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لیربال محافظه کار نیودمکرات سبز آزادیخواه مستقل/غیره

مهاجران از کشورها و مناطق مختلف 
جهان در تورنتو خیلی پراکنده نیستند.

جنوب آسیایی ها (هندوستان، پاکستان، 
بنگالدش، رسیالنکا)، رشق آسیایی ها 

(چینی ها، کره ای ها) و خاورمیانه ای ها 
بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند.

ایرانیان از ویلودیل تا باالی ریچموندهیل 
تعیین کننده هستند.

درآمد میانگین در بزرگشهر تورنتو حدود 
۵۱ هزار دالر در سال است که از میانگین 

 انتاریو ۳ هزار دالر، و از میانگین 
کانادا ۴ هزار دالر بیشرت است.

پولدارترین منطقه، روزدیل (کانادایی ها) 
و کم درآمدترین اسکاربرو - مارکهام یعنی 
دقیقا منطقه با تراکم بیشرتین مهاجر است

ایرانیان در مناطق درآمد متوسط زندگی 
می کنند؛ اما ایرانی ها و افغان ها جزو 

کم درآمدترین گروه ها هستند

بیشرتین میزان درآمد به کانادایی ها (و نه 
مهاجران) تعلق دارد. در میان مهاجران 

چینی ها بیشرت از بقیه پول می گیرند، 
در عین حال دومین گروه از نظر تعداد 

هستند (پس از هندی، پاکستانی، 
بنگالدشی، رسیالنکایی ها).

ایرانی ها و افغان ها کمرتین میزان درآمد 
در میان همه ی اقشار را دارند 
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برای  آینده، ۳۰ هزار تخت  کرد که طی ۱۰ سال  اعالم  انتاریو  اخیرا دولت 
ایجاد خواهد  نیاز به مراقبت دائم دارند  از ساملندان که  استفاده آن دسته 
رساند. خواهد  برابر  دو  به  را  موجود  تخت های  تعداد  ترتیب  بدین  و   کرد 
ایجاد ۵ هزار تخت در بودجه سال جاری دولت انتاریو گنجانیده شده است.

طی مراسمی که در موسسه "مون شانگ" (Mon Sheong) در ریچموندهیل 
برگزار شد، دکرت رضا مریدی، مناینده ریچموندهیل و وزیر علوم اعالم کرد که 
بیش از ۱۰ درصد این تخت ها، یعنی ۶۳۶ تخت در شهرهای ریچموندهیل و 

استوف ویل ایجاد خواهند شد.

موسسه مون شانگ، یک موسسه غیر انتفاعی است که سالیان پیش توسط 
جامعه چینی بزرگشهر تورنتو تاسیس شده است. این موسسه در نقاط متعدد 
بزرگشهر تورنتو با کمک مالی جامعه چینی و نیز کمک های دولتی تاسیساتی 
برای سکونت ساملندان (Senior Home) و نیز برای نگهداری آن دسته از 
ساملندان که نیاز به مراقبت دائم دارند (Long Term Care) را تاسیس کرده 

است.

اعالم کرد که ۳۲۰ تخت توسط  دکرت مریدی 
و  استوف ویل  شهر  در  شانگ  مون  موسسه 
 (Schelgel) شل ِگل  موسسه  در  تخت   ۱۹۲
در   (Arch) آرک  موسسه  در  تخت   ۱۲۴ و 

شد. خواهد  ایجاد  ریچموندهیل 

از  ایرانی  جامعه  کوشندگان  و  بزرگان  که  است  یادآوری  به  الزم 
فرصتی که اکنون پیش آمده است که در آن دولت متعهد به ایجاد 
۳۰ هزار تخت برای مراقبت از ساملندانی که نیاز به مراقبت دائم 
دارند شده، استفاده کنند و برای تاسیس موسسه ای مشابه موسسه 
عام املنفعه مون شانگ اقدام منایند تا ساملندان ایرانی نیز در آینده 
بتوانند در محیطی با فرهنگ و خصوصیات ایرانی به زندگی خود 

ادامه دهند.

