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کانادا شواهدی مبنی برسرنگونی عمدی 
هواپیمای اوکراینی به دست نیاورده است

به گزارش سی.بی.ســی، نســخه ای از 
گــزارش طبقه بندی نشــده در مورد 
شــرایط و علل حمله بــه هواپیمای 
اوکراینی 752  نشــان می دهد کانادا 
هنوز موفــق به اثبــات عامدانه بودن 
حمله به این هواپیما پیدا نکرده است. 
به گفته مدیر سابق سی.اس.آی.اس که 
این تحقیق را بر عهده دارد، تحلیل های 
موردنیــاز، بر اســاس تمام شــواهد و 
اطالعات موجود در اختیار دولت کانادا 

است.

در این گزارش آمده اســت: درحالی که 
تیم ویژه بررســی این موضوع از سوی 
کانادا هیــچ مدرکی مبنــی بر وجود 
برنامه ریــزی از پیش انجام شــده برای 
سرنگونی پرواز 752 پیدا نکرده است، 
اما این مســئله به هیچ وجه مسئولیت 
ایران در مورد مرگ  176 انسان بی گناه 
را کاهش نمی دهــد. با توجه به تمامی 
اطالعات موجود، تیم بررسی های قانونی 
نتیجه گرفت که مجموعه ای از اقدامات 
انجام شــده از ســوی مقامات دولتی 

و نظامــی ایران باعــث ایجاد وضعیت 
خطرناکی شده است که منجر به بروز 
این فاجعه شــده و به طورقطع مقامات 
ایرانی در این سانحه خطرات موجود را 

دست کم گرفته اند.
الزم به ذکر است که اعضای این گروه 
تحقیقاتی، صرفاً اطالعات موجود و در 
دســترس را مورد تجزیه وتحلیل قرار 
داده اند درحالی که فقط ایران به مدارک، 
محل سقوط و شاهدان دسترسی کامل 
دارد بنابراین مسئولیت نهایی در مورد 

همه جنبه های این فاجعه بر عهده ایران 
است.

 این گزارش زمینه را برای تصمیم گیری 
اتاوا در مورد مجازات های اعمال شــده 

علیه ایران فراهم می کند.
جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
نیــز در این گزارش پیامی را خطاب به 
خانواده های قربانیان این حادثه نوشته 
است. او گفته است که دولت کانادا تمام 
گزینه ها از جمله دادگاه بین المللی الهه 

را در نظر خواهد گرفت.
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هر جمعه منتشر می شود

ایرج مصداقی

تشکیل پرونده بین المللی برای رئیسی
بدیلی عملی برای

 راهکار غیرعملی عفو بین الملل

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل انتخاب ابراهیم رئیسی 
را »نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به 

بحران مصونیت ساختاری در ایران دانست«.
عفو بین الملل همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل خواست که با »تأسیس یک مکانیسم 
بی طرف و مستقل« کمک کنند تا »شواهد و اسناد مرتبط 
بــا جدی ترین جرایم بین المللی ارتــکاب  یافته در ایران« 
تقویت شــوند و »زمینه دادرســی های کیفری مستقل و 

عادالنه« علیه مقام های حکومت ایران فراهم شود.
در این مقاله به این مهم پرداخته شده که چنین پیشنهادی 
نه تنها عملی نیســت بلکه پرسش های چندی را در مورد 
مواضع اخیر عفو بین الملل نسبت به جنایات سیاسی دهه 
6۰ و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 

برمی انگیزد.
اولین نکته ی قابل توجه این است که بر اساس سازوکارهای 
کنونی امکان عملی برای اجرای خواســته  عفو بین الملل 
نیســت، چرا کــه دادگاه کیفری بین المللــی به جرائمی 
می پردازد که بعد از سال 2۰۰2 اتفاق افتاده باشند. عالوه 
بر این دولت جمهوری اسالمی هنوز به عضویت این دادگاه 

در نیامده است.
دوم این که شورای امنیت ملل متحد تنها نهادی است که 
می تواند دستور شروع چنین تحقیقاتی را بدهد اما بی تردید 
به دلیل ترکیب اعضای آن دست به چنین کاری نخواهد زد. 
با توجه به عضویت چین و روسیه در این شورا حتی تصور 
چنین راه حلی نیز رویاپردازی است. قطعاً با درک این نکته 
است که عفو بین الملل خواستار تأسیس یک سازوکار جدید 

توسط شورای حقوق بشر شده است.
در این باره یادآوری می شــود که در اردیبهشــت 13۹۹ 
بیش از 15۰ کارشــناس و مقام پیشــین سازمان ملل با 
انتشار نامه ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست 
کرده بودند تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدام های 
گسترده قضایی و ناپدیدشدن اجباری زندانیان سیاسی در 
سال 1367، به مصونیت از مجازات در ایران پایان داده شود. 
آن ها همچنین از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، 
خواسته بودند تا از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.

