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هشدار بانک مرکزی کانادا
در مورد احتمال تورم طوالنی مدت در کشور

وکﻼی رسمی بریتیﺶ کﻠمﺒیا در خدمت شما

معامﻼت و نوسازی امﻼك
امورشرکتی و معامﻼت تﺠاری
دﻋاوی خانوادگی
وصیت نامه
مهاجرت

604-227-6000
www.bijan.law

778-558-8272
?Are You Readinag This
این مکان برای آگهی شما رزرو شده است!
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه 27
اکتبر هشــدار داد که نرخ تورم ممکن
اســت مدت زمان بیشتر از آن چیزی
که پیشتر پیشبینی شده بود باال بماند
و همچنین اعالم کرد نرخ سود بانکی
شاید زودتر از آنچه انتظار میرفت باال
رود.

بانک مرکزی پیش بینی کرده اســت
نرخ تورم ساالنۀ کانادا به روند صعودی
خود ادامه خواهد داد و میانگین آن تا
پایان سال جاری به  4.75درصدخواهد
رسید .این بانک همچنین پیش بینی
کرده که نرخ بهره در سال آینده به 3.4
درصد خواهد رسید و این عدد بیشتر

از پیشبینی  2.4درصدی قبلی است،
و امیدوار است تا سال  2023به سطح
 2درصد باز گــردد .افزایش نرخ بهره
میتواند از اوایل ســه ماهه دوم ســال
 2022آغاز شود.
بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست
پولی خود ،رشد اقتصادی کانادا را 5.1

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره

درصد تعیین کرده است و اکنون انتظار
میرود رشد سال آینده به  4.3درصد
برسد که کمتر از پیشبینی قبلی 4.6
درصدی است.
بانک مرکزی هشدار داد که در صورت
افزایش مجدد موارد ابتال به کووید ،19
رشد اقتصادی ممکن است کند شود.

فروزان یﺰدان

Licensed Property Manager

604-817-9933
دفتر حقوقی هـما یﺤـیوی

دفتر وکاﻟت »هانسون«

وکیﻞ مهاجرت به آمریکا و کانادا

وکیﻞ رسمی بریتیش کلمبیا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی (طﻼق)

نازنین کهن

604-۹۸4-7۵۵۵

604-620-9598

www.hansonco.ca

#300 – 1401 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC V7M 2H9

مشاور شما در امور امﻼك

Each office owned and operated independently

info@yalaw.ca
جهت رفع ممنوعیت به آمریکا ((US Waiver
و کانادا با ما تماس بﮕیرید.

مـهرناز کاوســی
604-779-4146
mehrnaz@mehrnazkavoosi.com
www.mehrnazkavoosi.com
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ایرج مصداقی :با محاکمه حمید نوری
به زودی پای همۀ رهبران ایران
به پروندۀ کشتار سال  ٦٧کشیده میشود

چرا جمهوری اسالمی
در بازگشت به مذاکرات اتمی
دست دست میکند
مجیدمحمدی
حدود نیمی از سال ( ۲۰۲۱تا زمان انتشاراین مطلب چهار
ماه و یک هفته ،و تا زمان شــروع مجدد مذاکرات احتماال
چند هفتــ ه دیگر) در حوزه سیاســت خارجی جمهوری
اسالمی ایران به این خواهد گذشت که طرفهای اروپایی
و امریکایی بر بازگشــت تهران به مذاکرات تاکید کنند و
مقامات دولت رئیسی بهانه بیاورند که دارند پرونده اتمی را
بررسی میکنند و هنوز تصمیمشان را نگرفتهاند .این رفتار
حتی صدای دولت روسیه را نیز در آورده است ،به نحوی که
میخائیل اولیانف ،سفیر روسیه در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین که ریاست هیات روسی در مذاکرات برجام
را نیز برعهده دارد ،در توییتی با اشــاره به وعدهدهی وزیر
خارج ه جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت «به زودی»
به مذاکرات ،نوشــت« :به زودی .آیا کســی میداند معنی
عملی آن چیست؟»
با توجه به این که پرونده اتمی به دست مخالفان برجام و
تنشزدایی (معتمدان خامنهای و فرماندهان سابق و الحق
سپاه) سپرده شده و دولت رئیسی حدود سه ماه است که
ســر کار آمده ،چرا جمهوری اسالمی ایران در این زمینه
وقتکشی میکند؟ این رفتار چهار علت مشخص دارد:
 -۱پیشبرد برنام ه اتمی بدون نظارت آژانس
 -۲ماجراجویی و حمله به نیروهای امریکایی بدون هزینه،
با توجه به ضعفی که در دولت بایدن میبینند و اشتیاقی
که در آن برای بازگشت به برجام با هر گونه هزینه مشاهده
میکنند
 -۳آزمون میزان نزدیکی دولت بایدن به اسالمگرایان برای
استفاده از این نزدیکی در مذاکرات
 -۴استفاده از شرایط تحریم برای توجیه فساد ،ناکارآمدی،
و اتالف
تداوم ظرفیتسازی برای تولید بمب اتمی -بنا به برخی
تخمینها ،جمهوری اســامی ایران یک ماه با داشــتن
امکانات آزمایش بمب اتمی فاصله دارد و بنا به برخی دیگر
از تخمینها ،فاصلهای با دراختیارداشتن هم ه امکانات برای
این آزمایش خود ندارد .برداشــته شــدن هراس از ترامپ
(حمل ه خود او یا پشــتیبانی از اسرائیل در صورت حمله)
باعث شده است که مجموع ه تاسیساتی که در این جهت
کار میکنند ،به کار خود ســرعت بخشند .از حیث برنامه
معطوف به ســاختن بمب ،جمهوری اسالمی ایران اکنون
فراتر از وضعیت سال  ۲۰۱۵خود است.
این اقدامات ،با کاهش نظارت آژانس ،مثل برداشته شدن
دوربینها از برخی ســایتها و قطع دسترسی ناظران به
فیلمهای مراکز دیگر ،همزمان و همراه شــده اســت .این
امر نشان میدهد که برجام توافقی بیحاصل و فقط برای
«نمایش توافق» توســط دولت اوباما بود و اثری در منتفی
کردن برنام ه اتمی رژیم اســامی شیعه در مسی ِر ساختن
بمب نداشت .مسیری که جمهوری اسالمی ایران در پیش
گرفته اســت ،همانند کره شمالی ساختن و آزمایش بمب
اتمی است ،چون بدون این بمب نمیتوانند ادعای ابرقدرتی
داشته باشند.
پیشبرد برنام ه خروج نیروهای آمریکایی از منطقه -در
دوره مذاکرات برجام و تعلیق آن در دولت بایدن ،شــاهد
اوجگیــری حمالت نایبــان جمهوری اســامی ایران به
نیروهای امریکایی در عراق و سوریه بودهایم (آخرین آنها
در التنف ســوریه) بدون آن که دولت بایدن عکسالعملی
نشــان دهد .یک بار هم که عکسالعمل نشان دادند ،چند
موشک به صحراهای خالی از سکنه و نیرو انداختند ،درست
مثل حمل ه موشــکی در افغانستان بعد از کشته شدن ۱۳
تفنگدار دریایی که صرفا برای فریب افکار عمومی بود و به
مرگ ده نفر افراد بیارتباط با شبکههای تروریستی منجر
شد .دولت بایدن چون منطق فشار حداقلی یا عدمفشار را
برای پیشــبرد مذاکرات در برابر یک دولت یاغی پذیرفته،
سربازان امریکایی را در معرض خطر قرار داده است.
نشریهاجتماعیفرهنگی

آزمودن میزان اشــتیاق دولت بایــدن برای نزدیکی به
اسالمگرایان -دولت بایدن در بازگرداندن کمکهای چند

صد میلیون دالری به مقامات فلسطینی ،برداشتن منع ورود
اسالمگرایان به ایاالت متحده ،تخصیص کمکهای دولتی
به گروههای اسالمگرا در داخل امریکا (مثل کمک بالعوض
وزارت امنیت داخلی به گروه اســامگرای شــورای روابط
امریکایی-اسالمی) و آزادی زندانیان طالبان در گوانتانامو
نشــان داده است که اصوال اسالمگرایان را نه خطر امنیتی
بلکه متحد خود در سیاســت داخلی و خارجی میبیند.
اسالمگرایان در اتهاماتی که به ایاالت متحده میزنند ،عینا
همان سخنان اعضای حزب دمکرات را تکرار میکنند.
مشخص شدن سطح نزدیکی چپ و اسالمگرایی (که البی
جمهوری اســامی ایران این اطالعات را بــرای آن رژیم
فراهــم کرده و خواهد کرد) به مذاکرهکنندگان این امکان
را میدهد که تشخیص دهند تا چه حدی میتوانند از این
دولت باج بگیرند یا خواستههایشان را بر آن تحمیل کنند.
دولت بایدن گروهها و دولتهای اسالمگرا را خطر امنیتی
برای امریکا احساس نمیکند (متمرکز بر مخالفان داخلی
خود است و آنها را بدتر از تروریستها میداند) و به همین
دلیل واگذاری خاورمیانه به آنها بــرای این دولت دور از
انتظار نیست.
توجیه تداوم فساد ،ناکارآمدی و اتالف -دوره احمدینژاد
با درآمد نفتی حدود  ۷۰۰میلیارد دالر به اوج گیری فساد،
اتالف و پر کردن چاههــای ناکارآمدی با درآمدهای ارزی
انجامید .با تجرب ه دو دوره تحریمها اکنون میتوان پرسید
که آیا سطح فســاد ،اتالف و رفع و رجوع ناکارآمدیها با
میزان درآمد کشور رابط ه مستقیم دارد یا خیر .آیا در دوران
تحریمها این سه حفره مکنده درآمدها و منابع ملی اندکی
کوچکتر شدند و آیا منابع بیشتری از این سه مسیر نجات
یافتند؟ پاسخ منفی است .فســاد و اتالف و ناکارآمدی به
خصیصههایــی ماهوی در نظام جمهوری اســامی ایران
تبدیل شدهاند ،چون نظام والیت فقیه با امتیازات برای قشر
حاکم ،نقض هم ه آزادیها باالخص آزادی بیان و رسانهها،
تمرکز منابع در دست نهادهای امنیتی و نظامی و خاصان
درگاه ،ضدیت با شفافیت ،و مقابله با شایستهساالری تعریف
شده است .تحریمها ابزار توجیه آن سه مسیر هستند.
مقامات در کنار مظلومنمایی و شکایت از خسارات تحریمها،
همیشه تحریمها را فرصتی برای توسع ه درونزا ،خودکفایی
و بهبــود کارایی و تولید ملی دانســتهاند .این موارد هرگز
محقق نشــده اســت .رژیم در دوران تحریمها و کاهش
درآمدها همان قدر فاســد و اتالفکننده و ناکارآمد بوده
است که در دوران قبل از آن .تنها تفاوت آن بوده که رژیم
کمبود منابع را به اقشار اجتماعی و کشور منتقل کرده است
(با رشد صفر در یک دهه یا تورم  ۷۰۰درصدی در طی سه
سال) تا حدی که حدود هشتاد درصد از مردم را به زیر خط
فقر هل داده است.
تحریمها از سوی مقامات جمهوری اسالمی ایران یک نعمت
و فرصت برای درســت کردن کشوری منزوی برای مردم
(شعب ابیطالب) و نه حاکمان است .به همین دلیل ،از اول
دوره بایدن که این دولت خواستار بازگشت به برجام و در
نتیجه رفع تحریمها بود ،تهران به جای بازگشت به برجام،
به برنام ه اتمی خود ســرعت بخشید چون دولت بایدن را
ضعیفتر از آن میدانست که واکنشی نشان دهد .تحریمها
علیه گسترشطلبی و نیز منافع ایران عمل میکنند ،اما به
نفع حاکمانانــد .در ابتدای تحریمهای دوره ترامپ۲۷ ،
میلیــارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی میان خاصان درگاه توزیع
شد تا کاالهایی را وارد کنند و به قیمت ارزانتر نسبت به
ارز  ۲۰تا  ۳۰هزار تومانی بفروشند ،اما چنین اتفاقی نیفتاد.
با هفت برابر شدن قیمت کاالهای وارداتی ،در واقع حدود
 ۲۴میلیــارد دالر به جیب خواص ریخته شــد .در دوران
تحریمها درآمدهای کشور کاهش یافت ،اما به صفر نرسید.
صندوق ذخیره ارزی نیز وجود داشت .این صندوق با توجیه
تحریمها توسط مقامات دولت روحانی تقریبا تخلیه شد.

به محض اینکه رأی دادگاه نوری در آوریل آینده صادر شــود ،برخورد رسانه های بین المللی با موضوع
کام ً
ال تغییر خواهد کرد و کشورهای غربی ناگزیر از اتخاذ سیاستهایی خواهند بود که بمراتب فراتر از
تبعات رأی دادگاه میکونوس خواهند رفت .این بار دیگر مسئله با فراخواندن سفرای اروپایی از تهران
خاتمه نخواهد یافت  :پای تمام رهبران جمهوری اسالمی که در جنایات سال  ٦٧دست داشتند به میان
کشیده خواهد شد.
با محاکمۀ حمید نــوری برای اولین زیردستانش از جمله حمید نوری را ناگزیر از اتخاذ سیاستهایی خواهند
بار پرونــده ای با عنوان جنایت علیه داشت ،بلکه خود او مستقیماً درگیر بود که بمراتب فراتــر از تبعات رأی
بشــریت دربارۀ کشتار ســال  ٦٧در این جنایــت بود .در واقع حقوق بین دادگاه میکونوس خواهند رفت .اینبار
یک محکمۀ اروپایی تشــکیل شده الملل ناگزیر خواهــد بود که به این دیگر مســئله با فراخواندن سفرای
و متهم اصلــی این پرونده حکومتی پرسش پاســخ دهد  :چگونه یکی از اروپایی از تهران خاتمه نخواهد یافت
اســت در قدرت که رئیس جمهوری زیردستان رئیسی در یک دادگاه بین  :پای تمام رهبران جمهوری اسالمی
اش خود یکی از عوامل اصلی جنایت المللی اروپایی به جرم جنایت علیه که در جنایات سال  ٦٧دست داشتند
است .با رأی دادگاه حمید نوری پای بشریت محاکمه و محکوم می شود ،به میان کشیده خواهد شد.
تمام رهبران جمهوری اســامی که ولی رئیس او ارتقاء مقام یافته و می تمام کسانی که تا دیروز می گفتند که
در جنایات ســال  ٦٧دست داشتند خواهد به عنوان رئیس جمهوری و با شب ها راحت میخوابند یا به ارتکاب
به میان کشیده خواهد شد و مبازره اتکاء به مصونیت سیاسی در مجامع این جنایات حتــی افتخار میکنند،
برای یک دادخواهی بزرگتر گسترش بینالمللی حضور یابد؟
امروز ســکوت کرده انــد ،چون می
خواهد یافت .کشتار سال  ٦٧جنایتی همین االن پرونــدۀ حمید نوری در دانند که دیر یا زود پای شان به میان
است که در ســطح ملی روی داده و کتب حقوقی و درسی سوئد تدریس کشیده خواهد شد .به کوتاه کالم ،بعد
میشــود .پروندۀ نوری می تواند به از رأی دادگاه حمید نوری ،مبازرۀ ما
باید پاسخی ملی دریافت کند.
دادگاه حمیــد نــوری ،متهم پروندۀ عنــوان رویه قضایی از ســوی دیگر برای یک دادخواهی بزرگتر گسترش
کشــتار زندانیان سیاســی سال  ٦٧ملتهــا برای رســیدگی به جنایات خواهد یافت و تبعات این مبارزه دامان
کل نظام اسالمی را خواهد گرفت.
در ایــران ،برای دو هفتــه به آلبانی مشابه مورد استناد قرار بگیرد.
منتقل شد .به همین مناسبت رادیو دادگاه نوری تا همین حاال به مسئله کشتار سال  ٦٧یک مسئله یا موضوع
بینالمللی فرانســه با ایرج مصداقی ،ای علنــی در درون جامعه ایران نیز ملی اســت چون در جریان آن از هر
نویسنده ،فعال سیاسی و از محرکان بدل شده است  :چیزی که تا همین گرایش و عقیده ای کشــته شــدند.
و مبتکــران دادگاه حمیــد نوری در اواخر از ممنوعات و خطوط قرمز بود .در تمام شهرهای ایران خانواده های
اســتکهلم دربارۀ نتایج کنونی و آتی این خط قرمز امروز شکســته شده و بســیاری داغدار شدند .افزون بر این،
این پرونده در ایران و جهانی گفتگویی مسئلۀ کشتار زندانیان سیاسی سال این جنایت توسط یک نظام صورت
انجام داده است .ایرج مصداقی در این  ٦٧بــه درون خانههــای ایرانیان راه گرفته است نه یک فرد .در این کشتار
یافته اســت .بســیاری از کسانی که «ولی فقیه مســلمین» ،عالی ترین
گفتگو از جمله گفته است:
پروندۀ حمید نوری از بسیاری جهات تاکنون محلی بــرای دادخواهی پیدا مرجع قدرت ،فرمان کشــتار را صادر
مهم اســت .این اولین پرونده دربارۀ نمیکردند ،اکنون این محل را یافته کرد و در اجرای این فرمان شــورای
کشتار ســال  ٦٧اســت که در اروپا اند.
عالی قضایی مستقیماً شرکت داشت
تشکیل شده و نخستین پرونده دربارۀ به غیر از رســانه هــای ایرانی خارج و برای هدایت کشــتار عالوه بر یک
جنایت علیه بشــریت اســت که در از کشور ،رســانه های بین المللی و هیئت سه نفرۀ مرگ ،هیئتهای ویژه
خصوص دولتی تشکیل شده که هنوز خارجی نیز از روز اول به این موضوع کشتار در سراسر کشور تشکیل شد.
در قدرت اســت و رئیس جمهوری پرداختهاند .در نتیجۀ انعکاس همین عالیترین مقامات سیاسی و مذهبی
آن خود یکی از عوامل اصلی کشتار موضوع امروز ابراهیم رئیسی جرأت و حتی دیپلماتهــای رژیم ایران از
اســت .به همین خاطر دادگاه حمید نمی کند از کشــور خارج شود .نه به این کشــتار حمایت کردنــد و برای
نوری دامنه دار خواهــد بود به ویژه این خاطر که او نگران دستگیر شدن پوشاندن آن کوشیدند .چنین چیزی
بعــد از پایان محاکمۀ نوری .چون بر اســت .نه ،چون او امــروز مصونیت در تاریخ معاصر بی ســابقه است .به
اســاس قوانین کیفری بین المللی ،سیاســی دارد .امــا ،او مــی داند به همین دلیل کشتار سال  ٦٧از دیگر
اولین پرسشی که با صدور رأی دادگاه محض این که پایش را از کشور بیرون کشتارهای رژیم اسالمی ایران متمایز
حمید نوری مطرح خواهد شــد این بگذارد ،به عنوان مســئول کشتار به است .جنایتی است که در سطح ملی
اســت  :حال تکلیف رؤسای حمید خبر یک رسانه های بینالمللی تبدیل روی داده و باید پاسخی ملی دریافت
نــوری چه می شــود؟ و میدانیم که خواهد شــد و این بــرای رژیم ایران کنــد .با دادگاه نوری اولین قدمها در
این زمینه برداشته شد و حتماً بعد از
یک از رؤسای حمید نوری در جریان بسیار زیانآور است.
کشتار ســال  ،٦٧شــخص ابراهیم اما ،به محض اینکه رأی دادگاه نوری این دادگاه قدم های دیگری برداشته
رئیســی ،رئیس جمهوری اســامی در آوریل آینده صادر شــود ،برخورد خواهد شد.
ایران ،اســت .در جریان کشتار سال رسانه های بین المللی با موضوع کام ً
ال
 ٦٧نه فقط ابراهیم رئیسی مسئولیت تغییر خواهد کرد و کشورهای غربی
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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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متهم شدن ولیعهد عربستان
به تالش برای ترور در خاک کانادا

