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هشدار کارشناسان اقتصاد:

با افزایش مجدد قیمت موادغذایی ،
روزهای سخت در انتظار کانادایی هاست

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
به گفته برخی کارشناسان ،کاناداییها
احتماال تا چند ماه دیگر شاهد افزایش
قیمت خواروبار در فروشگاههای مواد
غذایی محل خود خواهند بود.
سیلوین شارلبوا ،مدیر ارشد آزمایشگاه
تحلیل مــواد غذایی کشــاورزی در
دانشگاه دالهوزی هالیفاکس گفت به
طور کلی قیمت مواد غذایی از ژانویه
تاکنون حدود پنج درصد افزایش یافته

است .وی اضافه کرد ما در حال حاضر
در «سومین دور از روند متوالی افزایش
قیمتها»هستیم.
با نگاهی به سال  ،2022انتظار می رود
که باقی مسائل ،عمدتا در مورد نیروی
کار ،عواملی باشند که همچنان بر کل
زنجیــره تامین و حمــل و نقل تأثیر
بگذارند.
در همین حال تیف ماکلم ،رئیس بانک

مرکزی کانادا ،میگوید که تورم ممکن
است بیش از حد انتظار طوالنی شود.
بر اســاس آخرین دادههای اداره آمار
کانــادا ،نرخ تورم کانادا در حال حاضر
 ۴.۴درصد اســت که نســبت به ۴.۱
درصد در ماه اوت افزایش یافته است.
بانک مرکــزی انتظار دارد نرخ تورم تا
پایان ســال جاری به نزدیک  ۵درصد
برســد.نرخ بهره بانک بــرای کاهش

هزینههای استقراض کوتاهمدت برای
مشاغل و خانوارها و ترغیب به بهبود
اقتصادی ،در نــرخ  ۰.۲۵درصد باقی
مانده است.
با توجه به نگرانیهای جدید در مورد
تورم که بسیار فراتر از پیشبینیهای
اولیه بود ،بانک مرکزی جدول زمانی
افزایــش نرخ بهره را به ســال ۲۰۲۲
تغییر داده است.

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره

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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زمینهها و مالحظات
جنگ تمامعیار
اسرائیل علیه ایران
رضا تقیزاده

با وجود تغییر لحن محسوس دولتمردان واشینگتن طی روزهای اخیر در حد کوبیدن به طبل جنگ،
سیاســت کنونی آمریکا در رابطه با تخلفات اتمی ایران همچنان حفظ تمام تخممرغها در سبد
مذاکرات اتمی وین است؛ راهبردی که تاکنون به نتیجه ملموس و موضوعی نرسیده ،سهل است که
روند تخلفات اتمی حکومت تهران را سرعت نیز داده است .در صورت شکست تالشهای سیاسی
واشینگتن و ادامه وضعیت کنونی که نفتالی بنت از آن به عنوان «جنگ سرد ایران و اسرائیل» یاد
کرده ،مداخله مستقیم اسرائیل را میتوان یکی از گزینههای محتمل برای متوقف کردن حرکت
ایران به سمت سالح اتمی تلقی کرد.
توسل به عملیات نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران توسط
دولت اســرائیل ،در اجرای راهبردی که به نام نخستوزیر
پیشــین آن کشــور «دکترین (مناخیم) بگین» خوانده
میشود ،پرهزینهترین و آخرین گزینهای است که به منظور
متوقف کردن برنامههای اتمی «مشکوک به داشتن ابعاد
نظامی» حکومت تهران ،میتواند مورد توجه اسرائیل قرار
گیرد.
در روزهای اخیر مسئوالن ارشد نظامی اسرائیل از تخصیص
اعتبــاری یک و نیم میلیارد دالری بــرای تدارک و انجام
عملیات نظامی علیه ایران یاد کردهاند و آویگدور لیبرمن،
وزیر خارجه پیشــین و وزیر دارایی کنونی آن کشــور ،در
گفتوگو با سایت اسرائیلی «واال نیوز» برخورد نظامی دو
کشــور را تنها در گرو زمان خوانده و انجام آن را محتوم و
اجتنابناپذیر معرفی کرده است.
در اظهار نظر دیگری پیرامون نحوه برخورد مؤثر با برنامه
اتمی ایران ،نفتالی بنت ،نخســتوزیر اسرائیل ،در حاشیه
گردهمایی اقلیمی ســران ،در شهر گالســگو ،پیروی از
الگوی «جنگ ســتارگان»؛ طرح راهبردی رونالد ریگان،
رئیسجمهور دهه هشتاد آمریکا ،برای مقابله با تهدید های
اتمی و موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق را مطرح کرد
که با توجه به طبیعت متفاوت ایران ،الگویی متناســب به
نظر نمیرسد.
کام ً
ال متفاوت با وضعیت اتمی دو کشور عراق و سوریه که
به ترتیب در سالهای  ۱۹۸۱و  ۲۰۰۷هدف حمله نظامی
اسرائیل قرار گرفتند ،برنامههای اتمی ایران توسعه یافته و
تأسیسات وابسته به آن در پهنهای وسیع ،از جمله در جوار
اماکن مســکونی و تأسیسات شهری پراکندهاند .به عالوه،
رآکتور اتمی  ۹۰۰مگاواتی ایران در بوشهر سالهاست که
گرم اســت و کار میکند و هر نوع حمله نظامی علیه آن
میتواند به فاجعه زیست محیطی برای کل منطقه تبدیل
شود.
اگرچه ایران فاقد ظرفیت دفاعی کارآمد برای بازدارندگی
اســت و قادر به دفع حمله هوایی خارجی علیه تأسیسات
حســاس نظامی و اتمی خود نیز نیست ،در عین حال از
ظرفیت تهاجمی تالفیجویانه قابل مالحظهای برخوردار
است که به نوبه خود میتواند هزینههای حمله نظامی را در
اندازههایی غیر قابل پیشبینی برای کشور مهاجم باال ببرد.
علی شــمخانی ،دبیر شــورای امنیت حکومــت تهران،
هزینههای کشــور(های) مهاجم علیه ایــران را «هزاران
میلیارد دالر» برآورد کرد که طبیعتاً بسیار اغراقآمیز است،
اما ،برای کشور کوچکی در اندازههای اسرائیل ،با جمعیت
اندکی بیــش از  ۱۰درصد جمعیت ایران ،هر نوع تخریب
علیه زیر ساختهای شهری و شهروندان آن کشور میتواند
سنگین تلقی شــود؛ معادلهای که در چارچوب محاسبات
«سود و زیان» پیش از طراحی و توسل به عملیات نظامی
مورد توجه رهبران نظامی و سیاســی اسرائیل قرار خواهد
گرفت.
«گزینه سامسون» و «دکترین بگین»
با وجود تغییر لحن محسوس دولتمردان واشینگتن طی
روزهــای اخیر در حد کوبیدن به طبل جنگ ،سیاســت
کنونی آمریکا در رابطه با تخلفات اتمی ایران همچنان حفظ
تمام تخممرغها در سبد مذاکرات اتمی وین است؛ راهبردی
که تاکنون به نتیجه ملموس و موضوعی نرســیده ،سهل
نشریهاجتماعیفرهنگی

است که روند تخلفات اتمی حکومت تهران را سرعت نیز
داده است.
در صورت شکســت تالشهای سیاسی واشینگتن و ادامه
وضعیــت کنونی که نفتالی بنــت از آن به عنوان «جنگ
سرد ایران و اسرائیل» یاد کرده ،مداخله مستقیم اسرائیل
را میتوان یکی از گزینههای محتمل برای متوقف کردن
حرکت ایران به سمت سالح اتمی تلقی کرد.
ً
اسرائیل کشــور کوچکی است ،با جمعیت نسبتا کم (زیر
 ۱۰میلیون) و در نتیجه آسیبپذیر .ایجاد زرادخانه اتمی
که رهبران اســرائیل هرگز به وجود آن نه اعتراف روشن و
رســمی کردهاند و نه داشتن آن را انکار ،ظرفیت بالقوهای
است برای دفاع از موجودیت اسرائیل که میتواند به عنوان
تهدید مورد استفاده قرار بگیرد.
علیرغم تمام فشــارهای جهانی ،اسرائیل (مشابه با هند،
پاکستان و کره شمالی) از پیوستن به پیمان منع گسترش
سالحهای اتمی (ان پی تی) خودداری ورزیده است .بنا بر
ارزیابی سال  ۱۹۷۶سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
در آن تاریخ اســرائیل بین  ۱۰تا  ۲۰بمب اتمی در اختیار
داشت .در ســال  ۲۰۰۲برآورد میشد که شمار بمبهای
اتمی اسرائیت به  ۷۵تا  ۲۰۰رسیده باشد.
کنث براوور ،یکی از ناظران امور نظامی اســرائیل ،مدعی
است که شمار بمبهای اتمی در اختیار اسرائیل میتواند
تا  ۴۰۰فروند باشــد و قابل پرتاب از زمین توسط موشک،
حمل با هواپیما و یا پرتــاب از زیردریایی که این ظرفیت
هولناک به عنوان «حمله ثانوی» حتی در صورت از میان
رفتن بخش بزرگی از کشور اسرائیل همچنان میتواند مورد
استفاده قرار بگیرد.
ظرفیت اتمی اسرائیل با یک ارزیابی محافظهکارانه شامل
احتماالً بیش از یکصد بمب اتمی و همچنین ســاحهای
توپخانهای اســت که در آنها گلولههای ســاخته شده از
فلز اورانیوم ضعیف شــده مورد استفاده قرار گرفته است.
این ظرفیت برای اســرائیل نیروی باز دارنده اســت ،ولی
بازدارندگی دفاعی اسرائیل تنها محدود به در اختیار گرفتن
سالحهای تهاجمی اتمی نیست.
هر چند اســرائیل اعالم کرده که پیش از مورد حمله قرار
گرفتن ،مبادرت به اســتفاده از سالحهای اتمی علیه هیچ
کشــوری نخواهد کرد (اظهاراتی که بــه نوبه خود ،تأیید
تلویحی داشتن ظرفیتهای اتمی است) ،در اجرای طرح
دفاع جامع دیگری موسوم به «گزینه سامسون» ،استفاده از
تمام ظرفیتهای نظامی ممکن (از جمله سالحهای اتمی)
را برای مبادرت به تهاجم گسترده تالفیجویانه ،علیه کشور
مهاجم ،در دستور کار دارد.
در کتاب «گزینه سامســون» نوشته سیمور هرش ،برنده
جایزه ادبی معتبر «پولیتزر» که ســال  ۱۹۹۱منتشر شد،
مؤلف با ذکر جزئیات به تشریح استراتژی بازدارندگی اتمی
اســرائیل و سیاست خارجی آمریکا در این رابطه پرداخته
است.
یکی از نمونههای عزم اسرائیل برای اجرای راهبرد «گزینه
سامسون» ،جنگ یوم کیپور در سال  ۱۹۷۳است که طی
آن ارتشهای عرب (عمدتاً مصر) ارتش اســرائیل را عقب
راندند و گلدا مایر نخســتوزیر وقت این کشور با احساس
خطر ،دســتور آماده شدن  ۱۳بمب اتمی را برای حمل با
موشک و هواپیما صادر کرد و دولت نیکسون را وادار ساخت
به منظور پیشــگیری از فاجعه اتمی به برقراری پل هوایی
ارسال فوری مهمات و تجهیزات نظامی به اسرائیل مبادرت

کند.
در نگاه ناظران ،این رویداد و اقدام خانم مایر ،نخستین تهدید
جدی برای استفاده از راهبرد نظامی «گزینه سامسون» و
کاربرد سالح اتمی به عنوان گزینه نهایی بود.
چهار سال بعد از جنگ یوم کیپور ،و در سال  ۱۹۷۷حزب
راستگرای لیکود به رهبری مناخم بگین به پیروزی رسید،
و بگین به منظور تضمین موجودیت اســرائیل ،نظریهای
را تدویــن کرد که به موجب آن اســتفاده «ظرفیتهای
پیشــگیرانه» و «بازدارندگی» با وسعت و قدرت بیشتری
مورد توجه قرار گرفته بود.
بر اساس «دکترین بگین» ،اسرائیل تمام تالش خود را به
کار میبندد تا بازیگر منطقهای دیگری هرگز به سالحهای
اتمی مجهز نشود؛ نظریهای که در سیاست خارجی آمریکا
به روشــنی بازتاب یافته و از زبان دولتمردان واشینگتن،
اینچنین جاری شده که« :هرگز به ایران اجازه دست یافتن
به بمب اتمی داده نخواهد شد».
به موجب دکترین بگین ،اسرائیل نه تنها کلیه ظرفیتهای
در اختیار خود را برای پیشــگیری از گسترش سالحهای
اتمی در منطقه به کار میگیرد که در این چارچوب ،حمالت
پیشگیرانه را نیز برای محروم کردن دیگر کشورهای منطقه
از دست یافتن به سالح اتمی مورد مالحظه قرار میدهد.
بعد از عملیات اپرا در عراق و عملیات باغ در دیرالزور سوریه،
نصب کرم سایبری موســوم به استاکسنت در تجهیزات
اتمی ایران در سال  ،۲۰۱۰در اجرای راهبرد یاد شده قابل
تبیین است.
احتمال جنگ اسرائیل علیه ایران جدی است؟
آســیبپذیری و در خطر قرار گرفتن موجودیت اسرائیل
(آن طور که نتانیاهو نخستوزیر سابق بارها تأکید کرده)
از یک ســو ،و از سوی دیگر دو تجربه نظامی علیه عراق و
سوریه ،جای کمی برای تردید در عزم اسرائیل جهت انهدام
پیشــگیرانه از حرکت هر کشور منطقه برای ساخت بمب
اتمی باقی میگذارد.
حســین موســویان ،مذاکرهکننده اتمی و معاون پیشین
دبیر شورای امنیت ملی حکومت تهران ،در گفتوگویی با
نگارنده در سال  ۲۰۱۱میالدی اعتراف کرد که جمهوری
اسالمی آگاه است که در صورت شکست مذاکرات با اروپا،
اسرائیل پیش از تکمیل شدن رآکتور آب سنگین اراک ،آن
را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد.
یکسال پیش از آن ،با استفاده از کرم رایانهای استاکسنت
و حمله سایبری به نطنز ،وضعیت امنیت منطقه در حدی
بحرانی شــد که نماینده وقت روسیه در پیمان آتالنتیک
شمالی با اشاره به موضوع ،نسبت به خطر بروز یک فاجعه
اتمی تازه در جهان هشدار داد.
به این ترتیب ،میتوان گمان قوی برد که اسرائیل در ساعت
 ۱۱و پیش از برداشتن گام آخر از سوی حکومت تهران به
سمت بمب اتمی برای متوقف کردن ایران اقدام کند.
طبیعت اقدام محتمل اسرائیل ،در صورت بینتیجه ماندن
تالشهای سیاسی و مذاکره ،در هر حال متفاوت با جنگ
تمامعیار و حمله گسترده نظامی علیه ایران خواهد بود.
در صورت اتخاذ تصمیم اسرائیل به استفاده از ظرفیت نظامی
علیه ایران ،بدون شک خنثی کردن پیشگیرانه ظرفیتهای
تهاجم موشــکی ایران نیز مورد توجه برنامهریزان نظامی
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قرار میگیرد .در ســناریویی این چنین ،تعداد هدفهای
حمله نظامــی در درون ایران میتواند از دهها فراتر رفته و
به صدها مورد ،از جمله تأسیسات موشکی ،زیرساختهای
شهری ،مراکز فرماندهی نظامی و تأسیسات اتمی فعال ولی
غیر پرتو زا ،توسعه یابد که تدارک چنین حمالتی نیازمند
تدارکاتی پیچیده و پرهزینه برای انجام چند روز عملیات
نظامی مستمر است ،توأم با حمالت همزمان سایبری که
شاید انجام مؤثر آن به تنهایی از عهده ظرفیتهای کنونی
در اختیار اسرائیل خارج است.
ژنرال بنی گانتز ،وزیر دفاع اســرائیل شاید به منظور پاک
کردن شــائبههای جدی ،حتی در درون آن کشور ،نسبت
به قابلیتهای دولت این کشــور برای ورود به یک جنگ
تمامعیار علیه ایران ،روز سهشنبه در محل مجتمع صنایع
نظامی رافائل تأکید کرد که «اگر جنگی درگیرد ،ما آماده
هســتیم عملیاتی را اجرا کنیم که مشابه آن را در گذشته
کسی ندیده است».
گذشــته از ضرورت آماده ســاختن تجهیزات ،تدارکات و
پیشبینی هزینههای مالی ،نظامی و انســانی یک جنگ
تمامعیار علیه ایران ،هزینههای سیاسی و تبلیغات منفی
جنگ نیز عاملی است که دولت و نظامیان اسرائیل به آن
فکر میکنند.
واکنشهای جهانی نسبت به استفاده اسرائیل از ظرفیتهای
نظامــی علیه ایــران میتواند فوری و برای اســرائیل که
بخصوص بعــد از امضای پیمان صلح ابراهیم در مســیر
عادیسازی مناسبات با کشــورهای عربی و بهبود چهره
جهانی خود به موفقیتهای چشمگیری رسیده پرهزینه
باشــد ،چنانکه در مورد حمالت پیشین به عراق ،سوریه و
استفاده از کرم رایانهای استاکسنت علیه ایران مورد انتقاد
گسترده قرار گرفت.
ابهام در مورد بهترین راه برخورد با جمهوری اســامی و
برنامههای توسعه اتمی آن در حدی است که روزنامههای
اصلی اســرائیل ماننــد هاارتص و جروزالم پســت ابعاد و
احتماالت و ضرورت مبادرت یا پرهیز از جنگ تمامعیار با
ایران را به بحث آزاد گذاشتهاند ،هر چند که همین سیاست
رسانهای نیز میتواند بخشی از جنگ سرد مابین دو کشور
تلقی شود.
در چنین فضای مبهم و پیچیدهای شاید اسرائیل سیاست
توسعه «جنگ سایه» علیه ایران ،به تحلیل بردن تدریجی
و ضعیــف کردن بیش از پیش حاکمیت مذهبی تهران از
راه افزایش فشــارهای درونی و بیرونی ،پشتیبانی و دامن
زدن به نارضایتیهــای داخلی ،به خدمت گرفتن بیش از
پیش ابزارهای مورد استفاده در دوران جنگ سرد ،زیر فشار
قرار دادن حزباهلل در جنوب لبنان و حاکمیت حماس در
نوار غزه ،و البته مبادرت به حمالت سایبری پیشرفته علیه
نفرات و تأسیســات نظامی و اتمی حساس ایران را دست
کم برای دو یا سه سال آینده ،عملگرایانهتر از تدارک یک
هجوم نظامی گسترده و بسیار پرهزینه علیه ایران تشخیص
بدهد ،در عین حال که همچنان در رسانهها به طبل جنگ
میکوبد.
نکته با اهمیت و قابل مالحظهای که میتواند بررســی و
تحلیل باال را به طور کامل در ســایه قرار دهد ،استفاده از
عنصر غافلگیری است که تمام کشورهای جهان در تدارک
هر حمله نظامی تمامعیار همیشه مورد استفاده قرار دادهاند.
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دکتر تم :کانادا در کاهش رشد همهگیری پیشرفت خوبی داشته است

