز (604-931-4444)Frontech

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان

604-261-6564

آموزش هنر
پرویﺰ نﺰاکتی (آواز) 604-913-3486
778-709-3432
باﻟه ملی پارس
بهمن خسروی (تنبﮏ ،سهتار) 604-464-4701
778-891-1541
مﺤمد (تنبور)
علی حﻖبین (پیانو ،ارگ) 604-649-9744
دکتر منشوری (پیانو ،ارگ) 604-990-9903
نیما قائمی (سنتور ،دف) 604-771-6565
مهردخت مهیﺞ (سهتار) 604-377-0870
سیمین ایرانمنش (نقاشی) 778-238-2142
جمال طبسینﮋاد (طراحی ،نقاشی) 778-388-2498
اشرفآبادی (تار ،سهتار) 604-375-1272
مﺤمد خرازی (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتی (آواز) 778-919-1672
انوشیروان (تار و سهتار) 604-760-2937
مهتاب حقیقی (پیانو ،آواز) 604-365-4714
سروش شاهمﺤمد (ویلن) 604-368-5123

آژانسمسافرتی
مورینکی تراول (اﻟنا) 604-986-4404
604-770-1433
آژانس دی
604-770-1750
رویال تراول
604-945-6002
پرستو تراول

استودیو ضﺒط و صدابرداری
پﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایﻞ جﺸنها
604-436-1418 Parallel Rentals

نقاشی

فهرستمﺸاﻏﻞ،
خدمات
ونیازمندیها

امورکنسولی

تدریسخصوصی-تقویتی

اﻟهه سادات آلاحمد 604-924-9477
604-987-1413
یونکس
604-839-9938
علی فراستی

پری کامکار (حﻀوری-آنﻼین) 604-839-0244
مهندس ابریشمی 604-724-4592
دکتر حسن امتیازی 604-710-9602
مهندس عرفان (ریاﺿی) 778-895-5040
فریده رحمتی (ریاﺿی ،شیمی) 604-949-0201
604-904-8881
استاد خیام
604-727-4883
مهندس فیروزی
پریسا فرمند (شیمی ،بیوﻟوژی) 778-862-4035
مهدی دُر (ریاﺿی ،فیﺰیﮏ) 604-764-8810
علیرﺿاعشقی(ریاﺿی) 778-227-8771
( Eliteکلیه دروس) 604-816-8360
مونا ﻟﻄفیزاده ( شیمی) 604-727-5960
دکتر بیات (ریاﺿی ،فیﺰیﮏ) 778-888-2123

الکتریک
604-781-9746
آﻟفا اﻟکتریﮏ
604-765-3329
پیروز اﻟکتریﮏ
778-389-7615
رهام اﻟکتریﮏ
وای.جی اﻟکتریﮏ 604-830-6444

امور اجاره مسکن
604-817-9933
فروزان یﺰدان
مﺤمدامین مقدسیان 604-219-9744

تفریحات

باربری  ،حمﻞ و نقﻞ

604-987-9855
شدو دیجی
سیامﮏ (شﻌبدهباز) 778-558-7080
یونیورسال دیجی 604-551-8883
604-839-0909
فریبرز
778-388-4248
همراز

604-788-6030
آریا مووینﮓ
604-970-2233
مترو ونکوور
604-318-1390
هرکول
604-200-1282
پانوراما
778-846-2573
هرکول
باربری پروژه (آرمین) 778-929-2725
604-259-2545 Ship To IRAN
604-603-9099
آﻟبرت

بازرسی فنی ساختمان
604-518-0078
امیر اخﻼصی
سﻌید فاﺿلیپور 604-512-1682
دکتر امیر بهکیش 604-500-0303
مهندس صانﻌی 778-708-0520

بیمه

رﺿا مﺼبریان
حمید علیﺰاده
زینا نوری (انواع بیمه)

604-984-7715
778-688-8774
604-404-4073

بیناییسنﺠی
نورت شور اپتیکال 604-988-1015

ترجمه
حسین عندﻟیﺐ (رسمی) 604-868-9800
حمید دادیﺰاده (رسمی) 604-889-5854
604-922-4600
فریبرز خشا
604-716-7066
سﻌید حدیدی
604-925-0490
ملﮏجاه
604-987-1413
یونکس
604-715-5267
میراندا قرشی
سوسن (ترجمه شفاهی) 604-307-8654
ایﺰدنﮕهدار (کوکیتﻼم) 604-990-3000
حاتمی (رسمی-کوکیتﻼم) 604-338-7364
604-990-7209
باوند زنجانی