سعد الجبری ،مسئول بلندپایه پیشین
سرویسهای اطالعاتی عربستان که به
کانادا فرار کرده اســت ،یک بار دیگر
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان
ســعودی ،را متهم کرد که برای ترور
او تیمی از مزدوران خود را در ســال
 ۲۰۱۸به کانادا اعزام کرده بود.
بــه گزارش هفته ،به نقــل از ژورنال
دو مونریال ،سعد الجبری که تابعیت
دوگانه مالت و عربســتان سعودی را
دارد ،سال  ۲۰۱۷از عربستان به ترکیه
و از آن جا به کانادا فرار کرد.
سعد الجبری ۶۲ساله یکشنبه شب
در مصاحبه با برنامــه « ۶۰دقیقه»
شبکه آمریکایی ســی بیاس تاکید
کرد ولیعهد عربســتان سعودی که
نقشه ترور او در کانادا را کشیده بود،
فردی «روان پریش» اســت .الجبری
بار دیگر مدعی شــد که بن سلمان
اکتبر ســال  ۲۰۱۸یک گروه شش
نفره از آدمکشهای خود را برای ترور
او به فرودگاه اتاوا فرستاد اما موفق به
اجرای این توطئه نشد.
ایــن مســئول اطالعاتی پیشــین
عربســتان افزود اعضای گروه ترورر
اجیرشــده توسط بن ســلمان برای
این که لــو نروند ،قصد داشــتند با
ویزای توریســتی وارد کانادا شــوند.
آنها درباره خود به ماموران گمرک
کانادا دروغ گفتنــد و وانمود کردند
که یکدیگر را نمیشناسد اما ماموران
مرزی کانادا که به آنها و اهدافشان
شک کرده بودند ،در بررسیهای خود
عکســی پیدا کردند که این افراد با
هم گرفته بودند .به این ترتیب دروغ
آنها فاش شد و هیچ یک از اعضای
این گروه به جز یک نفر که گذرنامه
دیپلماتیک داشت ،اجازه ورود به کانادا
پیدا نکردند.
این اتفاق در شرایطی روی داد که از
یک هفته پیش از آن و مشخصا از دوم
اکتبر  ۲۰۱۸ماجرای اسرارآمیز قتل
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد
سیاســتهای ریاض توسط ماموران
عربســتان در کنسولگری این کشور
در استانبول ،به سوژه داغ رسانههای

جهان تبدیل شده بود.
برنامه « ۶۰دقیقه» در وبسایت خود
نوشت« :به نظر میرسد کانادا دست
کم بخشــی از ماجــرای تالش برای
ترور ســعد الجبری را تایید میکند
چرا که مقامــات کانادا اعالم کردهاند
در جریان حوادثی هستند که طی آن
برخی عوامل خارجی تالش کردهاند
افراد مقیم کانادا را تهدید کنند .این
اقدامات از نظر اتــاوا کامال غیرقابل
قبول است».
ســعد الجبری که برخی رسانهها و
محافل خبــری از او به عنوان جعبه
ســیاه رژیم ریــاض یــاد میکنند،
همچنین یک بار دیگر تاکید کرد که
به علت اطالعات محرمانهای که دارد،
محمد بن سلمان هنوز به دنبال ترور
اوست.
گفته میشــود الجبــری اطالعات
گستردهای درباره فعالیتهای پشت
پرده و غیرقانونی ولیعهد عربستان به
ویژه دخالتهای او در توافق نامههای
تجــاری آلوده به فســاد و همچنین
تشکیل یک گروه مزدور تحت عنوان
 Tiger Squadدارد.
اینمسئولاطالعاتیپیشینعربستان
در برنامه « ۶۰دقیقه» افزود« :من در
این جــا حضور یافتهام تــا بار دیگر
هشــدار دهم که بن سلمان یک فرد
روانپریش و یک قاتل است که منابع
نامحدودی هم در اختیار دارد .ولیعهد
عربستان نه تنها برای مردم کشورش
بلکه برای آمریکاییها و دیگر ملتها
یک تهدید محسوب میشود».
اما سرویسهای اطالعاتی عربستان
مدعی شــدهاند که بــه این علت به
دنبال ســعد الجبری هستند که او
حدود  ۵۰۰میلیــون دالر از بودجه
مبــارزه با تروریســم عربســتان را
اختالس کرده است.
سعد الجبری از بن سلمان به دستگاه
قضایی آمریکا شکایت کرده و ضمن
متهم کردن ولیعهد عربستان به تالش
برای ترور او ،مدعی شده است که بن
سلمان اعضای خانواده او را هم ربوده
و شکنجه کرده است.

کابینه جدید دولت جاستین ترودو معرفی شد
کابینهی دولــت تازهی کانادا معرفی
شد و جاســتین ترودو ،نخستوزیر،
وزرایی جدید در سمتهایی کلیدی،
از جمله دفاع ،بهداشت ،امور خارجه و
محیط زیست ،معرفی کرد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،در مراسم تحلیف در
ریدو هال ،کابینه جدید اقلیت لیبرال
در حال رونمایی شد که عناوینی تازه
مانند وزیر بهداشــت روان و اعتیاد و
وزیر مسکن نیز معرفی شدند.
به طور کلی ،کابینه جدید  ۳۹عضو
با خود ترودو دارد و از این شمار تنها
هفت وزیر همان عناوین و سمتهای
پیشین را حفظ کردند.
آنیتا آناند که رهبری تالشهای تهیه
واکسن کووید  ۱۹در کشور را بر عهده
دارد ،جایگزین هارجیت ساجان وزیر قبل از سفر ترودو به اجالس جی ۲۰
دفاع شد و ساجان نیز در سمت وزیر در ایتالیا و سپس کنفرانس تغییرات
توسعه بینالمللی خدمت خواهد کرد .آب و هوایی سازمان ملل در اسکاتلند
پتی هاجدو پس از گذشت  ۱۹ماه از صورت میگیرد.
همهگیری کووید  ۱۹از بخش سالمت در اواخر سپتامبر ،ترودو اعالم کرد که
خارج شــد و به عنوان وزیر خدمات کریستیا فریلند معاون نخستوزیر و
بومیان مأموریتی جدید به او داده شد .وزیر دارایی باقی میماند.
ژان ایو دوکلوس وزیر بهداشت جدید تــرودو قب ً
ال اشــاره کرده اســت که
است و کارولین بنت به عنوان معاون تأثیرات اقتصادی و بهداشتی کووید
او و همچنین به ســمت جدید وزیر  ۱۹در دســتور کار دولــت او باقی
بهداشت روان و اعتیاد انتخاب شده خواهد ماند .روابط با بومیان ،تغییرات
آب و هــوا ،و مراقبت از کودکان نیز
است.
ســمت امنیت عمومی به دو بخش در طول مبارزههای انتخاباتی فدرال
تقســیم شده اســت :بیل بلر بخش  ۲۰۲۱تمرکز اصلی لیبرالها بود.
آمادگی اضطــراری را حفظ میکند ،گفتنی است که پارلمان جدید در ۲۲
در حالی که مارکو مندیچینو امنیت نوامبر آغاز به کار خواهد کرد.
عمومــی را بر عهده میگیرد .شــان فهرست کامل وزرای کابینه به شرح
فریزر ،تــازهوارد کابینه از آتالنتیک زیر است:
کانادا ،جایگزین مندیچینو به عنوان کریستیا فریلند ،معاون نخستوزیر و
وزیر مهاجرت ،پناهندگان و شهروندی وزیر دارایی
اســت .در میان دیگــر لیبرالهای عمر الغبرا ،وزیر ترابری
تــازهوارد کابینه – که بیشــتر آنها آنیتا آناند ،وزیر دفاع ملی
ســالها نماینده مجلــس بودهاند – کارولین بنت ،وزیر بهداشت روان و
مارک هالند است که نقش کلیدی در اعتیاد و دستیار وزیر بهداشت
مجلس را بر عهده دارد .رندی بواسنو ،ماری کلود بیبو ،وزیر کشــاورزی و
مارسی ین ،هلنا جاکزک ،کمال خرا ،مواد غذایی
گودی هاچینگس و پاســکال سنت بیل بلر ،رئیس شورای خصوصی ملکه
اونگ که به تازگی انتخاب شــدهاند ،در کانادا و وزیر آمادگی اضطراری
رندی بوآســون ،وزیر گردشگری و
دوباره برگزیده شدند.
بردیش چاگر و مــارک گارنو لیبرال معاون وزیر دارایی
کهنــهکار از کابینه کنار گذاشــته فرانسوا فیلیپ شامپاین ،وزیر نوآوری،
شدهاند و مالنی جولی در سمت روابط دانش و بازرگانی
ال در اختیار گارنو بود ،ژان ایو دوکلوس ،وزیر بهداشت
خارجی که قب ً
مونا فورتیه ،رئیس خزانهداری
جای گرفته است.
جاناتان ویلکینسون از محیط زیست شان فریزر ،وزیر مهاجرت ،پناهندگان
به منابــع طبیعی رفته و اســتیون و شهروندی
گیلبولت ،فعال قدیمی محیط زیست ،کارینا گولد ،وزیر خانواده ،کودکان و
وزیر محیط زیست جدید کانادا است .توسعهاجتماعی
تصمیمگیــری بــرای قــرار دادن استیون گیلبولت ،وزیر محیط زیست
چهرههای جدید در سمتهای امور و تغییرات آب و هوایی
خارجه و محیط زیست تنها چند روز پتی هاژدو ،وزیــر خدمات بومیان و

وزیر مسئول آژانس توسعه اقتصادی
فدرال برای شمال انتاریو
مارک هالند ،رهبر دولت در مجلس
عوام
احمد حسین ،وزیر مسکن و تنوع
گودیــه هاتچینگــز ،وزیر توســعه
اقتصادی روستایی
مارســی ین ،وزیــر زنــان ،برابری
جنسیتی و جوانان
هلنا جاکزک ،وزیر مســئول آژانس
توسعه اقتصادی فدرال برای جنوب
انتاریو
مالنی جولی ،وزیر امور خارجه
کمال خرا ،وزیر سالمندان
دیویــد المتی ،وزیر دادگســتری و
دادستان کل کانادا
دومینیــک لبالن ،وزیــر امور بین
دولتی ،زیرساختها و جوامع
دایان لبوتیلیه ،وزیر درآمد ملی
الرنــس مکآولــی ،وزیــر امــور
کهنهسربازان و معاون وزیر دفاع ملی
مارکو مندیچینو ،وزیر امنیت عمومی
مــارک میلر ،وزیــر روابط ولیعهد و
بومیان
جویــس مــوری ،وزیــر شــیالت،
اقیانوسها و گارد ساحلی کانادا
مری نگ ،وزیر تجــارت بینالملل،
توســعه صادرات ،تجارت کوچک و
توسعه اقتصادی
سیموس اوریگان جونیور ،وزیر کار
ژینت پتیپاس تیلور ،وزیر زبانهای
رســمی و وزیــر مســئول آژانــس
فرصتهای آتالنتیک کانادا
کارال کوالترو ،وزیر اشــتغال ،توسعه
نیروی کار و مشموالن معلولیت
پابلو رودریگز ،وزیر میراث کانادا
هارجیــت ســاجان ،وزیر توســعه
بینالمللــی و وزیر مســئول آژانس
توسعه اقتصادی بخش اقیانوس آرام
کانادا

پاسکال ســنت اونگ ،وزیر ورزش و
وزیر مسئول آژانس توسعه اقتصادی
کانادا برای مناطق کبک
فیلومنا تــاس ،وزیر خدمات عامه و
تدارکات
دن ونــدال ،وزیر امور شــمال ،وزیر
مسئول آژانس توسعه اقتصادی شمال
کانادا
جاناتــان ویلکینســون ،وزیر منابع
طبیعی.
به گزارش سی.بی.ســی ،ارین اتول،
رهبر محافظــهکاران در پی معرفی
کابینه جدید جاســتین ترودو و در
بیانیهای که همزمان با مراسم سوگند
وزیران در ریدو هال ،منتشر شد اعالم
کرد که نخســتوزیر گروهی از افراد
عمدتاً بیتجربه را گرد هم آورده که
تهدیدی برای وحدت ملی کشــور و
بهبود اقتصادی پــس از همهگیری
هســتند .وی انتخاب کابینه جدید
تــرودو را نمونه دیگری از تصمیمات
پیشــینش محســوب کرد و معتقد
است نخستوزیر همچنان به وزرایی
کــه بهطورمــداوم بیکفایتی و عدم
پاسخگویی را نشــان دادهاند ،پاداش
میدهد .اتول در حالی کابینه جدید
را بیتجربــه توصیف کرد که تنها نه
نفر از ۳۹عضو این کابینه وزرای جدید
محسوب میشوند.
از ســوی دیگر جاگمیت ســینگ،
رهبر حــزب نیودموکرات نیز در یک
کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان هیل،
از ترکیب کابینه جدید انتقاد کرد .وی
با انتصاب کارولین بنت ،وزیر ســابق
روابط ســلطنتی و بومیــان و مارک
میلر که تا امروز بهعنوان وزیر خدمات
بومیان خدمت میکرد ،در سمتهای
جدید کابینه مخالفت اســت .میلر
جایگزین کارولین بنت شــده و پتی
هاجدو مسئولیت میلر را در خدمات
بومی بر عهده خواهد گرفت.

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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آیا پیام اخیر ترودو نشانه ای
برای اتخاذ موضع سختگیرانه تر کانادا نسبت به چین است؟
ایرونیا -گرچه کشمکش طوالنی کانادا
با چین بر سر مایکل اسپاور و مایکل
کووریگ با آزادی زندانیان پایان یافت
اما به نظر می رســد چالش سیاسی
جدیدی برای کانادا ایجاد شده است
و مسئوالن کشور به این موضوع فکر
مــی کنند که آیــا در اتخاذ موضع
سختگیرانه در قبال چین به متحدانی
مانند آمریکا و استرالیا بپیوندد یا خیر.
برخی از تحلیلگران در پیام تبریکی
که نخست وزیر جاستین ترودو اخیرا
به همتــای جدید ژاپنی خود ،فومیو
کیشــیدا ارســال کرد ،نکاتی از یک
رویکرد ســخت تر در آنچــه دور از
دسترس به نظر می رسید را مشاهده
کردند.
ترودو دوبار از لفظ “ایندو-پاسیفیک”
برای تاکید بر اهمیت همکاری با ژاپن
در زمینه منافع مشترک منطقه ای
استفاده کرد.
برای برخی از ناظران ،این سیگنالی
بود که نشان می دهد کانادا در روابط
بعدی با چین به سمت موضع سخت
تری حرکت می کند.
پل ایوانز ،کارشناس مسائل چین در
دانشــگاه بریتیش کلمبیا گفت که

اســتفاده از لفظ –ایندو-پاسیفیک-
نشــان دهنده یک تغییر ظریف اما
متمایز در نحوه نگاه سنتی کانادا به
منطقه است.
کانادا به طور سنتی از نهاد ژئوپولتیکی

وسیع آن سوی اقیانوس آرام به عنوان
“آسیا اقیانوسیه” (آسیاپاسیفیک) یاد
مــی کند؛ لفظی که بــه گفته ایوانز
به وضوح شــامل چین و بسیاری از
همســایگان منطقه ای آن می شود،

ژان کرتین :ترودو حرف باتجربهها را گوش نمیکند
ژان کرتین ،نخستوزیر سابق لیبرال،
میگوید که نخســتوزیر جاستین
ترودو اگر از دولتمــردان باتجربهی
حزبش راهنمایــی میگرفت« ،بهتر
خدمت میکرد» ،امــا دولت کنونی
رایزنیای با او نکرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،کرتین گفته است:
«آنجا نیستم ،اما گاهی فکر میکردم،
میدانیــد ،اگر از افراد مســنتر و با
تجربهتر راهنمایی میگرفتند ،بهتر
میتوانستند خدمت کنند».
کرتین گفت که درباره دولت لیبرال
فعلی قضاوتی نمیکند .اما ،در کتابی
که در آینده منتشر خواهد شد ،نوشته
است در حالی که “ترودو و گروهش
آرزوی اصالحاتــی در مقیاس بزرگ
را دارنــد … از فقــدان تجربه برای
موفقیت در این هدف بیشتر و بیشتر
رنج خواهند برد”.
کرتیــن همچنین در کتــاب خود
خاطرنشان کرده که رد سیاستمداران
گذشته و سیاستهایشان بخشی از
هویت لیبرال ترودو است.
او در داستانهای من ،زمانهای من،
جلد اول ،که سهشنبه منتشر خواهد

شــد ،نوشته است« :آنها به هر کسی
که شنوندهشــان است میگویند که
یکی از موفقیتهای بزرگ آنها کنار
گذاشتن قدیمیهای حزب است».
نخســتوزیر ســابق گفت که دلیل
اعتقاد او به ارزش تکیه بر تجربه نسل
قبل این است که خود او محصول این
نوع تفکر است.
در سال  ،۱۹۶۶نخستوزیر لستر بی
پیرسون ،که کرتین و دیگران از او به
عنــوان “مایک” یاد میکنند ،او را به
سمت منشی پارلمانی میچل شارپ،
که در آن زمان وزیر دارایی بود ،ارتقا
داد.
او گفت :من از آن بهره بردم“ .میچل
شــارپ توســط “مایک” پیرســون
برای آموزش من انتخاب شــد و من
فکر میکنــم که این امــر احتماال
موفقیتآمیزبود”.
کرتین تاکید کــرد که از تصمیمات
ترودو انتقاد نمیکند .نخســتوزیر
ســابق حتی در انتخابات اخیر ترودو
را در کارزاری سیاســی همراه کرد و
در کنار او در تجمعی در میسیساگا،
اونتاریو ،ظاهر شــد .او گفت که فقط
به این نکته اشاره میکند که این دو

مرد رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به
سیاست دارند.
او گفــت“ :نمیخواهم قضاوت کنم،
میدانی .این نقش من نیست .نگاهم
متفاوت است”.
کرتین در کتاب خود نوشته است که
دوست میداشت خودش یک دولت
اقلیت را رهبری میکرد“ :من بعد از
انتخابات دوم به جاســتین گفتم که
به نوعی تو خوششانسی .من هرگز
دولت اقلیت نداشــتم .برای من که
عاشق سیاست هستم ،همیشه فکر
میکردم که این نوع سیاستورزی در
بهترین حالت خود خواهد بود”.
کرتین ،که بین ســالهای  ۱۹۹۳تا
 ۲۰۰۳بر سه دولت اکثریتی نظارت
داشــت ،گفت ،بهعنوان فردی که به
میانجیگری و سازشها عالقه دارد،
“به نوعی از داشتن [یک دولت اقلیت]
لذت میبرد”.
“به هــر روی ،من ترجیح دادم دولت
اکثریت داشته باشــم و مردم کانادا
میخواســتند به من دولت اکثریت
بدهند .پس چه میتوانم بگویم؟”

در حالی که “ایندوپاسیفیک” مختصر
نویسی است که به معنای حذف چین
است.
ایوانــز گفــت« :این ممکن اســت
درســت عین کلمات به نظر برسد،
اما تفاوت بســیار جدی وجود دارد.
عبارت ایندوپاسیفیک ما را به لحظه
اســتراتژیک رقابت قدرت بزرگ می
برد .ایندوپاسیفیک اساسا درباره ظهور
چین و واکنش ها به آن صحبت می
کند».
نقل قولی که دفتر ترودو در بیانیه اش
درمورد ادای سوگند کیشیدا منتشر
کرد ظاهرا این نکته را نشان می دهد.
ترودو در بیانیه کتبــی گفت« :ما با
هم چشم انداز مشترک خود را برای
ایندوپاســیفیک آزاد و باز پیش می
بریــم و اقدامات بلندپروازانه ای را در
مبارزه با تغییرات آب و هوایی انجام
می دهیم .همچنان که به بررسی آثار
جهانی پاندمی کووید 19می پردازیم،
برای ارتقای بیشتر رفاه مردم کانادا و
ژاپن و سراسر منطقه ایندوپاسیفیک
تالش خواهیم کرد».
برخی دیگر مــی گویند زمان آن فرا
رســیده که کانادا در شــرایطی که
کووریگ و اســپاور در امان هستند،
ضربه سخت تری به چین بزند.
الرنس هرمان ،وکیــل تجارت بین
الملل و دیپلمات سابق کانادایی گفت
که کانادا به سیاست تجاری “قوی و
واقع بینانه” همســوتری با آمریکایی
ها و اســترالیایی ها نیــاز دارد .این
امر باید از آنجا آغاز شــود که کانادا
بالفاصله شــرکت چینی هواوی را از
تأمین تجهیزات نسل بعدی سرویس
اینترنت  5Gخود منع کند:
«با این کار دولــت باید زمینه های
دیگری که تجارت و بیزینس در آن
ها تداوم پیــدا می کند را بیان کند،
اما تحت شرایط و ضوابط تعریف شده
مطابق با سیاست های کانادا ،از جمله
اینکه چین منصفانه و مسئوالنه عمل
کند و به منافع تجاری کانادا ،حقوق
بشر و سایر مسائل احترام بگذارد».
ســنت ژاک گفت کــه “اولین قدم
خوب” این بود که کانادا اوایل ســال
جاری با حمایت بیش از  60کشــور
جهان پیشگام اعالن بین المللی علیه
بازداشت خودسرانه شد:
«کانادا باید بــا متحدان ما همکاری
کند تا این مرحله را یک قدم جلوتر
ببرد و معیارهایــی را ایجاد کند که
واکنش های مشــترک کشــورهای
امضاکننده را برانگیزد؛ از جمله تحریم
تسلیحاتتجاری».
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کمکهزینه
تعطیلی اجباری شاغلین کانادا
چیست؟