دکتر ترزا تام معتقد است
الزام تست کووید برای ورود به کانادا
نیاز به بازنگری دارد

ایرونیا -پزشک ارشد کانادا می گوید
الزامات آزمایش برای مسافرانی که در
مرز کانادا علیه کووید 19واکســینه
شده اند ،به ویژه برای سفرهای کوتاه
باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
روز جمعــه آژانس خدمــات مرزی
کانادا الزامات آزمایش برای مسافران
واکسینه شده ورودی به کانادا را قبل
از بازگشــایی مرز با آمریکا در هفته
آینده گوشزد کرد.
دکتر ترزا تام ،افســر ارشد بهداشت
عمومی روز جمعه در یک نشســت
توجیهی گفت« :اما این سیاست “به
طور دقیق بررســی می شود ”.صرفا
برای اطمینان دادن به همه ،ما با دقت
به آن نگاه می کنیم».
به گفته ســخنگوی وزیر بهداشــت
فدرال ،هیچ تغییری تا قبل از دوشنبه،
وقتی که آمریکا مرز زمینی خود را به
روی کانادایی های واکسینه شده باز
می کند ،ایجاد نخواهد شد.
در حال حاضر هر فردی که وارد کانادا
می شود باید تست مولکولی جدیدی
را ارائه دهد که نتیجه منفی کووید19
را نشان می دهد.
با در نظر گرفتن هزینه  150تا 300
دالر برای هر تســت ،این یک گزینه
گران قیمت ؛ به ویــژه برای خانواده
هایی به شــمار می آیــد که مدت
کوتاهی خارج از کشور به سر برده اند.
منتقدان به ویژه از سیاست سفرهای
کوتاه در سراسر مرزهای آمریکا ناامید
شده اند ،که به مســافران اجازه می
دهد قبل از گذراندن  72ســاعت در
ایاالت متحده در کانادا آزمایش داده
و سپس تست منفی کانادایی خود را
برای ورود مجدد به کشور ارائه دهند.
دکتر عرفان داال ،رئیس هیئت مشاوره
فــدرال در مورد آزمایش و غربالگری
کووید 19گفت« :مطمئن نیستم که
بتوانم منطق آزمایش مســافرانی که
برای یک سفر بسیار کوتاه به آمریکا
می روند را درک کنم .حتی اگر قرار

بود از این مســافران جواب آزمایش
بخواهیم،آزمایشی که در کانادا و قبل
از شروع سفر انجام شود ،مفید نخواهد
بود».
او گفت اگر نگرانی از این اســت که
مسافر ممکن اســت در آمریکا آلوده
شود ،با توجه به دوره نهفتگی ویروس،
انجام تست چند روز پس از بازگشت
به کانادا منطقی تر است.
طبق گفته تام این سیاســت در ابتدا
برای کاهش انتقال بیماری در هر دو
طرف مرز در نظر گرفته شــده بود و
اهالی شهرهایمرزی را از تست دادن
در آمریکا طی یک سفر کوتاه نجات
می داد:
«با در نظر گرفتن برخی تغییرات در
قوانین طی مــاه های اخیر ،فکر می
کنم همه این موارد نیاز به بررســی
مجدد دارند».
دکتر هاوارد نجو ،معاون بهداشــت
عمومی گفــت حتی برخی از افرادی
که طبق قوانین فعلی وارد کانادا شده
اند ،پس از ورود به این کشور ،تست
آنها مثبت بوده اســت .آخرین آمار
بهداشــت عمومی نشان می دهد که
این نکته درمورد حدود  0.18درصد
از مسافران واکسینه شده صدق می
کند:
«ممکن اســت این درصد بسیار کم
به نظر برسد ،اما اگر تعداد مسافرانی
که به کانادا برمی گردند افزایش یابد،
ممکن است عدد مطلق مسافرانی که
وارد می شــوند و مبتال به کووید19
هستند رقم قابل توجهی باشد».
فهمیدن اینکه چند نفر مجبور شده
اند برنامه های خود را به دلیل مثبت
شدن تستشان لغو کنند ،دشوار است
زیرا هیچ راهی برای ردیابی آنها وجود
ندارد.
تام هشدار داد که اگرچه موج چهارم
در مســیر درســتی در حال کاهش
اســت ،اما کانادا همچنــان در برابر
موجی دیگر آسیب پذیر است.

افزایش نسبی موارد ابتال به کووید۱۹
در بین کودکان کانادایی  ۱۱سال به پایین

مداد-به گزارش نشنال پست ،دکتر
ترزا تم ،افسر ارشد بهداشت عمومی
اعالم کرد که گروه ســنی  ۱۱ساله
و پایینتر بیــش از  ۲۰درصد موارد
روزانه ابتال به کووید ۱۹را تشــکیل
میدهد درحالیکه این گروه ســنی
فقــط  ۱۲درصد از جمعیت کشــور
را شــامل میشــود .به نظر میرسد
واکسیناسیون سایر گروههای سنی
و ایمنی آنها از یک ســو و بازگشایی
مدارس و احتمال انتقال آسان بیماری
در بین کودکان از سویی دیگر ،عامل
این اتفاق باشد.
برای اولین بار پس از آغاز همهگیری
کووید ،۱۹کودکان دبستانی بیشترین
تعداد مبتالیان جدید روزانه را به خود
اختصاص دادهانــد .به گفته مقامات
بهداشت فدرال ،بررسی واکسن فایزر
برای کودکان زیر  ۱۲ســال توســط
بهداشــت کانادا در هفتههای آینده
تکمیل خواهد شد.
مدلسازی ملی نشــان میدهد که
باالترین میزان ابتال اکنون در کودکان
کمتر از  ۱۲سال مشاهدهشده ،چراکه
این گروه سنی هنوز واکسینه نشدهاند.
دکتر تم تأکید کرده است که بررسی
واکســن برای خردساالن در سالمت
کانادا در دســت انجام است و «چند
هفته ،نه چند ماه» طول میکشد.
به اعتقاد کارشناســان ،واکســنها

میتواننــد از کــودکان در برابــر
آســیبهای غیرمســتقیم ناشی از
آزمایشهای مکرر ،قرنطینه و تعطیلی
مدارس محافظت کنند .بهطورکلی،
بیشــتر کودکان ،زمانــی که مبتال
میشــوند ،یا عالئم کووید ۱۹ندارند
یا عالئم بسیار کمی را بروز میدهند.
از بیــش از  ۳۵۰هــزار مورد مثبت
کووید ۱۹در بین بیماران کانادایی زیر
 ۱۹ســال ،کمتر از یک درصد عالئم
شدید بیماری از خود نشان میدهند.
بر اســاس مطالعه منتشرشــده در

دو سوم کاناداییها خواهان
کاهش یا پایان دادن به کمکهای
مربوط به کرونا هستند
مداد -به گزارش سی.تی.وی  ،بر اساس یک نظرسنجی جدید انجامشده
توسط مرکز پژوهشــی نانوس ( ،)Nanosدو سوم کاناداییها معتقدند
مزایــای دولت فــدرال مرتبط با بیماری همهگیر یــا باید کاهشیافته
یا بهطورکامل پایان پذیرد .بر این اســاس  ۳۶درصد از پاسخدهندگان
احساس میکنند کمکهای دولتی برای کمک به کاناداییها برای مقابله
بــا همهگیری باید کاهش یابد ،درحالیکه  ۳۱درصد معتقدند باید این
کمکها به پایان برسند و تنها هفت درصد از پاسخدهندگان میگویند
این کمکها باید افزایشیافته و  ۲۱درصد معتقدند که باید در ســطوح
فعلی ادامه یابد و پنج درصد نیز در این رابطه نامطمئن هستند.
ازنظر جغرافیایی ،پاسخدهندگان در انتاریو و بریتیشکلمبیا بیشتر طرفدار
افزایش یا ادامه کمکها در ســطوح فعلی بودند درحالیکه شهروندان
کبک و مناطق آتالنتیک گزارش دادند که بیشتر طرفدار کاهش یا پایان
کامل کمکها هستند.
در  ۲۱اکتبر ،کریستیا فریلند ،معاون نخستوزیر ،اعالم کرد که کمکهای
فعلی مرتبط با کرونا منقضی و با مجموعه جدیدی از برنامههای حمایتی
هدفمند جایگزین میشود.

مجله انجمن پزشــکی کانادا در ماه
گذشــته ،تعداد کمی از کودکان در
دورهی موجهــای اولیــه همهگیری
در بیمارســتان بستریشــدهاند و
حتی در میان کودکان بستریشــده
در بیمارســتان ،دلیل بستری شدن
بســیاری از آنها کووید نبوده است.
در طول این همهگیــری ۱۷ ،مورد
مرگ تأییدشــده در کودکان زیر ۱۹
ســال ۱۷۳۵ ،بستری در بیمارستان
و  ۲۳۰مورد بستری در مراقبتهای
ویژه وجود داشته است.
کانادا حدودا ً چهار میلیون و  ۳۰۰هزار
خردســال کمتر از  ۱۲سال دارد که
برابر با  ۱۲درصد از جمعیت کشــور
اســت ،بااینحــال این گروه ســنی
دســتکم  ۲۰درصد از میزان ابتال را
به خود اختصاص داده است.
بر اســاس جدیدترین مدلســازی
همهگیری که روز گذشــته از سوی
ســامت عمومی کانادا منتشرشده،
نرخ کاهش رشــد همهگیری «کمی
آهســته» شــده و ممکن است در
ماههای آینده شــاهد افزایش رشــد
مقطعیباشیم.
اما به گفته دکتر تم ،کانادا در کاهش
رشد همهگیری پیشرفت خوبی داشته
اســت و به نسبت آخرین مدلسازی
که ماه اکتبر منتشرشــده ،میانگین
آمارهای روزانه ابتال در سراسر کشور
به روند نزولی ادامه داده.
بر اساس این مدلســازی ،اگر روند
فعلی در ســطح ملی ادامه پیدا کند،
میزان همهگیری در ماه دســامبر به
هزار ابتال در روز خواهد رسید.
همچنین مقامات بهداشــتی کانادا

اعالم کردند تعــداد مبتالیان کمتر
کووید۱۹و نرخ باالی واکسیناسیون
به ایــن معنی نیســت کــه مردم
میتوانند اقدامات بهداشــت عمومی
را کنــار بگذارند .واکســن کووید۱۹
و واکســنهای ســاالنه آنفوالنزا از
عفونتهای تنفسی محافظت میکند
و ماسک ،تهویه مناسب و اجتناب از
اماکن شلوغ باعث افزایش ایمنی در
برابر بیماریهای تنفسی میشود.
به گفتــه ترزا تم ،با توجه به فشــار
سیستمهای بهداشتی در بخشهایی
از کشــور ،احتمال ابتــا به بیماری
شدید در فصل زمســتان همچنان
باال است و کاناداییها باید بهویژه در
مناطقی که پوشــش واکسیناسیون
کمتری وجود دارد ،هوشــیار باشند.
بااینحال احتماالً بیماریهای تنفسی
در زمستان امسال بازخواهند گشت.
در حال حاضر برخی از استانها شاهد
افزایش بیماریهای تنفسی بودهاند.
گفتنی اســت بیمارســتان کودکان
بریتیشکلمبیا تعداد زیادی از بیماران
مبتال به ویروسهای تنفسی ازجمله
پاراآنفوالنزا ،یک نوع عفونت ویروسی
مسری و ویروس سنسیشیال تنفسی
( )RSVرا گــزارش کــرده که مانند
سرماخوردگی معمولی شروع میشود
اما میتواند وارد ریهها شــده و باعث
عفونتهای جــدی مانند ذاتالریه و
برونشیولیت (التهاب تایژک) شود.
از اواسط ســپتامبر تا اواسط اکتبر،
 ۳۰درصــد از کل مراجعــات بــه
بخش اورژانس بیمارســتان کودکان
بریتیشکلمبیا به بیماریهای تنفسی
تعلق داشت.

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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مرزهای باز
و امنیت سفر به آمریکا
مداد -این هفته مرزهای زمینی میان
کانادا و ایاالت متحده باز شده است و
با رعایت برخی از مقررات و از جمله
ارائه مدرک واکسیناســیون و تست
منفی امکان رفت و آمد به دو ســوی
مرز پس از مدتی طوالنی از سر گرفته
شده است.
شــاید شــما هم که از عــدم امکان
مســافرات در طی دو ســال گذشته
خسته شدهاید به این فکر افتاده باشید
که بد نیســت در همین روزها سری
به یکی از شهرهای همسایه جنوبی
بزنید و حداقل چند روزی را به گشت
و گذار و استراحت بپردازید.
اگر به این مساله فکر می کنید کمی
احتیاط کنید .به یاد داشته باشید که
همهگیری هنوز به اتمام نرسیده است
و اگرچه واکسیناسیون گسترده تا حد
زیادی روند توسعه بیماری را کاهش
داده است اما هنوز بسیاری از مناطق
با خطر جدی مواجه هستند.
همان طور که در خبرهای این چند
وقت هــم دیده و شــنیده اید ،روند
بیمــاری در بســیاری از بخش های
آمریکا و کانادا روند افزایشــی داشته
است.
دلیل این مساله به کاهش محدودیت
ها از یک سو و از سوی دیگر احتماال
به دلیل فصل پاییز است که به طور
سنتی زمان بروز و توسعه آنفلونزاهای
فصلی است.
شما اگر قصد سفر به ایاالت متحده را
دارید پیش از آغاز سفر به این موارد
فکر کنید.
آیا این ســفر ضروری است یا تنها به
قصــد تفریح صورت مــی گیرد .اگر
ضرورت جدی در ســفر وجود ندارد
شاید بد نباشد اندکی سفر خود را به
تاخیر بیندازید تا با خیال راحت تر به
این سفر بروید .به یاد داشته باشید که
شما حتی اگر واکسینه شده باشید باز
هم ممکن اســت در معرض ابتال به
ویروس باشید و در این صورت ممکن
است همه زحمات دو سال قبل خود
برای فرار کردن از دست این ویروس
را به باد دهید.
همین طور به یاد داشته باشید که بر
اساس داده های کنونی می دانیم که
ابتالی پیشین و واکسیناسیون اگرچه
سیستم دفاعی بدن ما را تقویت کرده
است اما این میزان دفاع به مرور زمان
کاهش پیدا کرده است و برای همین
هم بحث ُدز ســوم یا بوستر و تقویت
کننده واکسن مطرح است.
همینطور به یاد داشته باشید میزان
مقاومت بدن پس از ابتال به بیماری
با ســرعت بیشتری نســبت به افراد

واکسینه شده کاهش پیدا می کند.
نکته دوم اینکه اگر با همه این موارد
هنوز بر قصد خود برای ســفر تاکید
دارید پیش از سفر وضعیت بیماری
در مقصــد خــود را بررســی کنید.
همان طور که در نقشه باال می بیند،
وضعیت در مناطق شمال شرق ایاالت
متحده در حال حاضر بهتر است اما
در مناطق شمال و شمال غرب روند
بیماری رو به صعود است.
بــرای همیــن هم مطمئن شــوید
منطقهای که می روید نســبتا امن
باشد.
شهرها و ایالت هالی مختلف ایاالت
متحده دســتور العمال های مراقبت
بهداشتی متفاوتی دارند و در برخی
از مناطق به خصوص مناطق جنوبی
خیلی از قوانین ســاده شده است و
به اندازه کافی ایمنی بخش نیســت.
برای همین اگر مقصد شــما یکی از
این مناطق است سعی کنید احتیاط
بیشتری به خرج دهید.
به این معنی که برای بازدید یا حضور
در برنامه هایی که به صورت گروهی
برگزار می شود حتما در نظر داشته
باشید که افرادی بدون واکسیناسیون
در برخــی از رویدادهــا در برخی از
شــهرهای آمریکا می توانند حضور
داشته باشند و اگر رعایت نکنید شما
در خطر ابتالی باالیی قرار می گیرید.
رعایت برخی از موارد فاصله فیزیکی
و اســتفاده از ماســک و ضدعفونی
دســت ها کماکان یکــی از بهترین
روش هــای حفاظت علیــه ویروس
حتی در صورت واکسینه شدن است
و در این فص به طور خاص با رعایت
این موارد نه تنها می توانید از ابتال به
کووید در امان باشــید که می توانید
اطمینان بیشــتری داشته باشید که
اسیر بیماری های ویروسی فصلی و
به خصوص آنفلونزاهای فصلی – که
به خودی خود می توانند خطرناک و
حتی مرگبار باشند – نخواهید شد.
همینطور فکر بدی نیست اگر پیش از
چنین سفری – یا حتی بدون اینکه
قصد ســفر داشته باشــید – در این
ایام واکسن آنفلونزای فصلی را تزریق
کنید تا اطمینان بیشتری دربرابر ابتال
به گونه های مختلف آنفلونزا داشته
باشید.
شما تا کنون با فداکاری بسیار خود و
خانواده خود را از این ویروس در امان
نگاه داشته اید و همه نشانه ها حاکی
از این است که ما مسیر رو به بهبودی
را در پیش داریم .حیف اســت اگر به
دلیلی غیر ضروری همه تالش های
خود در این ماه ها را بر باد دهید.
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پس از گذشت  ۲۰ماه مرز زمینی آمریکا و کانادا باز شد
پــرژن میرور -مرز زمینــی آمریکا و
کانادا پس از نزدیک به  ۲۰ماه که به
دلیل جلوگیری از گسترش ویروس
کرونا از روز  ۲۱مارس  ۲۰۲۰بســته
شده بود روز  ۷نوامبر  ۲۰۲۱مجددا ً
باز شد.
محدودیتهــای مســافرتی بین دو
کشور آمریکا و کانادا از تابستان سال
جاری کاهش یافته بود و افرادی که
به طور کامل واکسن کووید ۱۹-خود
را دریافت کرده بودند میتوانستند از
سمت آمریکا وارد کانادا بشوند.
در اواسط تابستان امسال دولت کانادا
محدودیت ســفرهای غیر ضروری از
آمریکا به کانادا را کمتر کرد و مجوز
سفر زمینی شهروندان و افراد مقیم
آمریکا از طریق اتومبیــل و قطار را
صادر کرد در حالی که دولت آمریکا
هم اکنون دست به اقدام متقابل زده
است.
روز  ۷نوامبــر  ۲۰۲۱نخســتین روز

پس از آغاز همه گیری کرونا است که
شهروندان و افراد مقیم هر دو کشور
کانادا و آمریکا میتوانند از  ۱۱۹نقطه
مرزی بین دو کشــور عبور کنند ،اما
همچنان مقــررات و محدودیتهای
بسیاری وجود دارد که مسافران باید
پیش از اقدام به سفر از آنها آگاه شوند.