در روزهای اخیر پس از اولین سخنرانی مطبوعاتی رئیسی، 
آگنس کاالمار، دبیرکل عفو بین الملل درباره راهکار هایی که 
برای پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی وجود دارد، چنین گفت: 
»یک کاری که می توانیم بکنیم همین اســت که اکنون 
انجام می دهیم؛ یعنی نباید ساکت بمانیم و اجازه دهیم این 
اطالعات دروغی کــه درباره تاریخ ارائه می دهند به صورت 

گسترده منتشر شود.«
او افزود: »باید صدای اعتراض خود را بلند کنیم و در کنار 
قربانیان بایستیم و درباره این جنایت ها علیه بشریت صحبت 
کنیم.... اما مهم تر این است که از جامعه بین المللی بخواهیم 
وقتی با ابراهیم رئیسی طرف اند، بدانند با کسی طرف اند که 
در جنایت علیه بشریت دست داشته است. ما در هر مقطعی 

این حقیقت را یادآوری می کنیم.«
البته تالش های دبیرکل عفو بین الملل جای تقدیر دارد، اما 
نمی توان بر این واقعیت چشم بست که چنین توصیه هایی 
که طی ۴ دهه ی گذشته  بارها تکرار شده اند در نهایت تنها 
جنبه ی اخالقی پیدا می کنند. درحالــی که آن چه امروز 

جنبش دادخواهی به آن نیاز دارد اقدام عملی مؤثر است.
شکی نیست که خانم کاالمار به دنبال اقدام عملی نیز هست 
و به همین دلیل از شورای حقوق بشر و جامعه بین المللی 

می خواهد که »سازوکار مســتقلی« برای »بازجویی های 
موثر« درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت هایش 

در نظر بگیرد و در این زمینه اقدام عملی کند.
اما پرسش این است آیا چنین درخواستی از شورای حقوق 
بشــر امکان تحقق دارد؟ برای پاســخ به این پرسش باید 
واقعیت های چندی را درباره اهداف و امکانات این شورا در 

نظر گرفت.
مایلم به طور خالصه این موضوع را بررسی کنم:

نخســت این که تمرکز شــورای حقوق بشر بر کمک به 
کشــورهای عضو ملل متحد برای رفــع نیازهای حقوق 
بشری شــان از راه گفت وگــو، ظرفیت ســازی  و ارائه ی 

کمک های فنی است.
دیگر این که شــورای حقوق بشــر دارای ۴7 عضو است. 
توزیع کرسی ها در شورا که بر اساس موقعیت جغرافیایی 
و سهمیه ای صورت می گیرد به این قرار است: 13 کرسی 
برای گروه آفریقا، 13 کرسی برای گروه آسیا، 6 کرسی برای 
گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه آمریکای التین و 
کارائیب و 7 کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.
نمایندگان گروه آفریقا عبارتند از ساحل عاج، گابن، ماالوی، 
ســنگال، لیبی، موریتانی، ســودان، نامیبیا، بورکینافاسو، 

کامرون، اریتره، سومالی، توگو.
نمایندگان گروه آســیا عبارتند از چین،  نپال، پاکســتان، 
ازبکســتان، ارمنســتان، اندونزی، ژاپن، جزایر مارشــال، 

جمهوری کره،  بحرین، بنگالدش، فیجی، هند، فیلیپین.
نمایندگان گروه اروپای شــرقی عبارتند از روسیه، اکراین، 

لهستان، بلغارستان، جمهوری چک.
نمایندگان گروه آمریکای التین و کارائیب عبارتند از بولیوی، 

کوبا، مکزیک، برزیل، ونزوئال، آرژانتین، باهاما، اروگوئه.
نمایندگان گروه اروپای غربی و ســایر کشورها عبارتند از 

فرانسه ، بریتانیا،  آلمان، هلند،  اتریش، دانمارک، ایتالیا.
حال با توجه به ایــن نکات و نیز با در نظر گرفتن مواضع 
و جهت  گیری کشــورهایی همچون چین و روسیه، کوبا و 
ونزوئال و پاکستان و ازبکستان و هند و ارمنستان و اندونزی 
و کشورهای اسالمی و آفریقایی آیا می توان از شورای حقوق 
بشر و جامعه بین المللی انتظار داشت »سازوکار مستقلی« 
برای »بازجویی های موثر« درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق 
درباره جنایت هایش در نظر بگیــرد و در این زمینه اقدام 

عملی کند؟
آیا این کشــورها اجازه انجام چنین تحقیقی را می دهند؟ 
یادآوری می شود که دولت آمریکا در سال 2۰1۸ به صورت 

اعتراضی شورای حقوق بشر را ترک کرد.
با توجه به توضیحات باال حال به موضوعی می پردازیم که  
در بیانیه عفو بین الملل  غایب است و باعث ابهام در مواضع 

خانم کاالمار گشته است.
آگنس کاالمار، هنگامی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
مورد اعدام های خودســرانه و ناعادالنه، بود ساعاتی پس از 
اعالم خبر بازداشــت حمید نوری با انتشار توئیتی از این 