از روز دوشنبه  ۲۵اکتبر مهلت تقاضا
برای دریافت کمکهزینه بازیابی کانادا
( )CRBپایــان یافته و کمکهزینه
تعطیلی اجبــاری شــاغلین کانادا
(Canada Worker Lockdown
 )Benefitجایگزین آن شده است.
این کمکهزینه چیســت و شــامل
چه کسانی میشود؟ در این مقاله به
برخی از جزئیاتی که الزم است درباره
این طرح بدانید پرداختهایم.
کمکهزینه تعطیلی اجباری شاغلین
کانادا همان کمکهزینهای است که
وزیر اقتصاد ،کریستیا فریلند ،هفته
گذشــته در  ۲۱اکتبر به کاناداییها
معرفی کرد و بخشــی از کمکهای
دولتی است که هدفمندتر و به منظور
در بر گرفتن افرادی خاص در شرایطی
خاص طراحی شده است.
بــه ایــن ترتیب ،بــا پایــان یافتن
کمکهزینهبازیابیکانادا،کمکهزینه
تعطیلــی اجباری شــاغلین تنها در
مناطقی از کشــور در دسترس قرار
میگیرد کــه هنوز درگیــر بحران
همهگیریهستند.
کریستیا فریلند در بیانیه رسمی خود
گفته اســت که هدف دولت کانادا با
طراحی این کمکهزینه این اســت
که در صورت بــروز دوباره تعطیلی
اجبــاری ( )Lockdownموقت برای
جلوگیری از شــیوع ویروس ،زندگی
و کسبوکارهای کاناداییها و درآمد
افراد در خطر قرار نگیرد.
در ایــن طرح جدید ،مبلغ  ۳۰۰دالر
در ماه به شاغلینی پرداخت میشود
که کارشــان به دلیــل یک تعطیلی
اجباری به خاطر کووید ۱۹-از سوی
دولت با توقف روبهرو شــده است .به
گفته دولت ،این کمک هزینه در تمام
مدت تعطیلی اجباری تا پایان مهلت
این طرح قابل پرداخت است.
کمکهزینه تعطیلی اجباری شاغلین
کانادا تا  ۷ماه مه ســال  ۲۰۲۲قابل

دسترسی است.
جزئیات بیشــتر در ایــن ارتباط در
هفتههای آینده اعالم خواهد شــد.
از ســویی ،کمکهزینــه تعطیلــی
اجباری شــاغلین کانادا به طور ویژه
برای شاغلینی تدارک دیده شده که
کارشان به دلیل تطعیلی اجباری از
ســوی دولت دچار توقف شده .این
شــرایط شامل کســانی میشود که
از بیمه بیکاری برخوردار نیســتند.
البته،کسانی که واجد شرایط دریافت
بیمه بیکاری هســتند نیز میتوانند
برای دریافت  CWLBاقدام کنند ،با
این شــرط که در زمان دریافت این
کمکهزینه ،پرداختی از سوی بیمه
بیکاری به آنها تعلق نگیرد.
نکته مهمــی که باید بــه آن توجه
کنیم این اســت که شاغلینی که به
دلیل سر باز زدن از واکسیناسیون در
مقابل کووید ۱۹-کار خود را از دست
دادهانــد ،واجد شــرایط دریافت این
کمکهزینهنیستند.
هفته گذشته ،کریســتیا فریلند در
زمان معرفــی کمکهزینه تعطیلی
اجباری شاغلین کانادا ،پایان  CRBرا
نیز اعالم کرد .این کمکهزینه که به
تاکید فریلند تهمیدی «موقت» برای
حمایت از کاناداییها بود از این به بعد
دیگر در دسترس نخواهد بود.
با این حال ،واجدین شــرایطی که از
کمکهزینه بیمــاری کانادا CRSB
و همینطور کمکهزینه نگهداری از
بیماران کانادا  CRCBبرخوردار بودند
میتوانند تقاضای خــود را تا ماه مه
سال  ۲۰۲۲و هر بار به مدت  ۲هفته
تمدید کنند.
انتظــار مــیرود کــه کمکهزینه
جدیــد  ،CWLBدر کنــار تمدیــد
کمکهزینههای  CRSBو CRCB
هزینهای برابر با  ۷میلیارد و چهارصد
هزار میلیون دالر ایجاد کند.

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

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489
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تحلیلهانشاندهندهوابستگی
کاناداییها به کمکهزینه بازیابی است

مداد -به گزارش ســی.تی.وی ،نتایج تجزیهوتحلیلهای جدید دولتی نشــان
میدهد که اکثریت شــهروندان کانادایی کهکمکهای دولت فدرال کانادا را
دریافت کردند ،درخواست دریافت مجدد این کمکها را دارند.
مطالعات ارزیابی اســتخدام و توسعه اجتماعی کانادا نشان میدهد که تا اوایل
ماه ژوئن ،یک و نیم میلیون نفر یا حدود  ۷۵درصد از یکمیلیون و هشتصد
هزار دریافتکننده این مزایا ،از این کمکها بهطور مستمر بهره بردهاند .در این
میان حدود  ۶۲۷هزار نفر هرماه و بدون وقفه از این کمکها بهرهمند شــده و
گزارشها نیز نشــان میدهد از زمان شروع پرداخت این کمکهای دولتی تا
دهم اکتبر سال جاری ،حدود  ۲۷میلیارد دالر به حدود دو میلیون و دویست
هزار متقاضی پرداختشده است .بیشترین میزان تقاضای دریافت این کمکها
در ماه ژانویه بوده و تعداد درخواســتهای ثبتشده پسازاین بازه زمانی رو به
کاهش رفته است.
به باور کارشناسان ،بسیاری از کارگران که فقط میتوانند کار پارهوقت پیدا کنند
و برای تأمین هزینههای زندگی خود درآمد کافی ندارند ،برای پرداخت اجارهبها
و از دست ندادن مسکن خود به دریافت مزایای بازیابی کانادا احتیاج دارند.
این موضوع در حالی اســت که کریستیا فریلند ،وزیر دارایی اعالم کرد :یارانه
دستمزد دیگر موردنیاز نیست زیرا وی پیشنهاد تخصیص اعتبار بیشتری برای
شرکتهایی که کارگران جدید استخدام میکنند ،ارائه کرده است.
به نظر میرســد که این کار در کوتاهمــدت کمک زیادی به دریافتکنندگان
این کمکها نخواهد کرد .در ضمن باید در نظر داشــت که آمارهای رســمی
نشاندهنده بازگشت گسترده بسیاری از کارکنان به مشاغل خود است.

پیش بینی اقتصاددان اسکوشیا بانک :نرخ بهره در کانادا
ظرف دو سال آینده هشت بار افزایش پیدا می کند
ایرونیــا -نرخ تورم ســاالنه کانادا بار
دیگر در ماه سپتامبر افزایش پیدا کرد
و درک هولت ،اقتصاددان اسکوشــیا
بانک معتقد است بانک مرکزی کانادا
از ســال آینده با افزایش نرخ بهره به
این مسئله واکنش نشان خواهد داد.
هولت ،رئیس اقتصاد بازار سرمایه در
اسکوشیابانک در مصاحبه ای گفت:
«این افزایش نرخ بــه نظر من اصال
زودگذر نیســت .وقتی خانه ،هزینه
خواروبار و خودروی شما از نظر سهم
سالیانه در تصویر تورمی در رده های
اولیه قرار می گیرد ،نشان می دهد که
این تورم مبنای گسترده ای دارد».
«این فقط داســتانی درباره خروج از
قرنطینه و گشایش اقتصادی نیست؛
این مســئله کمی نگران کننده تر از
آن است».
اظهارات او کمی بعــد از یافته های
مرکز آمار کانادا مطرح می شــود که
نرخ تورم ساالنه  4.4درصدی را برای
ماه سپتامبر اعالم کرد؛ باالترین نرخ از
سال  2003که نشان می دهد قیمت
مصرف کننده هدف 2درصدی بانک
مرکــزی کانادا را به میــزان دو برابر
افزایش داده است.
هولت احســاس نمی کنــد که این
موضوع به همین جا ختم شود و پیش
بینی می کند قرائت تورم تا پایان سال
به پنج درصد برسد که از سال 1991

تاکنون بزرگترین جهش نســبت به
هدف بانک مرکزی خواهد بود.
هولت گفــت که انتظــار دارد بانک
بــا برخی از انتظارات بــازار مبنی بر
افزایش نرخ ها در اوایل بهار “مبارزه”
کند ،اما افزایش نرخ بهره از سال آینده
آغاز خواهد شد.
او گفت« :مــا معتقدیم هنگامی که
بانک مرکزی شروع به باال بردن نرخ
مــی کند ،در نیمه دوم ســال آینده
چهــار بار و چهار بار دیگر در ســال
 2023نرخ را افزایش می دهد و این
سیاست را تا زمان اتمام کار خود به
 2.25درصد می رساند».

حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی کردن در ونکوور چقدر است؟
ایرانیان کانادا -آیــا هرگز فکر آن را
در ســر داشــتهاید که به تنهایی در
این شهر بزرگ زندگی کنید؟ خوب،
یک گزارش جدید نشان میدهد که
زندگی در ونکوور چه میزان هزینه در
پی دارد.
ونکوور چیزهــای زیادی برای عرضه
دارد ،رویدادهای ورزشی ،فرهنگهای
فراوان ،گوناگونــی ،و تاریخی غنی.
اما کســانی که در این شهر زندگی
کردهاند میداننــد که هزینۀ زندگی
باال است.
بر اساس  Numbeoیک وب سایت
که هزینههای زندگی را در شهرهای
سراســر جهان با یک دیگر مقایسه
میکند ،هزینۀ زندگی به تنهایی در
ونکوور را بدون در نظر گرفتن اجاره
در ماه  1175.54دالر محاسبه کرده
است.
ایــن ارقام مربوط به ماه اکتبر 2021
هستند.
مسکن :طبق وب سایت ،Numbeo
میانگین اجاره بهای یک آپارتمان یک
خوابه در مرکز شهر ونکوور 2040.26
دالر است.
اکنون هزینههای قبضهای آب و برق
را به آن اضافه کنید ،خوب  ...به طور
میانگین  93دالر در ماه است .اگر هم
وای فای بخواهید باید آماده باشــید
ماهانه  86دالر دیگر پرداخت کنید
وقتــی این هزینههــا را با هم جمع
میبنــدی ،عــدد  2219.26حاصل
میشود.
تلفن :بر اســاس گزارش سال 2019
مرکز رادیو تلویزیون و مخابرات کانادا
( ،)CRTCمیانگین قبض تلفن برای
کاناداییها  101دالر است.
اگــر از داده کمتــر یــا برخــی از
شــرکتهای تلفن که خدمات ارزان
قیمتتری را ارائه میدهند ،میتوانید
گزینههای ارزان تری پیدا کنید ،اما

خدمات سه شرکت بزرگ مخابراتی
در کانادا ( Bell ، Telusو )Rogers
ارزان نیستند!
حمل و نقل :با بازگشت بیشتر و بیشتر
کارمندان به دفاتر و ادارات ،مسافران
دوبــاره ترنهای هوایی  SkyTrainو
اتوبوسها را پر میکنند .هزینۀ حمل
و نقل ماهانه حدود  105دالر است.
از انجا که این هزینهها در حال افزایش
است ،شاید ارزش سرمایهگذاری روی
دوچرخه را داشته باشد  ...اما مراقب
باشــید که به ســرقت نرود .سارقان
دوچرخــه ونکــوور هرگز بــی کار
نمینشینند.
مواد غذایی و اقالم مورد نیاز خانه :با
در نظــر گرفتن میانگین قیمتهای
 Numbeoدر ونکــوور بــرای اقالم
اساســی بازار ،که یک بــار در هفته
خریداری میشوند ،به طور میانگین
ماهانــه  345.56دالر برای یک فرد
مجرد نیاز است.
از اقالم اساســی ،منظور شیر ،برنج،
نان ،ســیب ،موز ،تخم مرغ ،مرغ  ...و
غیره است.
تفریح و صــرف غذا در رســتوران:
بســیاری از مردم بــرای فرهنگ و
تفریحات شــبانه به مرکز شهر نقل
مکان میکننــد ،و ونکوور نیز از این
قاعده مســتثنی نیســت ،اما دیدن
صورتحساب ،ممکن است باعث شود

در بیرون رفتن تجدید نظر کنید.
به گفته  ،Numbeoمتوســط هزینه
صــرف غذا برای دو نفر در ونکوور در
یک رستوران متوسط  80دالر برای
یک وعده غذایی ســه وعدهای است.
این قیمت شامل هیچ نوشیدنی الکلی
نمیشود ،که احتماالً با فرض اینکه هر
نفر یک نوشیدنی داشته باشد ،قیمت
را حدود  30دالر افزایش میدهد.
بنابراین ،یک شــب صرف شام 110
دالر هزینــه خواهد داشــت .اگر در
ماه هم چند باری با دوســتان خود
به ســینما بروید همراه با هزینههای
جانبــی تفریــح  220دالری آب
میخورد.
مهمانی :بســته به اینکه کجا و چه
چیزی مینوشــید ،میتوانید انتظار
داشته باشید که حدود  10تا  15دالر
برای هر نوشیدنی در شهر بپردازید.
اگر یک شــب در آخــر هفته بیرون
بروید و دو یا ســه نوشیدنی بنوشید،
در نهایت حدود  180دالر برای پارتی
باید کنار بگذارید.
با این حال ،پس از یک سال قرنطینه،
چه کســی میتواند شما را به خاطر
میل به بیــرون رفتن و رها شــدن
سرزنش کند؟
سالمت و تناسب اندام :دوست دارید
به یک باشــگاه بدنســازی یا گروه
تناســب اندام بپیوندید؟ Numbeo

میگوید ونکووری ها به طور متوسط
 61.33دالر ماهانــه بــرای این کار
پرداخت میکنند.
قهوه :با فرض اینکه به ازای هر فنجان
قهوه حدود  3دالر پرداخت میکنید
و در روزهای کاری هفته یک فنجان
قهوه مینوشید ،این هزینه  60دالر در
ماه است .شــاید وقت آن فرا رسیده
باشد که روی یک قهوه جوش سرمایه
گذاری کنید.
خرجهای اضافی :صرف نظر از بودجه
شما ،همیشه این احتمال وجود دارد
که هزینههای اضافی افزایش یابد .چه
بخواهید چیزی خراب را تعمیر کنید،
یا یک قطعــه را روی دوچرخه خود
تعویض کنید ،ما میانگین آن را 125
دالر در ماه در نظر گرفتهایم.
جمعبندی:

مســکن  /آب ،برق ،گاز2219.26 :
دالر
تلفن 101 :دالر
هزینه حمل و نقل 105 :دالر
مواد غذایی  /اقالم ضروری345.56 :
دالر
صرف شام در بیرون 220 :دالر
مهمانی 180 :دالر
سالمت و تناسب اندام 61.33 :دالر
قهوه 60 :دالر
هزینههای اضافی 125 :دالر
مجمــوع 3,417.15 :دالر در مــاه.
 41005.80دالر در سال.
وب ســایت  Numbeoمیگوید که
میانگیــن حقوق خالص ســاالنه در
ونکــوور  55412.64دالر اســت که
برای پرداخت هرگونه صورتحساب
اضافــی ماننــد وام دانشــجویی،
صورتحســابهای کارت اعتباری،
پسانداز و موارد مشابه ،کمی بیش از
 1000دالر در ماه باقی میماند.

هزینه اســتقراض در کانادا در شروع
پاندمی کووید 19به ســرعت کاهش
یافت و به پاییــن ترین نرخ تاریخی
 0.25درصد رســید؛ نرخی که از آن
زمان تاکنون باقی مانده است.
از آن زمان نگرانی ها در مورد قیمت
مصرف کننده که به سرعت در حال
افزایش اســت ،بسیار فراتر از افزایش
دستمزد رفته است .تیف مکلم ،رئیس
بانک مرکزی کانادا و همتای آمریکایی
اش جروم پاول بارها این ارقام تورم را
زودگذر تلقی کرده اند ،به این معنی
که موقتی است.
هولت با آنها مخالف است و فکر می

کند تصمیم گیرندگان سیاست های
پولی باید سریع واکنش نشان دهند تا
مشکالت دوران بازیابی را بیشتر رفع
کنند:
«هر چه بیشتر منتظر بمانیم تا نرخ
های تورم فروکش کند ،خطر افزایش
تقاضا به واسطه هیجانی شدن بیش
از حد شرایط هم بیشتر می شود .به
خاطر داشــته باشید تنها در صورتی
با مشکالت زنجیره تامین روبرو می
شوید که از ابتدا تقاضا را بیش از حد
باال ببرید».
«اگــر بانک قدمی برای ســخت تر
کردن سیاســت هــا و جلوگیری از
فشارهای ناشی از تورمی که در حال
حاضر شاهدش هستیم برندارد ،ما با
ناهماهنگی افسارگسیخته در اقتصاد
مواجه می شویم که بعدا باید واکنش
ناگهانی به آن ها نشان دهیم ،به گونه
ای که چرخه به خطر می افتد».
اما پیش بینــی هولت برای چهار بار
افزایش در ســال آینده و چهار بار در
سال  2023مورد توافق Bay Street
نیست.
صديق آداتيا ،مدير ارشــد ســرمايه
گذاري  BMO Assetگفت که فکر
نمي کند بانک مرکزی کانادا در این
زمینه آنقدرها از بانک مرکزي آمريکا
پیشی بگیرد.

درصد قابل توجهی از خانواده های
کانادایی در تامین مواد غذایی«کافی»
مشکل دارند

ایرونیــا -افزایش هزینــه کاالها بر
زندگی خانواده های کانادایی تاثیر می
گــذارد و تقریبا نیمی ( 46درصد) از
کل پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی
که اخیرا انجام شــده ،اعالم کرده اند
که در پرداخت هزینه خواروبار خود
مشکل دارند.
بیش از یک سوم ( 37درصد) کانادایی
ها که در نظرسنجی موسسه آنگوس
رید شــرکت کردند ،گفتند که تهیه
غذای کافی برای تغذیه خانواده شان
در طــول پاندمی “دشــوار” و برای
9درصد هم “بسیار دشوار” بوده است.
یافته های نظرسنجی ها همان روزی
به دست آمد که مرکز آمار کانادا فاش
کرد تورم ساالنه در سپتامبر با سریع
تریــن نرخ از ســال  2003به میزان
 4.4درصد افزایش یافته است .عالوه
بر این قرار است برنامه های حمایتی
فدرال مربوط به پاندمی کووید ،19از
جمله یارانه دستمزد و اجاره روز شنبه
به پایان برسد.
در همین حال اکثر پاسخ دهندگان به
نظرسنجی افزایش دستمزدشان برای
جبران افزایش قیمت مصرف کننده را
به اندازه کافی سریع نمی دانند ،حتی
اگر به گفته بســیاری از اقتصاددانان
این افزایش گذرا یا موقتی باشد.