اتاوا – ۱۸ می ۲۰۱۸ - امروز اتحادیه کانادایی در کمک به بیامری های 
مناینده  جوهری،  مجید   ،  (CAMIMH) روانی  سالمت  و  روانی 
قهرمان  ن امینده  بعنوان  را  کانادا  فدرال  مجلس  در  ریچموندهیل 
از یک  کمک به سالمت روان امسال معرفی کرد. هر ساله، پس 
روند کاندیداتوری ملی، این اتحادیه فرد یا سازمانی را به عنوان 
قهرمان انتخاب کرده و آنها را به خاطر مشارکت برجسته خود در 

به جامعه و کشور معرفی می مناید. کانادا  سالمت روان در 
او  است.  کانادا  در  روان  سالمت  از  حامیت  مدافع  جوهری  مجید 
پیش نویس الیحه ای را برای ایجاد تغییراتی در قانون مجازات قانون اساسی 

که  کرد  در آن اطالعات مربوط به مشکالت روانی اشخاص، باید پیش از اعالن محکومیت آنها معرفی 
در دادگاه، مورد توجه قرار گیرد. بعالوه او صندوق بهداشت سالمت لیربال ها را ایجاد و رهربی کرده است و 
سپس همین رویه را در کل مجلس اتاوا پیاده سازی منود که بدین ترتیب این حامیت، موضوع بحث و بررسی 

همه ی احزاب در مجلس شد.
فرد فلپس، ریاست این اتحادیه گفت: "در سال جاری، نامزدهای بسیار خوب و باورنکردنی زیادی داشتیم... 
داستان های همه ی آنها از رسارس کشور، الهام بخش بوده است... این روندی چالش برانگیز بود و ما هیجان زده 
هستیم که این قهرمان ها را معرفی کنیم، قهرمانانی که همه ی آنها تغییر دهنده در جامعه خود بوده  و 
هستند، آنها برای ایجاد یک فضای امن برای بحث در مورد سالمت روان و کسانی که با بیامری های روحی 

زندگی می کنند، بسیار سخت کار کرده و می کنند".
قهرمانان جوایز سالمت روانی در کانادا جزیی کلیدی از برنامه ی آگاهی رسانی ساالنه این اتحادیه به رستارس 
امکان پذیر شده  بیائید صحبت کنیم)  (با شعار  با حامیت سخاومتندانه رشکت "بل"  برنامه  این  کاناداست، 
است. مری دیاکون، معاونت رشکت "بل" (با شعار بیائید صحبت کنیم)  گفت: "به همه ی قهرمانان سالمت 
روان، برای نقش شان در رهربی و تعهد در بهبود سالمت روان و سالمتی در کانادا تربیک می گویم... "بل" 
به بیامری های روانی و سالمت روانی و شانزدهمین  کانادایی در کمک  اتحادیه  امروز  از  افتخار دارد که 
قهرمان جایزه های سالمت روان حامیت می کند؛ این رشکت از این افراد و سازمان های برجسته که در افزایش 

آگاهی و کمک به کاهش مشکالت بیامری های روحی تالش می کنند، ستایش به عمل می آورد.
و  رسانه ها  جوانان،  مانند  موضوعاتی  در  دیگر  قهرمانانی  با  همراه   ۲۰۱۸ پارملان  قهرمان  جوهری  مجید 
پژوهش ها، در جوامع و محل های کار آنها در طی مراسمی با حضور و اجرای وزیر بهداشت، جینت پتیتاس 

و جسیکا هوملز (کمدین و نویسنده) که روز سه شنبه، ۸ مه برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت.
مجید جوهری گفت: "وقتی وارد کانادا شدم، به عنوان یک مرد جوان و مانند بسیاری از دانشجویان اطرافم، 
با یک شیوه زندگی جدید در یک کشوری جدید، و مشکالتی مواجه شدم که امروزه به آن سالمتی روانی 
می گوییم... ما در آن زمان در باره این مشکالت صحبت نکردیم، آنرا نفهمیدیم، و یا دسرتسی به خدماتی که 
اکنون خیلی از کانادایی ها به آنها متکی هستند، نداشتیم. این یکی از دالیلی است که من متعهد شدم تا به 
چنین مشکالتی پایان دهیم، و با طرح کردن آن در صحن مجلس و جلب حامیت از منایندگان موفق شدیم 
کانادایی ها در رسارس  بهداشتی و سالمتی  استانداردهای مراقبت های  به  نیز  را  بهداشت روان  که خدمات 

کشور بیافزائیم".