مهمترین شرط ســفر بین آمریکا و
کانادا بــرای مســافران ،انجام کامل
واکسیناســیون کووید ۱۹-میباشد،
چراکه مقامات مرزی هر دو کشــور
از ورود افرادی کــه در برابر بیماری
کوویــد ۱۹-واکســینه نشــدهاند
جلوگیری خواهند کرد.

درخواست حذف تستهای پرهزینه پیسیآر
در مرز آمریکا و کانادا
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
برایان هیگینز ،نماینده ایالت نیویورک
در کنگــره آمریکا ،روز دوشــنبه در
کنفرانســی مطبوعاتی درخواستی
صریح و جدی از دولت کانادا داشت:
«تستهای بیهوده پیسیآر را حذف
کنید و بازگشــایی مرزها را جشــن
بگیرید».
آقای هیگینز افزود« :شهروندان برای
کاهش شــیوع ویروس کرونا خود را
کامال واکســینه کردهاند .آنها کاری
که از دستشان بر میآمده است ،انجام
دادهاند بنابراین حق دارند که بتوانند
آزادانه در مرز تردد کنند».
شهرداران ویندزور ،سارینا ،نیاگارا فالز
در استان انتاریو و نیاگارا فالز در ایالت
نیویورک نیز کــه در این کنفرانس
مطبوعاتی در کنــار برایان هیگینز
حضور داشــتند ،حذف تســتهای
پیسیآر را در مرزها خواستار شدند.
مایکل برادلی ،شــهردار ســارینا در
انتاریــو تاکید کرد مردم برای ســفر
کــردن به آن ســوی مرز مشــتاق
هستند .تنها چیزی که میتواند ذوق
آنها را برای سفر کور کند ،تستهای
غربالگری اســت .یک خانواده چهار
نفره برای سفر به آمریکا باید هزار دالر
فقط بابت تست پیسیآر هزینه کند.
این یک هزینه اضافه سنگین است.
در حــال حاضر هر مســافری که از

آمریکا قصد ورود به کانادا را دارد باید
نتیجه منفی یک تست ملکولی که به
تازگی داده است ،ارائه کند .مسافران
کانادایی برای یــک اقامت کوتاه در
آمریکا میتوانند در کانادا تست بدهند
و تا  ۷۲ساعت را در آمریکا بگذرانند.
در بازگشــت آنها میتوانند نتیجه
منفی تســتی را که در کانادا دادهاند،
ارائه کنند .تستهای سریع غربالگری
در مرز قابل قبول نیست.
مقامات آمریکا و کانادا در نشســت
مطبوعاتی خود به اتفاق تاکید کردند
قیمت هر تســت ملکولی غربالگری
کووید ۱۹بین  ۱۵۰تا  ۳۰۰دالر است
و بســیاری از خانوادههای کم درآمد
امکان پرداخت چنیــن هزینهای را
ندارند.

دریو دیلکنز ،شــهردار وینــدزور ،با
تاکید بر این که تســتهای اجباری
غربالگری در مرز آمریکا بیشتر از همه
خانوادههای کم درآمد را دچار مشکل
خواهد کرد ،گفت« :اعضای بسیاری
از خانوادهها ماه هاســت که همدیگر
را از نزدیــک ندیدهاند .آنها طی ۱۹
ماه اخیر شانس شرکت در رویدادهای
بســیار مهمی مثل ازدواج و عزا را از
دست دادهاند .اکنون راه باز شده است
امــا همچنان یک مانــع جدی برای
مســافرت خیلی از خانوادهها وجود
دارد .تستهای غربالگری کووید۱۹
گران و غیرمنطقی است و نه تنها مانع
از سفر شهروندان میشود بلکه جلو
رونق کسبوکارها را هم میگیرد».

ماموران مرزی آمریکا تنها به افرادی
اجازه ورود به این کشــور را میدهند
که مدرک قانونی دیجیتال یا کاغذی
انجام کامل واکسیناسیون کووید۱۹-
با واکسنهای مورد تایید این کشور
از جمله واکســنهای فایزر ،مدرنا و
آسترازنکا را انجام داده باشند و هنگام
ورود بــه آمریکا این مــدرک را ارائه
دهند.
در صــورت انجام واکسیناســیون با
دو نوع واکســن مختلف اما شــامل
واکســنهای مورد تایید آمریکا نیز
مســافران ورودی به این کشور اجازه
ورود دریافــت خواهنــد کرد .فاصله
زمانی مورد تایید بین دو نوع واکسن
دریافت شده حداقل  ۱۷روز است.
با بازگشــایی مرز زمینی بین آمریکا
و کانــادا پس از  ۲۰مــاه ،انتظار در
گذرگاههای مرزی نیز افزایش یافته
و در برخی از نقاط مرزی ،مســافران
برای انجام تشریفات رسمی عبور از
مرز گاهی تا بیش از دو ســاعت در
صف انتظار بودهاند.
معموالً هر ســفری در نقطهای پایان
خواهد یافت ،اما بازگشت به کانادا به
سادگی ورود به آمریکا نخواهد بود.
مســافران ورودی به کانادا از سمت
آمریــکا ،نه تنها باید مــدرک انجام
واکسیناسیون کامل و اطالعات الزم
دیگر را از طریق اپلیکیشن ا ِرایو کن
ارائــه دهند بلکه بایــد نتیجه منفی
تســت کرونا در  ۷۲ساعت پیش از
ورود به کانادا را نیز در دســت داشته
باشند.
کودکان زیر  ۱۲سال که هنوز در برابر
بیماری کووید ۱۹-واکسینه نشدهاند
حتی با نتیجه منفی تست کرونا باید
پس از ورود به کانادا به مدت  ۲هفته
قرنطینهشوند.
کودکان زیر  ۵ســال از این مقررات
مستثنی هســتند و نیازی به انجام
تســت کرونا پیــش از ورود به کانادا
ندارند.

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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پیشبینی دردسرهای احتمالی
برای کسانی که دوره همهگیری
وام گرفتهاند
فردا -به گزارش فایننشال پست بانک
مرکزی کانادا هفته پیش اعالم کرد
سیاست خرید اوراق قرضه دولتی را
متوقف میکند .به این ترتیب ،کانادا
اولین کشــور در جمع هفت کشور
صنعتی (جی )7بود که این سیاست
را متوقف کرد.
همچنیــن احتماال به زودی شــاهد
افزایش نرخ بهره هم باشــیم .برخی
کارشناســان میگویند نرخ بهره در
چند مرحلــه افزایش مییابد .به این
ترتیب که در ســال  ۲۰۲۲با شش
افزایش  ۰/۲۵درصدی روبرو خواهیم
بود و در نهایت ،یــک افزایش ۰/۲۵
درصــدی نیز در ســال  ۲۰۲۳روی
میدهد.
افزایــش نرخ بهره ،روی بســیاری از
جنبههــای اقتصادی کشــور تاثیر
میگذارد .اما این افزایش ،چه تاثیری
روی بدهی خانوارها دارد؟
بنجامیــن تــال (اقتصاددان ارشــد
سیآیبیســی) بر این باور اســت
کسانی که طی دوره همهگیری اقدام
به دریافــت وام کردند ،پس از پایان
دوره (ترم) کنونــی وام خود ممکن
است با مشکالت مالی ناشی از افزایش
بهره روبرو شوند.
طی دوره همهگیری ،شاهد افزایش
 ۱۰درصدی بدهی کل خانوادههای
کانادایی بودیــم .این بدهی طی این
بازه به بیــش از  ۲/۵۳تریلیون دالر
رسید .حدود هفت درصد از کل این
بدهی به وام مسکن اختصاص دارد که
یک چهارمش از نوع وام مسکن با نرخ
شناور است.
با در نظــر گرفتن اینکــه میانگین
وامهای مسکن طی دوره همهگیری با
افزایش  ۲۰درصدی به  ۴۵۰هزار دالر
رســیدند ،افزایش یک درصدی نرخ

بهره میتواند سبب شود وامگیرندگان
طی این دوره هر ماه  ۲۳۰دالر بیشتر
بابت اقساط پرداخت کنند.
بنابرایــن ،اولین تاثیــر افزایش نرخ
بهره ،کندتر شدن روند بازار مسکن و
احتماال صنعت ساختوساز است .اما
نرخهای جدید بهره ،چه تاثیری روی
کســانی که قبال وام مسکن گرفتند
دارد؟
تخمیــن زده میشــود دوره (ترم)
حدود  ۳۵۰میلیارد دالر وام مسکن
در سال جاری به پایان برسد .از آنجا
که نرخ بهره در ســال  ۲۰۱۷بیشتر
بود ،کســانی که پنج سال پیش وام
گرفته بودند ،با نرخ بهره کمتری روبرو
میشوند و در نتیجه ،خطری متوجه
آنها نیست .در واقع چون در سالهای
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نیز نرخ بهره باالتر از
زمان حال بود ،شاید این وامگیرندگان
هم با مشکل خاصی روبرو نشوند.
اما آن دسته از کاناداییهایی که طی
دوره همهگیــری اقدام بــه دریافت
وام مســکن کردند ،ممکن اســت با
چالشهایی جدی روبرو شوند .طی دو
سال اخیر ،تعداد زیادی از کاناداییها
اقدام به گرفتن وام مســکن کردند و
تعداد موسســات مالی وامدهنده نیز
طی این دو ســال بیش از  ۶۰درصد
افزایش داد.
اگر نرخهای بهره تا ســال  ۲۰۲۵باال
باقی بماند ،اثرات دریافت گسترده وام
مسکن طی دوره همهگیری خودش
را نشــان داده و ممکن است بحرانی
جدی در کشور ایجاد شود.
به همین دلیل ،افزایش ســریع نرخ
بهره که برخی به دنبال آن هستند،
ممکن است بعدها موجب پیامدهایی
نامطلوب به همراه آورد.

بانک «سی.آی.بی.سی« خطاب به خریداران مسکن:
برای افزایش نرخ بهره آماده شوید
ایرونیا -یک اقتصاددان برجسته تورنتو
گفت گرچه روند قیمتها بازار مسکن
در ماه های اخیر بــه ویژه در تورنتو
“افراطی” بوده،نبایــد فراموش کرد
که بانک مرکــزی کانادا به احتمال
فــراوان نرخ بهره را از ابتدای ســال
 2022حداقل شش بار افزایش دهدو
از این رو پس خریداران خانه باید هر
چه زودتر حود را آماده شرایط جدید
پرداخت اقساط وامهای دریافتی کنند.
بنجامین تــال ،معــاون اقتصاددان
ارشد بازارهای جهانی  CIBCگفت:
«من فکر می کنم با وجود نرخ های
امروزی خطر ورود به بازار وجود دارد.
مــا همچنان با نرخ بهــره اضطراری
سروکار داریم .یادمان باشد اینها نرخ
های بهره عادی نیستند و در نهایت
افزایش خواهند یافت».
«اگر هم اکنون در بازار و به فکر خرید
خانه ای بزرگ با وام مسکن هستید،
بیایید یک لحظه به آن فکر کنیم .اگر
نرخ هــا  200 ،150 ،10صدم درصد
باالتر برود ،می توانید از پس این وام
بربیاییــد؟ اگر نه ،یک خانه کوچکتر
بخرید یا اجاره کنید».
«نرخ بهــره بانکی در حال حاضر 25
صدم درصد اســت .اگر بــازار خوب
باشد ،ممکن اســت به  1.5یا شاید
 2درصد برسد .این یک افزایش قابل
توجه در طول زمان است».
تال گفت که نرخ های باالتر در آینده
نزدیک ،احتماال پیامدهای بزرگ تری
برای خریداران جدید خواهند داشت
تا برای کسانی که در حال حاضر وام
مسکن دارند:
«میانگین وام مسکن در حال حاضر،
وام مســکن جدید ،حدود 450000
دالر اســت ،پس حســاب کنید .اگر
نرخ بهره را  100صدم درصد افزایش

بر اساس یک نظرسنجی کانادایی ها قصد دارند
در این فصل تعطیالت بیشتر خرید کنند
ایرونیا -نظرســنجی جدید خرید در
تعطیالت به خرده فروشان این امید
را می دهد که مصرف کنندگان آماده
بازگشــت به الگوهای خرید پیش از
پاندمیهستند.
چهارمین نظرســنجی ساالنه خرید
تعطیالت شــورای خرده فروشــی
کانادا نشــان داد که کانادایی ها در
قیاس با ســال گذشته نسبت به این
فصل تعطیالت خوشبین تر و آماده
بازگشت به فروشگاه های فیزیکی و
خرج کردن پول بیشتری هستند.
دایان بریزبویس ،رئیس و مدیرعامل
شورای خرده فروشی کانادا به «سی.
تی.وی نیــوز» تورنتــو گفت« :من
فکر می کنم پیام اصلی این اســت
که مصــرف کنندگان آمــاده خرید
هستند».
این نظرسنجی نشان داد که 30درصد
از شرکتکنندگان قصد دارند قبل از
نوامبر و 36درصد در ماه نوامبر خرید
خود را شروع کنند -اعدادی باالتر از
سال گذشته.
کانادایی هــا تا تعطیــات به طور
متوسط 792دالر هزینه می کنند،
در حالی که خریداران انتاریویی بیشتر
هزینه می کنند – به طور متوســط
 863دالر.
در حالی که بسیاری هنوز به صورت
آنالین هدیه ســفارش مــی دهند،
این نظرسنجی نشــان داد که نوعی

تمایل برای بازگشت به مراکز خرید و
فروشگاه ها به منظور تعامل رودررو با
خرده فروشان وجود دارد.
بریزبویس گفت« :همه ما احساس می
کنیم کــه آن نوع ارتباط و آن تجربه
حضور در فروشگاه را می خواهیم».
این نظرســنجی نشــان داد که 63
درصــد مایل به خرید در فروشــگاه
هســتند ،در حالی که  37درصد به
صورت آنالین خرید می کنند.
بــا این حــال ،خریــداران همچنان
نگران پروتکلهای کووید 19هستند
و میخواهند زودتر خرید کنند تا از
شلوغی جلوگیری کنند .دلیل دیگر
بــرای خرید زودتــر از موعد نگرانی
در مورد مســائل زنجیره تامین است
که مــی تواند پیدا کــردن برخی از

محصوالت را سخت تر کند.
بیش از نیمی از خریداران همچنین
می گویند یکی از مهمترین نکاتی که
هنگام خرید چیزی به آن توجه می
کنند حراج است؛ به همین دلیل است
کــه  43درصد بــرای خرید در بلک
فرایدی 35 ،درصد در ســایبر ماندی
و  34درصد در باکسینگ دی برنامه
ریزی می کنند.
کارت های هدیه همیشه یک کادوی
محبوب به حســاب می آینــد ،اما
امسال افراد کمتری قصد دارند از آنها
استفاده کنند .تنها  16درصد گفتند
که امسال کارت هدیه می دهند ،در
حالی که این رقم در فصل تعطیالت
گذشته  21درصد بود.

دهید ،بایــد  250دالر اضافه در ماه
بپردازید؛ پــس موضوع کم اهمیتی
نیست».
او گفت مالکان خانههایی که در چند
سال آینده نیاز به تامین مالی مجدد
وام مســکن خود دارند ،ممکن است
کمتــر تحت تأثیر قــرار بگیرند زیرا
کانادا در سالهای  2017و  2018در
شرایطی با نرخ بهره باالتر قرار داشت.

در حالی کــه نرخهای بهــره باالتر
میتواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار
دهد ،تال فکــر نمیکند که لزوما به
بهبود توان مالی منجر شود ،زیرا تورم
باالتر در حال حاضر هرگونه افزایش
دســتمزد معنادار ناشــی از کمبود
نیروی کار را جبران میکند:
«من فکر میکنم وقتی نوبت به توان
مالی میرســد ،واقعا سرعت افزایش

نرخ بهره کلیدی است .دوباره ،بازار در
ســال  2022بر مبنای شش افزایش
نرخ قیمت گذاری می شود .این بسیار
بسیار افراطی است و ما می دانیم که
تفاوت قابل توجهی بین آنچه که بازار
فکر می کند و آنچــه در واقع اتفاق
خواهــد افتاد وجــود دارد .اما واضح
اســت که مجبوریم در آینده به نرخ
بهره باالتر فکر کنیم».