37درصد از پاسخ دهندگان در پاسخ
به این پرســش که آیا درآمد آنها به
انــدازه کافــی برای جبــران هزینه
خواروبار افزایش داشته ،گفته اند “نه،
کافی نیست” ،در حالی که 42درصد
گفتنــد “نه ،حتی نزدیک” به آن هم
نیست.
به پاســخ دهندگان نظرسنجی حق
انتخاب داده شــد که کدام موضوع را
بیشتر مورد توجه قرار دهند :افزایش
هزینه زندگی یا از دست دادن درآمد
یا شغل .نزدیک به 9نفر از 10نفر (87
درصد) شرکت کننده در نظرسنجی
گفتند کــه افزایش هزینــه زندگی
نگرانی اصلی آنها بود.
علیرغم مشکالت ناشی از هزینه های
زندگی که در تحقیقات غیرانتفاعی
برجسته شده ،از هر پنج پاسخ دهنده
دونفر گفتند زمان پایان دادن به برنامه
های پشــتیبانی پاندمی فرا رسیده
است.
حتی در میان افرادی که خودشــان
انواع حمایــت در دوره پاندمی را در
طول 20ماه گذشــته دریافت کرده
انــد 29 ،درصد گفتند که این برنامه
ها دوره خود را طی کرده اند و طبق
برنامه باید روز شنبه پایان یابند.
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on select models

ales Event
Preferred Auto IVT features include:

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

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
՚
‡
• Android
Auto™
Friday October
29, 2021and Apple CarPlay™
8 Issue 1552
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning
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اراﺋه کننده اتومﺒیﻞهای
شرکتهای مشهور و معتﺒر

Hottest
Hottest
Lineup
Lineup
Sales Event

هیوندای و آکورا
Hottest
Lineup

Sales Event

Sales Event

Ultimate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

2022 TUCSON

2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

Lease the Essential FWD for:

$

75

3.99%

Lease◊ or finance† from

0%

Ultimate model shown Ƈ

at

$

for 48 months
with $895 down◊

weekly

60

Don’t pay for

• Heated front seats
Based
on mirrors
monthly with
payments,
financeindicators
• Heated
side
turn signal

on all models

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

 دارﻧﺪﮔان وﯾﺰاى،بﺮاى داﻧﺸﺠﻮﯾان

^

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

on select models

on all models

2022 TUCSON

Stan

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Hea
• Hea

75

hyundaicanada.com

3.99

for 48 months
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for:

2021 ELANTRA
Get

for

60

weekly

financing

months† on all 2021
ELANTRA models

0.99 72

3.99

for 48 months
with $795 down◊

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

• Heated front seats
• Heated side mirrors

N Line model with Ultimate package shown ♦

nty††

Ultimate model with Tech package shown ♦

• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.
%
by dealer.
$
at Charges
%may$varyUltimate
atHybrid model %
shown ♦
N Line mode
• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjust
Standard key features include:
Standard key features include:
Visit hyundaicanada.com/military
90
weekly

ate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

Additional information:
2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

m

6

$

week

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

• Dual power-adjustable
heated
side mirrors
Standard
key features
include:

Ultimate Hybrid model shown ♦

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

on all models

،ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﯾا وﯾﺰاى ﮐار
دارﻧﺪﮔان ﮐارت اﻗاﻣﺖ و ﺗازهواردﯾﻦ

^

on all models

days^

%

days^

on select models

forinclude:
48 months
weekly
Standard key features
with $895 down◊
• Heated front seats

90 days
90 days

0%
0%

Don’t pay for

Lease

90 %
75 900at 3.99

Plus, don’t pay for

Don’t pay for

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

ive
pple CarPlay™‡
or

$

purchases only. Restrictions apply^^.

Lease◊ or finance† from

on

202

months† on all 2021
ELANTRA models

financing

Lease the 2.5L Essential FWD for:
◊
†
Example selling price of
$20,334
on
the Essential
M/T
Lease
Don’t pay
for
or finance
from

• Heated front seats
• Heated side mirrors

Additional information:

cson Ultimate AWD

Ultimate Hybrid model shown ♦

^

Standard key features include:

Lease◊ or finance† from

for

Get

3.99%

for 48 months
with $795 down◊

0

امکان خرید قسﻄی
0.99
% 72
اتومبیﻞ
2022 TUCSON
و ارائه تسهیﻼت ویﮋه

90 days
at

Standard key features include:

0

Lea

2021 ELANTRA

weekly

on select models

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

Plus, don’t pay for

2022 TUCSON

• Heated front seats

2022 KONA

• Dual power-adjustable heated side mirrors

Additional information:

Lease the 2.5L Essential FWD for:

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

75

days^

Standard key features include:

Lease the Essential FWD

3.99%

60

• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments .
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA
Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease
Visit hyundaicanada.com/military
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 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/$1,825, 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 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential
Ultimate
model
shownrate
♦
N Line
model withisUltimate
package
shownprice
♦
Ultimate model
with Tech
package
shownfor
♦ 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
manual models with
an Hybrid
annual
finance
of 0%/0.99%. Cost of
borrowing
$0/$585.
Selling
is $27,549/$20,334. Weekly
payments
are
$88/$64
for 48 months
f
weekly
weekly
hyundaicanada.com
for
Get
r:
Lease
theinclude
Essential
FWDand
for:
amount. Finance
offers
Delivery
Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence feeswith
and dealer
admin.◊ fees of up to $499. Fees may vary
$895 down
w
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.
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease
is $11,575/$16,506/$13,284.
Weekly lease
payment
$81/$75/$60 for a(60
33/48/48-month
walk-away
lease. Down
payment of $0/$895/$795
and first monthly
payment
required. Trade-in
valuepurchaser
may be applied to down payment amount. Lease
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 obligation
interest
during the
first
2 ofmonths
days)
of the
finance
contract,
after
which
the
offer includes Delivery and Destination
charges of $1,825/$1,825/$1,825,
levies
and all applicable charges
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees ofStandard
up to $499. Fees may vary by dealer.
Standard
key
features
include:
key feature
$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 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential
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
models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
forTech package shown ♦ manual
Get
Lease the 2.5L EssentialUltimate
FWD for:
Lease the Essential
Hybrid model shown ♦
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offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, 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 av
$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 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. W
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excludin
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کانادایی:
ایمونولوژیست
اتباع آمریکا برای فرار از جنگ
کرونا نباشید
واکسن
میشوند
اثربخشی پناهنده
کاهش شت به کانادا
نگران و بازدا
به فکر دریافت
هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از

به زودی بریتیش کلمبیایی ها
به دو کارت واکسن نیاز خواهندداشت
ایرونیا -تالش دولت بریتیش کلمبیا
برای پیشــرو بودن در صدور واکسن
پاسپورت متجر به این شده که اهالی
استان نیاز به دو مدرک واکسیناسیون
استانی و فدرال داشته باشند.
نخســت وزیر جاســتین ترودو روز
پنجشــنبه گفت دولتش با استانها
و مناطقــی از کانادا کــه در آن جا
پاسپورت های کووید خود را تهیه می
کردند (برای اثبات واکسیناسیون افراد
به منظور دسترسی به رستوران ها و
مکانهای دیگر) به توافق رسیده است
تا نیاز فدرال به پاسپورت واکسن برای
ســفرهای داخلی و خارجی را تامین
کنند.
ترودو در اتاوا گفت« :خوشــحالم که
مــی توانم تأیید کنم همه اســتانها
و ســرزمین ها تأیید کرده اند که با
گواهی استاندارد ملی واکسیناسیون
پیش می روند».
به گفته مقامات دولتی در جلسه فنی
پیش از اعالم ترودو ،استان ها برنامه
داشتند نسخه خودشــان از گواهی
کانادایــی را تا پایان مــاه نوامبر در
دسترس قرار دهند.
با این حال بعدا در همان روز نخست
وزیر بریتیــش کلمبیا ،جان هورگان
گفت که در مورد ارائه گذرنامه فدرال
سردرگمی وجود دارد و دولت او هنوز

در حال بررسی نحوه تالقی دو برنامه
پاسپورت با هم است .
هورگان گفت بی ســی یکی از اولین
استان هایی بود که گواهی واکسن را
معرفــی کرد ،با علم به اینکه گواهی
برای ســفرهای بین المللــی به کار
نخواهد آمد چرا که جزئیات کافی را
در بر نمی گیرد.
او گفت« :ما می خواســتیم مطمئن
شویم که بریتیش کلمبیایی ها می
توانند در اجتماعات شرکت کنند».
به گفته هــورگان در آن زمان او فکر
می کردصدور گواهی واکســن برای
ســفرهای بین المللی وظیفه دولت
فدرال باشــد« :این کار من نبود .این
کار را بــه آنها واگــذار کردم تا به آن
رسیدگی کنند».
در بیانیه از قبل آماده شــده ،وزارت
بهداشــت بی ســی اعالم کــرد که
کارت فــدرال را تا  30اکتبر ارائه می
دهد و اینکه می توان آن را به همان
روشــی بارگذاری کرد کــه مردم به
کارت واکسن بی سی خود دسترسی
داشــتند .دولت کانادا گفته است که
اهالی بریتیــش کلمبیا می توانند تا
زمانیکه کارت جدید فدرال منتشــر
شــود از کارت بی ســی برای سفر
استفاده کنند.

مداد -این روزها خبرهای مختلف و
زیادی از کاهش روند پاسخ سیستم
ایمنی بدن پس از حدود شــش ماه
از تزریق دوز دوم واکســن کووید ۱۹
میشنویم و این موضوع افراد زیادی
را نگران کرده است.
همین موضوع باعث شده تا خیلیها
با عینک بدبینی به واکسیناســیون
علیه کووید ۱۹نــگاه کنند و ممکن
است دچار شــک و شبهه شوند که
آیا بهطورکلی واکسنها مفید هستند
و سطح کافی از آنتیبادی را در بدن
تولید میکننــد و در آخر اینکه این
آنتیبادیها چقدر دوام خواهد داشت.
در ایــن مطلب از «سی.بی.ســی»،
یک ایمونولوژیست از دانشگاه تورنتو
نــگاه تخصصی خود را دربــاره دوام
آنتیبادیهای ضد کروناویروس پس
از واکسیناسیون بیان میکند.
یک ایمونولوژیست از دانشگاه تورنتو
میگویــد کاناداییهایــی که نگران
کاهش مصونیت در برابر واکسنهای
کووید ۱۹و احتمال ابتال به کووید۱۹
علیرغم تزریق واکسن بوده و احساس
نیــاز بــه تزریــق دوز تقویتکننده
میکنند ،بــدون نگرانی میتوانند از
برخی زمینههای مهم این روند بهره
ببرند.

نتیجه تحقیقات پژوهشگران کانادایی:
واکسن سل از کرونا جلوگیری نمیکند
مداد -به گزارش ســی.تی.وی ،نتایج
پژوهشهای محققان کبکی نشــان
میدهــد واکسیناســیون در دوران
کودکی علیه برخی بیماریها مانند
ســل نمیتواند مصونیت درازمدتی
علیه بیماری ایجاد کند و این موضوع
در مــورد کوویــد ۱۹نیز مشــاهده
میشود.
طــی چندین مطالعه انجامشــده از
ابتدای همهگیری مشــخص شــد
که واکســن ســل یا همان ب.ث.ژ
( )BCGمیتوانــد تا حــدی از افراد
در برابر ویروس کرونا محافظت کند.
محققان موسسه ملی تحقیقات علمی
( ،)INRSدانشــگاههای شــربروک،
مونترال و الوال اولین مطالعه مرتبط
با این مسئله را در جمعیت آزمایشی
کبــک انجــام دادند کــه وضعیت
واکسیناســیون دوران کودکی را در
افراد مبتــا به کووید ۱۹و یک گروه
کنترل مقایسه کرد.
پیشازاین اکثــر مطالعاتی که تا به
امــروز منتشرشــدهاند ،ارتباط بین

واکسیناســیون ب.ث.ژ و کاهــش
مرگومیر ناشی از کووید ۱۹را نشان
دادهاند اما پروفسور ماری کلود روسو
سرپرست این تیم تحقیقاتی اعالم کرد
نتایج نشان میدهند واکسن ب.ث.ژ
در دوران کودکی هیچ اثر محافظتی
در برابر کرونا در سنین باالتر ندارد .در
طراحی مطالعات پیشین امکان تعیین
اینکه آیا افرادی که واکسن  BCGرا
دریافت کردهاند مصونیت بیشــتری

دارنــد یا خیر را مشــخص نکرده و
همچنین امکان در نظر گرفتن عوامل
خاصی را که ممکن است تحلیلها را
مغرضانه کرده باشند ،نمیدهد.
در مطالعات محققان کانادایی۹۲۰ ،
فرد متولد کبک بین سالهای ۱۹۵۶
و  ۱۹۷۶تحت بررسی قرار گرفتند که
با غربالگری  PCRنشاندهنده ابتالی
آنها به کرونا بــود .در این میان ۵۴
درصد از شرکتکنندگانی که آزمایش
مثبت داشــتند ،واکسن  BCGرا در
دوران کودکــی دریافت کرده بودند،
درحالیکه ایــن رقم در گروه کنترل
 ۵۳درصد بود.
بنابراین ،دانشــمندان نتوانستند اثر
محافظتی طوالنیمدت واکسن سل
را در رابطه با ابتالی به کرونا مشاهده
کنند .تجزیهوتحلیــل آنها عوامل
دیگری مانند نوع شغل فرد ،جنسیت
بیولوژیکی ،سن ،شاخص محرومیت
مادی و اینکه آیا آنها در یک منطقه
روستایی یا شهری زندگی میکردند را
کنترل میکرد.
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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
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درخواست کمک پناهجویان افغان
و اقدام ناامیدکننده اتاوا
مترجمان و همکاران پیشــین ارتش
کانادا در افغانســتان بــرای خروج از
کشورشان دست به دامن اتاوا شده و
مشــخصا از وزارت مهاجرت و وزارت
امور خارجه کانادا خواستهاند به آنها
کمک کنند.
بــه گزارش هفتــه ،به نقــل از رادیو
کانــادا ،این افغانها که غالبا پیمانکار
و مترجم هستند در گذشته به ارتش
و ســفارت کانادا خدمت کردهاند اما
اکنون احســاس میکننــد که کانادا
آنها را در کشور تحت سلطه طالبان
به حال خود رها کرده است .این افراد
و خانوادههایشــان که حدود ده هزار
نفر هســتند ،موفق نشدند در جریان
عملیات تخلیه در ماه اوت کشورشان
را ترک کنند.
اکثر این افراد در وزارت مهاجرت کانادا
پرونده دارند امــا از طرف این وزارت
خانه پاسخی دریافت نکردهاند.
ماه اوت دولت کانادا تاکید کرد که این
افغانها را فراموش نکرده و به حال خود
رها نکرده است اما با توجه به شرایط
حاکم بر افغانستان ،امکان خارج کردن
آنها از کشورشان را ندارد.
اتاوا از این پناهجویان خواســته است
خود را به مرز پاکســتان برســانند تا
پروندههای آنها توسط سرویسهای
کنسولی کانادا در پاکستان رسیدگی
شــود .اما ایــن کار ممکن اســت به
قیمت آزادی یا حتی جان پناهجویان
تمام شــود چرا که در کل مسیر سفر
خطرناک خــود تحت کنترل طالبان
هســتند و اســناد و مدارکی همراه
دارند که نشان دهنده همکاری آنها
با ارتش کانادا در گذشــته اســت .از
نگاه طالبان ،این اسناد و مدارک ثابت
میکند که آنها به ملت و کشورشان
خیانت کردهاند.
این پناهجویان از سنگینی و پیچیدگی
روندهای اداری که با آن روبرو هستند،
به شدت گالیه دارند .تعدادی از آنها
به شرط ناشناس ماندن با رادیو کانادا
در ایــن باره مصاحبه کــرده و درباره
مشــکالت و انتظارات خود از دولت
کانادا صحبت کردهاند.
یکی از آنها میگوید« :آقای جاستین
ترودو ،لطفا آنهایی را که در گذشته
در شــرایط سخت با به خطرانداختن
جان خود و خانوادهشان به ارتش کانادا
خدمت کردهاند ،تنها نگذارید».
یکی دیگر از این پناهجویان میگوید:
«هر بار که ما یک ایمیل برای وزارت
مهاجرت کانادا میفرستیم در بهترین
حالت  ۱۵روز طول میکشد تا پاسخی
دریافت کنیم .این انتظار خیلی طوالنی
است».
پناهجــوی دیگری میگویــد« :من
از بیتفاوتــی دولت فــدرال و وزارت

مهاجــرت کانادا به شــدت عصبانی
هستم».
تا همین اواخر این افراد از حمایتهای
شبکهای از کهنه ســربازان کانادایی
برخــوردار بودند .همکاران پیشــین
ارتش کانادا در قندرها خود را به کابل
رســانده بودند تا از افغانستان خارج
شــوند اما موفق به این کار نشدند .در
این شرایط کهنه ســربازان کانادایی
مکانهایی امن برای این افراد در کابل
تهیه کردند اما به مرور زمان هزینههای
این پناهجویان افزایش یافته و تامین
اعتبــارات الزم برای کمــک به آنها
سخت شده اســت به طوری که اگر
دولت وارد عمل نشود ،این پناهگاهها
به ناچار تعطیل خواهند شد .با سخت
شدن شرایط ،حدود  ۱۸۰۰تن از این
پناهجویان حمایتهای فوری دولت
کانادا را خواستار شدهاند.
امــا اتاوا در این شــرایط نه تنها برای
کاهش نگرانیهای پناهجویان افغان
اقــدام موثر و مثبتی انجام نداده بلکه
معیارهای برنامه ویــژهای را که برای
پناهجویان آســیبپذیر افغان به اجرا
گذاشته ،تغییر داده است بدون این که
این موضوع را در وبسایت اختصاصی
خود اعالم کند.
به ایــن ترتیب بر اســاس معیارهای
جدید ،فقــط افغانهایــی که موفق
شــدهاند کشورشــان را ترک کنند،
واجد شــرایط اســتفاده از این برنامه
مهاجرتی ویژه هســتند .پیش از این
معیارهای برنامه بشردوســتانه ویژه
دولــت کانــادا در قبــال پناهجویان
آسیبپذیر افغان ،همزمان شامل حال
آن دســته از افغانهایی میشــد که
در افغانســتان حضور دارند یا این که
خود را به کشورهای دیگر رساندهاند.
اما با تغییر این معیارها ،فقط افرادی
میتوانند از این برنامه مهاجرتی ویژه
بهرهمند شوند که خارج از افغانستان
حضور دارند .این یکی از دو برنامهای
اســت که دولت کانادا بــرای کمک
به  ۴۰هــزار پناهجوی آســیبپذیر
افغان و انتقــال آنها به کانادا به اجرا
گذاشته است .استفن وات از مسئوالن
سازمان حامی پناهجویان تاکید کرد
طرح دولت کانادا بــرای پذیرش ۴۰
هزار پناهجــوی افغان از ابتــدا پر از
نکات مبهم بوده است .متاسفانه پس
از گذشــت چندین هفته هنوز روش
مشخصی برای ارائه درخواست در این
برنامه وجود ندارد ضمن این که معلوم
نیست که چه کســانی واجد شرایط
استفاده از آن هستند .در حالی که این
برنامه برای بسیاری از پناهجویانی که
در افغانستان گیر کردهاند ،حکم مرگ
و زندگی را دارد.

MUST SELL

سمت و سوی آیند ه مهاجرت به کانادا با معرفی وزیر جدید
مداد -جاستین ترودو روز سه شنبه
کابینه جدیــد خود را در حالی اعالم
کرد که جابهجاییهای چشمگیری در
میان وزرای کابینه به نسبت به قبل
دیده میشد .یکی از وزارتخانههایی
که برای کامیونیتی ایرانی و مهاجران
و تازهواردان به کانادا از اهمیت باالیی
برخــوردار اســت ،وزرات مهاجرت،
پناهندگی و شــهروندی کاناداست،
چرا که سیاستها و برنامههای معرفی
شــده در این وزارتخانه مسقیمتا بر
سرنوشــت هزاران نفر از اعضای این
کامیونیتی تاثیر خواهد داشت.
به همین ســبب ،بر آن شدیم که در
مقالهای کوتاه به معرفی وزیر جدید
مهاجرت کانادا ،شان فریزر ،بپردازیم
تا با او و رویکــرد احتمالی دولت به
سیاســتهای مهاجرتی کانــادا در
سالهای آتی آشنا شویم.
شــان فریــزر (۳۷ )Sean Fraser
ســاله ،وکیلی اســت که از ســال
 ۲۰۱۵به عنوان نماینده از اســتان
نووآ اسکوشیا به عضویت پارلمان در
آمده و در ســالهای  ۲۰۱۹و ۲۰۲۱
نیز دوباره به این سمت انتخاب شده.
او جایگزین مارکو مندیسینو میشود
که از سال  ۲۰۱۹وزیر مهاجرت کانادا
بوده و در کابینه جدید سمت وزارت
امنیــت عمومی را برعهــده خواهد
داشت.