تعمیر لوازم خانگی
اطلس
امین New Tech
حسن منوچهری
سﻌید

604-277-8643
604-773-0096
604-719-4925
604-346-8925

تعمیردربگاراژ
Craftsman

778-773-8012

جواهری
ساعتﭽیاندساعتﭽی 604-685-5625

ﭼاپ و انتﺸارات
کاپیﺰ دیپو

604-990-7272

خدمات ارزی
رویال
سلوکی
حافﻆ
ملت

604-988-1070
778-389-7615
604-984-4445
604-770-0447

خدماتساختمانی
604-781-7778
امین
منﺼور خرسندی 604-258-8656
778-862-2528
رﺿا مرادیان
604-773-6374
آرمان
604-761-7745
منوچهر
کاشیکاری (مهرداد) 604-999-1562
778-882-0936
آریا
(کیوان) 604-726-7434 Renovation
778-322-0845
پویان
778-385-7059
کامی
خدمات بتون تاج 604-537-4943

دفتر رسمی ازدواج BC 44۳۵7

داراى ﻣﺠﻮز گواهی امضاء رسمی -از دواج ﺷﺮﻋﻰ وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
ﻃﻼق ﺷﺮﻋﻰ -اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ و وکالتنامههای  onlineﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﮏ
ودﻓﺘﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ -ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

و تعمیرات ساختمان

«با قیمت نازل»

604-771-1762

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

تدریس زبان

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

دارای ﺟﻮاز رﺳﻤﻰ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮازم ﮔﺎزی ،و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ

آموزش گیتار و آواز

(کالسیک ،پاپ ،فالمینکو)
آمادگی تست Citizehship
قبولی صددرصد
مترجمهمراه
در کلیه امور
۶۰۴-۴۴۱-۷۴۶۴
۷۷۸-۸۸۱-۴۱۳۹

Licensed

ماشینلﺒاسﺸوﺋی،خﺸککن،
ماشینﻇرفﺸوﺋی،یﺨﭽال،
اجاق گاز ،اجاق برقی،
مایکرو ویو ،و ...

تلفن604-77۳-00۹6 :

آموزشگاهرانندگی
«برنابی و کوکیتالم»

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

قادری

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

تلفن تماس۷۷۸-۲۴۶-۳۸۳۹ :

آرایﺶ و زیﺒایی

778-723-7373
آکادمی آریا
604-537-3525
اطلس
604-805-7670
یوسﻒ
604-351-4280
ونکو (بهﺰاد)
سیامﮏ صاﻟﺤی 778-995-0000
ونکو درایوینﮓ اسکول 778-838-1342
604-338-4103
Canucks
778-772-0269
شهرام
604-351-9606
فرزاد
بهروز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
604-240-0107
حسین وکیلی
مﺤسن 604-710-0550 Green Way
604-441-2226
آرمین
604-990-0059
Cyber
فرهاد 604-441-3677 BUCKLE UP
مینو (منﻄقه ترای سیتی) 604-928-2224
جﻌفری (ترای سیتی) 604-961-6016
مدنی 604-857-3070 Maple Driving

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

فروش
تعمیر و سرویس
ماشین های نو
و دست دوم
«دونر»

اتومﺒیﻞ)تعمیر(

آموزش رانندگی

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

۱5۶۶

کالس نقاشی

زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

جای شما در این صفحه
خالی است!

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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ﻃراحی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
604-987-1413
604-839-9938

یونکس
علی فراستی

دفتر ازدواج و ﻃﻼق شرﻋی
مرکﺰ امام علی (ع) 604-715-7712
604-839-9938
علی فراستی

کامپ اکسپرس

کتایون روحانی
فریبرز خشا
نیلپر هنرور
حسین کاموسی
یونکس
فراستی (گواهی امﻀا)

دندانﭙزشک
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

604-552-8884
604-980-7474
604-734-2114

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

شوفاژ،آبگرمکن،لولهکﺸی
604-307-1221
ﻟوﻟهکشی حمید
604-603-2657
تاسیسات مو
604-728-0099
اینتﮕرال
فرنس و شومینه 604-562-2530
 911فرنس ،بویلر 604-996-2727
778-317-9566
Advantage
604-961-3840
مجید
604-512-3783
فرزین
فرنس 604-723-0171 Satrap
ﻟوﻟهکشی و گرمایش 604-537-8312
ﻟوﻟهکشی (نوید) 604-561-7756
778-834-6267
بهﺰاد

شیﺸهاتومﺒیﻞ
Auto Glass

604-460-0490

604-925-6800
604-980-6874
604-987-1413
604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیﻼنو مارکت