رئیس بانک مرکزی کانادا:
تورم گذراست اما کوتاهمدت نیست
تیف ماکلم ،رئیس بانک مرکزی کانادا،
میگوید که تورم ممکن است بیش از
حد انتظار طوالنی شود.
به گــزارش هفته ،ماکلم در مصاحبه
با «سیتیوی» گفت« :فکر میکنم
گذرا بــرای اقتصاددانــان به معنای
دائمی نیست .برای بسیاری از مردم
هم گذرا به این معنی اســت که به
سرعت تمام میشود و شاید من دقیقا
نمیدانم کلمه درســت چیست ،اما
احتماال چیزی است که شما میدانید،
گذرا ،اما نه کوتاهمدت».
بر اســاس آخرین دادههای اداره آمار
کانادا ،نرخ تورم کانادا در حال حاضر
 ۴.۴درصد اســت که نسبت به ۴.۱
درصد در ماه اوت افزایش یافته است.
بانک مرکزی انتظار دارد نرخ تورم تا
پایان سال جاری به نزدیک  ۵درصد
برسد.
کاناداییها تورم را در برخی کاالهای
مصرفی ،مانند گوشــت ،محصوالت
لبنی ،بنزین و وسایل نقلیه ،با پوست
و استخوان حس کردهاند.
ماکلــم میگویــد« :میخواهــم به
کاناداییها اطمینان دهم که تورم را
کنترل میکنیم .ما ابزارها را داریم و
آنها را برای متعادل کردن نرخ تورم به
کار میگیریم».
این ابزارها عبارتاند از سیاستهای
پولی ناظر بر تسهیل وامدهی بانکها،
برنامهای که در ابتــدای همهگیری
آغاز شد ،چنین که بانک اوراق قرضه
دولتی را خریــداری میکند ،عرضه
پول را افزایش میدهد تا نرخ بهره را
پایین نگه دارد.
نرخ بهره بانک برای کاهش هزینههای
استقراض کوتاهمدت برای مشاغل و
خانوارها و ترغیب به بهبود اقتصادی،
در نرخ  ۰.۲۵درصد باقی مانده است.
در ســال  ،۲۰۲۰بانک مرکزی کانادا
تا ســال  ۲۰۲۳افزایش نرخ بهره را
پیشبینی نکــرده بود .بــا توجه به
نگرانیهای جدیــد در مورد تورم که
بســیار فراتر از پیشبینیهای اولیه
بود ،ماکلم این جدول زمانی را به سال

 ۲۰۲۲تغییر داد.
آســیبپذیری کانادا در موضوع
مسکن

تورم بر بازار مسکن نیز تأثیر میگذارد
و قیمت مسکن نسبت به سال گذشته
 ۱۴.۴درصد افزایش یافته اســت .اما
ماکلم میگوید که نرخهای بهره پایین
باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده
است.
وی گفت :مدتی اســت که در مورد
مســکن نگرانیم .کانادا در این زمینه
آسیبپذیر است.
شرکت وام مسکن و مسکن کانادا این
نگرانیهــا را تکرار و بیان میکند که
بازار مسکن در برابر یک رکود بالقوه
آســیب پذیرتر اســت .ارزیابی بازار
مسکن این شرکت به نرخ بهره پایین،
حمایتهای دولتی و درآمدهای قابل
تصرف ،بــه عنوان محرکهای اصلی
افزایش خرید خانه ،اشاره میکند.
ماکلم میگویــد کاناداییها برای به
دست آوردن خانهای که میخواهند
تالش زیادی میکنند ،اما پیشبینی
نمیکند کــه این نوع افزایش قیمت
مسکن به طور نامحدود ادامه یابد.

او گفت« :از کاناداییها نامه میگیرم،
از خانوادههای جوان بازخورد میگیرم.
میدانم که مردم روزگار سختی دارند
و راه حل این مشکل عرضه است ،ما
باید عرضه مسکن را افزایش دهیم».
بیت کوین چطور؟

رئیس بانک کانادا بیت کوین را بخشی
از آینده ارز دیجیتال نمیداند.
ماکلم گفــت« :اجــازه دهید واضح
بگویــم ،بیت کوین یک ارز دیجیتال
نیست .مردم از بیت کوین برای خرید
چیزها استفاده نمیکنند».
ماکلم میگوید که ارز دیجیتال یک
سرمایهگذاری است و میزان خرید و
فروش آن بسیار کم است.
با این حــال ،با اقتصــاد دیجیتالی
فزاینده ،بانک کانادا ســرمایهگذاری
برای توسعه بالقوه یک ارز دیجیتال
کرده اســت .ماکلم میگوید تصمیم
در مورد داشــتن ارز دیجیتال بانک
مرکزی کانادا به عهــده وزیر دارایی
است.
او گفــت« :میدانیم کــه اقتصاد ما
در حال دیجیتالیتر شــدن است و
همهگیری این روند را تســریع کرده
است».
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202

Email: 2500202@gmail.com

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

a better way
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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
՚
and Apple CarPlay™‡
• Android
Auto™
Friday November
12, 2021
8 Issue 1554
• 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
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♦ 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
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$0/$585.
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payments
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$88/$64
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for
Get
r:
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$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.
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key feature
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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
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is signed.
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available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 T
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پروند ه شلیک  ۴۰گلوله
پلیس
جنگ
اتباع آمریکا برای فرار از
تحقیقی تازه نشان می دهد
ایرانی در ونکوور را
یک
شوند
پرداخت ،کانادا پناهندهبهمی
پیشبازدا شت به
برای یک کانادایی با توانایی پرداخت  20درصد و
بست!دریافت
اطالعاتفکر
نداشتن به
به دلیل
هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از

خرید خانه به مراتب گزینه بهتری از اجاره کردن است

ایرونیا -مالکیت خانه برای بســیاری
از کانادایــی ها اولویت اصلی اســت.
در حالی که خرید خانه نقطه عطفی
در نظر گرفته می شــود و می تواند
کیفیت زندگی شما را بهبود ببخشد،
اکثر مردم امیدوارند که خرید آنها یک
تصمیم مالی درست نیز باشد .اخیرا
یک مطالعه نشان داده برای کسانی
که می توانند پیش پرداخت کافی را
تضمین کننــد ،در  91درصد موارد
تحت بررســی ،خرید خانه در کانادا
بیشــتر از اجاره بلندمدت سودمند
است .در این سناریوها فرض می شود
که مالک مــی تواند  20درصد پیش
پرداخت را تامین کند.
کارن یولوســکی ،مدیرعامل شرکت
خدمات امــاک Royal LePage
گفت« :کانادایی ها به دالیل زیادی به
شدت برای مالکیت خانه ارزش قائل
هستند .این نه تنها برایشان غرورآفرین
است ،بلکه احتماال بزرگترین و مهم

ترین ســرمایه گذاری مالی است که
اکثر مردم انجام خواهند داد.
از لحاظ تاریخی ،مالکیت خانه برای
کانادایی ها بسیار سودآور بوده است،
بسیاری از آنها سرمایه گذاری شان در
امالک را در برنامه ریزی بازنشستگی
خود لحاظ کرده اند .داشتن یک خانه

عمدتا به عنوان روشی برای پس انداز
پول و سرمایه گذاری در نظر گرفته
می شود».
مطالعه ای که توســط ویل دانینگ،
اقتصاددان و تحلیلگر بازار مســکن
صورت گرفتــه ،از داده های قیمت
برای  278ســناریو در سراسر کشور

با افزایش مجدد قیمت موادغذایی ،
روزهای سخت در انتظار کانادایی هاست
ایرونیا-به گفته برخی کارشناســان،
کاناداییها احتماال تا چند ماه دیگر
شــاهد افزایش قیمــت خواروبار در
فروشگاههای مواد غذایی محل خود
خواهند بود.
سیلوین شارلبوا ،مدیر ارشد آزمایشگاه
تحلیل مــواد غذایی کشــاورزی در
دانشــگاه دالهــوزی هالیفاکس روز
یکشــنبه به کانال سی تی وی نیوز
گفت که به طور کلــی قیمت مواد
غذایی از ژانویــه تاکنون حدود پنج
درصد افزایش یافته است:
«ممکن است اکنون پنج درصد کم به
نظر برسد ،اما برای مصرف کنندگانی
که به دنبال محصوالت مشابه هستند،
برخی از محصوالت در واقع  20تا 25
درصد افزایش یافته اند».
وقتــی نوبت بــه تــورم جهانی غذا
میرسد ،شــارلبوا میگوید که ما در
حال حاضر در «سومین دور از روند
متوالــی افزایش قیمتها» هســتیم،
که متاسفانه به معنای “چندین ماه
سخت برای خواروبارفروشی هاست”.
او مــی گوید که همــه متوجه این
افزایش ها در باجه گوشت شده اند؛
جایی که قیمت گوشــت گاو بیش
از  50درصد افزایش یافته اســت .او
میگوید کــه قیمت مرغ معموال هر

سال دو تا سه درصد افزایش مییابد،
اما اکنون  13درصــد افزایش یافته
است .گوشــت خوک نیز گران شده
است.
هزینههــای مــواد اولیــه در بخش
فرآوری نیز در حال افزایش اســت و
اقالمی مانند پاستا و سسها گرانتر
میشوند.
شــارلبوا میگوید انتظار میرود که
بسیاری از فرآوری ها میزان تنوع در
غذاهای تولیدی خود را کاهش دهند:
«بنابراین اگر در چند ماه آینده جای
خالی روی قفســهها دیدید ،وحشت
نکنید ،فقط آرام باشید .این فقط به
این دلیل است که خواروبارفروشان در

حال تنظیم مجدد ســبد محصوالت
برندهای خود هستند .اتفاقی که در
حال حاضر رخ می دهد این است که
فقط ما از کاه کوه می سازیم».
با نگاهی به ســال  ،2022انتظار می
رود که باقی مســائل ،عمدتا در مورد
نیروی کار ،عواملی باشند که همچنان
بر کل زنجیــره تامین و حمل و نقل
تأثیر بگذارند.
شــارلبوا گفــت« :ما بــرای حفظ
کارمندان پول بیشتری می پردازیم
که این خبری خوب برای کارمندان
اســت ،اما می دانیــد ،زمانی که در
محیطی با ظرفیت باال و حاشیه کم
هستید ،قیمت ها باید تعدیل شوند».

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

Certified Home Inspector

دستش رســیده که از بسته شده
فرماناو میگوید:
داده است.
پروندهاز خبر
مهاجرتی
امضای
بعد
«ایمیل گفته بود ما اطالعاتی تازه
رییس جمهور آمریکا در ماه
پیدا نکردیم و پرونده را بستهایم .از
مبنی
میالدی
ژانویه
کردم که
2۰17تعجب
سالاین خبر
شــنیدن
هفت
منع ورود
مسلمان بسیار
اتباع این افراد
تحقیقات از
برپلیس
نخست
جاستین
کشور،
ترودواست».
متوقف کرده
خطرناک را
در سال
کانادایگوید
احمدیراد م
۲۰۱۸ها
کانادایی
گفت:
وزیر
کرده
مهاجرت
کانــادا
به
ایــران
از
بدون توجه به ایمان تان ،به شما
اســت تا زندگیای آرام را در کنار
خوشآمدمیگویند.
خانوادهاش در کانادا تجربه کند.
عقیده
کانادایی بر
وکالی
اینبه کانادا
است« :ما
فارسی گفته
او به
آمریکا
ترامپ در
هستنداینکه
مهاجرت کردیم
شهرتا زیبا
و به
کانادا
دولت ایمنی
است،امنیت و
کار خاطر،
بر ازسرآرامش
تا
باشــیم ،ولــی
بابرخوردار
آمریکایینمیتوانم
بیشتری
پناهندگان
باور کنم و هنوز در
چنین چیزی
خواهدرابود.
روبرو
عدالتی هم ندیدهام».
شوکم».

AQUA UNITED

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی

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

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

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

www.abchibc.com

ایرونیا -با افزایش سرسام آور بهای
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو
 ،گزینه هایی از جمله دریافت
مالیات از خریداران خارجی مسکن
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
استانی اجرای آن را راهکاری برای
آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
یافته و متوسط قیمت detached
 homeبه  1.۵میلیون دالر رسیده
است  .چارلز سوسا وزیر دارایی
احمدیراد هنوز با آسیبهای جسمی
انتاریو سال قبل با شجاعت اعالم
و روحی که در آن شــب بر او وارد شده
کرده بود این استان راهی را که
است ،دستوپنجه نرم میکند.
رفته انتخاب
گوید:کلمبیا
بریتیش
نخواهدمرا
ســروصدایی
«هر نوع
او می
آنها
همچون
ندارد
نظر
در
کرد و
ترســاند .میترســم .من از تاریکی
می
مسکن
خارجی
خریداران
برای
میترســم .وقتــی شــب میشــود،
ترسم».اضافه ای در نظر بگیرد.
مالیات
می
لیبرال انتاریو
دولت
عوضصحنه
تیراندازی
هایــی از
اودرگفت که
آزار
آینــد و او را
یــادش م
هنــوز
خریداران
مسکنیبرای
مالیاتبهانتقال
دهند.
می
اولی را کاهش داد.
خانه
گفته
او
به
پلیس
که
گوید
ی
م
نادر
است
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها،
زمانی
گرفتهاند
عوضی
کــه او
در فکر
دادهوواو به
عقیده
سوسا راتغییر
است.نادرست بوده است.
افتادهمکانی
نادرست در
چاره
وی همچنین میگوید که حداقل یکی از
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد
حملهکنندگان را پلیس شناسایی کرده
مسکن تورنتو
وضعیت تازه
تیراندازی،
بازار پس از
بالفاصلــه
بود ،چون
حالروند
بخوبی از
گفت  «:من
افزایشرا
ســوختن
خودرویی در
پلیس
خیاباناخیر باخبرم.
یک سال
درقیمتها
گیسالســون
بلوکدر۳۵۰۰
باید به
)Gislasonقبلپیدافکر
(یک سال
کردمیو تصور
کردم می
شود
ماجرارا پیدا
اینخود
مسیر
اجازهیداد تا
بازار
نیست.
ارتباط با
خودرو ب
این
پرونده
در این
با این
شدن عده
کــسکم
هیچنگران
حال،حاال
کند ولی
راد
مالیاحمد
پروندهی
نشــده و
دستگیر
ورودیبه
توانایی
هستم که
ای
شدههراست!
نتیجهرابسته
کجا را که
دارند.
بدون بازار
این
درحالدر
«متأسفانه
می گفته
نگاهیراد
احمد
اســت :ای
کنی ،عده
اتفاق
این
شــهر
این
در
ســکونتم
آغاز
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی
وحشتناک برای من رخ داد و شوربختانه
باالتر برای خرید هستند و من نسبت

سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
M.Arch

شهروندان آمریکایی برای فرار
کانادا
می یاکندجنگیدن
بازداشت
از
(تقسیمبهبندی بر
اســتفاده
شوند.
پناهنده
مسکن) و با استفاده
میو نوع
شهر
اساس
بینی های
تاریخی،بهپیش
ازبهداده های
پایگاه
نقل از
گزارش هفته
تودی،خانه به
ایمالکیت
گرفتن
اینترنتیدرنظر
آینده و
تعداد
یو.اس.
متداول
سؤال
به
گذاری
سرمایه
عنواناما رو به رشدی از مردم
کم
“خرید خانه بهتر است یا اجاره آن؟”،
آمریکا به دنبال پناهندگی در
از زوایای مختلف می پردازد.
آژانس
گزارش
هستند .به
درکانادا
مجمــوع هزینه های
حالــی که
تعداد
کانادا،
ممکن است
مرزی خانه
خدماتخرید یک
ماهیانه
یک عامل
شهرونداناجاره آن
بیشــتر از
دنبال
باشد،که به
آمریکایی
گرفته
کانادادر نظر
درکه باید
پناهندگیدارد
مهم وجود
در
هستند،
شامل
مسکن
وام
های
پرداخت
شود.
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
اصــل پول و بهره اســت و اصل پول
دو برابر شده و از  ۸۰تن به 1۸7
را می تــوان نوعی پس انداز ،هرچند
درخواست
در البته
است؛
رسیده
تن
حالی که صاحب
دانست.
اجباری
است .بپردازد،
شدهمبلغ را
رد تمام
ها ماه
آنهر
بیشترباید
خانه
نیست .فرار از
واقعی خاطر
آنها به
آن از
برخی
هزینه
اصل
برخیدر ماه
مؤلفه بهره
رفتنبربهایــن،
عالوه
دیگراولبه
زندان و
در
تدریج
به
و
دارد
را
مقدار
بیشترین
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای
طول عمــر وام کاهش و عمال میزان
کانادا
آمریکا ،خواستار اقامت در
پسانــداز اجباری هر مــاه افزایش
هستند .حال و پس از روی کار
مییابد.
آمریکا،
درآمدن
جدیدمورد مطالعه
دولتاز 278
 253مــورد
برآورد
مهاجرت
وکالی
شده ( ،)%91هزینه خالص مالکیت
منهای صرفه
هزینهکهمالکیــت
(کل
آمریکایی
شهروندان
کردهاند
اصل
بازپرداخت
طریق
از
کــه
جویی
بیشتری از ترس دولت دونالد
سرمایه رخ می دهد) کمتر از هزینه
شمالی
ترامپ به سوی مرزهای
اجاره است .در گزارش از این عامل به
خواهان
فرار خواهند کرد و
عنوان “مزیت مالکیت” یاد شده است.
جاری،بود.
خواهند
اقامت در
به طور
کاناداسال
ماهه دوم
در سه
مهاجرت
اداره
گزارش
اساس
بر
متوسطهزینه خالص مالکیت خانه
هزینه اجاره
کمتر از
 769دالر در
اگرچه
کانادا،
پناهندگیماهمرزی
و
آن
معادل
ای
خانه
بود.
درهای کانادا بر روی مهاجران
2۰1۵که اجاره
ســناریوهایی
تاکنون
درصد از سال
درباز9بوده و
بیشتر از خرید ســودمند بود ،اغلب
شهروند
به بیش از چهل هزار
مــوارد در خانههــای لوکــس و در
اما
اقامت
سوری
است،بودند.
دادهمتمرکز
قیمت
های گران
محله
درخواست
پذیرش
درصد
عالوه بر این حداقل پس انداز ماهانه
 245.2دالر بود.
جمعیت
برای این
آمریکایی
شهروندان
پناهندگی

یک
است.که هنگام کار در
درصدایرانی
مهاجری
به
دادگاه
سخنگوي
اندرسون
میلیسا
ژانویه ۴۰
ونکوور در ماه
کوکیتال ِم
منازازماهها
گفت:پس
شده بود،
شلیک
گلوله
یک
کانادا
مهاجرت
به
پرونده
این
که
شد
اعالم
انتظار،
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
دلیل نداشتن اطالعات بسته شده
حمایت،
سال  2۰1۴به دلیل نیاز به
است!
باقی
موافقتبــهشد.
پناهندگی او
نقل از
هفتــه و
بابه گــزارش
تماماً
«سها
آن
بودند.راد ،در
سی» ،نادر
کودکاحمدی
یبی
ترامپ
جمهوری
پس
 ،۲۰۲۱برای
ریاستژانویه
از اولیه ۱۰
ساعات
در
ای
به
غذا
ســفارش
تحویل
ه
خان
در آمریکا و فرمانهای منع
تعدادکینگســتون
۱۴۰۰او،خیابان
بلوک
پناهندگان
مهاجرتی
رسید.
آفریقایی و آسیایی که به سوي
همین که خــودروی خود را پارک
بیشتر
مرزهای کانادا مي روند
کرد ،چهار مرد مسلح او را محاصره
وشده
است.سویش تیراندازی کردند.
سپس به
پزشکان
کالفورد
پال
یکیبعدا ًازپلیس به او
یگوید
احمدیراد م
محل
در
گلوله
۴۰
از
بیش
که
گفت
مرکز سالمت مهاجران و
گلوله از آنها
شــده است
پیدا
فوریه
کاناداکه ۷در ماه
پناهندگان
اصابت
او
پهلوی
و
بــازو
صورت،
به
گفت :هر شخصی که به هر
کردهاند.
مرزهای
دلیلی از آمریکا به سوی
پیشتــر «هفته» در «گزارشــی»
آمریکا
میگوید:
مابه فرار
این پرونده
میکند،نامعلوم
سرنوشــت
زندگی
برای
احمدیراد
امنیاینک
محلبود و
دیگر کرده
اشاره
گوید که رایانامــه (ایمیلی) به
منیسیت.

ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca

به این
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با این
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بهبود وضعیت بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در کانادا

حمایت دوسوم کاناداییها
از برابری مالیاتی در کشور

به گزارش هفته و به نقل از «نشنال
پســت» ،از میــان  ۱۵۵۴کانادایی
شــرکتکننده در نظرســنجی۲۵ ،
درصد گفتند که قویاً از برابری حمایت
میکنند ،برنامهای که بر اســاس آن
دولت فدرال درآمد مالیاتی را مجددا ً
توزیــع میکند تــا اطمینان حاصل
شود که همه استانها دارای سطوح
مشابهی از خدمات عمومی هستند.
 ۴۲درصد دیگر گفتند که تا حدودی
از آن حمایت میکنند.
در همهپرســی ماه گذشته در آلبرتا،
 ۶۱.۷درصــد از مردم آلبرتا به حذف
برابری از قانون اساســی رای مثبت
دادنــد .این اســتان از دهــه ۱۹۶۰
پرداختی برابری دریافت نکرده است.
جیسون کنی ،نخســتوزیر آلبرتا،
نتیجــه همهپرســی را یــک بیانیه
“قدرتمند” خواند .او هنگام انتشــار
نتیجــه در  ۲۶اکتبر گفت“ :ما کام ً
ال
از نخستوزیر انتظار داریم که به روند
اصالح قانون اساسی احترام بگذارد و
با حسن نیت با آلبرتا بنشیند و مذاکره
کند”.
نخستوزیر جاستین ترودو گفت هر
گونه اصالحیه قانون اساسی مستلزم
“اجماع قابل توجه در سراسر کشور”
است .وی خاطرنشان کرد که حذف
بخشــی از قانون اساســی مستلزم
موافقت دولت فدرال و هفت اســتان
است که حداقل  ۵۰درصد از جمعیت
کانادا را نمایندگی میکنند.
تــرودو همچنیــن از کنــی بــرای
همهپرســی انتقاد کرد و خاطرنشان
کرد آخرین بــاری که فرمول برابری
بهروز شد ،در زمان دولت نخستوزیر
سابق استفان هارپر بود که کنی وزیر
کابینه بود.
نظرســنجی آنالین لگر ،که بین ۲۹
اکتبر و  ۱نوامبر انجام شــد ،نشــان
میدهد که هر دو دســته استانهای
به اصطالح “دارا” – که پول دریافت
نمیکنند اما کمکهای مالیاتی فدرال
آنها برای پرداختهای برابر استفاده
میشود – و استانهایی که به اصطالح
“دارا” نیستند – استانهایی که این
پرداختها را دریافت میکنند -از این
برنامه حمایت میکنند.
نظرســنجی لگر نشــان داد که ۶۲

درصــد از پاســخدهندگانی که در
استانهای «دارا» زندگی میکنند ،از
برابری حمایت میکنند ،همانطور که
 ۷۸درصد از پاســخدهندگانی که در
استانهای «ندار» زندگی میکنند،
حمایتمیکنند.
اگرچه کاناداییها عمدتــاً از برابری
حمایــت میکردند ،اکثریــت آنها
میگفتنــد که برخــی از دولتهای
اســتانی از مزایــای ناعادالنــه این
برنامه اســتفاده میکنند ۲۱ .درصد
از پاســخدهندگان به شــدت با این
موضوع موافــق بودند و  ۳۳درصد تا
حدودی موافق بودند ۱۷ .درصد هم
مخالف بودند.
در همیــن حــال ۵۴ ،درصــد از
شــرکتکنندگان در نظرسنجی در
کانــادا گفتند که برخی از دولتهای
اســتانی هنگام تصمیمگیــری در
استان خود ،از مزایای سیستم برابری
استفاده ناعادالنه میکنند.
و اکثریت اندک ( ۵۱درصد) احساس
کردند که دولت فدرال و همه استانها
باید بخشی از هر بحثی در مورد تغییر
برابری باشند.

اقتصاد کانادا در مــاه اکتبر با ایجاد
 31هزار شــغل ،نرخ بیــکاری را به
پایینترین حد در دوران همهگیری
رساند.
با افزایش  31هزار فرصت شغلی در
اقتصاد کانادا ،ماه گذشته نرخ بیکاری
به پایینترین حد در دوران همهگیری
رسید.
به گزارش رســانه هدهد کانادا ،این
درحالی است که اقتصاددانان هشدار
میدهند افزایش فرصتهای شغلی به
طور فزایندهای دشوار است.
با ایجاد  31هزار شغل در ماه گذشته،
نرخ بیکاری برای پنجمین ماه متوالی
کاهش پیدا کــرد و از  6.9درصد در
سپتامبر به  6.7درصد رسید.
بنابر گــزارش مرکز آمــار کانادا با
احتســاب کاناداییهای بیکاری که
جویای کار نیســتند ،نرخ بیکاری در
ماه اکتبر  8.7درصد و از  8.9درصد
در سپتامبر کمتر بوده است.
ناتان جانــزن و کلر فن ،اقتصاددانان
رویال بانک کانادا با انتشــار تحلیلی
نوشت که نرخ بیکاری همچنان باالتر
از نرخ قابل قبول یعنی حدود شــش
درصد است .
لیا نورد ،مدیر ارشــد استراتژیهای
نیروی کار اتــاق بازرگانی کانادا نیز
گفت که پــر کردن تقریباً  900هزار
شغل خالی فعلی خیلی دشوار است.
حتی دشوارتر از سه میلیون شغلی که
در ابتدای همهگیری از بین رفت.
بخشی از مشــاغل که در ماه اکتبر
افزایــش یافتند در صنایــع بودند از
جمله در بخش خردهفروشی که در

مدیر عامل ایرکانادا
یادگیری زبان فرانسه را آغاز کرد
مایکل روسو ،مدیر عامل بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا ،که یک هفته
کابوسوار را پشت سر گذاشته است ،روز سهشنبه  ۹نوامبر با ارسال نامهای
بــه کارکنان ایرکانادا تاکید کرد یادگیری زبان فرانســوی را نزد یک معلم
خصوصی آغاز کرده اســت .به گزارش هفته ،به نقل از ژورنال دو مونریال،
ســخنرانی مدیر عامل ایرکانادا به زبان انگلیسی در اتاق بازرگانی مونترال و
اظهارنظر او درباره زبان فرانسوی موجی از انتقادات شدید علیه او برانگیخت
و موجب شد بیش از دو هزار شکایت از او و شرکت ایرکانادا به کمیساریای
زبانهای رسمی ارسال شود.
آقای روسو در نامه خود اعالم کرد« :همکاران عزیز ،همان طور که میدانید،
صحبتهای من در پاســخ به روزنامه نگاران درباره میزان آشناییام با زبان
فرانسوی ،تعابیر و تفاسیر متعدد و شدیدی برانگیخت .من بابت حرفهایی
که زدم و فشارهایی که به همین علت به شرکت ایرکانادا وارد شد ،صمیمانه
ابراز تاسف میکنم .من مسئولیت کامل حرفهایی را که هفته پیش به زبان
آوردم ،بر عهده میگیریم .افرادی که مرا میشناسند به خوبی میدانند که
این گفتهها انعکاس ارزشها و باورهای من نیست.
احترام ،بخش انفکاک ناپذیر ارزشهای ما و همه تالشهایی اســت که در
ایرکانــادا انجام میدهیم .همان گونه که هفته پیش قول دادم ،بار دیگر بر
تعهدم برای یادگیری زبان فرانسوی تاکید میکنم و باید به شما بگویم که
یادگیری این زبان را نزد یک معلم خصوصی آغاز کردهام».

طی همهگیری به شدت آسیب دیده
بود .وضعیت اشتغال این صنعت برای
اولین بار از ماه مارس به سطح قبل از
همهگیری خود بازگرداند.
در عــوض در بخش مســکن و مواد
غذایی شــاهد کاهــش فرصتهای
شغلی بودیم.
سری تاناباالسینگام ،اقتصاددان ارشد
تی.دی بانک کانادا معتقد اســت که
این موضوع تا حدی به محدودیتهای
مجدد در آلبرتا مرتبط است.
داگالس پورتر ،اقتصاددان ارشد بانک
مونتریال نیز گفت کــه این کاهش
همچنین ممکن اســت نشاندهنده
مشکالت مربوط به استخدام در بارها
و رستورانها باشد.
به گفتــه آمار کانادا فقــط نیمی از
کارمندانی که بین ماههای آگوست و
اکتبر شغل خود را در این صنعت از
دست دادند ،با ایجاد  31هزار شغل به
کارهای خود بازگشتند.
تقریباً از هــر  10کارگر بیکار که در
عرض  12ماه به ســر کار بازگشته،
هفت نفر به همان شغلی که پیش از
همهگیری داشتهاند برگشتهاند.
بهنــوش عامری ،اقتصاددان ارشــد
شــورای اطالعات بازار کار ،گفت که
دادهها نشــاندهنده هیچ نشانهای از
«استعفای جمعی» در کانادا نیست،
بلکه مســائل مربوط بــه بخشهای
خاص ،بهویــژه در صنایع خدماتی با
تماس زیاد مانند مســکن و خدمات
غذایی بوده است.

تعــداد بیــکاران1,365,600 :
()1,421,800
تعــداد شــاغالن19,162,400 :
()19,131,200
نرخ بیکاری جوانان ( 15تا  24سال):
 10.2درصد ()11.3
بیکاری مردان (باالی  6.3 :)25درصد
()6.4
نرخ بیکاری زنان (بــاالی 5.8 :)25
درصد ()5.9

دولت نخستوزیر جاســتین ترودو
ماه گذشــته پس از بهبود اشــتغال،
برنامههای حمایتی گســترده کووید
 ۱۹را به پایان رســاند .بــا توجه به
جدول نرخ اســتخدام استانها در تورم بسیار باالتر از انتظار و بازگشایی
ماه اکتبر و مقایسه با ماه قبل از آن مجدد بازار کار ،بانک مرکزی کانادا ماه
(داخل پرانتز ماه قبل از آن)
گذشته اعالم کرد که میتواند افزایش
نرخ بهره را سه ماه زودتر از آنچه قبالً
کبک  5.6درصد ()5.7
انتظار میرفت آغاز کند.
انتاریو  7.0درصد ()7.3
افزایــش اشــتغال در اکتبر همه در
()5.9
درصد
بریتیش کلمبیا 5.6
بخش تماموقت بود کــه  ۳۶هزار و
البــرادور
درصد
13.9
نیوفاندلنــد و
 ۴۰۰شغل ایجاد کرد .بخش پارهوقت
()13.1
 ۵۲۰۰موقعیت شغلی را از دست داد.
درصــد
9.1
ادوارد
پرنــس
جزیــره
گفتنی اســت کــه متوســط نرخ
()11.3
بیکاری کانادا در بازه زمانی  ۱۹۶۶تا
نوا اسکوشیا  8.3درصد ()8.0
 ۲۰۲۱معــادل  ۷.۸۴درصد بوده که
نیوبرانزویک  9.1درصد ()9.3
پایینترین رقم ثبت شده مربوط به
مانیتوبا  5.3درصد ()5.6
ژوئن  ۱۹۶۶با  ۲.۹درصد و باالترین
()6.3
ساسکاچوان  6.2درصد
رقم ثبت شده مربوط به می ۲۰۲۰با
 ۱۳.۷درصد بوده است.
آلبرتا  7.6درصد ()8.1
در سال  ۲۰۲۰بیشترین اشتغالزایی
ماهانه مربوط به ماه ژوئن و کمترین
جدول نرخ بیکاری استانها در ماه اشتغالزایی مربوط به ماه آوریل بوده
اکتبر و مقایســه با ماه قبل از آن است.
(داخل پرانتز ماه قبل از آن)
به طور میانگین در بازه زمانی ۱۹۷۶
تا  ،۲۰۲۱اقتصاد کانادا در هر ماه ۱۹
کبک  5.6درصد ()5.7
Barristers
and Solicitors
هزار و  ۴۸فرصت شغلی ایجاد کرده
(Tel: )7.3
604-526-1805
اکتبر | Fax:
604-526-8056
درصد
7.0
انتاریو
جدول وضعیت اشتغال در ماه
است که باالترین اشتغالزایی ماهانه
www.kinmanmulholland.com
()5.9
درصد
5.6
کلمبیا
بریتیش
مربوط به آوریل  ۲۰۱۹با  ۱۰۶هزار و
دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
نرخ بیکاری 6.7 :درصد ()6.9
نیوفاندلنــد و البــرادور  13.9درصد  ۵۰۰مورد و کمترین اشتغالزایی نیز
()13.1
()60.9
نرخ اشتغال 61.0 :درصد
Trialژانویه  ۲۰۰۹با منفی ۱۲۴
مربوط به
Lawyers:
مترجم)
جزیــرهو
فرشاد حسینخانی (مشاور
درصــد
9.1
ادوارد
پرنــس
میزان مشارکت 65.3 :درصد ()65.5
 ۸۰۰فرصت شغلی بوده است.
Kinmanهزار
 H.و• Ian
)Farshad H. Khani (Manager

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

Cell: 604-727-4555

MUST SELL

Barristers
Solicitors
OPEN and
HOUSE

Tel: 604-526-1805
Fax: 604-526-8056
Sat. Nov.| 13th
2-4
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

1482-Chippendale Road, West Vancouver

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

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

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
Hong
 -اعاده حیثیت و خسارت

 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل ازمشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

()11.3
نوا اسکوشیا  8.3درصد ()8.0
نیوبرانزویک  9.1درصد ()9.3
مانیتوبا  5.3درصد ()5.6
ساسکاچوان  6.2درصد ()6.3
آلبرتا  7.6درصد ()8.1

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

Cell: 604-727-4555

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

Farshadx@hotmail.com

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،
 امــور جنائــی :قتــل،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
امور گرفت.
خواهد
امور شـما
درگیــری و زدوخــورد
خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
مهاجرت،

Myron
امور D.
Slobogean
604-720-2130
مهاجرت
Sutton 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 ،باﻻترین 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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روایت دست اول یک کهنهسرباز کانادایی
از تجاوزهایی که در ارتش به او شده است

کانادا دومین کشور در رده بندی
بهترین کشورهای جهان شد
پرژن میــرور -کانــادا در رده بندی
بهترین کشــورهای جهان از دیدگاه
عمومی ،به دلیل افزایش درک مثبت
در صحنه جهانی مقام دوم را پس از
آلمان به دست آورد.
در نظرســنجی صورت گرفته توسط
مؤسسه آنهولت – ایپسوس در سال
 ،۲۰۲۱پس از انجام بیش از  ۶۰هزار
مصاحبه آنالین از مردم  ۲۰کشــور
جهان ،تعداد  ۶۰کشور از نگاه مردمان
دیگر کشورها رده بندی شدند.
رده بندی بهترین کشورهای جهان
از ســال  ۲۰۰۵شــروع شده است و
در حالیکــه کانادا همواره در بین ۱۰
کشور برتر این رده بندی قرار داشته،
اما رتبه کانادا در سالهای اخیر دچار
نوسان بوده است.
رتبه بندی سال جاری نسبت به سال
گذشته کمی دچار تغییر شده است،
زیرا کشــورهای جهــان دوباره روی
پای خود ایســتادهاند و با بازگشایی
اقتصــادی و شــروع بــه کار مجدد
بخشهای گردشگری که تحت تاثیر
همه گیری بیماری کووید ۱۹-تعطیل
شــده بودند ،در حال ترمیم وضعیت
خود هستند.
کانادا در رتبه بندی این فهرست در
ســال جاری میالدی به دلیل نفوذ
جهانی باال ،اســتقبال از مهاجران و
میزان پایین جرم و جنایت رتبه خوبی
را کسب کرد و به رده دوم صعود کرده
و باالتر از کشــورهای ژاپــن ،ایتالیا،
بریتانیا و فرانسه قرار گرفته است.
در این فهرست کشورهای سوئیس و
ایاالت متحده آمریکا پس از فرانســه
به ترتیب در ردههای هفتم و هشتم
بهترین کشورهای جهان قرار گرفتند.
کانادا در سال  ۲۰۲۰در این فهرست

جایگاه سوم را به دســت آورده بود.
آمریکا در سال گذشته رتبه دهم را در
فهرست بهترین کشورهای جهان به
دست آورده بود که در سال جاری در
این فهرست دو رده باالتر رفته است.
بریتانیا از نگاه شــرکت کنندگان در
این نظرسنجی آنالین نسبت به سال
گذشته سه پله سقوط کرده و از رتبه
دوم در سال  ۲۰۲۰به رتبه پنجم در
سال جاری رسیده است.
آلمان همچنان با قــدرت و همانند
سال  ،۲۰۲۰در سال جاری نیز مقام
نخست بهترین کشور جهان را به خود
اختصاص داده است و از نگاه شرکت
کنندگان در این نظرســنجی دچار
هیچگونه تغییــری در جایگاه خود
نشده است.
آمریــکا در ســال  ۲۰۲۰و به دلیل
شیوع گسترده ویروس کرونا و تعداد
بسیار زیاد کشته شدگان بر اثر ابتال
به بیماری کووید ،۱۹-از رتبه ششم
در ســال  ۲۰۱۹در این فهرست به
رتبه دهم سقوط کرده بود اما در سال
جاری به دلیل عملکرد مثبت در انجام
واکسیناسیون گسترده در این کشور و
بازگشایی اقتصاد خود به رتبه هشتم
صعود کرد که نشــان دهنــده نگاه
مثبت مردم دیگر کشورها نسبت به
این کشور است.
این در حالی اســت کــه آمریکا پنج
سال پیش و در سال  ۲۰۱۶رتبه اول
فهرست بهترین کشورهای جهان را
در اختیار خود داشت.
در بخــش پایینی این فهرســت نیز
کشورهای عربســتان سعودی ،کنیا،
تانزانیا ،بوتسوانا ،نیجریه و فلسطین به
ترتیب در ردههای  ۵۵الی  ۶۰این رده
بندی قرار گرفتند.