پیــش از ورود به عرصــه و صحنه سیاســتهای مهاجرتــی لیبرالها کانادا نیز به پذیرش مهاجر از طریق
سیاســت کانادا ،شان فریزر در حوزه تاکنون یــادآوری کنیم که لیبرالها اکسپرس اینتری ،برنامههای انتخاب
وکالــت بازرگانی و نیــز حل و فصل به رهبری جاستین ترودو در انتخابات استانی و برنامه انتخاب کبکی ادامه
مناقشات بینالمللی فعالیت میکرده .فدرال  ۲۰۱۵بر سر کار آمدهاند و در خواهند داد و فرآیند بررسی تقاضاها
او مدرک وکالت خود را از دانشــگاه دو انتخابات فدرال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۱نیز در این نوع پروندهها نیز ادامه خواهد
دالهاوسی کسب کرده ،دارای مدرک موفق به تشکیل دولت اقلیت شدهاند .داشت.
کارشناسی ارشد در قانون بینالمللی لیبرالهــا همچنیــن در دورههای به صورت خاص ،باید منتظر دستور
از دانشگاه لیدن در کشور هلند است و متوالی در دست داشتن دولت فدرال ،کاری باشــیم کــه ترودو بــرای هر
یک مدرک کارشناسی نیز از دانشگاه سیاست افزایش مهاجر را که از دهه وزراتخانه صادر خواهد کرد .لیبرالها
هشتاد میالدی برای حمایت از رشد در طــی کارزار انتخاباتــی ۲۰۲۱
سنفرانسیس خاویر دارد.
امــا از ســویی ،جــا دارد دربــاره اقتصادی کشور آغاز شده ،بهصورت چندین وعده در زمینه مهاجرت نیز
جدیتری ادامه داده و احتماال در این داده بودند که باید به آنها نیز توجه
شــود .به عنوان مثال ،لیبرالها قول
دوره نیز ادامه خواهند داد.
بهخصوص ،لیبرالها پس از به دست دادند که به هزینه دریافت شهروندی
نقدینگی مردم کانادا در دوره پاندمی
گرفتن دولت در ســال  ،۲۰۱۵اعالم پایان دهنــد .یکی دیگر از وعدههای
کردند که ساالنه تا  ۳۰۰هزار مهاجر لیبرالها همچنین کاهش زمان انتظار
بیشتر شده است
را پذیرش خواهنــد کرد .پس از آن ،برای بررسی پروندهها و اصالح مسیر
در اکتبر  ،۲۰۲۰لیبرالها بار دیگر این مهاجرتی اکسپرس اینتری بوده است:
مداد -به گزارش نشنال پست ،اگرچه بیماری همهگیر کرونا موجب افزایش
استفاده از کارتهای اعتباری و نقدی شد اما در این دوره مردم کانادا رویکرد
ظرفیت را تا ساالنه  ۴۰۰هزار مهاجر افزوده شدن مســیرهای مهاجرتی
اســتفاده از پول نقد را در پیشگرفته و بیشتر از اسکناس استفاده کردند.
افزایــش دادند .این هــدف بزرگتر ،بیشتر برای دانشجویان بینالمللی و
درواقع ،بانک کانادا که مسئولیت چاپ اسکناسها در کشور را بر عهده دارد،
عمدتا برای پشتیبانی و بازیابی اقتصاد کارگران موقت از جمله این اصالحات
اعالم کرد پول نقد در گردش ،طی سال گذشته  ۱۷میلیارد دالر بیشتر از
پس از همهگیــری در کانادا در نظر است.
دوره پیش از همهگیری بود که این موضوع نشان میدهد مردم کانادا میزان
با توجه به سابقه فعالیتهای وزارت
گرفته شده است.
زیادی پول نقد را پیش خود نگهداشته بودند.
مهاجرت ،پناهندگی و شــهروندی
به گفته سخنگوی بانک مرکزی کانادا ،کاناداییها همچنان از ارز فیزیکی
سیاســتهای مهاجرتی کانادا در کانــادا ،میتوان در ماه مارس ســال
استفاده کرده و ارزش آن را افزایش میدهند و به این زودیها شاهد تغییر
دولــت جدید به چه شــکل پیش آینده ،۲۰۲۲ ،انتظــار اعالم هدف و
رفت؟
خواهد
بزرگی در نحوه استفاده از پول نقد نخواهیم بود.
ظرفیت مهاجرتی کانادا بود .اما به نظر
انداز
س
پ
را
خود
پول
۲۰۲۰
بانک کانادا بر این باور اســت که مردم در سال
میرسد که ظرفیت مهاجرتی کانادا
دولت
کــه
رود
ی
مــ
انتظــار
کل،
در
گیری
کردند زیرا مقدار پول در گردش پیش از همه
اما
بود،
دالر
میلیارد
۸۳
در دوســاله  ۲۰۲۲-۲۰۲۴با تغییر
تا پایان سال  ۲۰۲۰به بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر افزایش یافت.
فدرال و وزارت مهاجرت ،پناهندگی چندانی روبهرو نباشد و در حد ساالنه
هــای
ت
اولوی
کانــادا
شــهروندی
و
۵۰
این بانک خاطرنشان کرد بیشترین تقاضا مربوط به اسکناس
۱۰۰
و
های
 ۴۰۰هزار مهاجر باقی بماند.
دوره
این
در
را
خود
پیشین
شده
ن
تعیی
ه
گیری،
هم
شیوع
دالری است ،که نشان میدهد کاناداییها در روزهای اولیه
در خالصــه ،میتــوان گفــت که
که
هایی
ت
اولوی
بگیرند.
پیش
در
نیز
در
داشتند.
ی
م
نگه
پول نقد را بهعنوان نوعی حساب پسانداز در منازل خود
ذینفعــان ،مهاجران ،تــازهواردان،
ضمن طی این دوره ،کاناداییها هم پول بیشتری از بانک برداشت میکردند
در دیداری با وکالی مهاجرت کانادا دانشــجویان بینالمللــی و کارگران
و ه م مقدار کمتری در بانکها سپرده میکردند ،اما این روند در اواخر سال
سرفصل
ســه
در
اکتبر
۲۱
تاریخ
در
موقت شــاهد ادامه سیاســتهای
Barristers
and
Solicitors
برای
 ۲۰۲۰شــروع به تثبیت کرد .بررسیها نشــان میدهد که پول نقد
به
رسیدن
است:
شــده
تشریح
کلی
مهاجرتــی دولــت لیبرالهــا بــا
Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
از
استفاده
حدود  ۲۲درصد از خریدها اســتفاده میشود ،درحالیکه میزان
هدف  ۴۰۱هزار
www.kinmanmulholland.com
مهاجر دارای اقامت اولویتهای تعیین شده خواهند بود
اوایل
ســکه در این دوره زمانی با کاهش روبهرو شــد .اداره آمار کانادا در
سال ۲۰۲۱؛
پایان
«کی ام»دائمــ کانادا تا
رایگان تمرکز و رسیدن به اهداف مهاجرتی کشور،
اولیه
مشاوره
دفتر حقوقی
در
خانوار
ســال جاری گزارش داد که در ســال  ۲۰۱۹پسانداز خالص هر
کفالت
طریق
از
مهاجرتی
مســیر
بر
برخالف دوران همهگیری ،با سهولت
کانادایی
خانوارهای
پذیرش
کشور  ۱۱۵۷دالر بوده اما در سه فصل اول سال  ،۲۰۲۰فرشاد حسینخانیخانواده؛
Trial
پناهندگان افغانLawyers:.
مترجم)
(مشاور و
میسر خواهد شد.
بیشتری
 ۱۰۵۰۷دالر پسانداز کردند.
Farshadاســتانها و مناطق
)Khani (ManagerدرH.ایــن بیــن،
• Ian H. Kinman

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com

Barristers
Solicitors
OPENand
HOUSE:
Sunday 2-4

Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.com

دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)

)Farshad H. Khani (Manager

Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب

”“REDUCED

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب
kinman Mulholland

ICBC and
مراجعــه بــه
 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل ازBarristers
Solicitors

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت Tel: 604-526-1805 Fax: 604-526-8056
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،www.kinmanmulholland.com
«Trialکی ام»
حقوقی
دفتر
Lawyers:
درگیــری و زدوخــورد

• Ian H. Kinman
 امور مهاجرتحسین Neil
A. Mulholland
خانی•(مشاور و مترجم)
فرشاد
خانواده
Milburnامور
• David
)(Managerامور
- Antal
• Khani
Marco
Von
کمپانیH.ها Farshad
• Claire
حیثیت و خسارت
Hongاعاده
-

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

Cell: 604-727-4555

 تصادفــات (:)ICBC1482-Chippendaleبعــد از هــر تصــادف و قبــل از Farshadx@hotmail.com
Road, West Vancouver

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
24 year old 6000 sq. ft. 3 level house,
خدمتﻧﻔﻊبهشماﺳﺖ.
سـالبا ﻣا به
ﻣﺸﻮرت
ﻣﺮاجعه به
ﺗﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫﺮ
( :)ICBCبعﺪاز
تﺼادفات
مخــدر،
مــواد
و
مســتی
حــال
در
رانندگــی
دزدی،
قتــل،
 امــور جنائــی:خسـارت
ازای
در
را
رقم
باالتریـن
خبـره،
وکالی
از
برخـورداری
و
ایرانـی
جامعـه
امور جنائی :ﻗﺘﻞ ،دزدى ،راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺣال ﻣﺴﺘﻰ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،درﮔﯿﺮى و زد و ﺧﻮرد
12,200 sq. ft. view property
گرفت.
خواهد
شـما
درگیــری و زدوخــورد
امور مهاجرت ،امور خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی

Myron
D. Slobogean 604-720-2130
 امور مهاجرتSutton Group-West Coast Realty

 -امور خانواده

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

جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی  KMاز وکﻼی سابﻖ بامکارتﻞ گولد ،با ﭘشتوانه  22سال خدمت به جامعه
ایرانی و برخورداری از وکﻼی خﺒره ،باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مشاوره اولیه رایگان
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

.منﺰل ﻟوکس باچشمانداز بسیار زیبا از اقیانوس
، طبقه3  اسکورفیت زیربنا در6000
، سرویس حمام و دستشویی5/5  اتاق خواب و5
، شومینه گازی3 ، با نقشه خوب،بسیار روشن و دﻟباز
، مجهﺰ به استﺨر در فﻀای باز،باﻟکن بﺰرگ رو به حیاط زیبا
،در یکی از مناطﻖ خوب در وست ونکوور
نﺰدیﮏ به مدارس ابتدایی و دبیرستان

1408 31st Street, West Vancouver

5,788,000
#2710-9868 Cameron St,
Burnaby

698,000

$1,639,000

2765 Tempe Glen D., North Van

$2,198,000
4150 Delbrook Ave., North Van

Presented by:

Majid Talebi

Macdonald Realty
Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

#711-121 Brew St.,
Active
R2500933
Port Moody
Board: V
House/Single Family

Allard Street,
55 MAPLE218
DRIVE

Residential Detac

Port MoodyCoquitlam
Heritage Woods PM
V3H 0A7

528,000

$1,720,000

(

Frontage (feet):
$2,098,000
Bedrooms:

Majid Talebi

Sold
R2489279
Board: V
1/2 Duplex

$1,720,000

55 Maple Drive, Port Moody

2

0.00
4
4
3
1

Original Price: $1,72
Approx. Year Built: 20
Bathrooms:
11
Age:
Full Baths:
SF
Zoning:
Half Baths:
$6
Gross Taxes:
For Tax Year:
20
Tax Inc. Utilities?: N
P.I.D.: 026-488-434
AttaU
3750 EDGEMONT BOULEVARD
Virtual Tour
Tour: Residential
North Vancouver
$2,059,000
View:
EdgemontYes : STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW
$1,998,000
Complex / Subdiv:
V7R 2P8
Sold Date:
Meas. Type:
Feet
Presented
by:
Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.): 5,973.91
Macdonald Realty
Flood Plain:
Phone: 778-558-8272
Rear
Yard Exp:
http://www.majidtalebi.com
Councilmt@majidtalebi.com
Apprv?:
If new, GST/HST inc?:

$1,190,000

$1,878,000

Electricity, 972
Natural
Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, W
Services
Connected:
Belvista
1921 Orland
Drive,
Coquitlam
Sold
Date:
10/19/2020
Original Price: $2,0
Frontage
(feet): Crs., North Van
SewerType:
Type:
Meas.

City/Municipal
Frontage (metres):

Approx. Year Built: 2

Style of Home: 2 Storey w/Bsmt.
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Depth / Size (ft.):Total Parking: 4 Bedrooms:
4
1
Age:
Construction: Frame - Wood
Parking: Garage; Double
0.00
Lot
Area
(sq.ft.):
Exterior:
Mixed, Stone, Wood
4
Bathrooms:
R
Zoning:
Flood Plain:
Concrete Perimeter
Foundation:
Dist. to Public Transit:
Dist. to School
3
Full Baths:
$
GrossBus:
Taxes:
Rain Screen:
Reno. Year: Council Apprv?: Title to Land: Freehold NonStrata
For
Tax
Year:
2
1
Half
Baths:
Renovations:
R.I. Plumbing:
# of Fireplaces: 1
R.I. Fireplaces:Exposure:
Property Disc.: Yes
Maint. Fee:
$511.72
Tax Inc. Utilities?:
Fireplace Fuel: Natural Gas
Rental:
If new, GST/HSTPAD
inc?:
P.I.D.: 026-293-32
Metered Water:
No :
Water Supply: City/Municipal
Fixtures
Leased:
Mgmt. Co's Name:
Pacific
Quorum
Properties Inc
Tour:
Virtual Tour
Fuel/Heating: Forced Air, Hot Water, Natural Gas
Fixtures Rmvd: No :
Mgmt. Co's Phone:
Outdoor Area: Fenced Yard
Floor 604-685-3828
Finish:
Hardwood, Other
Type of Roof: Asphalt
No :
View:
1203-3080
Lincoln Ave., Coquitlam

$2,059,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

Legal:

Amenities:

$698,000

$2,040,000

4640 Highland Blvd., North Van

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228,
SECTION
16, TOWNSHIP
39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT
The Manor
Complex
/ Subdiv:

Services Connected: Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, W
Sewer Type:

Style
of Influences:
Home: 2 Storey w/Bsmt.
Total Parking: 2
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Site
Garage; Double
Construction:
Frame
- Wood
Parking: Coverings,
Features:
Air Conditioning,
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window
Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprink
Exterior:
Mixed, Wood
Locker: Y
Foundation:
Reno. Year:
Dist. to Public Transit: 1/2 Blk
Dist. to School Bus: Near
Concrete Perimeter
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سال گذشته
والدین کانادایی میلیاردها دالر
به فرزندان خود هدیه دادند
تا از پس خرید خانه بربیایند
ایرونیــا -بر اســاس گــزارش بانک
سی.آی.بی.سی ،از آنجایی که قیمت
خانــه در کانادا همچنــان در حال
افزایــش و به طور فزاینــده ای غیر
مقرون بــه صرفه اســت ،والدین به
فرزندان بزرگســال خود مقادیر بی
سابقه ای پول — حتی باالتر از تورم
قیمت مســکن — مــی دهند تا در
خریدهای گران قیمت به آن ها کمک
کنند؛ حرکتی که شکاف ثروت را نیز
افزایش می دهد.
این گزارش که روز دوشــنبه منتشر
شد ،نشان میدهد که طبق دادههای
سی.آی.بی.سی ،تقریباً  30درصد از
خریدارانی که بــرای اولین بار خانه
میخرنــد و نزدیک بــه  9درصد از
صاحبان خانههای موجود ،در ســال
گذشــته برای خرید خانه از خانواده
کمک مالی دریافت کردهاند .خریداران
خانه اولی در سپتامبر  2021به طور
متوسط هدیه 82هزار دالری دریافت
کردند ،در حالی که خانه دارها به طور
متوسط128هزار دالر هدیه گرفتند.
در سال  ،2015نزدیک به  20درصد
متوسط
از خریداران خانه اولی ،به طور

 52000دالر کمک از اعضای خانواده
دریافت کردند .در طول پاندمی ،تعداد
خانوادههایی که کمک میکردند در
میان خریداران خانه اولی ثابت بود و
در میان کسانی که قبال خانه خریده
بودند این رقم اندکی ســقوط کرد .با
این حال مقدار کلی پولی که والدین
از ســال  2015به فرزندان خود داده
اند ،در پی نوســانات قیمت مسکن
افزایــش و کاهش یافته امــا از تورم
قیمت مسکن دو درصد پیشی گرفته

و به  9.7درصد در سال رسیده است.
در سال گذشته ،هدایا رقمی بیش از
10میلیــارد دالر بود که 10درصد از
کل پیــش پرداخت ها در کل بازار را
در آن دوره تشکیل می داد.
 5.5درصــد از والدینی که در ســال
 2020برای کمک به پیش پرداخت
به فرزنــدان خود پــول دادند ،برای
تأمین مالی آن پول بدهکار شــدند و
در حالی که این رقم در اکثر شهرهای
بزرگ ،به ویژه در ونکوور نســبت به
ســال  2019درصد باالتری دارد ،اما
نرخ  5.5درصد همچنان نسبتا پایین
بود.
بــرای آن دســته از خریدارانی که
هدایــای دریافتی بخــش عمده ای
از پیش پرداخت شــان را تشــکیل
میدهد – شــامل دو سوم خریداران
خانه اولی – میانگین مبلغ هدیه حتی
بــه  104000دالر افزایش یافت .در
میان صاحبان خانه های موجود که از
مبلغ هدیه برای پوشش مقدار زیادی
از پیش پرداخت خود اســتفاده می
کنند ،این میانگین به  157000دالر
افزایش یافت.
میانگین مقدار هدیه برای بازارهایی
مانند تورنتو و ونکوور به مراتب باالتر
است؛ خریداران خانه اولی در تورنتو،
به طور متوسط 130000دالر در سه
فصل اول ســال  2021و 200000
دالر در میــان تایمرهــای غیر اولی
دریافت می کنند .در ونکوور این هدایا
به طور متوســطدر بیــن خریداران
خانه اولی و صاحبخانه های فعلی در
جســتجوی خرید دوباره180000 ،
دالر و  340000دالر بود.

آلبرتا روند رسیدگی به مدارک تحصیلی خارج از استان
را تسریع میکند
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
الیحه  ۴۹که درباره جابجایی نیروی
کار است به مهندســان ،پرستاران،
حسابداران و سایر اعضای نظامهای
حرفهای که در جای دیگری از کانادا
آمــوزش دیده و مــدرک گرفتهاند،
امکان فعالیت راحتتــر را در آلبرتا
میسر خواهد کرد .تدابیر پیشبینی
شــده در این قانــون در حال حاضر
شــامل حال مهاجــران جدیدی که
در کشورهای دیگر مدرک گرفتهاند
نخواهد شد با این حال جیسون کنی
نخستوزیر آلبرتا ضمن ابراز تاسف از
شرایط برخی از مهاجران که به رغم
داشتن مهارت و تخصص باال مجبور
هستند در مشاغل رده پایین فعالیت
کننــد ،تاکید کرد کــه دولت آلبرتا
برای تسهیل شرایط آنها آماده است
اقدامات جدیدی انجام دهد.
قانون  ۴۹به ویژه نظامهای حرفهای
اســتان آلبرتا را ملــزم خواهد کرد
تقاضاهــای کار را ظــرف کمتــر از
چهل روز بررســی کنــد و در روند
تصمیمگیــری خــود دربــاره این
درخواستها شفافیت بیشتری از خود
نشان دهد.
طبق اعالم دولت آلبرتا در حال حاضر
رسیدگی به این تقاضاها و پاسخگویی
به آنها گاهی شش ماه و حتی یک
ســال طول میکشــد .دولت آقای
جیسون کنی امیدوار است که با ایجاد
این تغییرات و تعدیالت بتواند کمبود
نیروی کار را برطرف کند و میلیونها
دالر در بخشهــای مختلف اقتصاد
استاد درآمدزایی داشته باشد.
نخستوزیر آلبرتا تاکید کرد اجرای
قانون  ۴۹جنبه شــفافیت ،عینیت و
بیطرفی روند رسیدگی به تقاضاهای

کار را تقویت خواهد کرد .آقای کنی
افــزود به طور کلی به ســازمانهای
تنظیم مقررات دســتور داده شــده
اســت که رســیدگی به یک پرونده
نباید بیشــتر از یک ماه طول بکشد.
به عبارت دقیق تر ،سازمانها ده روز
فرصت فرصت خواهند داشــت که
رسید تقاضا را صادر کنند و پس از آن
نیز  ۲۰روز کاری برای تصمیم گیری
و  ۱۰روز دیگر برای اطالعرســانی به
متقاضی فرصت خواهند داشت.
این سازمانها همچنین در خصوص
متقاضیانــی که درخواستشــان در
گذشــته رد شده اســت ،یک روند
تجدیدنظر یا بازبینی داخلی به اجرا
خواهند گذاشت.
نهایتا این که این ســازمانها باید در
آئین نامههای خود کلیه مدارکی را که
ممکن است از متقاضیان درخواست
کنند ،به روشــنی مشــخص کنند
و دسترســی به این اطالعــات را در
وبسایت خود تسهیل نمایند.
تخلف از ایــن قوانین و مقررات برای

افراد جریمههای نقدی تا  ۲۵هزار دالر
و برای گروهها حقوقی جریمههای تا
 ۵۰هزار دالر به همراه خواهد داشت.
آقای جیسون کنی تاکید کرده است
که این اصالحات بخشی از یک راهبرد
جامعتر به منظــور کاهش موانع در
مسیر تجارت آزاد بین استانها است.
به گفته آقای کنی ،آلبرتا اولین استانی
است که با تصویب قانون ،مدت زمان
رسیدگی به تقاضای اشخاصی را که
در استانهای دیگر آموزش دیدهاند،
محدود میکند.
نخستوزیر آلبرتا تاکید کرد نامهای
به همتایان خود در دیگر استانهای
کانادا نوشــته و از آنها دعوت کرده
اســت در این زمینه آلبرتــا را الگو
قرار دهند .اما شرایط برای مهاجران
متفاوت است.
مقررات جدید در اســتان آلبرتا برای
مهاجران جدیدی که در کشور دیگری
مدرک گرفتهاند ،اعمال نخواهد شد.
سخنگوی وزارت کار آلبرتا در ایمیلی
اعالم کرد دولت روند رســیدگی به

تقاضای مهاجران را نیز از طریق قانون
رویههای صدور مجوز عادالنه در سال
 ۲۰۱۹تسهیل کرده است با این حال
ســازمانهای ذیربط همچنان شش
ماه فرصت دارنــد ،درباره تقاضاهای
دریافت شده حکم موقت صادر کنند.
نخستوزیر آلبرتا در پاسخ به سوالی
در ایــن بــاره گفت« :دولــت آماده
اقدامات بیشتر در این زمینه است .ما
به هیچ وجه نمیخواهیم استعدادها
و مهارتهای مهاجران کشــورهای
دیگر را نادیده بگیریــم .از نظر من،
شرایط کاری پزشــکانی که از روی
ناچاری بــه عنوان راننده تاکســی
مشغول کار هستند ،برای کانادا یک
رســوایی اخالقی و اتالف وحشتناک
فرصتهــای اقتصادی اســت .این
مشکل بزرگ باید حل شود».
جیســون کنی افزود دولــت آلبرتا
تغییراتی را که اخیــرا انتاریو در این
زمینه ایجاد کرده اســت ،بررســی
خواهــد کرد تا ببیند آیــا آلبرتا هم
میتواند از آنها الهام بگیرد.