604-669-6766
604-988-3515
604-472-0049
604-987-7454
604-971-5999

فرش و خدمات وابسته
حسین دﻟیری

604-986-8585

قفﻞ و کلید

سازمانهایاجتماﻋی
778-859-0985
کلیسای مسیﺢ
مرکﺰ خانواده نورتشور 604-988-5281
سازمان موزائیﮏ 604-254-9626
نورتشور ماﻟتی کاﻟﭽرال 604-988-2931
واحد بهداشت نورتشور 604-983-6700
604-590-4021
ISS of BC
فدراسیون پناهندگان 604-727-8986
گردهمایی بﺰرگساﻻن 604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان 604-688-3545
اتﺤادیه ایرانیان 604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا 604-696-1121
انجمن فرهنﮕی آذربایجان 604-505-4472

604-512-3268

ﻋکاسی و فیلمﺒرداری

دفتر اسناد رسمی
604-988-5556
604-922-4600
604-230-9767
604-986-5005
604-987-1413
604-839-9938

19

Tidey

604-773-7375

قنادی
604-973-0119
604-990-7767

رکس
گلستان

کامﭙیوتر
حمید
سبﺰ (نرم افﺰار)Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گﻞفروشی
604-987-1413

گلباران

مﺸاور امﻼك
مجید طاﻟبی
فرشته رحیمی
مهرناز کاووسی
علی فراستی

778-558-8272
778-893-2275
604-779-4146
604-839-9938

مﺸاور امور مالی و حسابداری
مسﻌود ابراهیمی 604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدی) 604-980-2015
604-461-1661
حسابداری صبا
بیﮋن جمشیدی 604-990-8292
حسابداری عﺰیﺰی 778-340-7704
تدبیر 604-351-4771 Liberty Tax
شیرین مشیرفاطمی 778-989-5280

مﺸاور امور مهاجرت
علی باطنی -باکاد 604-986-5554
604-569-2080
داود قوامی
778-893-2275
فرشته رحیمی
778-237-1441
سارا دادخواه
778-288-2537
علیرﺿا حﻖجو
778-400-8787
کن پارس
604-356-6032
ایرج رﺿایی
604-990-7209
باوند زنجانی

مﺸاور سرمایه گزاری
604-889-4349

بهروز کاهکش

مﺸاور وام
604-250-0202
604-876-1312
604-773-0298
604-889-4349

کامبیﺰ مهینسا
پریوش وفایی
اﻟهام مﻌﻈمی
بهروز کاهکش

نﺸریات
604-921-4726
778-300-4414
778-340-8887
778-279-4848
604-770-3570
604-563-9600

پیوند ونکوور
شهروند بیسی
دانستنیها
فرهنﮓ بیسی
دانشمند
فرهنﮓ ما

مهد کودك
604-787-9314
آرزو (وستونکوور)
Cypress Park Preschool
پیش دبستانی  4 -تا  6ساعت Full day
Paulin Johnson Preschool
پیش دبستانی  4 -تا  6ساعت Full day
__________________________
آﻟتامونت (وستونکوور) 604-922-3435
( Durantکوکیتﻼم) 604-724-6555

موکتشویی
604-945-7539
604-617-7164
604-763-3415

شاهین
رنﮕین کمان
ونکوور کلینینﮓ

ورزش
پیکان (فوتبال)
هاکﺰ (فوتبال)

مدرسه فوتبال TSSA

604-318-5090
604-936-6464
604-990-8292

وکالت دﻋاوی
فرشاد حسینخانی 604-727-4555
604-440-9562
رامین ژوبین
604-620-9598
هما یﺤیوی
بیﮋن احمدیان 604-227-6000

وکالتﭘناهندگی
رامین ژوبین

604-440-9562
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«ﻣﺴﮑﻦ604.250.0202
»ﻣﺸﺎور وام

20 Tucson Ultimate AWD

ude:

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

Monitor

604.250.0202

تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
نو و دست دوم
با فیلتر
 دﻻر30 با قیمت مناسب فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

فروزان یﺰدان
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A , lic e n c e fe e s an d d e al e r a dmin . fe e s of up to $ 49 9. Fe e s m ay var y by d e al e r. $0 s e cur it y d e p osit o n a ll
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2017 Elantra LE, Silver
2017 Hyundai Tucson SE, Silver
www.88westrealty.com