 Richmond Hill MP Majid Jowhari Named 2018’s 
Parliamentary Mental Health Champion
OTTAWA, May 8, 2018 – Today, the Canadian Alliance on Mental Illness and Mental Health (CAMIMH) named 
Majid Jowhari, Member of Parliament for Richmond Hill, this year’s Parliamentary Mental Health Champion. 



19         | www.iranstar.com |Thu, 10 May 2018 - V. 25 - No.1187



20 | Tel: 647.674.4048 |

 درجه حرارت

 نقطه شبنم

 درصد رطوبت

 احتامل بارش برف

 احتامل بارش

 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه - ۱۰ می - ۸ شب - ۲۵ تا ۶۴ دالر 
اجراهای موسیقی اعرتاضی آراندبی، فولک، پاپ 

Harbourfront Centre Theatre, 

231 Queens Quay W, Toronto

جمعه - ۱۱ می - ۷:۳۰ شب - ۲۰ تا ۳۵ دالر 
موسیقی سنتی و کُر رویال رژیمنت کانادا

St. James Cathedral, 

65 Church, Toronto

شنبه - ۱۲ می - ۹ صبح - رایگان  
فستیوال هرنی کمدی تورنتو

Toronto Reference Library, 

789 Yonge, Toronto

پنجشنبه
۱۰ می

جمعه
۱۱ می

شنبه
۱۲ می

یک شنبه
۱۳ می

دوشنبه
۱۴ می

سه شنبه
۱۵ می

چهار شنبه
۱۶ می

پنجشنبه
۳ می

جمعه
۴ می

شنبه
۵ می

یک شنبه
۶ می

دوشنبه
۷ می

سه شنبه
۸ می

چهار شنبه
۹ می

پنجشنبه
۳ می

جمعه
۴ می

شنبه
۵ می

یک شنبه
۶ می

دوشنبه
۷ می

سه شنبه
۸ می

چهار شنبه
۹ می

یکشنبه - ۱۳ می   
روز مادر، جشن و موسیقی و رقص

طول هفته - رایگان 
دیدن شکوفه های گیالس 

در طول این هفته در انتاریو،
یادتان نرود:

1- High Park Toronto 

     1873 Bloor St W, Toronto

2- Kariya Park 

    3620 Kariya Dr, Mississauga

3- Centennial Park 

    256 Centennial Park Rd, Etobicoke

4- Spencer Smith Park 

    1400 Lakeshore Rd, Burlington

5- Niagara-on-the-Lake 

    Town, near Niagara

6- Royal Botanical Gardens 

    680 Plains Rd W, Burlington
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- مک کین: اگر 
ُمردم اوباما برایم 

سخرنانی کند و 
ترامپ نیاید

 کشته های 
طوفان انتاریو 

به ۳ نفر رسید، 
هنوز برخی 

بی برق هستند
- فیسبوک پولی 

می شود
- بارسلونا ۲ - 
رئال مادرید ۲
 در حمله 

به دهکده ای در 
نیجریه ۵۱ نفر 

کشته شدند
 ده ها کشته 

در جنگ قبیله ای 
در اتیوپی

- آغاز انتخابات 
استانی/شهری در 

تونس
 وزیر کشور 

پاکستان در حمله 
مسلحانه بازویش 

زخمی شد
- هزاران نفر را 

سال ها بدون 
محاکمه در زندان 

عربستان
 کشته شدن 

دو فلسطینی 
توسط رسبازان 

ارسائیلی
- حمله نیروی 

هوایی عراق به 
مواضع داعش در 

رشق سوریه
- پایان انتخابات 
پارملانی لبنان با 

پیروزی حزب الله
 انفجار مبب 
در مسجدی در 
افغانستان ۱۴ 

کشته بجا گذاشت
 پنج 

غیرنظامی و پنج 
شبه نظامی در 
درگیری کشمیر 

کشته شدند
- ذخیره بنزین 

اسرتالیا به ۲۰ روز 
کاهش پیدا کرد

- یک زن با ۱۶۰۰ 
قرص مواد مخدر 

در فستیوال 
موسیقی سیدنی 

دستگیر شد
- روحانی به 

آمریکا: هرچقدر 
بخواهیم موشک 

و سالح انبار 
می کنیم

- علیرضا 
جهانبخش آقای 
گل فوتبال هلند 

شد
- سکه از ۲ 

میلیون تومان 
گذشت

- سفر بوریس 
جانسون به 

واشنگنت برای 
حفظ برجام

- ترامپ برای 
بدنام کردن 

مذاکره کنندگان 
آمریکایی برجام 

جاسوس ارسائیلی 
استخدام کرده 

- ترامپ: زمان و 
مکان مالقات با 

رئیس جمهور کره 
شاملی گذاشته شد
- نرخ بیکاری در 
آمریکا به حداقل 

خود رسید
- همکاران کومی 

در اف بی آی 
استعفا دادند

- فضاپیامی ناسا، 
اینسایت، راهی 

مریخ شد
- کشف ۲۰۰ اسب 

ُمرده در صحرای 
آریزونا

- یک روز پس از 
توفان، ۲۳ هزارنفر 

در تورنتو برق 
ندارند

- داگ فور رقیبش، 
تانیا گارانیک آلن را 
از انتخابات انتاریو 

اخراج کرد
 تظاهرات 

ده ها هزار معرتض 
به دولت فرانسه

 آلکسی 
ناوالنی همراه 

با ۱۵۰۰ نفر در 
تظاهرات برعلیه 
پوتین بازداشت 

شدند
 دخرت ۱۶ 

ساله هندی بعد 
از تجاوز زنده 

سوزانده شد
- نتانیاهو در روز 

پیروزی روسیه، 
با پوتین دیدار 

می کند
- آغاز انتخابات 

پارملان لبنان
 تنها گروه 
محارصه شده 

باقیامنده مخالف 
دولت سوریه 

در حمص تا ۲ 
روز دیگر تخلیه 

می شود
- ایران و چین 
درباره خطای 

انسانی و دالیل 
سانحه سانچی 

به نتیجه مشرتک 
نرسیدند

- دالر ۶۳۰۰ 
تومان شد

- پیش فروش 
شش ماهه سکه 

متام شد

- آتش فشان 
هاوایی ده ها 

خانه را ویران کرد
- آمریکا ۲۳ 

شخص حقیقی و 
حقوقی ونزوئال را 

تحریم کرد
- افتضاح در 

آزمایش سیستم 
اعالن خطر 
موبایلی در 

انتاریو و کبک
- کانادا پناهندگان 

آمده از آمریکا 
را بیرون می کند 
مگر آنکه ثابت 
کنند در خطرند
- اولین مناظره 

تلویزیونی 
انتخابات انتاریو

- پوتین برای 
چهارمین بار 

سوگند ریاست 
جمهوری یاد 

کرد، مدودوف را 
بعنوان نخست 

وزیر معرفی کرد
 دو کشته در 
تصادف دو قطار 

در آملان
- هزار گروگان 