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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پذیرش اعتبار مدارک تحصیلی
متخصصینخارجی
در انتاریو قانون میشود؟
مهاجرین متخصص که فارغالتحصیل
در سیستمهای آموزشی خارج از کانادا
که بهواسطه تحصیالت ،تخصص و با
داشــتن حداقل یک سال سابقه کار
از طریق برنامههــای متخصصین و
یا دیگر برنامههــای مهاجرتی موفق
به اخذ اقامت دائم کانادا میشــوند،
اغلب قادر به ادامه اشتغال در زمینه
تخصص خود در کانادا نمیشــوند.
برای بسیاری از مشاغل تخصصی که
ارائه سرویسدهی ارتباط مستقیم با
امنیت و سالمت شهروندان کانادایی
دارند ،هر اســتان قوانیــن و مقررات
خاصــی را برای اخذ مجوز فعالیت را
برای این متخصصین دارد .بســیاری
از مهندســین و افرادی کــه دارای
تخصصهای فنی و درمانی هستند
بعد از ورود به کانــادا نمیتوانند در
زمینه تخصص و سابقه کار اندوخته
خود کار کنند .این در حالی است که
آنان در واقع بهواســطه این تحصیل
و سابقه کار و بخصوص به علت نیاز
کانادا به تخصص آنان مورد گزینش
قــرار گرفته و به اقامــت دائم کانادا
دســتیافتهاند .سالهاست که این
تضاد بین برنامههای مهاجرتی کانادا
برای گزینــش متخصصین موردنیاز
و مسئولین اســتانی وجود دارد که
متأسفانه منجر به این شده است که
بسیاری بعد از ورود به کانادا به علت
عدم توانایی مبارزه با سختگیریهای
زیاد مسئولین ،یا پشت سد دریافت
قبولــی در آزمونهــای اخذ مجوز
فعالیت سالها باقی بمانند و یا اینکه از
ابتدا به دنبال کسب درآمد در مشاغل
دیگر که نیاز به گرفتن مجوز فعالیت
ندارند میشوند.

بهطورکلــی مهاجریــن متخصص
تازهوارد به چهار دســته پس از ورود
تقسیممیشوند:
 -۱گروهی که پس از ورود بالفاصله
برای کســب مدرک تحصیلی کانادا
جذب مؤسسات آموزشی میشوند.
 -۲افرادی که پــس از ورود حرفه و
روش کســب درآمد خود را بهناچار
برای ساپورت هزینههای زنگی تغییر
میدهند.
 -۳افرادی که با ســرمایه شــخصی
خود نسبت به ایجاد کسبوکار اقدام
میکنند.
 -۴تعداد معدودی که با واردشدن به
دورههای آموزشی برای موفقیت در
آزمونهای تخصصــی موفق به اخذ
مجوز فعالیت مرتبط میشوند.
بدیهی اســت در صــورت تصویب
پیشنهاد وزارت کار استان انتاریو ،به

رسمیت شناختن مدارک تحصیلی
اخذ شــده در خارج از کانــادا برای
نخســتینبار در تاریخ کانادا به اجرا
در خواهد آمد .این امر موجب تحول
بزرگی در تأمیــن نیروی متخصص
استان میشود .بزرگترین چالشی که
متخصصین مهاجر با آن روبرو هستند
را ریشهکن خواهد کرد.
برخی از مشــاغل بهغیراز مشــاغل

پزشــکی و یا زیر شاخههای پزشکی
هماننــد مهندســان ،معمــاران،
لولهکشها ،برقکاران ،حســابداران،
آرایشــگران ،معلمــان و مربیــان
مهدکودک بیشترین اســتفاده را از
تصویب این پیشنهاد خواهند برد.
بر اســاس اظهارات سخنگوی وزارت
کار ،مذاکراتــی با وزارت بهداشــت
اســتان انتاریو نیز در جریان است تا

از آغاز سال تحصیلی  ۲۰۲۳در کل شبکه تحصیلی استان کبک
«فرهنگ و شهروندی» جایگزین درس «اخالف و فرهنگ مذهبی» خواهد شد
ژان-فرانسوا روبرژ ،وزیر آموزش کبک،
روز یکشــنبه  ۲۴اکتبر خطوط کلی
درس جدید «فرهنگ و شهروندی»
کبکی را که از آغاز ســال تحصیلی
 ۲۰۲۳در کل شبکه تحصیلی استان
کبــک جایگزیــن درس «اخالف و
فرهنگ مذهبی» خواهد شد ،تشریح
کرد.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
به گفته آقای وزیر ،این ماده درســی
شــامل ســه بخش فرهنگ کبکی،
شــهروندی کبکی و تفکــر انتقادی
است .در بخش نخست ،دانشآموزان

بــا فرهنگ جوامع و بــه طور ویژه با
فرهنگ کبک آشــنا خواهند شــد.
در این بخــش دانشآموزان فرصت
مناسبی خواهند داشــت تا با اصول
بنیادیــن ،تحــوالت و ویژگیهای
فرهنگ کبک آشنا شوند.
وزیــر آموزش کبک افزود بخش دوم
ماده درسی جدید که به نوعی هدف
اصلی این درس در آن نهفته اســت،
ذهن و فکــر دانشآمــوزان را برای
«تمرین شــهروندی کبکی» آشــنا
خواهد کرد و در این راستا ارزشهای
شهروندی کبکی را برجسته خواهد

ساخت .اساس آموزش در این بخش
احتــرام به خود و به دیگران ،اهمیت
آزادی بیــان ،آزادی عقیــده ،حقوق
بنیادین شهروندی ،آزادیهای فردی،
وظایف و مســئولیتهای اجتماعی
است.
اما بخش ســوم ماده درســی جدید
تالش خواهد کــرد روحیه انتقادی
دانشآموزان را از طریق «گفتمان»،
طــرح و بررســی مســائل اخالقی
و چالشهــای مذهبــی ،اجتماعی
فرهنگهای مختلف توسعه بخشد.

در برداشــتن برخی از موانع برای به
رسمیت شناختن مدارک تحصیلی
مهاجــران تــازهوارد در زمینــه این
مشــاغل نیز اقدام گردد .این موجب
خواهد شــد تا کمبود زیــاد نیروی
کار در کادر درمان استان انتاریو نیز
سریعتر تأمین شود.
از جمله دیگر تغییرات میتوان به این
امر مهم اشاره نمود که متخصصینی
که برای پروسه مهاجرت ملزم به ارائه
نتیجه آزمون زبان بودهاند دیگر نیازی
به انجام آزمون مجــدد برای ارزیابی
دانش زبان نداشته باشند.
عالوه بر این ،قوانین جدید این امکان
برای اســتان مهیا میگردد .عالوه بر
مواقع عادی حتــی در موقعیتهای
اضطراری که نیــاز مبرم به برخی از
کارگران مطرح میگردد (مانند دوران
همهگیری) ،بتواند سریعتر از نیروی
کار خارجی استفاده کند و بهسرعت
نســبت به صدور پروانــه و یا مجوز
فعالــت اقدام کنــد .در حال حاضر،
زمان صدور مجوز در برخی از مشاغل
میتوانــد تا  ۱۸ماه یا بیشــتر طول
بکشد ،این تأخیر بدین معناست که
متخصصین ماهر و نیمه ماهر حتی
پس از قبولــی در آزمونهای برآورد
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دانش تخصصیشان هنوز باید مدتها
تا صدور مجوز همچنان نتوانند وارد
بازار کار شوند.
بر اســاس اظهارات مسئولین وزارت
کار اســتان انتاریو ،هــم اکنون این
استان برای تأمین نیروی کار موردنیاز
خود بهاندازه یک نسل عقب است و
خأل بزرگی برای پوششدهی و تأمین
صدها هزار نیروی کار در زمینههای
مختلف روبروســت .متأسفانه این در
حالی اســت که متخصصین ماهر و
نیمه ماهر و تــازهوارد به کانادا بدون
هیــچ دلیلی در گیر عبــور از موانع
بوروکراســی و کاغذ بازیهای اداری
هســتند تا بتوانند در حرفه خودکار
کنند.
تعداد قابلتوجهی از مهاجرین تازهوارد
که اغلب آموزش ،تجربه و شرایط الزم
برای کار در صنایع مختلف و پر رونقی
که انتاریو بهشــدت به آن نیاز دارد را
دارند ولی متأســفانه از این امکانات
محروماند .اگر این تغییرات پیشنهادی
به تصویب برسد ،انتاریو اولین استان
در کانادا خواهد بود که جهت برقراری
زمینه برابر در مشــاغل تحت نظارت
خاص کمک میکند تا کارگرانی که
به اینجا میآیند این فرصت را داشته
باشند که زندگی بهتری برای خود و
خانواده همراهشان بسازند و جوامعی
قویتر ایجاد کنند.
هم اکنــون تنها  ۲۵درصــد از کل
مهاجران ســاکن دراستان انتاریو در
رشــته تحصیلی خود مشغول به کار
هستند ،در حالی که بالغ بر ۲۹۳۰۰۰
موقعیت شغلی ،بدون نیروی کار در
این استان وجود دارد .اگر این شکاف
به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی
متخصصن خارجی از میان برداشته
شود ،انتاریو میتواند تولید ناخالص
داخلــی خــود را  ۲۰میلیــارد دالر
افزایش دهد.
اطالعات بیشــتر در مورد مقررات در
هفتههای آینده در دسترس خواهد
بود.
معصومه علی محمدی (هفته)
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اسناد پاندورا
و سهم ثروتمندان کانادایی
در این رسوایی مالیاتی
نام صدهــا فرد از قدرتمندترین افراد
جهان در فهرســتی قرار دارد که به
گفته کارشناســان مهمترین نشت
اطالعــات مالی در جهان و بســیار
بزرگتر و مهمتر از اسناد پاناماست.
بزرگی این اسناد و ایمیلها به حدی
اســت که جمعی ششــصد نفره از
روزنامهنگاران سراسر جهان مأموریت
یافتند به بررسی این اطالعات محرمانه
بپردازند .در این رســوایی بزرگ تنها
صورت تراکنشهــای مالی و رکورد
جابهجایی پولها به چشم نمیخورد.
مدارک شــخصی و محرمانهای چون
کپی پاســپورت پادشاه اردن یا کپی
کارت اقامت شکیرا در اسپانیا نیز در
آنها پیدا میشود!
اسناد پاندورا چه میگویند؟

اسناد پاندورا نشــان میدهند هنوز
شبکههایی از شرکتها و افراد حقیقی
در جهان وجــود دارند که میتوانند
داراییهــا را پنهان کــرده و بهدوراز
چشم تیزبین نهادهای مالیاتی آنها
را به بهشتهای مالیاتی منتقل کنند.
پیشازاین و با افشای اسناد پاناما در
ســال  ۲۰۱۶افراد خوشبین بر این
باور بودند که دولتها با اقدام سریع
به اینگونه فعالیتهای مالی و مالیاتی
پایان خواهنــد داد و از تکرار چنین
رسواییهای جلوگیری خواهند کرد.
ولی در کمال ناباوری این روند کماکان
ادامه دارد .اســناد پاندورا به بزرگی
دوازده میلیون فایل تاکنون بزرگترین
رسوایی ازاینقبیل بوده است و شامل
فهرســتی از فعالیت و جزئیات مالی
و مالیاتی صدها تــن از ثروتمندان،

سیاستمداران و چهرههای سرشناس
جهان است که نشــان میدهد چه
افرادی و چگونه برای مشتریانشان با
تأسیس شرکتهای سوری و بازکردن
حسابهای بانکی خارجی یا اصطالحاً
 offshore accountsبــه این روند
کمــک کردهاند و در نهایت منجر به
ازدســترفتن میلیاردها دالر مالیات
برای کشورهایی متبوع مشتریانشان
شــدند .مالیاتی که حق تمام اقشار
جامعه اســت و باید در مسیر بهبود
وضعیت مالی و معیشتی مردم خرج
میشد .در برخی مطالعات انجام شده
در این مورد میزان کل مبالغی که به
بهشتهای مالیاتی منتقل شده حدود
سیزده تریلیون دالر برآورد شده است.
مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف
شــدهاند اصوالً کشورهای کوچک یا
جزایر خودمختاری هســتند که در
آنها از قوانین سختگیرانه مالیاتی
خبری نیست .کشورهایی مانند قبرس
یا جزایر ویرجین بریتانیا یا حتی ایالت
داکوتای جنوبی در آمریکا! در ســال
 ۲۰۱۶و در خالل پرونده اسناد پاناما
مشخص شد که حتی قوانین سست
مالیاتی و ضد پولشــویی کانادا نیز
برای مجرمین مالی محلی مناســب
برای خواباندن پولهای مشکوکشان
فراهم کرده است.
این اســناد نشــان میدهند چگونه
و با چه میــزان ظرافت و پیچیدگی
شرکتهایی با نام افراد ثالث و باهدف
خدمت به مشــتریهای پشت پرده
تأسیس شــدهاند تا برای مشتریان
صرفهجویی از طریق فرار مالیاتی به
ارمغــان بیاورند .حال با افشــای این
اســناد میتوان فهمید در واقع چه

کســانی ذینفع و پشــت پرده این
شرکتهای سوری بودهاند.
ایــن اســناد تنها بــه تراکنشهای
مالــی مجرمانــه ،فــرار مالیاتــی و
پولشــویی مربوط نمیشوند .بعضی
از تراکنشهای مالی در این اســناد
کام ً
ال قانونی هســتند و تنها نشان از
بهرهکشــی بیرحمانه شرکتهای
حقوقی از قوانیــن ناقص مالیاتی به
نفع مشتریانشان است .ثمره چنین
رسواییهای میتواند در برخی موارد
منجر بــه اصالح یا افــزودن قوانین
مالیاتی جدیدی باشــند که مانع از
فــرار مالیاتی و ضامــن حقوق همه
شهروندان است.
مشتریانذینفعچهکسانیهستند؟

رد پای افراد سرشــناس بسیاری در
این اسناد وجود دارد .در مجموع نام
ســی و پنج چهره سیاسی و صاحب
قدرت در این اسناد افشا شده است.
از نامدارترینشان میتوان به والدیمیر

پوتین رئیسجمهور روسیه ،بوریس
جانسون نخستوزیر انگلیس و ملک
عبــداهلل دوم پادشــاه اردن نام برد.
همچنین نخستوزیر سابق بریتانیا
تونی بلر ،نخست وزیران کنونی کنیا
و جمهــوری چک از دیگر چهرههای
مطرح سیاسی در این فهرست هستند.
تمام این پروندهها لزوماً غیرقانونی و
مجرمانه نیستند .بهعنوانمثال پرونده
تونی بلر مربــوط به خرید یک ملک
تجــاری با نام یک شــرکت خارجی
است که باعث شد حدود پانصد هزار
پوند در پرداخت مالیات صرفهجویی
شــود .ایــن معاملــه بهخودیخود
غیرقانونی نیست ولی ازآنجاکه آقای
بلر در دوران نخســتوزیری از جمله
سردمداران مبارزه با پولشویی و فرار
مالیاتی بود با ســرزنش افکارعمومی
روبرو شد است.
سهم کاناداییها در اسناد پاندورا

در اسناد پاندورا حدود پانصد شهروند

یا مقیم کانادا شناسایی شدهاند ولی
بااینحال افراد درجه یک سیاســی
و مشــاهیر تراز اول کانادایی در این
فهرست نیســتند .در میان این افراد
چهرههای سرشناسی همچون ژاک
ویلنــو قهرمــان اتومبیلرانی و تنها
برنده مسابقات فرمول یک و الویس
اســتویکو ورزشکار در رشته اسکیت
دیده میشــوند .ژاک ویلنــو که از
دهه نــود شناختهشــدهترین چهره
اتومبیلرانــی کانادا اســت با ثبت
شــرکتهایی در خارج از کشور و با
انتقال پولهای حاصل از مسابقات به
خارج از کشور از پرداخت مالیات فرار
کرده است .او که بعد از موفقیتهایش
در فرمول یک بیشتر زندگیاش را در
موناکو ســپری کرده است در فاصله
ســالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۳دوباره به
کبک نقلمکان کرد .الویس استویکو
قهرمان ورزشهای رزمی و اســکیت
در ســال  ۲۰۰۷درحالیکه خود در
مکزیک زندگی میکرد حدود شش
و نیم میلیــون دالر از درآمدش را به

یکی از کشــورهای کارائیب منتقل
کرده اســت .او که به گفته خود تنها
به توصیه وکیلش عمل کرده از اظهار
نظر بیشتر در این باره خودداری کرد.
از دیگر کاناداییهای این فهرســت
میتــوان به فیروز پاتــل از مونترال
اشاره کرد که در سال گذشته به اتهام
پولشویی تحت پیگرد قانونی ایاالت
متحده قرار گرفت و در حال حاضر در
حال گذران دوران محکومیت سهساله
در زنــدان کنتیکت آمریکاســت .او
اقدامات مجرمانه پولشویی خود را از
طریق شرکتهای تراکنش مالیاش با
نامهــای  Payzaو  AlertPayدنبال
میکرده است .بخشی از فعالیتهای
تجاری این فرد نیز در کشــور امارات
متحده عربی انجام میشده است .از
دیگر کاناداییهای نهچندان خوشنام
این فهرست الکســاندر کازش است.
فــردی که مغــز متفکر وبســایت
مجرمانه  AlphaBayبود و در آن به
معامالت مواد مخدر ،اسلحه و سوابق
اعتباری دزدیده شــده شــهروندان
کانادایــی میپرداخت .نــام این فرد
پیشازایــن در اســناد پاناما مطرح
شده بود و به گفته مقامات آمریکایی
توانسته بود حدود بیست و نه میلیون
دالر از فعالیتهای مجرمانهاش درآمد
کسب کند .او در سال  ۲۰۱۷دستگیر
و یــک هفته پس از دســتگیری به
زندگی خود پایان داد.
طبق برآوردهای بهعملآمده از اسناد
پاندورا ،ثروتی که توسط ثروتمندان
کانادایــی بــه بهشــتهای مالیاتی
منتقل شــده اســت معادل با سه تا
ده میلیــارد دالر درآمد مالیاتی برای
کشور بوده اســت .داشتن حساب و
شرکت خارج از کانادا برای کاناداییها
بهخودیخود غیرقانونی نیست و هر
فرد کانادایی میتواند خارج از کانادا
ملک یا ســهام بخرد یا در شرکت یا
پروژهای ســرمایهگذاری کند و این
فعالیتهای اقتصادی مستلزم داشتن
حساب بانکی است .اما داشتن حساب
این امکان را برای مشــتریان فراهم
میکند که میزان داراییشــان را از
دیــدرس نهادهای مالیاتــی پنهان