یک کهنهسرباز کانادایی از تجاوزهای
جنســی در حین آموزش در ارتش
پرده برداشته و گفته که وقتی آن را به
مافوقش گزارش داده احساس کرده
است زنجیره فرماندهی به او «کامال
خیانت کردهاند».
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،جاســتین هادسون
میگوید که  ۱۰سال پیش در حین
آموزش افسری هوافضا ،بارها دو سرباز
مــرد دیگر او را مــورد آزار و اذیت و
تجاوز جنسی قرار دادهاند.
او ادعــا میکند کــه در اتفاقی ،یک
سرباز او را در حالی که خواب بود نگه
داشت و دیگری او را دستمالی کرد.
او گفت« :در آن زمان که این را تجربه
میکردم ،احساس ترس کردم .وقتی
تمام شد ،فقط سعی کردم آن را دفن
کنم».
هادسون موارد دیگری را مدعی است
که در آن افراد مشــابه در زمانهای
مختلف او را تا حمام دنبال میکردند،
باسن او را نیشگون میگرفتند ،خود
را بــه او میمالیدند و در مواقع دیگر،
آلتشان را بیرون میآوردند و به پایش
میمالیدند یا در کالس آلتشان را به
بازوی او میکشیدند.
هادســون گفت« :فکر میکنم سر او
فریــاد زدم ،و فکــر میکنم که به او
گفتهام که دســت بردارد .این تجاوز
جنسی است».
این مصیبت به شدت او را تحت تأثیر
قرار داده است.
او گفــت« :مــن از ذهنی ســالم به
احســاس بیارزشــی کامل رسیدم،
احســاس میکــردم کــه حیثیت
انسانیام پایمال شــده ،کام ً
ال مورد
حملهام و احساس شرمندگی کردم».

هادســون ادعــا میکند کــه وقتی
وضعیت را به مافوق خود در آن زمان
گزارش کرد ،ستوان فقط «به او خیره
شد و جوری رفتار کرد که برایش مهم
نبود».
او همچنیــن ادعا میکند که پس از
گزارش آنچه اتفاق افتاده است ،بهطور
ناعادالنه ،خودش تنبیه شده است!
هادســون میگوید که از حمالت و
پاسخی که از مافوقش دریافت کرده
بود ،چنان ناراحت بــود که ارتش را
ترک کرد ،کانــادا را ترک کرد و نام
خود را تغییر داد.
او گفت« :احســاس میکــردم که
زنجیره فرماندهی کام ً
ال به من خیانت
کرده است .بخشی از دلیلی که طول
کشید تا از پس آن بربیایم ،و بخشی
از دلیلــی که کانادا را ترک کردم این
اســت که احساس میکردم کام ً
ال به
من خیانت شده است ،و عمیقاً صدمه
دیدهام .احســاس میکردم نیروهای

مسلح کانادا به من خیانت کردهاند».
هادســون گفت که او میداند که در
ارتش کانادا هم مردان و هم زنان تحت
تأثیر تجاوز جنسی قرار میگیرند ،اما
ممکن اســت مردان در کنار آمدن و
پردازش این موضوع بیشــتر مشکل
داشته باشند.
او میگوید« :احتماالً مردها احساس
میکنند که نمیخواهنــد در مورد
آن صحبت کننــد .بنابراین آنان آن
را بــه روش دیگری پنهان میکنند.
من نمیخواســتم در مــورد آن به
دلیل وضعیت روحی که در آن بودم
صحبت کنم .نمیخواستم خاطرات
آن را زنده کنم… شما کام ً
ال از درون
نابود شدهاید ،کام ً
ال ویران شدهاید».
هادســون گفت این فرض یا انتظار
اجتماعی که مــردان باید فقط مرد
شــوند یا اینکه بایــد بتوانند تجاوز
جنســی را مدیریت کنند ،واقعیت
ندارد.

او گفــت« :اینطــور نیســت… این
میتوانــد هر مــردی را تحت تأثیر
قرار دهد .فقط به این دلیل که شما
مرد هستید به این معنی نیست که
از تجاوز جنسی یا سوء رفتار جنسی
مصون هستید».
داســتان هادســون در زمانی اتفاق
میافتد که نیروهای مسلح کانادا مورد
توجه قرار گرفتهاند ،زیرا این سازمان
با رســواییهای پیدرپی سوء رفتار
جنسی ،تجاوز جنسی ،آزار جنسی،
ســوء مدیریت و شــکایات همراه با
اتهامات پنهانکاری ،مانعتراشــی و
رفتار نادرست مواجه شده است.
چندین افســر ارشد موضوع اتهامات
ذکرشــده قرار گرفتهاند که منجر به
کنارهگیری درجــهداران عالیرتبهی
کانادا شده است.
آنیتا آناند ،وزیر دفــاع تازه منصوب
شــده ،در یکی از اولین اقدامات خود
در این ســمت ،این هفته اعالم کرد
که درخواســت لوئیز آربــور ،قاضی
بازنشســته دیوان عالی کشور ،برای
انتقال تحقیقات و تعقیب پروندههای
سوء رفتار جنسی نظامی به مقامات
غیر نظامی را پذیرفته است.
آربور توصیه کرد که همه پروندههای
جنایی با ماهیت جنسی در نیروهای
مســلح کانادا ،از جملــه پروندههای
تاریخی ،به مقامات غیر نظامی ارجاع
داده شوند ،از جمله پروندههایی که در
حال حاضر در دست بررسی هستند،
مگر اینکه تحقیقات گفته شده تقریباً
کامل شده باشند.
هادسون محتاطانه نسبت به تغییرات
خوشبین است ،اما میگوید که تغییر
فرهنــگ در ارتش کانادا با ســرعت
حلزونی اتفاق میافتد.

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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Get

0 % financing
84 months

Φ

for

on select 2021 Kia models

Get

0 % financing
84 months

The 2021 Forte

Φ

EX Premium

Forte GT shown‡

for

for

Get

0 % financing 84 months
Summer
$ 500 Bonus^

on select 2021 Kia models

Available features:

Φ

+

on select 2021 Forte models

The 2021 Forte

+

The 2022 Sportage
As low as

0.99 %
$1,000
0.99
84

for

Forte GT shown‡

for

Get

0%
$ 500

EX Premium

financing

84

Available features:

months

Φ

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

LX AWD

Sportage SX shown‡

84

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

$

‡

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

1,000

5

$

76 1.99 %
at

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

ANS

%

+

ANS

UNLIMITED KM
5
ASSISTANCE °
UNLIMITED ROADSIDE
KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

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

The 2022 Seltos

$

76 1.99 %

Seltos SX Turbo shown‡

at

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

Seltos SX Turbo shown‡

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

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

Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer
Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer

LX FWD

Weekly lease

Available features:

Φ

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

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C
Offer(s)
ontaxes,
select
through
dealersinsurance,
to qualifed
retail
customers,
on approved
take delivery
July
1 to August
3, 2021.
charge (where
applicable).available
Excludes other
paint new
chargesmodels
($250, where
applicable),participating
licensing, PPSA, registration,
variable dealer
administration
fees, fuel-fill
charges up tocredit,
$100 andwho
down payment
(if applicablefrom
and unless
otherwise
specified). Other
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جوانان کانادایی خود را بدشانس میدانند و به کشورشان دلبستگی ندارند
بســیاری از جوانــان کانادایــی زیر
فشــارهای جامعهای که تحت تأثیر
تغییرات آب و هوایی ،افزایش قیمت
خانه ،نابرابری اقتصــادی و فقر قرار
گرفته اســت ،میگویند که نسبت
به جهتگیری کشورشــان چندان
خوشبیننیستند.
به گزارش هفته و به نقل از «گلوبال
نیوز» ،نظرســنجی موسسه انگوس
رید از رهبران جوان کانادایی نشــان
داد که تقریبا نیمی از پاسخدهندگان
خ به مشکالت
فکر میکردند که پاس 
کانادا نباید برپایهی اصالح اشتباهات
نســلهای قبلی باشــد ،بلکــه باید
جامعهی کانادا را به کل بازسازی کرد.
در این مطالعــه از کاناداییها ،در هر
سنی ،خواسته شــد تا درباره اینکه
آیا خود را «رهبــر» در جوامع خود
میدانند یا خیر ،اظهــار نظر کنند.
پاســخدهندگان خود را بر اســاس
تواناییشان در ایجاد تغییر در جوامع
از طریق مشارکت داوطلبانه و سیاسی
ارزیابی کردند.
این رهبران جوان که همگی زیر ۴۱
سال ســن دارند ،گفتند که احتماالً
منافــع عمومــی را در اولویت قرار
میدهند و به طور کلی معتقدند که
آنچه برای جامعه خوب است از حقوق
و آزادیهــای فردی مــردم اهمیت
بیشتری دارد.
رهبران جــوان همچنین ســطوح
تحصیــات باالتر و ثروت شــخصی
اندکی بیشتر از غیر رهبران را گزارش
کردند و مشخص شد که از نظر نژاد
و جنسیت بسیار متنوعتر از همتایان
قدیمی خود هستند.
شکاف نسلی

مثبت میدانند.
با ایــن حــال ،نســلهای جوانتر
خوشبین هســتند که نســل هزاره
میراثی مثبتتر نسبت به نسلهای
دوران رونــق از خود به جای خواهد
گذاشــت .از طرف دیگر ،نســلهای
قدیمیتر ایمان چندانی بدین ندارند.
نیمــی از افراد باالی  ۴۰ســال فکر
میکنند نســل هزاره جهــان را در
وضعیتی بدتر ترک خواهد کرد.

رهبران و همتایان  ۴۰ســال و کمتر
گفتند که نســل آنهــا فرصت کافی
ندارد .کاناداییهای مســنتر ،بهویژه
آنهایی که  ۵۵ســال بــه باال دارند،
گزارش میدهند کــه با فرصتهای
فراوان «بسیار خوششانس» هستند.
ســه چهارم رهبران  ۴۰ساله و کمتر
موافق هســتند که سفیدپوستان از
فرصتهای اجتماعی که به اقلیتها
داده نمیشوند سود میبرند ،و تقریبا
 ۴۰درصد گــزارش کردنــد که در
ســال  ۲۰۲۰در تظاهرات «زندگی
سیاهپوســتان مهم اســت» شرکت
کردهاند.
نســلهای مســنتر مورد بررســی
معموالً از نظــر کیفیت کلی زندگی
خوششانستر هستند ،در حالی که
همگروههــای جوانتر میگویند که
وقتی صحبــت از پذیرش اجتماعی
و آزادی بــه میان میآید ،احســاس
خوشــبختی میکننــد .رهبران ۳۰
تــا  ۴۰ســاله «فرصتهای ســفر»
را به عنــوان بهتریــن بخش بخت
خود میداننــد ،در حالی که رهبران
مســنتر مالکیت دارایی را به عنوان
یکی از فرصتهای خوشبختی خود
برشمردهاند.

کاناداییهای جوانتر بیشتر گفتند که
گروه سنی آنها «بدشانس» بوده است،
به طوری که حدود  ۴۰درصد از همه

اختالف دیدگاه

موضوعاتپراهمیت

همه پاسخدهندگاننظرسنجی ،صرف
نظر از نسل ،تغییرات آب و هوایی را
به عنوان نگرانی اصلی انتخاب کردند
و اکثریــت گفتند که کانــادا باید بر
حفاظت از محیط زیست بیش از رشد
اقتصادی تاکید کند.
رهبران جوان گفتند که بیشتر نگران
نابرابری اقتصادی ،قیمت مســکن و
آشتی با بومیان هســتند ،در حالی
که رهبران مسنتر گزارش دادند که
بیشــتر نگران تورم و متعادل کردن
بودجهاند.
چه کسی خوششانس است؟

اکثر رهبران جوان  ۴۰ســاله و کمتر
گفتند که میراث پیشــنیان را منفی
میبینند ،در حالی که اکثریت قاطع
رهبران باالی  ۵۵سال این میراث را

این صرفا گفتگو درباره این نیست که

کدام نسل راحتتر بوده یا فرصتهای
بیشتری در زندگی داشتهاند.
این مطالعه همچنین نشان داد که نوع
نگاه نسلهای جوان به کانادا و آینده
این کشور اساســا متفاوت از دیدگاه
بزرگانشان است.
اکثریت افراد باالی  ۴۱سال میگویند
که وابســتگی عاطفی شــدیدی به
کانادا دارند .آنها این کشور و آنچه را
که نشانگرش است دوست دارند .در
حالی که فقط حدود نیمی از افراد زیر
 ۴۱سال وفاداری شدید به کانادا دارند
و مخالفتی با دنبال کردن فرصتهای
بهتر در دیگر کشورها ندارند.
موقعیت جغرافیایی همچنین در نحوه
نگاه کاناداییها به کشــور خود نقش
دارد ،به طــوری که کمتر از نیمی از
کل کبکیها وابستگی شدید به کانادا
را گزارش میدهند.
مسیر پیش رو

نیمی از رهبران  ۱۸تا  ۲۹ساله و دو
نفر از هر پنج نفر از رهبران  ۳۰تا ۴۰
ساله میگویند که تغییرات ساختاری
اساســی مورد نیاز اســت و کانادا از
شروع جدید سود خواهد برد.
با این حال ،آنهایی که  ۵۵سال به باال
دارنــد ،میگویند که جامعه از دنبال
کردن راه نسلها پیشین بهترین سود
را خواهد برد.
این ما را به چه نتیجهای میرساند؟
تجزیه و تحلیل دادههای ارائه شــده
نه تنها شکاف نسلی را در نحوه نگاه
جوانان و مســنترها به کشورشــان
و آنچه از نظر آنها مهمترین مســائل
اســت ،چه از نظر شخصی و چه به
عنوان یک کشــور ،نشــان میدهد،
بلکه به تفاوت در نحوه باور نســلها
نیز اشــاره میکند .کانادا باید برای
رسیدگی به این مسائل توجه الزم را
نشان دهد.

کانادا تا پایان سال  2022تامین مالی
پروژه های سوخت فسیلی در خارج
از کشور را متوقف می کند
ایرونیــا -دولت فــدرال اعالم کرد
یارانههایی را که به شرکتهای نفت
و گاز طبیعی کمک میکند تا پایان
سال آینده فعالیت و در خارج از کشور
توسعه پیدا کنند ،قطع خواهد کرد.
آمریکا ،نیوزلند و کاســتاریکا نیز در
میان  24کشور امضاکننده بیانیه بین
المللیهستند.
کشورها متعهد شده اند که سرمایه ها
را به سمت توسعه انرژی پاک هدایت
کنند.
بــه گفته مقامــات ،اگر هــر یک از
کشــورها این تغییر را اجــرا کنند،
این سیاســت می تواند ساالنه حدود
 15میلیارد دالر ( 18.6میلیارد دالر
کانادا) وجوه دولتی را از سوخت های
فســیلی خارج کرده و به انرژی پاک
منتقل کند.
جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی
طی اعالمیه ای گفــت« :ما در یک
بحران آب و هوایی به ســر می بریم.
نیاز به کاهش فوری انتشــار گازهای
گلخانه ای در هر بخش از اقتصاد ،در
همه جای دنیا داریم .این موضوع البته
در مورد بخش انرژی هم در کنار تمام
بخشهای اقتصاد صدق میکند».
«تصدیق کانادا قابل توجه اســت .ما
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی
در جهان هستیم».
ویلکینســون گفت کــه دولت برای
پایان دادن به یارانه های مناطق نفتی
موضع گرفته است و این اولین گام در
این فرآیند است:
«در طول مبــارزات انتخاباتی ،حزب
لیبرال نه تنها بــه یک تاریخ خاص،
بلکه به حذف تدریجی آن در داخل
کشور نیز متعهد شد .این چیزی است
که ما روی آن کار خواهیم کرد».
هفته گذشته ،کانادا و سایر کشورهای
جی 20اعالمیه مشــابهی برای پایان

دادن به حمایت مالی از نیروگاه های
زغال ســنگ در خارج از کشور صادر
کردند.
ریچــارد فلوریزون ،رئیس موسســه
بین المللی توســعه پایدار مستقر در
وینیپگ ،طی اطالعیه روز پنجشنبه
گفت« :از دیدگاه ما و شرکای مان از
بسیاری سازمان های جامعه مدنی،
این یک روز تاریخی است».
اعالم تامین مالی بین المللی بر توسعه
صادرات کانادا ()EDC؛ یک شرکت
فدرال که انواع حمایت های مالی را
برای کمک به شرکت ها در فعالیت
های بین المللی ارائه می دهد ،تاثیر
خواهد گذاشت.
مِیرید لی ِوری ،رئیس  ECDدر بیانیه
ای ایمیلی گفت« :حمایت ما از بخش
نفت و گاز به طور کلی طی سه سال
گذشته  35درصد کاهش یافته است؛
از  12.5میلیارد دالر تجارت تسهیل
شــده در سال  2018به  8.1میلیارد
دالر در ســال  2020رســیده است.
حجم تجــارت مــا در زمینه نفت و
گاز در ســال جاری به کاهش ادامه
میدهد و تا  30ژوئــن 2.7 ،2021
میلیــارد دالر به بخــش نفت و گاز
تزریق شده است».