بوکوحرام نجات 
داده شدند

- ارسائیل: ایران 
از سوریه به ما 
حمله کند، اسد 

را می کشیم 
و سوریه را 

می گیریم
- تخلیه آخرین 
پایگاه  محارصه 

شده مخالفان 
اسد

 جنگنده های 
عربستان کاخ 

ریاست جمهوری 
یمن را مبباران 

کردند
- سعد حریری 

یک سوم 
کرسی های مجلس 
لبنان را از دست 

داد و حزب الله 
آنها را بدست 

آورد
- کره شاملی به 

آمریکا: دست 
از هوچی گری 

بردارید
- صادق الریجانی 

: تلگرام وسیله 
مجرمان شده

- روحانی: اگر 
اروپا مسئولیت 
آمریکا را قبول 
کند در برجام 

می مانیم
- رایزنی ایران با 
۴ کشور اروپایی 
درباره صلح در 

یمن

 ترامپ آمریکا 
را از برجام خارج 

کرد، اوباما: به 
متحدمنان پشت 

کردیم
- خزانه داری 

آمریکا معامالت 
بوئینگ و ایرباس 
با ایران را لغو کرد

- وزیر خارجه 
آمریکا به کره 

شاملی رفت
- رشکت وابسته 

وکیل ترامپ، 
مایکل کوهن، از 
اولیگارش روسی 

پول بزرگ دریافت 
کرده بود

- شییر، رهرب 
محافظه کاران نیز 

ماری جوانا کشیده 
است

- کریستین 
مور، مناینده 
نیودموکرات 

فدرال بخاطر رفتا 
نامناسب از حزب 

معلق شد
- اروپا: خروج 

آمریکا از برجام 
غلط است

- رسانجام رهرب 
مخالفان در 

ارمنستان نخست 
وزیر شد

- دادستان کل 
نیویورک بخاطر 

اتهام تجاوز 
جنسی به ۴ زن 
کناره گیری کرد

- مجلس روسیه 
مدودف را بعنوان 

نخست وزیر 
روسیه تایید کرد
- آغاز سه شنبه 
شب جشنواره 

کن با فیلم اصغر 
فرهادی

 سوریه: 
ارسائیل به جنوب 
دمشق حمله کرد، 
۹ نفر کشته شدند

- جانشین 
احتاملی رئیس 

جمهوری چین به 
حبس ابد محکوم 

شد
- ارسائیل به قربس 
و یونان لوله گاز 

می کشد
- رهرب کره شاملی 
مجددا بطور غیر 

منتظره ای به پکن 
رفت

- روحانی: 
فعال در برجام 

می مانیم
- یک میلیون 

ایرانی از نرم افزار 
تلگرام خارج 

شدند

- ترامپ: ایران 
برنامه هسته ای 

رشوع کند با 
عواقب شدیدی 
مواجه می شود

- نامزد ریاست 
سیا در  سنا 

متهم به 
شکنجه گری شد
- ترودو: همراه 

با ناتو و اروپا 
به برجام متعهد 

می ماند
 ارسائیل 

مدیر دیدبان 
حقوق برش را 

اخراج کرد
- فرانسه از 

آمریکا به سازمان 
تجارت جهانی 
شکایت می کند

- انگلستان 
بدنبال راه حل 

غیر دالری برای 
همکاری با ایران
- کاهش ارزش 
سهام بوئینگ 

و ایرباس، 
افزایش بزرگ 

سهام رشکت های 
اسلحه سازی و 

قیمت نفت
- اروپا بزرگرتین 

مرکز ساخت 
لیزر را در پراگ 

می سازد
- کره شاملی سه 
زندانی آمریکایی 

را آزاد کرد
- نتانیاهو در 

مسکو با پوتین 
دیدار کرد

 هفت کشته 
و ۱۷ زخمی در 

درگیری پلیس 
افغانستان 

با مهاجمین 
انتحاری

- یمن چند 
موشک به سوی 
عربستان شلیک 

کرد
- مخالف دولت 

مالزی پیروز 
انتخابات شد

- خامنه ای: اروپا 
برای حفظ برجام 

تضمین عملی 
دهد

- منایندگان در 
مجلس ایران 

پرچم آمریکا و 
برجام را آتش 

زدند
- اورهان پاموک 

به ایران رفت

 آتش فشان 
کیالویا در هاوایی 

فوران کرد، زلزله 
۷ ریشرتی آمد

- پلوتونیوم غنی 
شده دانشگاه 
ایالت آیداهو 

گم شد
- قطع کمک 

آمریکا به کاله 
سفیدهای سوریه

- ترامپ 
خروج نظامیان 

آمریکایی از کره 
جنوبی را بررسی 

می کند
- آمریکا حکم 

به دستگیری 
مدیرعامل سابق 

فولکس واگن 
بخاطر تقلب در 
موتور ماشین داد

 یک کشته 
و هزاران قطعی 
برق براثر طوفان 

در انتاریو
- کمیته نوبل: 