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

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800
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کننــد و این موضوع کار را برای اداره
مالیات کانادا بســیار سخت میکند
چرا که رصــد کردن داراییهای یک
فــرد در جایجای دنیا و محاســبه
مالیاتبردرآمد و ســود سرمایه عم ً
ال
غیرممکنمیشود.
پیچیدگیهایی ازایندست در حساب
سرمایه و دارایی افراد میتواند منجر به
دو تخلف شود .فرار مالیاتی و اجتناب
از پرداخــت مالیات کــه تخلف اول
یعنی فرار مالیاتی جرم تلقی میشود.
تخلــف دوم یا اجتنــاب از پرداخت
مالیات عملی اســت که باعث شود
مالیات فرد کمتر از آنچه باید پرداخت
شود .با اینکه این کار عملی مجرمانه
نیست ولی اداره مالیات کانادا فرد را
تا زمــان پرداخت مالیاتش بهصورت
کامل مورد پیگرد قــرار خواهد داد.
برای مشخصکردن مرز میان کاهش
مالیات بهصورت قانونــی و اجتناب
از پرداخت مالیــات قانونی با عنوان
 general anti-avoidance ruleدر
سال  ۱۹۸۸وضع شد.
اینگونه تخلفهای مالیاتی را میتوان
از چشــم مشــاورین مالیاتــی دید.
این افراد به مشــتریان ثروتمندشان
راههای ممکن بــرای کاهش مالیات
را یــاد میدهند .یکــی از این راهها
مخفی شدن فرد پشت سلسلهمراتب
شــرکتها و افراد حقوقی است تا در
نهایت شــرکت آخر که صاحبمال
اســت بتوان هویت ذینفع را مخفی
کنــد .از ســال  ۲۰۱۹بانکهــا و
مؤسسات مالی در استانهای بریتیش
کلمبیا و کبک در مورد تراکنشهای
مالی افراد حقوقــی بهویژه در بخش
امالک و مسکن حق دارند هویت فرد
اصلی ذینفع را گزارش دهند .دولت
فدرال نیز امســال در بودجه ۲۰۲۱
بندی را اضافه کرد تا دولت با صرف
دو میلیون دالر بتواند تا سال ۲۰۲۵
یک بانک اطالعاتی از افراد ذینفع در
تمامی شرکتها در معرض دید عموم
قرار دهد تا مشخص شود چه کسانی
پشت شرکتها هستند.
منبع :نشریه هفته
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حامیان ،مخالفان و ناشناختهها
سه سال بعد از قانونی شدن ماری جوانا در کانادا
ایرانیان کانادا\-قانونی شــدن ماری
جوانا در کانادا سومین سالگرد خود را
پشت سر گذاشت ،و به این معناست
که زمان آن فرا رســیده دولت فدرال
بر این سیاســت تجدید نظر کند و
اصالحاتی در آن انجام دهد.
در برخــی حوزهها نظــرات مثبت
هستند .قانونی سازی باعث ظهور یک
صنعت چند میلیارد دالری ،شغلهای
جدید و درآمدهای مالیاتی جدید شد.
همچنین محکومیتهــای کمتری
برای مواد مخدر مرتبط با کانابیش در
میان جوانان وجود داشته است.
اما علیرغم چند عالمت مثبت ،برخی
از کارشناســان بهداشتی نگرانند که
رشد ســریع این صنعت در ترکیب
بــا کمبود دادههای جدیــد در مورد
تأثیرات احتمالی بهداشــت عمومی
به این معناســت که ما ممکن است
با عالئم هشدار ناشــناختهای روبرو
باشیم.
دکتر دانیل میران ،پزشک متخصص
در سالمت عمومی در اتاوا میگوید:
«قانونی ســازی ،یک کلید روشن و
خامــوش نبود که اتفاق افتــاد .بازار
خرده فروشــی ،در طول زمان رشد
داشته ،اما هم زمان ،بسیاری از دادهها،
که ما پس از قانونی ســازی داریم ،از
مراحل بسیار اولیۀ است».
قانون ماری جوانا ،که توســط دولت
جاستین ترودو معرفی شد ،چندین
هدف داشــت .یکی خارج کردن این
ماده از دست جوانان ،و دیگری ،کوتاه
کردن دست خالفکاران از سود بردن
از آن و حفاظت از بهداشت عمومی.
از آن زمان به نظر استفادۀ کاناداییها
از ماری جوانا افزایش پیدا کرده است.
بر اســاس جدیدترین نظرســنجی
توســط دولت 27 ،درصد از شرکت
کنندگان گفتهاند که در سال گذشته

ماریجوانا مصرف کر دهاند ،در حالی که
این میزان در نظرسنجی سال ،2017
 22درصد بود.
ســازمان آمار کانادا میگوید فروش
خرده فروشی در سال  ،2020کمی
بیــش از  2.6میلیــارد دالر بود که
افزایشی  120درصدی را در مقایسه
با سال  2019نشان میدهد.
در حالــی کــه نشــانهها حاکی از
فزایــش مصرف ماری جوانا اســت،
محکومیتهــای کیفــری بــرای،
جرایــم مربوط به ماری جوانا به طرز
چشمگیری کاهش یافته است.
برخی کارشناسان هشدار می دهند
که شــاید خیلی زود باشد که ماری
جوانا قانونی شــده را موفقیتی همه
جانبه بدانیم.
کاالهــان دربــاره کار خــود گفت:
«تحقیق هنوز کام ً
ال جدید اســت،

بنابراین یک هشدار وجود دارد».
یکی دیگر از اهداف قانون سازی ماری
جوانا ،حفاظت از سالمت عمومی است
و بر اساس این معیار ،افزایش مصرف
ممکن است چالشهای جدیدی را به
همراه داشته باشد.
ربکا جسمن ،مدیر سیاستگذاری در
مرکز غیــر دولتی مصرف و اعتیاد به
مواد کانــادا [ ]CCSAگفت« :وقتی
شــاهد افزایش نرخ استفاده هستیم،
این یــک عالمت هشــدار دهنده از
نظر سالمت عمومی اســت ،زیرا ما
نمیخواهیم شــاهد مصرف بیشتر
مردم باشیم».
کاالهان میگوید تحقیقات اخیر وی
نشــان میدهد که مراجعــۀ جوانان
به بخش هــای اورژانس بــه دلیل
مسمومیت یا استفاده بیش از حد از
ماری جوانا ممکن است «به طور قابل
توجهی» رو به افزایش باشد .او گفت
که این روند مشــابه آن چیزی است
که در آمریکا و در ایالت هایی اســت
که ماری جوانا را قانونی کردهاند ،اتفاق
افتاده است.
جســمن گفت ،اما آنچــه میدانیم
ممکن است به اندازه آن چیزهایی که
نمیدانیم نگران کننده نباشد.

بنیاد کانادا و ایران
هموطنان عزیز ,بنیاد کانادا و ایران برای ادامه حیات خود و برگزاری
برنامه های متنوع برای جا معه و آموزشهای مفید به مهاجرین نیاز به
حمایت مادی و معنوی شما دارد .برای حمایت از این بنیاد نیکو کاری به
لینک ارایه شده زیر مراجعه کرده و مبلغ مورد عالقه خود را هدیه بفرمایید
و رسید مالیاتی دریافت نمایید .برای اطالعات در این مورد با شماره
 604-800-1977تماس گرفته و پیام خود را بگذارید و یا اینکه
پیام خود را از طریق ایمیل  admin@cif-bc.comارسال نماید.
لینک الزم برای کمک کردن :
www.canadahelps.org/en/dn/t/63466
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شهروندان نورث شور درحرکتی یکپارچه
ازبسته شدن مجموعه ورزشی هری جروم
(تقاطع النزدیل وخیابان  23شرقی)جلوگیری کنیم
دراوایل سال ،2018شهرداری نورث ونکوور اعالم کردکه مجموعه ورزشی
تازهای روبروی مجموعه ی ورزشی قدیمی ساخته خواهدشد و مجموعه ی
کنونی ( هری جروم ) تاساخت کامل مجموعه ی ورزشی تازه  ،برای استفاده
بزرگساالن ،کودکان ونوجوانان ،تیمهای ورزشی هاکی،پاتیناژوتیم ورزش
سنتی ال کراس؛کماکان بازخواهدماند .اما متاسفانه درآغازسال تازه (امسال)
خانم شهرداربوکانن ومشاورانش  ،درپشت درهای بسته وبدون مشورت
با ساکنان شهرنورث ونکوورتصمیم گرفتند؛پیش ازاینکه مجموعه ی تازه
آماده شود درماه دسامبرامسال ساختمان مجموعه ی ورزشی کنونی
تعطیل شود .این مجموعه  ،درهمه ی  50سال گذشته مورداستفاده ی
همگانی مردم؛ بزرگساالن ،شناگران خردسال،جوانان و نوجوانان دررشته
ی شنا،پرورش اندام ،ژیمناستیک،هاکی،پاتیناژورشته های گوناگون ورزشی
بوده هنوزنیز مردم ازآن استفاده میکنند .درصورت بسته شدن (هری جروم )
دردسامبرامسال؛ بزرگساالن ازورزشهای شنا وپرورش اندام محروم خواهندشد
زیرا بیشتربزرگساالن نه وسیله ی نقلیه دارندنه رانندگی میکنند وبرخی از
آنان حتی توان خریدبلیت اتوبوس نیزندارند ( ورفتن به دیگرمچموعه های
ورزشی به دلیل دوری راه برای شان ممکن نیست...همه ی این مراجعان (هری
جروم ) باید5سال صبرکنند تامجموعه ی تازه ی ورزشی آماده شود واین
زمان طوالنی ؛ به سالمت آنان ضربه خواهدزد وتندرستی شان بیگمان مختل
خواهدشد و ازسوی دیگر تیمهای ورزشی مانند شناگران بزرگسال،کودکان
ونوجوانان ازورزش محروم خواهندشد  ...تیمهای هاکی خردساالن ونوجوانان
وهمچنین تیمهای پاتیناژوژیمناستیک ازورزش بازخواهندماند ...ورزش سنتی
( ال کراس ) به علت نبودن زمین بازی ِ،دیگربرای همیشه تعطیل خواهدشد...
افزون برهمه ی این مسائل بد وموجب نگرانی  ،مراجعه ی اجباری اینهمه
ورزشکاروتمرین کننده؛ به مراکزورزشی دلبروک خواهدبود .چنانچه همه ی
ورزشکارانی که نام بردیم  ،به دلبروک بروند؛آن مراکزنیزشلوغ شده وباتوجه به
بحران کرونا ؛ محیط بهداشتی آن مجموعه نیز به خطرخواهدافتاد.
گذشته از فاجعه ی ورزشی ،مسایل دیگرانسانی نیز درمیان است ؛ بیکاری
گروهی ازکارکنان (هری جروم) که کار خود را ازدست خواهندداد...تعطیل
کافی شاپ آنجا-که بوسیله ی گروهی ازمعلوالن اداره میشد -به معنای بیکاری
این گروه خواهدبود و مسائلی دیگر....
همشهریان گرامی برای جلوگیری از بسته شدن مجموعه ی ورزشی ( هری
جروم ) ؛ ازهمه ی شما درخواست میشودکه با امضاء این درخواستنامه ی
مندرج درتارنامه -وب سایت change.org/keepharryjeromeopen
دراین تالش بزرگ اجتماعی شریک شوید ... .این تالش شایسته  ،شاید
توجه خانم شهردار بوکانن را به مسئولیت های آینده اش جلب کند
...دربرابرتصمیمی که بدون آگاهی ساکنان نورث ونکوورگرفته شده است
وهیچ یک ازما ازآن آگاه نبوده ایم،البته شخص ایشان پاسخگوی پیآمدهای
ناگواریست که شرح آن دراینجا رفته است همچنین برای شنیدن پاسخ به
پرسشهای احتمالی ،با ای.میل  icando.help@gmail.comتماس بگیرید.
شماره تلفن  ۶۰۴-۷۶۴-۲۷۴۳نیز  ،پاسخگوی شماخواهدبود.
باسپاس وآرزوی موفقیت حسین میرهاشمی
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12آذرماه1358
(برابر با  13محرم  3 ،1400دسامبر  )1979نقل شده است.

درهمهپرسيقانوناساسيميليونهانفرراي«آري»
دادند

ديروز و امروز ميليونها نفر در سراس���ر كش���ور پاي
صندوقهاي راي رفتند و در همهپرسي قانون اساسي مصوب
مجلس خبرگان شركت كردند .بجز در چند مورد ،همهپرسي
قانون اساسي در شهرس���تانها با آرامش برگزار شد و واقعه
نداد و از سوي ديگر چند حزب و جمعيت
غيرمترقبهاي روي
فروردین:احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که
نقاط ،از شركت در رفراندوم قانون اساسي
بعضي
سياسي در
زایدی از
قسمتهای
شما آرزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد.
كردند.
خودداري
زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند .فقط به این دلیل
آموزاندبيرستانهايشبانهلغوشد
شهريه
دانشدوران
نکنید که
که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است ،فکر

دانشآموزان دبيرس���تانهاي شبانه از پرداخت شهريه
خوشی به پایان رسیده است.
معاف ش���دند .بدنبال اعتراض گروه كثيري از دانشآموزان
موضوعیسراسر كشور به شهريه سنگين اين دسته
هاي شبانه
دبيرستان
آینده
اردیبهشت :اطرافیان تانارزش شما را نمیدانند اما در روزهای
اینكهکهجمهوري اسالمي ايران تصميم گرفت
روزانه
مدارس
پیش میآید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی از
شما از
ببرند .البته
در همين
سال پيش
لغو چهل
آموزانروزمذكور شهريهاي
دانش
گردد و
مدارساید.شبانه
اطرافیان تان شما را نادیده میگیرند دچار حساسیتهایشهريه
مانند
زیادی شده
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12آذرماه1358
همیشه به راه خود ادامه دهید ،سعی کنید تمجید دیگران از شما یا حضورشان
اس���ت
ريال
1500
روزانه كه
شده است.
 )1979نقل
مبلغدسامبر
محرم3،1400
نظير دانشآموزان مدارس (برابر با13
در زندگی برایتان ارزش کمتری پیدا کند.
پرداخت كنند كه اين پول نيز به مصرف مخارج داخلي مدرسه
درهمهپرسيقانوناساسيميليونهانفرراي«آري»
خواهدرسيد.
دادند

سه شنبه  12آذر  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27440
امروز در تاريخ

قاب امروز

اولتيماتومتُندشاپوردومبهامپراتوريروم

سوم دس���امبر س���ال  359ميالدي امپراتور روم،
كنستانتيوس دوم اولتيماتوم شديد اللحني به اين شرح از
شاپور دوم شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد
كه رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده
است .آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه
كند تا مأموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و
تمشيتاموربپردازند.اگرفرستادهمن�حاملاينيادداشت،
دستخاليبازگردد،پسازپايانزمستاندستورخواهمداد
كه ارتش اين سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد.

سراس���ر كش���ور پاي
اقداماتنفر در
ازو امروز ميليونها
ديروز
هشدارکه
خرداد  :درحالیکه شما در زندگی تان پیشرفت میکنید ،باید توجه کنید
آمريكا
قذافي
صندوقهاي راي رفتند و در همهپرسي قانون اساسي مصوب
باشید،
تمرکزتان را از دســت ندهید .حتی اگر به خودتان هم اطمینان
ليبي
معمر
داشتهيونايتدپرس
ميالن �
رهبرپرسي
قذافيمورد ،همه
بجز در چند
سرهنگكردند.
مجلس�خبرگان شركت
وقتی که برنامههایتان را عملی میکنید ،شاید روشهایی که در ذهنتان داشتید قانون اساسي در شهرس���تانها با آرامش برگزار شد و واقعه
ترغيب
در مصاحبهاي گفت ميخواهد دوستان ايراني خود را
غيرمترقبهاي روي نداد و از سوي ديگر چند حزب و جمعيت
درست از آب درنیاید .اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند؛ شما
اساسي
قانون
شركت در
نقاط ،از
كند كه گروگانهاي سياسي در بعضي
رفراندومكه آمريکا
كنند .زيرا
آزاد
آمريکاي���ي را
خودداريكردند.
بیشتر از آنچه فکر میکردید زمان دارید.

اين امر
ترسد
آموزانو او مي
دانشاست.
نوترون
كهلغوشد
شبانه
دبيرستانهاي
آماده اس���تفاده از بمب شهريه
شهريه
پرداخت
از
شبانه
هاي
دبيرس���تان
آموزان
دانش
منجر به آغاز جنگ س���وم بشود .قذافي كه اين مصاحبه را با
تیر :باوجود اینکه ممکن است شما هنوز به خاطر درخواستهای زیادی که از شما معاف ش���دند .بدنبال اعتراض گروه كثيري از دانشآموزان
گفتدستهمن
آورد
بعمل
خانم اوريانافاالچي روزنامه
سنگين اين
شهريه
ايتالياييكشور به
نگارشبانه سراسر
دبيرستانهاي
شده است ناراحت باشید ،ولی اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل کار
تصميم گرفت
اسالمي ايران
نظاميجمهوري
هايروزانه كه
پايگاهمدارس
از
حركت
به
اروپا
در
آمريکا
خبرهاي بدي دارم،
کنید .آرام کار کردن و پیروی کردن از یک برنامه باقاعده موفقیت شما را تضمین شهريه مدارس شبانه لغو گردد و دانشآموزان مذكور شهريهاي
آمدهاند و بسيج شدهاند.نظير دانشآموزان مدارس روزانه كه مبلغ  1500ريال اس���ت
خواهد کرد .به یاد داشته باشید که راههای میانبر شما را به هدف نمیرسانند،

پس از وقتتان درست استفاده کنید.

نخستينعملپيروزمندانهپيوندقلب

پرداخت كنند كه اين پول نيز به مصرف مخارج داخلي مدرسه
ايرانيبهبازارميآيد
سيگارهايجديد
خواهدرسيد.

هشدارقذافياز
آمريكاكرد براي
اقداماتاعالم
اطالعيهاي
ش���ركت دخانيات ايران در
ميالن � يونايتدپرس � سرهنگ معمر قذافي رهبر ليبي
چه
هر
افزايش
در
تالش
ضمن
سيگار
خوب وداخلي
مصرف
مرداد  :شــما به اینکه جمله “همه چیز زیباســت” تامين
اوضــاع را
مصاحبهاي گفت ميخواهد دوستان ايراني خود را ترغيب
روبراه در
هايكه آمريکا
كنند .زيرا
آمريکاي���ي را آزاد
گروگانهاي
در كند كه
جديد
سيگار
نزديک انواع
آيندهاي
موثرتوليد
ظرفيت
باشد،
بيشترحفاظ
میگرداند شک دارید .اگرچه این میتواند یک نوع پوشش و
آماده اس���تفاده از بمب نوترون است .و او ميترسد كه اين امر
كاالهاي
تحريم
بر
مبني
ملت
خواست
پي
آيد.در
مي
بازار
اما امکان دارد که دیدگاههای خود را از دست بدهید .به
فقط بدون هیچ قضاوتی منجر به آغاز جنگ س���وم بشود .قذافي كه اين مصاحبه را با
من
گفت
آورد
بعمل
ايتاليايي
نگار
روزنامه
اوريانافاالچي
خانم
يکشنبه 27آبانماه توزيع سيگارهاي خارجي
آمريکائي
روزبه عقب
باشیدازکه
تمرکز کنید .چند روز بعد شــما باید توانایی این را داشــته
خبرهاي بدي دارم ،پايگاههاي نظامي آمريکا در اروپا به حركت
بالفاصله توانست توليد خود را
دخانيات
شركت
و
شد
متوقف
برگشته و همه چیز را با دید بهتری ببینید.
آمدهاندوبسيجشدهاند.
سيگارهايجديدايرانيبهبازارميآيد
روزانهچندميليوننخاضافهكند.
ش���ركت دخانيات ايران در اطالعيهاي اعالم كرد براي

شاه خود
شهریور  :اگر چه شما دارای فعالیتهای فراوانی هستید و نقشهای
منتقلدرشد
نظامي
بيمارستان
سابقرابه
افزايش هر چه
ضمن تالش
داخلي سيگار
به تامين مصرف
خوبی انجام میدهید و در صحنه رقابت نیز به خوبی میتوانید با رقیبهای خود بيشتر ظرفيت توليد در آيندهاي نزديک انواع سيگارهاي جديد
25ر4
نيويورك�آسوشيتدپرس�شاهمخلوعايرانساعت
به بازار ميآيد.در پي خواست ملت مبني بر تحريم كاالهاي
امید ازکرده
حدودی
سيگارهاي
در 27آبانماه توزيع
يکشنبه
آمريکائي از روز
خارجي �
نيويورك
بيمارستان
سربردن
 42روز
شنبهنا پس
به مبارزه برخیزید اما اتفاقات جنبی زندگیتان شما را تابامداد
است از انرژی شما برای پیشبرد خواستههایتان کاسته است .توصیه میشود که متوقف شد و شركت دخانيات بالفاصله توانست توليد خود را
كند.تگزاس منتقل شد.
اضافهدر
آمريکا
نظاميميليوننخ
كرنل به يک بيمارستانروزانهچند