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

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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چالشهای داشتن خودروی برقی در کانادا
زمانی که جودی گودوین میخواست
رانندگــی با یک خــودروی برقی را
آزمایش کنــد ،به نمایندگی مراجعه
نکــرد .در عوض ،او به یک مرکز غیر
انتفاعی در شمال تورنتو رفت.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،او در مورد وســایل
نقلیه برقی میگوید« :دستیابی به آنها
سخت است .خواهرم سعی کرد یکی
بخرد و نتوانست یکی از آنها را پیدا
کند».
ایــن مرکز غیر انتفاعــی که پالگن
درایــو ( )Plug’n Driveنام دارد نه
تنها دارای نمایشــگاهی است که در
آن افــراد میتوانند خودروهای بدون
آالیندگــی را آزمایــش کنند ،بلکه
کارکنــان آن مربیانــی آموزشدیده
هستند که به سؤاالت در مورد نحوه
شارژ وســایل نقلیه ،محدوده آنها و
هزینه آنها پاسخ خواهند داد.
کارا کلرمــن ،مدیــر عامــل پالگن
درایو ،که به دنبال تســریع پذیرش
خودروهای الکتریکی در کاناداست،
میگوید« :ما بارها و بارها دریافتهایم
کــه فقط تجربه امتحــان کردن آن
چیزی اســت که مــردم را متقاعد
میکند».
امروزه به دلیل قیمت باالی بنزین یا
احساس فوریت ناشی از تغییرات آب
و هوایی ،تعداد بیشتری از کاناداییها
به فکر روی آوردن به وســایل نقلیه
الکتریکی هســتند .بر اســاس یک
نظرسنجی تازه ،نزدیک به  ۷۰درصد
از کاناداییهایــی کــه قصــد خرید
خودروی جدید در پنج سال آینده را
دارند ،احتماالً برقی میخرند.
اما همزمــان ،خودروهای برقی تنها
کمتر از چهار درصــد از کل فروش
خودرو در سال گذشــته را تشکیل
میدادنــد – حتی در شــرایطی که
کانــادا هدفی اجبــاری را برای تمام
خودروهــای جدیــد و کامیونهای

ســبک فروخته شــده در این کشور
تعیین کــرد کــه تا ســال ۲۰۳۵
آالیندگی صفر داشته باشند.
برای دستیابی به این هدف ،مدافعان
میگویند که باید کارهای بیشــتری
انجام شود.
مشکالت تامین را برطرف کنید

طبق پژوهشی در سال  ،۲۰۲۰تقریبا
دو ســوم نمایندگیها در کانادا حتی
یک وسیله نقلیه برقی برای خرید یا
آزمایش رانندگی ندارند.
اکنون با بیمــاری همهگیر که باعث
ایجاد مشکالتی در زنجیره تامین شده
است ،این بدتر شده است.
مران اســمیت ،مدیر اجرایی انرژی
پاک کانادا ،برنامهای که در دانشــگاه
ســیمون فریــزر قــرار دارد ،گفت:
«افزایش عرضه برای افزایش سرعت
پذیرش خودروهای الکتریکی در کانادا
ضروری است».

او میگوید« :آنها نمیخواهند فناوری
جدید نادیده بخرند ،و نمیخواهند نام
خود را در فهرســت قرار دهند و  ۶یا
 ۱۲مــاه منتظر بمانند تا یک خودرو
بخرند .وقتی به ماشــین نیاز دارید،
اکنون به آن نیاز دارید».
اســمیت گفت که دولــت فدرال به
دستوری قوی و ملی در مورد وسایل
نقلیه بدون آالیندگــی نیاز دارد ،که
از نمایندگیهــای خودروی کشــور
بخواهد «خودروها را داشته باشند و
درصد مشخصی از خودروهای [برقی]
را بفروشند».
مقرون به صرفه بودن یکی دیگر از
مسائل کلیدی است

طبق گــزارش اخیر تیدی ،در حالی
که قیمت خودروهای بدون آالیندگی
در حال کاهش اســت ،آنها نسبت به
همتایان بنزینی خود گرانتر هستند
– تا  ۲۰هزار دالر بیشــتر .ارزانترین
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احداث کارخانۀ «تسال» در کانادا

نگاهی به رسانههای
ایرانیان کانادا -فرانک اسکارپیتی شهردار مارک َهم در انتاریو خبر از احداث یک
غربی دارد با
کشورهایداد .تسال قصد
توسط تسال در این شهر را
فارسی باطری
کارخانۀ تولید قطعات
زبان

خودروی برقی موجود در بازار ،نیسان
ی بُرد باالی ارزان قیمت  4680خود
لیف  ،۲۰۲۲با قیمت  ۳۷هزار و  ۴۹۸احداث این کارخانه تولید سلولهای باتر 
را افزایش دهد.
دالر عرضه میشود.
محمدی
مجید
ســال  ،2019این غول ساخت
نکرد .در
دولت فدرال تــا  ۵۰۰۰دالر تخفیف اســکارپیتی جزئیات بیشــتری ارائه
ارائه میکنــد .اســمیت گفت این خودروی الکتریکی ایاالت متحده ،شرکت کانادایی  Hibarرا خریداری کرد ،که
مشوقها باید تا زمانی که هزینههای پمپهای مورد استفاده در مونتاژ باتریهای پرسرعت را تولید میکند که تسال
استفاده می
روزنامهی برای سلول
جدید خود
که4680
“حمایت”های
کند.چپ را که امروز مؤتلف
جریان
اسالمگرایی و
مبانی
بیــنبهمن 139۵
تاریخ 9
در
خودروهــای برقی و
برابــری
خبررارا به
«خوشحالم
گفت:
توییتر
شهر نزدیک تورنتو
جمهوریشهردا ِر
ادامهییابد و
شــود
ایجاد
ســوز
بنزین
هم
این این
قرارکهدهد.
مورد انتقاد
کمتر
اسالمگراییدراست
اسالمیایناست،
قضاییه
قوهی
رسمی
روزنامه
کارکنانم به
در ازشهر مارک َه
تولیدی
ایجاد یک
کانادا با
هایتسالی
بگذارم
اشتراک
خود،مدرآمد
بخش باید
همچنین
هایهای ک
خانواده
این
برخی
کارخانهمورد
سخن من در
کنم که
اضافه
زندان
احکام غیابی
آگهی
در
ی
پیوندد».
م
ما
قوی
فناوری
و
خودرویی
اکوسیستم
دهند.
قرار
هدف
رابلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
خواهد بود و تجهیزاتِ
کانادا در
تســای
اولین
اینبرمرکز
تخفیف
برنامههای
جمهوریحــال،
در همین
کانادااست.
گذاران
سیاست
تولیدیگیران و
اینمرکزتصمیم
اساس
منتشر کرد.
هنرمندان
اسالمی و
استانی بســیار متفاوت است .انتاریو ،پیشــرفتهای را برای استفاده در کارخانههای گیگا در سراسر جهان در ساخت
آگهیها خانم گوگوش (فائقه آتشین) ،نیکآهنگ توجه کنید که نویسندهی این مطلب همیشه قدردان
آلبرتا ،منیتوبا ،ساسکاچوان و نوناووت باتری تولید خواهد کرد.
ها
کوثر (کارتونیست و روزنامهنگار) ،مرضیه آرمین مالیاتدهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه
در حال حاضر مشــوقی برای خرید تســا بالفاصله در مورد توییت شــهردار اظهار نظر نکرد .سال گذشته ،اندرو
ی
کننده
Dayمحدود
مرزهای
(نویسنده و وبالگنویس و دختر محسن آرمین از بوده است و تالش داشته
خودروهای جدید بــدون آالیندگی باگلینو ،معاون ارشد تسال ،در مراسم روز باتری [event
گفت
]Battery
به
حالییکه
بشکندیدر
رغم برخی
«ادغام سعید
اسالمی)،
اتهاماتامکان م
آنهاباراHibar
عمودی» آن
انقالب که
ها را
دهد باتر
ســایرین به آنها
علی و
مجاهدین مناطق
سازماناســتانها و
اعضایاما سایر
ندارند،
ِ
دارد.
انتقاد
نیز
آنها
کار
و
سازماندهی
ی
نحوه
اینانلو
تارا
م)،
ج
ای
ماهواره
تلویزیون
(مدیر
کریمیان
سریعتر بسازند و تولید سلولهای باتری  4680خود را افزایش دهند.
هایی درخور دارند.
برنامه
ها
این بارسانه
ماموریت
اولینای و
تحویل حرفه
تســاوظایف
عدم انجام
گذشته )2
امین ماهانواری
آرمان
هنرمند)،
و(عکاس
4680
خود را
خودروهای
گفت که
حقیقت،باگلینو
یدهند
اعــداد وو ارقــام
نشــان م
می
چشم
یکها به
«اینرسانه
افزودکارکهاین
اما در
موارد
بسیاری
سهرابسال که
فرهاد نیکویی
فاطمه
رستمی،
جدید
معماری
خواهدازکرد،
آیندهدرآغاز
باتری ودر اوایل
قاضی ،کبک
طبرییکنند:
کــه
ها کار م
مشــوق
باشد».
داشته
که هنوز
هایی
ممکن
است و
سال ،اکثرا ً
یککدام
کلمبیــا1۶،کهتاهــر
قبال و اکنون با برخی
مطلب
وجوداین
نویسندهی
ناشناختهاین
است خورد.
چهار
باالی
بریتیــشزندان (از
وامجدی به
کالیفرنیا
چنددر
آزمایشیوخود
آزاد کارخانه
صورت را در
های 4680
سلول
حال
فعالیت تسال
آنهارا ارائه
برقی
خودروهای
مشــوقهای
است
سالی
همکاری داشته
آنها به
حاضر از
نظام،
تبلیغیدرعلیه
اتهام
محکوم شدهاند.
سال)
برلین
و
تگزاس
در
خود
آینده
های
ه
کارخان
در
را
آنها
تولید
دارد
قصد
و
سازد
ی
م
خودروهای
پذیــرش
در
دهنــد،
می
توهین به خمینی و خامنهای ،توهین به مقدسات ،و اقدام از برخی از آنها رسما (رادیو زمانه ،صدای امریکا) و از
آغاز کند.
هستند.
کشور
الکتریکی
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده
است.
پیشتازبوده
امنیتنیزکشور
علیه

در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این (بیبیسی فارسی) مانع از بیان این انتقادات نمیشود.
ایجاد زیرساخت
کانادا و
بلکه میخواهم از زاویهای دیگر یعنی عدم برخی ازبنیاد
ایرانکه از ایران به این رسانهها
نگارانی
روزنامه
احکام نیست
زبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
فارسی
های
رسانه
در
انعکاس آن
دیگــر از موانع پذیــرش ،در
یکــی
برگزاری
و
خود
حیات
ادامه
برای
ایران
و
کانادا
بنیاد
عزیز,
هموطنان
روزنامهنگار نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
شارژبپردازم.
موضوع
بدین
بودنسایت)
دسترس وب
جز یک
زیرساخت
ها برای
هاینیاز به
مهاجرین
مفید به
آموزشهای
کارجا معه و
کهبرای
یک متنوع
حدود های
تا زمانی که این نوشته را مینویسم بعد از برنامه
بدیل و
در رسانه
باالخص
روزنامهنگار
خودروهای الکتریکی است ،چه راننده
حمایت مادی و معنوی شما دارد .برای حمایت از این بنیاد نیکو کاری به
علت
مخاطب کمتری در مقایسه سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین
“تقاطع”
سایت
ماه ،وب
(که در مرکز
رود ،چه
جادهای
ســفری
به
لینک ارایه شده زیر مراجعه کرده و مبلغ مورد عالقه خود را هدیه بفرمایید
اساساز این احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
دارد)بربرخی
بزرگتر
رسانههای
زندگیکند.
شــلوغ
باشهری
و رسید مالیاتی دریافت نمایید .برای اطالعات در این مورد با شماره
هاازو۶۰۰۰
بیش
کانــادا،
منابع
اینکهمانع از
بگذارید وکهیا البته
جمهوریرااسالمی
رادیوها و تلویزیونهای )3
سایت
طبیعیو وب
کرده است
البیو پیام خود
همراهی باگرفته
 604-800-1977تماس
کانادا
سراسر
در
عمومی
شارژ
ایستگاه
نماید.گرایی
امنیتی اسالم
اخبار سرکوب و
انعکاس
فارسی زبان مثل صدای امریکا ،رادیو فردا ،بی
admin@cif-bc.com
ایمیل
سیرا از طریق
پیامبیخود
مخاطرات ارسال
حدود ۱۲
فارسی ،دارد،
وجــود
کردن :در دوران دوم ریاست
میشود.
اسالمی
جمهوری
و
که
فرانسه
پمپ رادیو
هزاروله ،و
دویچه
رادیوامازمانه،
لینک الزم برای کمک
 www.canadahelps.org/en/dn/t/63466خشنود سازی
بنزین.از منابع عمومی برای کار خود استفاده میکنند جمهوری اوباما سیاست این دولت،
همه
فدرال،
اخیــر
انتخابات
جریــان
ودرمأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود
لیبرالهــا روی برنامهای که شــامل
بیصدا» ،جریان آزاد اطالعات ،و «شکستن سد سانسور» و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار
هزینه  ۷۰۰میلیــون دالری اضافی
یکپارچه
ارجمند با
همشهری
جنتی در سازمان
حرکتی احمد
زیر دست
های سالها
گرفت که
اند.
است  -از انتشار این خبر بازمانده
برای ایجاد  ۵۰هزار ایســتگاه شارژ
ورزشی«هری
هنگام
از تخریب زود
جروم»خروج از
حتی بعد از
مجموعهمیکرد و
اسالمی کار
تبلیغات
الکتریکی و هیدروژنــی جدید بود،
جلوگیری
کنیماز آن سازمان و سیاستهایش
انتقادی
ایران برای یک بار
راهاز اخبار
غفلت
چرا
سرکوب؟دولت به
انداختنــد .اگر
کارزاری
به عمل نیاورد.
این وعده عمل کند ،به زیرساختهای
مصمم است
برایمشورت
کافیبدون
ونکوور
شهرداری شهر نورث
جمهوری
کماکانبه البی
مردمنزدیک
حضورباافراد
شواهد
علت میتواند داشته باشد:
خبریسه
کمک این
کانادا انتشار
عدم
کند.
زیادی م
مجموعه ورزشی «هری جروم» را پیش از ساخت مجموعه جدید که پنج
حال حل
همچنیــن در
درتها
شــرک
سرکوبها در جمهوری اسالمی در صدای امریکا وجود دارد؛ مثل پرداخت
نبودن
اولویت خبری
)1
سال دیگر ساخته خواهد شد تخریب نماید .بستن زودهنگام «هری جروم»
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 3دي ماه1358
(برابر با  4صفر  24 ،1400دسامبر  )1979نقل شده است.

بررسينهائيبرايمعرفيكانديداهايجبههملي

اس���امي كانديداهاي واجد شرايط رياست
جمهوري روز ش���نبه  15ديماه از سوي وزارت
كشور اعالم خواهد شد.
مهندس ميرس���ليم معاون سياسي وزارت
كشور ضمن اعالم اين مطلب گفت :تاكنون تعداد
كانديداتوري خود را جهت شركت در
كسانيكه
فروردین :توجه کردن به کار و وظایف کاری اکنون برای شما از اهمیت ویژهای
نخستين رئيس جمهوري اسالمي اعالم
انتخابات
برخوردار است ،اما اگر شما فکر کنید که کسی به کمک احتیاج دارد ،نمیتوانید
کمکانگشتان دو دست تجاوز نميكند و
تعداد
از
كردهاند
شوید .البته
جواب رد بدهید .ممکن است شما بتوانید بر این مشکل چیره
است.
نفر
ده
حدود
کردن به فردی که نیاز به کمک دارد کار اشتباهی نیست ،اما باعث محدود شدن
اما با وجود س���كوت سخنگوي جبهه ملي
خود شما خواهد شد.
يك مقام بلندپايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي
فکرمعرفي  2كانديدا به توافق نزديك
مورد
مانده در
رهبري
اید ،زیرا
اردیبهشت :شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی
همینمدتي و صديقي.
استبهيعني
شدهاتفاقات
میکنید که در همین مقطعی که هستید خوب است و همه

استفاده از خانههاي خالي
نقطه ختم میشود به همین دلیل تالشی را انجام نمیدهید .در بعضی ازطرح
مراحل

آینده به سر
الزم است که تالش و فعالیتی از خود نشان دهید .بیش از حد در
اس���تفاده از خانههاي خالي در شوراي
طرح
میبرید کمی نیز در امروز زندگی کنید.
انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد.
اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل
برای تان
خرداد  :شما بیشتر از همیشه از درون خود آگاهی دارید اما
سخت شهرسازي در يك تماس تلفني
مسكن و
وزارت
رسد اکنون
است که آنچه را که میدانید توصیف کنید.با این وجود بهبا نظر می
اطالعات اعالم كرد .بر اساس اين طرح
خبرنگار
اید.
نداده
دست
زمام امور از دست تان رها شده است .شما هیچ چیز مهمی را از
دولت خانههاي خالي كمقيمت و متوسط قيمت
کرده
شروع
که
کاری را
خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان
در عوض این توانایی را بدست آوردهاید که آرام باشید و را
بودید به پایان برسانید.
قرار خواهد داد .در اين مورد مهندس يحيوي كفيل
وزارت مسكن و شهرسازي گفت :در مورد خريد
تیر :شما باید با یک مشکل کوچک که تازگی برایتان پیش آمده روبرو شوید.
خانههاي خالي اجباري در كار نخواهد بود.

این هشداری برای شما است که اگر همین االن این مشکل را حل نکنید بعدها و
طی هفته بعد این مشکل قدیمی دوباره آشکار میشود .شاید راه حل سریعی
دانشجويانبهمسلمان پيرو خط امام مستقر در
ذهنتان بیاید ،اما بهتر است با کند و کاو کردن در مورد مشکل و منشا و اساس
جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه افشاگري شماره
آن برای همیشه آن را حل کنید.
كشفمنبعخبري«سيا»دراصفهان

نگاه های پشت ویترین /عکس از :آرشيده شاهنگي

 24خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس
بیشترعامليت سيا و ساواكي بودن تحت
روزاتهام
انقالب به
مرداد  :شما در عین حال که کام ً
ال اهداف خود را شناختهازاید ،روز به
گرفته و با پرداخت رشوه به اشخاص
قرار
تعقيب
دادن دارید ،ولی
رشــد کرده و تواناتر میشوید .شما کارهای زیادی برای انجام
دهید .در كميته مركزي به كار پرداخته
انقالبي
به خاطر اینکه وقت زیادی دارید ،دوســت دارید کارهایمذهبي
بیشتری وانجام
كردند.
معرفي
بود را
دارید .همین برای
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل

لذت بردن شما از زندگی کفایت میکند.