جایزه نوبل ادبی 
امسال به کسی 

اعطا منی شود
- استعفای 

رئیس ایرفرانس 
در پی شکست 

مذاکرات با 
اعتصاب کنندگان
- محرم اینسه، 

رقیب اردوغان در 
انتخابات ریاست 

جمهوری ترکیه 
شد

- دخرت حاکم 
دوبی با کشتی 

فرار کرد، نزدیک 
هندوستان 

دستگیر و ناپدید 
شد

- محمود عباس 
بخاطر اظهاراتش 

درباره یهودیان 
و هولوکاست 

عذرخواهی کرد
 مجروحیت 

هزار معرتض 
فلسطینی در 
حمله ارسائیل 

- شکاف بزر
زمین در نیوزیلند 
پس از بارش باران

- رشکت های 
بزرگ اینرتنت 

خانگی هم 
تلگرام را فیلرت 

کردند
- نارص چشم 

آذر، آهنگساز 
رسشناس 
درگذشت

- جام ملت های 
آسیا: ایران 

همگروه با عراق، 
یمن و ویتنام

- پوالنسکی و کازبی 
بعلت اتهامات 

تعرض جنسی از 
آکادمی اسکار 

اخراج شدند
- ترامپ از احتامل 
آزادی گروگان های 
آمریکایی در کره 

شاملی خرب داد
- آمریکا هزاران 

قطعه باستانی به 
رسقت رفته را به 

عراق بازگرداند
- وکیل ترامپ شنود 

شده بود
- صاحبان 

تیم هورتون آمریکا 
کمپانی مادر را سو 

می کنند
- اتاوا در دادگاه 

مناقشه خط نفتی 
ترانس مانتین دخالت 

می کند
- توییرت: کاربران 

پسوردشان را تغییر 
دهند

- دبیرکل سازمان 
ملل از ترامپ 

خواست از برجام 
خارج نشود

 اعتصاب 
راه آهن فرانسه و 
درگیری مجدد با 

پلیس
- ادامه درگیری 

میان رئیس جمهور 
و نخست وزیر 

مجارستان به پارملان 
اروپا کشید

- جدایی طلبان 
باسک اسپانیا انحالل 

کامل گروه «اتا» را 
اعالم کردند

 سیزده معدنکار 
طال در پی زلزله 

آفریقای جنوبی به 
تله افتادند

- توافق تاریخی 
میان سودان و 

اتیوپی درباره آب 
نیل

 ده ها کشته و 
صدها زخمی در 
طوفان شن هند

 آخرین دو گروه  
باقیامنده مخالف 

دولت سوریه جابجا 
یا تسلیم می شوند
- سقوط جنگنده 
سوخو ۳۰ روسی 

در سوریه به دلیل 
ورود پرنده به 

موتور
- سقوط ملک در 

دوبی، سقوط ارزش 
سهام را ایجاد کرد
- ظریف: آمریکا 

مسئول عواقب 
برجام است

- استقالل قهرمان 
جام حذفی شد

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا
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Accounting & 
Bookkeeping Services
Personal & Corporate 
Income Tax  Services
Payroll Services WSIB HST GST

INCOME TAX
E-FILE

Personal, Small Business & Corporate

8131 Yonge St., Suite 211,
Thornhill, ON L3T 2C6

Tel: (416) 900-4188    www.HarmonicTeam.com

Fax: (416) 900-4189                  info@harmonicteam.com
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و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building
لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes
RENOVATION

Salumeh
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