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکﺠا
، ﻋﻀو رسمی انﺠمن مترجمان بی سی، فریﺒرز خﺸا
، کلیه مدارك حقوقی: خدمات ترجمه رسمی
Was:،واستانی
$24,785
Now:
$22,785، تﺤﺼیلی،سجلی
Was:
$14,888 Now: $12,888
دادگاه های فدرال
مترجم معتمد
، شناسنامه، سند ازدواج و طﻼق، پاسپورت، ماﻟی،پﺰشکی
 و ﭘناهندگی وStock#
اداره مهاجرتH19396A
،ICBC
37,476
Km
71,863
Stock#
HB20273
،بیمه اتومبیﻞ و عدم سوء پیشینهKm
،گواهی عدم خﻼفی
،رانندگی
گواهینامه

مترجم رسمی وزارت دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا

ﺑﺮای داﻧﺸ604-377-9225
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋﻩ
، ﺛبت مﻌامﻼت امﻼك و وامهای بانکی:خدمات نوتاری پابلیﮏ
 برابری با اصﻞ مدارك، گواهی امﻀاء، وصیت نامه، وکاﻟتنامه،دعوتنامه

ر کانادا

forouza.yazdan@gmail.com

Forouzan Yazdan

M.A.

Licensed Property Manager

1629 Marine Dr., North Vancouver, BC )2(شعبه

www.pacificrugga

 مشاور کاردان و معتمد شما،خشا
در خرید و فروش امﻼك

مکان برای آگهی شما رزرو شده استCell:
این604.377.9225


3110-233 Robson St.,

۳۱ ﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ
Facebook.com/KhashaHomes

....ﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
هﻤﭽﻨﯿﻦ آﮐ
ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺘﺒﺮ هﯿﻮﻧﺪای و
ﺷﺮﮐﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی دو
اراﺋﻪ
تلفنی یا ایمیﻞ
هماهنگی ﭘیﺸین
ﮐﻨﻨﺪﻩبا مراجعین گرامی با
قرار حﻀوری
Fariborz.Khasha@gmail.com
www.KhashaTranslation.com

604-921-4726
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#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whit

310 – 523 Whiting Way


Coquitla

Vancouver

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
 ﺑﺎ،۲  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ۳۱ ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ
ﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
....ﻣﻔﻴﺪ
، ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ
ﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ
 ﺳﺎﻟﻦ، ﺟﮑﻮﺯی، ﺳﻮﻧﺎ، ﺟﻴﻢ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ
 ﺳﺎﻋﺘﻪ۲۴  ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ،ﺳﻴﻨﻤﺎ

ﻣﯿﺮهﺎﺷﻤﯽ
(Sid)ﻧﺎدر
میرهاشمی
(Sid)
نادر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

778-384-6729
Tel:
778.384.6729
sid@lougheedhyundai.com
sid@lougheedhyundai.com

www.raminmahjouri.com

رن و اصیل

ARE YOU READING THIS?

در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بﺸیری

دارندة مﺠوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استﺸهاد نامه در بریتیﺶ کلمﺒیا

گالری و خدمات

11

604-817-9933

1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )1(شعبه

دارالتـرجمهرسمـیخﺸـا

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض
، دینام، ترمز،ﮔیربکس
،کﻼچ،استارت
Aircare ،تایمینگ بلت

فرش دلیـری
30

rranty††

مشاوره رایﮕان برای تﻌیین بهای اجاره ملﮏ شما
بازاریابی و تبلیﻐات امﻼك شما برای اجاره
بررسی اعتباري و شﺨﺼﯽ متقاﺿیان اجاره
انتﺨاب مستاجر مﻌتبر
)RTA( تنﻈیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

تعویض لنت ترمز جلو
با قﻄعه

Towing

مسکونی و خدمات اجارهPامﻼك
مدیریت
acific
Rug galleRy

km
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$620,000

» ﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ
3110-233 Robson St.

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

604.377.9225
مﺸهور و معتﺒر هیوندای و آکورا
شرکت
ارزیابﯽهای
اتومﺒیﻞ
کننده
اراﺋه
هایشما
مﻠﮏ
رایگان
تیﻢ ما با
Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

،و اراﺋه خدمات تخصصی امالك در ونﮑوور
www.lougheedhyundai.com
.کند
مﯽ604-523-3009
راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار
Sales:
1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4

سروشی
دوم امکان خرید قسﻄی اتومبیﻞ و ارائه تسهیﻼت ویﮋه
ﻫماو دست
اتومبیﻞ های نو
778-317-9707

HomeByHoma@gmail.com

Law Corporation
ARE YOUYA
READING
THIS?
Homa Yahyavi, J.D.
Barrister & Solicitor, Attorney at Law

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

- Cross Border Immigration Law
- Family Law (Divorce)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

604-620-9598
604-921-4726

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

ز عالی نسب

778-320-

SanazAlinasab88@g
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