فعالیتهای خود را محدود کنید.
منتقلشد
بيمارستاننظامي
وي با يک هواپيماي نظامي شاهسابقبه
الكاردياي
فرودگاه
دي.سي �  9از
نيويورك�آسوشيتدپرس�شاهمخلوعايرانساعت25ر4
شد�و
(تگزاس)
در42سن
كلي
نيويورك
آنتونيودر بيمارستان
سربردن
روز
پس از
هوائيشنبه
نيويورك عازم پايگاه بامداد
سودوکو
جدول
مهر  :شما شخصی هستید که به پیشرفتهای و دست آوردهای کوچک
منتقل شد.
بيمارستان تگزاس
يکنظامي آمريکا در
بيمارستان
يک
خیلی كرنل به
هوائي
نيروي
كه
ويلفورهال
بيمارستان
ازآنجابه
زود قانع میشوید ،اما این راه درستی نیست ،زیرا آینده خوبی را برای خودتان وي با يک هواپيماي نظامي دي.سي �  9از فرودگاه الكاردياي
آسان
مانع
نيروي
يافت.
انتقال
آمريکا در الكالند است
هوائيشد و
آنتونيو (تگزاس)
افراددر سن
هوائي كلي
عازم پايگاه
نيويورك
نمیتوانید بسازید ،توصیه میشود به فکر پیشرفتهای بزرگتر باشید تا بتوانید ازآنجابهبيمارستانويلفورهالكهيکبيمارستاننيرويهوائي
شدند.
سابق
شاه
به
نزديکشدنخبرنگاران
آمريکا در الكالند است انتقال يافت .افراد نيروي هوائي مانع
راه زندگی تان را با سرعت بیشتری طی کنید البته دارای افکار مثبتی هستید،
شدند.
خبرنگارانبهشاهسابق
دامنهشدن
آغاز اخراج نزديک
ايراني
دانشجويان
دار
پس با تالش بیشتری اقدام کنید.
آغازاخراجدامنهداردانشجويانايراني
از آمريكا از آمريكا

آنکهآنکه دادستان
عليرغم
پرس �
اسوش���يتد
واشنگتن �
دادستان
رغم
علي
پرس �
واشنگتن � اسوش���يتد
آبان  :شما میتوانید در جستجوی دردسر باشید یا اینکه یک مخالفت و درگیری كل آمريکا ظاهرا ميكوش���د از خشم مردم آمريکا نسبت به
اداراتبه
نسبت
آمريکا
خشم
قربانیمي
آمريکاراظاهرا
ساده را به یک موقعیت پیچیده و بسیار سخت تبدیل كل
ماموران
مردمخشونت
بکاهد و نيز
ازكشور
كوش���د آن
این ايرانيان مقيم
کنید .خود
معذالک امروز
كاهش دهد،
نسبت به ايرانيان
كريشنورا
ايرانيان مقيم آن كشور ايمي
ادارات
ماموران
خشونت
نيز
بکاهد
وسوسه نکنید؛ به خاطر اینکه مجبور میشوید که رفتار ناخوشایند تان را اصالح اعالم شد كه  3600دانشجوي ايراني مشغول مقررات اخراج
امروز
معذالک
ايرانيان
شویدكريشن
و حتی با وجود کسانی که با افکارتان مخالفند مجبور میايمي
دانشجوئي كه
دهد 26،هزار
كاهشعده از ميان
گرفتهاند .اين
نسبت ازبهآمريکا قرار
همکاریرا کنید.
تاكنونبهپروندههايآنهارسيدگيشدهاستانتخابشدهاند.
اخراج
مقررات
مشغول
ايراني
دانشجوي
3600
كه
شد
اعالم
ايراننفتپاناماراتامينميکند
جمهوريپانامابعداز
26نفت
شركت
ازرئيس
«ريرا»
اند .اينآقاي
دانشجوئيظهركه
هزار
ميان
عده
گرفته
برنامهقرار
برایآمريکا
آذر  :برایتان ســخت اســت که خط و خطوطی که از
درباره
ریزی
روز شنبه در دفتر آقاي معينفر وزير نفت ايران حضور يافت و
اما
رسد،
می
نظر
به
خوب
آینده الزم دارید را رسم کنید .با وجود اینکه همه چیز
اند.
شده
انتخاب
است
شده
رسيدگي
آنها
هاي
پرونده
به
تاكنون
هائي كه جمهوري
در خصوص روابط بين دو كشور و كمک
متوسط
جمهوري پاناما ميتواند
صدور نفت
رامورد
ايران در
اسالمي
ايرانخود
مشکل از اینجا ناشی میشود که شما درمییابید که ممکن است اهداف
ميبهکند
تامين
پاناما
نفت
انجامدهدگفتگوهائيانجامداد.وزيرنفتايراندراينمالقات
تواند
نمی
را از دست بدهید .اگر بخواهید خود را مجبور به کاری کنید ،این
ظهر
از
بعد
پاناما
جمهوري
نفت
شركت
رئيس
آقايکار«ريرا»
گفت دو كشور ايران و پاناما با مبارزات خود عليه امپرياليسم
كه
كرد
خواهيم
كوشش
ما
و
دارند
مش���تركي
اهداف
جهاني
شما را موفق کند.
دچارو
يافت
روز شنبه در دفتر آقاي معينفر وزير نفت ايران حضور
احتياجات نفتي پاناما را كه اثر مبارزه امپرياليسم آمريکا
كمکهائي كه جمهوري
كشور و
در خصوص روابط بين دو
مرتفعسازيم.
كمبودهائيشده

نباشد،
اخالقی شما
 47ايراني ،از عراق
تواند
شدند مي
اخراجپاناما
جمهوري
اماصدور نفت به
مورد
ايران در
دی :شاید خویشتن داری و میانه روی بهترین خصوصیتاسالمي
كرمانشاه � بگزارش خبرگزاري پارس از مرز خسروي،
شما
که
نیست
میتواند شما را از دردسرها دور نگه دارد .این سخن بدین معنی
مالقات
ايرانياناين
ايران در
نفت
انجام داد.
مقيم اين كشور
 47نفر از
وزيرعراق
حکومت بعث
انجام دهد گفتگوهائي پريروز
زندگی پرمخاطرهای دارید ،بلکه فقط بدین معنی است که شما باید به تعهداتی را از طريق مرز خسروي اخراج كرد .فرماندار قصرشيرين در
امپرياليسم
گفت دو كشور ايران و پاناما با مبارزات خود عليه
گفتگويي به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت :اين عده كه 34
که میدهید بیشتر توجه کنید .شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول کنید،
خانوار هس���تند
مااعضاي دو
دارند13ونفر
آنها مجرد و
نفر
مسجدكه
خواهيمدركرد
كوشش
مش���تركي
جهاني اهداف
ممکن است همه چیز را خرابتر کنید.
حس���يني اردوگاه جمعيت شير و خورشيد سرخ و هتلهاي
دچار
مبارزه
احتياجات نفتي پاناما راقصركه اثر
آمريکااز اينکه
امپرياليسمشدند .تا پس
موقت اس���کان داده
شيرين بطور
سازيم.ش���د كه آنها ايراني االصل هستند ،به شهرستانها
كمبودهائيشدهمرتفع مشخص
بهمن  :شما اغلب اجازه میدهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا

سرایه

بزرگانجنگهندوپاکستان
پند سومين

سومدسامبر 1971ودرجريانقياممسلحانهبنگالیها
قدرت درما
رؤياهايمان با
آنگاه كه
جوانی
تماميهند به
پاكستان بودند و
اس���تقالل و جدايی از
خواهان
در كه
يک روز ز بند عالم آزاد نيم
آنان كمک می رساند تا به آن هدف برسند ،نيروی هوايی
غافلگيرانهمبارزه را
هنوز راه
ولی
شجاعيم
خيلی
ورند
شعله
پاكستان به  11پايگاه نيروي هوايی هند حمله
يک دم زدن از وجود خود شاد نيم
كرد ومتعاقب آن سومين جنگ دو كشور در طول  24سال
بود .از زحمات فراوان مبارزه را
پ���س
وقتی
دانيم.
برنده آن هند
شد كه
نمی آغاز
شاگردی روزگار كردم بسيار
اين جنگ  13روز و تا شانزدهم دسامبر طول كشيد
عروسبرانمحلیدرجشنوارهفرهنگی اربادوشاب رضوانشهر گیالن/عکس از :مجتبی محمدی
نداريم.
را
آن
شجاعت
ديگر
آموزيم،
می
و ضمن آن 9،هزار پاكستان كشته 4،هزار پاكستانی زخمی
در كار جهان هنوز استاد نيم
و 98هزار تن ديگر ازجمله چند ژنرال اسير نيروهای هندی
پند بزرگان
سرایه
پائولو کوئیلو
خیامقدرت درما شدند.
در جوانی آنگاه كه رؤياهايمان با تمامي

يک روز ز بند عالم آزاد نيم

يک دم زدن از وجود خود شاد نيم شعله ورند خيلی شجاعيم ولی هنوز راه مبارزه را

شاگردی روزگار كردم بسيار
5135

خیام

5135

ف

می آموزيم ،ديگر شجاعت آن را نداريم.

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

ف

نخستين زني که درياي مانش را با شنا طي کرد

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
نمی دانيم .وقتی پ���س از زحمات فراوان مبارزه را

در كار جهان هنوز استاد نيم

پائولو کوئیلو
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

ﺣ�ﻞ ﺟﺪ��
5134

بانو «گرترود ادرل » كه  16اوت سال  1926به عنوان
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14ساعت و 31دقيقه
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
شنا كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يکم دسامبر
 2003در 98سالگي درگذشت.
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اعزامشوند.
سخت
 47ايراني ،از عراق اخراج شدند

ﺣ�ﻞ 2621

کند ولی این کار میتواند شما را به دردسر بیندازد .فکر و گمان میتواند مفید و

بگزارش خبرگزاري پارس از مرز خسروي،
كرمانشاه �
هایی که
سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند .تفاوت
بعث عراق  47نفر از ايرانيان مقيم اين كشور
حکومت
پريروزهمرنگ جماعت
با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را
را از طريق مرز خسروي اخراج كرد .فرماندار قصرشيرين در
کنید .شما باید خود را باور کنید.
گفتگويي به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت :اين عده كه 34
نفر اعضاي دو خانوار هس���تند در مسجد
رک13
مجرد و
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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.
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به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
شهريدر
توانن�دقبرسنمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
نمایند.مقاومت
 09304740289پیامكواحد
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
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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
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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
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مردم
پاكستان
مردم زمانه ـ روشنفكر ـ شفقت
.9
10 7
سطحي پوست جانوران و
انسان ـ پيامبر صبور ـ مفهوم 7
مفهوم
ـ
صبور
پيامبر
ـ
ماهيان نرگس
نالهازـ معرب
سوداي
آكواریومي ـ چشم سياه فام  .6سوداي ناله ـ معرب نرگس
بنيان ـ
.10 .6
 .8نمناك ـ بيآستر ـ جزیرهاي در جنوب
11 8
كالم
 .11كتف ـ شكلي هندسي ـ رحم كردن ـ معامله به
مثلكالم .9آزمون چند گزینهاي ـ كشوري فارسي زبان ـ خير و 8
ناراست
ـ
چيز
هر
از
برگزیده
ـ
زردك
ـ
بهشت
 .12 .7فاش نمودن ـ با كاله ـ شير انگليسي ـ با ،همراه 12 .79
خجستگيـ برگزیده از هر چيز ـ ناراست
بركت ،ـ زردك
بهشت
 .8شهري در تركيه ـ جزا ـ شقایق وحشي
9
 .13ميوه هزاردانه ـ
شقایق
جزا ـ
تركيه ـ
شهري
آیين نگارش ـ باربر شهري 13 .810
وحشياول هفته
شدن ـ روز
سست
قدیمي ـ
دركش
حشره
.10
 .9زمانه ـ روشنفكر ـ شفقت
 .14تلمبه ـ پيشوا ـ ستون دین ـ بست ویژه پارچه
شفقت
روشنفكر ـ
زمانه ـ
 .10بنيان ـ از ماهيان آكواریومي ـ چشم سياه فام
پشتك ـ گرمابه ـ حرف نفي 10
فرانسه ـ
شهري در
.11
14 .911
 .15رودي در جنوب ـ صبر ـ سرشت ،ذات
مثل
به
 .11كتف ـ شكلي هندسي ـ رحم كردن ـ معامله
عرب ـ از ماهيان آكواریومي ـ چشم سياه فام
آرایشي مژگان  .10بنيان
 .16قدم یكپا ـ متفكر ـ درنگ ـ
مادهـ با ،همراه  .1215 12خاك كوزهگري ـ چهارم ـ سبز تند ـ گيرنده امواج 11
 .12فاش نمودن ـ با كاله ـ شير انگليسي
شده ـ شهري در تركيه .11كتف ـ شكلي هندسي ـ رحم كردن ـ معامله به مثل
ميوهجهان
.17
گذاشتهباربر شهري
گرونگارش ـ
دیگر ـآیين
هزاردانه ـ
.13
با ،در گلو
غددي
صحرایي ـ
سرگرد
.13
16.1213
12
همراه
انگليسي ـ
داغدارشير
قدیم ـكاله ـ
نمودن ـ با
فاش
پارچه
ویژه
بست
ـ
دین
ستون
ـ
پيشوا
ـ
تلمبه
 .14جایزه تيم ورزشي قهرمان ـ انتقام ـ كرجي ،قایق
.14عمودي:
شهري
باربر
ـ
نگارش
آیين
ـ
هزاردانه
ميوه
.1314
17
ذات
سرشت،
ـ
صبر
ـ
جنوب
 .15رودي در
13
ـ جمع راي
اوگاندا
پایتخت
مهارتـدر
مژگان  .1415تلمبه ـ پيشوا ـ ستون دین ـ بست ویژه پارچه
آرایشي
آرزوــماده
علمي ـدرنگ
متفكر ـ
.1.16قدم یكپا
حل جدولهای شماره 3850
سياره
ـ
آوازدهنده
ـ
اساس
بي
ـ
صریح
مفعول
دور
متضاد
ـ
اسب
برگ
و
ساز
ـ
نماز
از
بخشي
.15
14
.2.17جهان
اطالعات هفتگی شماره 3862
نشاندیگر ـ گرو گذاشته شده ـ شهري در تركيه  .15رودي در جنوب ـ صبر ـ سرشت ،ذات
16
سرخ
 .16اولين موذن اسالم ـ ازدواج ،زناشویي ـ منسوب
 .16قدم یكپا ـ متفكر
الخبائثـ درنگ ـ ماده آرایشي مژگان 15
عمودي:
 .3بيماري زردي ـ كال ـ كاله تمام لبه
به امت ـ ام
17
 .17جهان دیگر ـ گرو گذاشته شده ـ شهري در تركيه
سياه
پایتختطالي
سمع ـ پناه ـ
پرچم
.4 .1
اوگاندا
استراقآرزو ـ
درـعلمي ـ
مهارت
ـ
پرینتر
جوهردان
یا
مركب
پودر
محفظه
.17
حل16جدولهای شماره 3850
مرغ
نوعي
ـ
پارسا
نان
پختن
محل
.5
سياره
ـ
آوازدهنده
ـ
اساس
بي
ـ
صریح
مفعول
نشان
.2
اسب ـ متضاد دور
آبسهبرگ
جواهرنشانــساز و
 .15بخشي از نماز
دندان
عمودي:
سرخ
 .6شبنم ـ دنيا ،گيتي ـ نوعي حج ـ پهلو ،بغل
 .16اولين موذن اسالم ـ ازدواج ،زناشویي ـ منسوب
17
تمام لبه
انگليسيـ ـكاله
زردي ـ كال
بيماري
بخشي
موش
ضميري
.7 .3
الخبائث
به امت ـ ام
علمي ـ آرزو ـ پایتخت اوگاندا
مهارت در
خرما ـ ساز ضرب ـ .1
طالي سياه
پناهوـ
پوستسمع ـ
سطحياستراق
 .4پرچم ـ
حل جدولهای شماره 3850
ـ
پرینتر
جوهردان
یا
مركب
پودر
محفظه
.17
انسان
جانوران
 .2نشان مفعول صریح ـ بياساس ـ آوازدهنده ـ سياره  .15بخشي از نماز ـ ساز و برگ اسب ـ متضاد دور
پارسا ـ نوعي
پختنـنان
محل
جواهرنشان ـ آبسه دندان
مرغدر جنوب
جزیرهاي
بيـآستر ـ
نمناك
.8 .5
سرخ
 .16اولين موذن اسالم ـ ازدواج ،زناشویي ـ منسوب
بغل
پهلو،
ـ
حج
نوعي
ـ
گيتي
دنيا،
ـ
شبنم
 .9 .6آزمون چند گزینهاي ـ كشوري فارسي زبان ـ خير و
خجستگيـ موش خرما ـ ساز ضرب ـ بخشي  .3بيماري زردي ـ كال ـ كاله تمام لبه
به امت ـ ام الخبائث
ضميري انگليسي
 .7بركت،

بزرگمهر حکي
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از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا

ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮى و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ

Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door
Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

Ramin Mahjouri
raminmahjouri@yahoo.com
ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺑﺎ اىﻣﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
Ramin Mahjouri

ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

CUSTOM & ONE OF A KIND CONTEMPORARY

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺑﺮ روى دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ

DESIGNS

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ
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شماره  ۱55۲جمعه  ۷آبان ۱۴۰۰

نقاشی

نــیازمــندیهـا
ازدواج

استخدام

برای نگهداری از
یک خانم سالمند در برنابی
به همکاری یک خانم محترم
فارسیزباننیازمندیم.
۱5۵4 ۶۰۴-۳۳۹-۱۸۸۸

آقایی از ایران
مایل به ازدواج
با خانمی از کانادا میباشد.
۱5۵4 ۶۰۴-۹۶۱-۷۷۴۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است.
با ما تماس بگیرید۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ :

کالس نقاشی
زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015
آرایﺶ و زیﺒایی

اتومﺒیﻞ)تعمیر(

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 رانندگی
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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

تدریس زبان

اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و  ...هستید؛
آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟
چیزی برای فروش،
جایی برای اجاره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟
آگهی خود را در صفحه
نیازمندیهای پیوند درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
۱5۵4

تدریس
ریاضی  -فیزیک

تمامی سطوح دبیرستان
و دانشگاه

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

فهرستمشاﻏﻞ،
خدمات
ونیازمندیها

امورکنسولی
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

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
604-838-3513

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

«با قیمت نازل»

604-771-1762

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

تدریسخصوصی-تقویتی

الکتریک

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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بﺮاى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى با شماره زﯾﺮ ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓﺮﻣاﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
ﺗعمﯿﺮات ﻟﻮازم ﮔازى ،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

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

e of 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
an d all ap p lic ab l e ch arg e s (exc lu din g G S T/P S T ) . F in an c e of fe r s exc lu d e re gis tr atio n , in sur an c e , PP S A ,
w 2020 El antr a E s s e ntial m anual /2020 Ko n a 2 .0 L E s s e ntial F WD w ith an annual l e a s e r ate of 0 % /2 . 49 % .
hly p ay m e nt re quire d . Tr a d e -in valu e m ay b e ap p lie d to d ow n p ay m e nt am o unt . L e a s e of fe r in c lu d e s
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
a djus tm e nt s of up to $ 4 ,0 0 0 avail ab l e o n c a sh p urch a s e o nly of all n ew in-s to ck 2020 Tu c s o n m o d e ls .
oth e r avail ab l e of fe r s . O f fe r is n o n-tr an s fe r ab l e an d c ann ot b e a s sign e d . N o ve hic l e tr a d e -in re quire d .
4 0,1 92 . Pr ic e in c lu d e s D e live r y an d D e s tin atio n ch arg e s of $ 1 ,7 1 0/$ 1 , 8 1 0/$ 1 , 8 1 0, l ev ie s an d all ap p lic ab l e
Ƈ O f fe r s avail ab l e fo r a limite d tim e an d subje c t to ch an g e o r c an c e ll atio n w ith o ut n otic e . Ve hic l e c o l o ur
rd e r m ay b e re quire d . O f fe r c ann ot b e c o m bin e d o r us e d in c o njun c tio n w ith any oth e r avail ab l e of fe r s .
n dai’s C o m p re h e n sive L imite d War r ant y c ove r a g e c ove r s m os t ve hic l e c o m p o n e nt s a gain s t d efe c t s in
. D. at tim e of p urch a s e to re c e ive sp e cial p r ic e dis c o unt of f th e ir p urch a s e . Pro gr am subje c t to ch an g e
o n e s r unnin g A n dro id L o llip o p o r n ewe r. A n dro id Auto m ay n ot b e avail ab l e o n all d evic e s an d m ay n ot
id an d A n dro id Auto are tr a d e m ar k s of G o o gl e In c . ‡A p p l e C arPl ay™ wo r k s w ith iPh o n e 5 s , iPh o n e 5 c ,
c o untr ie s o r re gio n s . V isit w w w. ap p l e .c o m fo r f ur th e r d et ails an d any ap p lic ab l e limit atio n s . A p p l e an d
e n s e d by Hy un dai Auto C an a da C o r p. A ll oth e r tr a d e m ar k s are th e p ro p e r t y of th e ir re sp e c tive ow n e r s .

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

LD
O
S

LD
O
S

#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

ـیوی
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