سرایه

اندر ره عشق حاصلی بايد و نيست
از گذشته ديگران برای زندگی خود استفاده كن.
در كوی اميد ساحلی بايد و نيست
ویکتور هوگو
گفتی كه به صبر كار تو نيك شود
مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش.
سه شنبه  3دی  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27458
با صبر تو دانی كه دلی بايد و نيست رمز زندگی همين است.
امروز در تاريخ
عینالقضاههمدانی
مولیر
قاب امروز

تحويلشاه مخلوعبايران رسم ًا از پاناما تقاضا شد

شوراي انقالب و دولت ايران ،از طريق وزارت
جداگانه ،از دولت و
برسید ،دو يادداشت
خارجه ،طي
امور
اهداف تان
شهریور  :مهــم نیست که شما چقدر مصمم هستید تا به
چهل سال پيش در همين روز
ممکن
نه!
یا
روید
می
مسئله این است که شک میکنید که آیا دارید راه درستی
استتا
خواسته
رسمي
بطور
پاناما،
جمهوري
رئيس
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 3دي ماه1358
(برابر با 4صفر 24،1400دسامبر )1979نقل شده است.
شاهراه شما
اســت آنقدر توانایی داشته باشید که همه موانعی را که سر
گرفتهايران تحويل نمايند.
قراررا به
مخلوع
بررسينهائيبرايمعرفيكانديداهايجبههملي
زمانی است که
رياستبه
ايران
خارجه
وزير امور
يادداش���تي كه
اند از میان بردارید و به خوبی از عهده این کار بر میآیید .اکنوندر
شرايط
كانديداهاي واجد
اس���امي
براحتی میتوانید مسیر آینده خود را پیدا کنید.
پاناماسوي وزارت
جمهوريديماه از
رئيسروز ش���نبه 15
عنوان آقاي «ريو» جمهوري
نوش���ته
كشور اعالم خواهد شد.
مخلوع
استرداد شاه
مهندسكه در
شد با تأكيد بر اين نكته
وزارت
سياسي
جدولمعاون
ميرس���ليم
سودوکو
نمايد،کنید
تسريعخورد می
مهر  :با اتفاقاتی که برایتان پیش میآید زیادی جدی و سخت بر
تاكنونوتعداد
اسنادگفت:
اين مطلب
ضمن اعالم
كشور
كليه
قانوني
است:
شده
گفته
زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند ،نیازمند این همه تحقیق را كسانيكه كانديداتوري خود را جهت شركت در
آسان
اعالمدر
اسالميكه
استرداد
اقدامات
انتخابات در
مستندات قابل استفاده
جمهوري
نخستين رئيس
انجام به شما
اجازه دهید
ندارند ،با این کارهای اضافی فقط خودتان را خسته میکنید.
و
نميكند
تجاوز
انگشتان دو
شد.تعداد
كردهاند از
دستهاي مقامات
خواسته
طبق
خواهد
پاناما،
خوش بگذرد و به وقایعی که پیش میآید لبخند بزنید .شما ریسکهای بزرگی حدود ده نفر است.
گرديد.
خواهد
ارائه
سخنگوي جبهه ملي
س���كوت
وجود
ذيصالح كشور پانامااما با
را در زندگیتان انجام میدهید.

پند بزرگان

تقبيحامپراتورهندتوسطكريمخانزند
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ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

 24دسامبر سال  1765ميالدي كريم خان زند رئيس
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
اين
بنويسد و
گفت كه نامه اي به «شاه عالم» امپراتور هند
اقدام اورا كه به انگليسي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح
و محكوم كند .بنويسد كه اجازه داد و ستد در بندربوشهر؛
بله ،ولي امتياز و اختيار؛ نه.
رضاشاه پهلوي وزارت دربار را منحل كرد

رضاش���اه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به
تيمور تاش وزير دربار ،سوم دي ماه  1311وي را بركنار
و وزارت دربار را هم منحل كرد .رضاشاه در توجيه اقدام
خود ،وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و پُرهزينه اعالم
داشت و دستور داد كه از آن پس ،نامه هاي ارسالي مردم،
از طريق يك منشي نظامي به اطالع وي برسد.

د

يك مقام بلندپايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي
قطبزاده:بهشايعاتتوجهنكنيد،منميمانم
رهبري در مورد معرفي  2كانديدا به توافق نزديك
امورصديقي.
وزيرمدتي و
است يعني
صادق قطبشده
خارجه ،در گفت
زاده،

آموزش و پروش اجباري و رايگان درايران

سوم دي ماه س���ال  1321دولت وقت ايران اليحه
قان���ون تعليمات اجباري و رايگان را برای بررس���ی و
تصويب به مجلس شورای م ّلی داد .اين اليحه كه قبال به
تصويب شورای وزيران رسيده بود به تصويب پارلمان نيز
رسيد ،قانون شد و به اجرا گذارده شد.

آبان  :مشغله فکری به شما اجازه نمیدهد که بیشتر استراحت کنید .درحقیقت،

طرحاستفادهازخانههايخالي
شورايدر
شايعاتيدررا كه
اختصاصي با
شنيدي
اطالعاتخانههاي خالي
طرح اس���تفاده از
زندگیتان فکر
این مشغله فکری نمیگذارد که حتی به راههای سادهتر وکردن
رسيد.
تصويب
به
ايران
اسالمي
انقالب
است رد كرد و گفت :من ميمانم و
مطرح
کنید .اگر به نظر میرســد که هیچ راه آسانی برای خارجمورد
موقعیت
شدن ازاواین
اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل
زاده
قطب
بلرزم،
بادها
باين
كه
نيستم
بيدها
آن
از
دشوار وجود ندارد ،خودتان را نگران نکنید.دست از کار من
بکشید تا ببینید که در وزارت مسكن و شهرسازي در يك تماس تلفني
طرح
اين
اساس
بر
كرد.
اعالم
اطالعات
خبرنگار
با
هنوز براي كانديداتوري رياست جمهوري خود
اطرافتان چه اتفاق میافتد.
دولت خانههاي خالي كمقيمت و متوسط قيمت
است.
نگرفته
را
آخر
تصميم
را خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان

عرضهاوراققرضهم ّلی

نقديكفيل
مهندس يحيوي
داد .در اين مورد
قرار خواهد
مجازاتهاي
زندان و
دوستبه
گرانفروشان
آذر  :ممکن اســت به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام باشید اما زیاد
متوسطمورد خريد
وزارت مسكن و شهرسازي گفت :در
شوند
در كار نخواهد بود.
مياجباري
محكومخالي
ندارید این کار را بکنید .حتی اگر برنامهای دارید آسان نیست که متمرکز باشید خانههاي

كهاصفهان
«سيا»در
كشفمنبعخبري
هاي
قيمت
كنندگاني
كنندگان و وارد
توليد
انجام دهید
چرا که ذهن تان سرگردان است اما بهتر است وظایف قبلی تان را
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در
نقدي
مجازات
و
زندان
به
كنند
اعالم
واقع���ي
غيرمشکالت بیشتری جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه افشاگري شماره
زیرا ممکن است فردا فرصت این کار را پیدا نکنید .و یا این که
شد.خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس
محكوم خواهند 24
برای خودتان دست و پا کنید.
از انقالب به اتهام عامليت سيا و ساواكي بودن تحت
اتخاذ
لزوم
ب���ه
توجه
بازرگان���ي با
وزارت
اشخاص
رشوه به
پرداخت
گرفته و با
تعقيب قرار
دی  :قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر بسیار کم شده مذهبي و انقالبي در كميته مركزي به كار پرداخته
بدنبال
كنترل قيمتها
روش عملي و معقولي در
بود را معرفي كردند.
بررس���يکنید
است و دوست دارید به قلبتان گوش دهید تا این که با عقلتان رفتار
تقاضاشد
نتيجهرسم ًااز
مخلوعبايران
تحويلشاه
جهت
پاناماكه
رسيد
باين
هايزیرامفصل
شوراي انقالب و دولت ايران ،از طريق وزارت
ندارید.
آنها
عقلتان گاهی پیشنهادهایی را به شما میدهد که تمایلی به انجام
بازرسي
نظارت
سيستم
امورنيرو،
جلوگيري از اتالف
واز دولت و
جداگانه،
يادداشت
خارجه ،طي دو
دچار
تان
زندگی
ســعی کنید تغییر و تحولی در زندگیتان به وجود آورید،برزیرا
هايخواستهاستتا
قيمترسمي
اس���اسپاناما،بطور
قيمتها را بر رئيسجمهوري
پيشنهادي
شاه مخلوع را به ايران تحويل نمايند.
یکنواختی شده است.
سازد.
عملي
واحدهاي توليدي يا دروارداتي
خارجه ايران به
وزير امور
يادداش���تي كه
جمهوري پاناما نوش���ته
دررئيس
«ريو»
عنوان آقاي
كرمانشاه
گيري
گروگان
سخت
بهمن  :این روزها تصمیم گیری زیاد برایتان ساده نیست ،چرا که بیشتر تمایل شد با تأكيد بر اين نكته كه در استرداد شاه مخلوع
كليه را
خود
گروهي كه
ديروز
صبح
كرمانش���اه �
قانوني و
شده است :اسناد
نمايد ،گفته
تسريع
دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست به عمل بزنید از احساسات افراد
مياسترداد كه
اقدامات
استفاده در
دیگر مستندات قابل
مقاماتدردر
كردند،
معرفي
تهيدس���تان،
ياوري
شوراي
هم آگاه شــوید .بهتر است مدتی صبر کنید تا بفهمید که چه کار میخواهید پاناما ،انجام خواهد شد .طبق خواستههاي
گرديد.متشكله
پرونده
مورد
دادگاهدر
صالحيت
حاليكهبه
خواهد
پاناما ارائه
ذيصالح كشور
بکنید و بعد با فرض اینکه کارتان پیش خواهد رفت با برنامههایتان پیش بروید.
قطبزاده:بهشايعاتتوجهنكنيد،منميمانم
ارتباط
در
كرمانشاه
اسالمي
انقالب
پاسداران
يكي از
صادق قطبزاده ،وزير امور خارجه ،در گفت
شايعاتي را كه در
اطالعات
اختصاصي با
با واقعه خيابان و شنيدي
داشتند.
اعتراض
شهر
منصوري اين
اسفند  :در مــورد هر مسالهای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رکگویی مورد او مطرح است رد كرد و گفت :من ميمانم و
رسيدگي
مامور
قضات
از
تن
دادگستري و
رئيس
دوآن بيدها نيستم كه باين بادها بلرزم ،قطب زاده
من از
حسرت شنیدن
شما گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.سعی کنید افراد را در
خود
جمهوري
رياست
كانديداتوري
براي
هنوز
پروندهکهرادربه گ���روگان گرفتند و كاركنان
اين
صحبتهایتان بگذارید نه این که در رابطه با هر مسائلهایبه
را
چیزی
هر
تصميم آخر را
دست از
امر،
است.اين
نگرفتهبه
اعتراض
به
دادگستري
هاينقدي
مجازات
زندانو
عنوان گرانفروشانبه
دلتان دارید بازگو میکنید.در رابطه با مشکالت تان بیش از حد احساسی عمل
محكومميشوند
كاركشيدند.
میکنید بهتر است این کار را ترک کنید.
توليد كنندگان و وارد كنندگاني كه قيمتهاي

غير واقع���ي اعالم كنند به زندان و مجازات نقدي
محكوم خواهند شد.
وزارت بازرگان���ي با توجه ب���ه لزوم اتخاذ
روش عملي و معقولي در كنترل قيمتها بدنبال
بررس���يهاي مفصل باين نتيجه رسيد كه جهت
جلوگيري از اتالف نيرو ،سيستم نظارت و بازرسي
بر قيمتها را بر اس���اس قيمتهاي پيشنهادي

نگاه هایپشت ویترین /عکس از :آرشيدهشاهنگي

سرایه

اعداماسرارآميز«بريا»رئيسپليسامنيتاستالين

پند بزرگان

اندر ره عشق حاصلی بايد و نيست
از گذشته ديگران برای زندگی خود استفاده كن.
در كوی اميد ساحلی بايد و نيست
ویکتور هوگو
گفتی كه به صبر كار تو نيك شود
مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش.
با صبر تو دانی كه دلی بايد و نيست رمز زندگی همين است.
عینالقضاههمدانی
مولیر
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ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

اوراق قرضه م ّلی يكم ديماه  1330انتشار يافت و از
دو روز بعد ،عرضه آن در شعب بانك م ّلی ايران آغاز شد
كه مورد استقبال مردم قرار گرفت.
هدف از انتشار اوراق قرضه م ّلی ،ترميم احتمالی
َكسری بودجه كشور بود كه با توجه به م ّلی شدن نفت،
مخالفت و تهديدهای دولت لندن و احتمال قطع يا كاهش
درآمدهای مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از عوارض
گمركات جنوب می رفت .در اين شرايط بود كه مصدق
تصميم گرفته بود كه با قرض گرفتن از مردم ،كس���ری
احتمالی بودجه را جبران كند.

ج

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

 23دسامبر  1953و  9ماه پس از درگذشت استالين،
هفت تن از همشهريان گرجستاني او و از جمله «الورنتي
بريا » به اتهام قتل سياسي در سابق و نيز قصد براندازي
دولت مالنكوف اعدام ش���دند .هر هفت نفر سال ها از
مقامات پليس امنيتي ش���وروي بودند و دو تَن از آنان تا
سمت وزارت باال رفته بودند.

جدول سودوکوﺣ�ﻞ
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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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طراحجدولها:داود بازخو

آماده

درياي بسيار
ديوار
زمين آذري
بزرگ
و سقف
ذكردلير
مردرا بابسيار
انگليسي
شماره مجله ،اسم
هرگزونهتعداد حرف خواسته شده
فروريختهشرح در متن مجله را حل کرده
بايگاني ازبین عزیزانی که هر هفته جدول
دسته از خوانندگانی که نسبت
ضمير آن

نوعي پنجره
كفيل

جدول شرح در متن
طراحجدولها:داود بازخو
نوعي پنجره

زمين آذري
سبزي معطر

كفيل

ضميرانگليسي
دوشاب انگور

علم رازي آماده

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

درياي بسيار
بزرگ

ديوار
و سقف
فروريخته

بايگاني

مهماني

رايزن

از توابع
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موش خرما

كشتي خالي

خرج بيهوده

حيوانعلم رازي

وحشي

كشتي خالي
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جنين وحشي

خرج بيهوده
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از توابع ضمير
بهبهان فرانسوي
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شهر فراري
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مدح

جدول متقاطع

پوسيده

متشكر

جدولها زیر نظر :داود بازخو
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دشت
پوشيده

گوسفندزاده
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محبوب
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بر تعجب
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موش خرما
زرين كوب
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فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
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حرف ( ر ) چه تعداد است؟

اثري از دكتر
زرين كوب

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

درختي است

شرعيعزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
خوانندگان
قاب�ل توجه آب
استدر هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
ش�ده
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خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
همسر مرغنام
زن

قطع حيات بزرگ زاده
همسر مرغ
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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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استخدام

به یک خانم فارسیزبان که به
کارهای روزمره مادر مانند خرید،
پخت و پز غذا و غیره ،در کنار مادر
در نورت ونکوور به طور دائمی
زندگی کند ،نیازمندیم.
با تلفن ۱-۷۸۰-۴۳۴-۱۷۲۵
تماس بگیرید۱5۵۶ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره

یک اتاق در آپارتمانی در وودکرافت
با تمامی امکانات  ،استخر ،سونا و
جکوزی اجاره داده میشود.
۱5۵۶ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــیازمــندیهـا
استخدام

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

تدریس
ریاضی  -فیزیک

تمامی سطوح دبیرستان
و دانشگاه

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

ازدواج

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

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

تدریس زبان

بﺮاى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى با شماره زﯾﺮ ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓﺮﻣاﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
ﺗعمﯿﺮات ﻟﻮازم ﮔازى ،و ﻟﻮازم ﺧاﻧﮕﻰ

آموزش گیتار و آواز

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.

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

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

آموزشگاهرانندگی

فهرستمشاغﻞ،
خدمات
ونیازمندیها

امورکنسولی

تدریسخصوصی-تقویتی

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

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

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

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

تفریحات

باربری  ،حمﻞ و نقﻞ

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

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

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

بیمه

رﺿا مﺼبریان
حمید علیﺰاده
زینا نوری (انواع بیمه)

604-984-7715
778-688-8774
604-838-3513

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

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

ﻋﻀو رسمی
نظاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(
Licensed

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

تﻠفن604-77۳-00۹6 :

«برنابی و کوکیتالم»

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

قادری

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

)604( 913-0015

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش رانندگی

«با قیمت نازل»

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

زیر نظر :مریم رئیس روحانی

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

نقاشی

604-771-1762

کالس نقاشی

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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ﻃراحی وبسایت

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

یونکس
علی فراستی

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

کامپ اکسپرس

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

دندانﭙزشک
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

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

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

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

شیشهاتومﺒیﻞ
Auto Glass

604-460-0490

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

فال قهوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشگاه مواد غذایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیﻼنو مارکت

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

فرش و خدمات وابسته
حسین دﻟیری

604-986-8585

قفﻞ و کﻠید

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

604-512-3268

ﻋکاسی و فیﻠمﺒرداری

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

19

Tidey

604-773-7375

قنادی
604-973-0119
604-990-7767

رکس
گلستان

کامﭙیوتر
حمید
سبﺰ (نرم افﺰار)Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گﻞفروشی
604-987-1413

گلباران

مشاور امﻼك
مجید طاﻟبی
فرشته رحیمی
مهرناز کاووسی
علی فراستی

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

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

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

مشاور سرمایه گزاری
604-889-4349

بهروز کاهکش

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

کامبیﺰ مهینسا
پریوش وفایی
اﻟهام مﻌﻈمی
بهروز کاهکش

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

پیوند ونکوور
شهروند بیسی
دانستنیها
فرهنﮓ بیسی
دانشمند
فرهنﮓ ما

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

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

شاهین
رنﮕین کمان
ونکوور کلینینﮓ

ورزش
پیکان (فوتبال)
هاکﺰ (فوتبال)

مدرسه فوتبال TSSA

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

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

وکالتﭘناهندگی
رامین ژوبین

604-440-9562
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مکانیکی بهروز
604-8۲8-6589

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

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

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

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

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

HomeByHoma@gmail.com

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

- Cross Border Immigration Law
- Family Law (Divorce)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

604-620-9598
604-921-4726

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

ز عالی نسب

778-320-

SanazAlinasab88@g
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