در روزهای اخیر پس از اولین سخنرانی مطبوعاتی 
رئیسی، آگنس کاالمار، دبیرکل عفو بین الملل درباره 
راهکار هایی که برای پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی 
وجود دارد، چنیــن گفت: »یک کاری که می توانیم 
بکنیم همین است که اکنون انجام می دهیم؛ یعنی 
نباید ســاکت بمانیم و اجازه دهیــم این اطالعات 
دروغی که درباره تاریــخ ارائه می دهند به صورت 

گسترده منتشر شود.«

امر استقبال کرد و یادآور شد: »این نخستین بار است که 
فردی در ارتباط با رخداد سال 1367 ایران در دادگاه متهم 
می شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته 

شدند.«
امروز تحول مهمی در این پرونده صورت گرفته اســت و 
قضات دادگاه سوئد بیش از 2۰ بار حکم به تمدید بازداشت 
وی در شرایط ویژه داده اند. با تشکیل پرونده حمید نوری، 
نام ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس وی و یکی از اعضای 

ارشد هیأت کشتار 67 مطرح شده است.
تاکنون پلیس بخش جنایات جنگی سوئد، و دستگاه قضایی 
این کشور صدها »بازجویی مؤثر« از افراد داشته و بالغ بر ۸ 
هزار صفحه پرونده در زمینه ی کشتار 67 و افراد درگیر در 

آن تهیه کرده است.
با این همه در کمال تأسف آگنس کاالمار به عنوان دبیرکل 
عفو بین الملل هیچ اشاره ای به ربط پرونده ی حمید نوری و 

مورد ابراهیم رئیسی نمی کند.
پرسش بدیهی این است که آیا ساده تر نیست به جای طرح 
خواسته های تقریباً محال به راه حلی که در دسترس است 

اشاره کنیم؟
حمید نوری به حکم دادستان سوئد دستگیر شده و نزدیک 
به 2۰ ماه است که با محدودیت های ویژه زندانی است. آیا 

اقدام عملی باالتر از این می شود انجام داد؟ 
کاالمار تاکید می کند، »الزم اســت که شورای حقوق بشر 
کامال روشــن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایت ها 
می ایســتد و درباره کسانی که مســئول بوده اند تحقیق و 
بازجویی می کند«. او با اشــاره به این که »عدالت یک شبه 
محقق نمی شــود«، خواستار جمع آوری شــواهد درباره 
جنایت های رئیسی می شود. حتی بر فرض تقریباً  محال اگر 
چنین تحقیق و بازجویی صورت بگیرد نیز بی هیچ شکی 

نیاز به تشکیل دادگاه و طی روند حقوقی است.
یادآوری می شود که تحقیقات برای تشکیل پرونده حمید 
نــوری و طی و رونــد حقوقی آن میلیون  هــا دالر هزینه 
برداشته اســت و در این روند بالغ بر 1۰۰  شاهد و شاکی 
مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته اند.  آیا اســتفاده از این 
گنجینه ما را راحت تر به مقصود نمی رساند؟ آیا جمع آوری 
۸ هزار صفحه شواهد که مستقیماً به رئیسی نیز ربط دارند، 
خواســته  دبیرکل عفو بین الملل را برآورده نمی کند؟ آیا 
دبیرکل عفو بین الملل و کارشناسان ملل متحد نمی توانند 
راه میانبر را رفته و از دادســتان ســوئد بخواهند غیاباً به 

پرونده ی رئیسی رسیدگی کند؟
دبیرکل عفــو بین الملل همچنین به گزینه»حوزه قضایی 
بین المللی« اشاره می کند که در کشورهای دموکراتیک و 

به ویژه کشورهای غربی وجود دارد.
او می گوید اگرچه رئیســی اکنون به عنوان باالترین مقام 
اجرایی جمهوری اســالمی مصونیت دارد، اما هنگامی که 
به کشــورهایی سفر کند که حوزه قضایی بین المللی را به 
رســمیت می شناسند این کشورها می توانند از این گزینه 
اســتفاده کنند. جامعه مدنــی و قربانیــان می توانند در 
کشورهای دموکراتیک با تکیه بر حوزه قضایی بین المللی 

اقدام هایی صورت دهند.
خانم کاالمار در این اظهاراتــش به گزینه »حوزه قضایی 
بین المللی« یا اصل »صالحیت جهانی« اشاره می کند که بر 
اساس آن حمید نوری به حکم دادستان استکهلم دستگیر 

شده است.
آیا او نمی تواند از دادستان سوئد بخواهد که بر اساس اصل 
»حوزه قضایی بین  المللی« رئیسی را که در همین پرونده 

سمت ارشدیت بر نوری داشته، به پرونده سنجاق کند؟  
بی شک چنین درخواستی امکان پذیر است. تأکید می شود 
که پرونده حمید نوری یکی از بزرگترین پرونده های تاریخ 
قضایی سوئد است و از آگوست 2۰21 تا آوریل 2۰22 ادامه 

خواهد داشت. 
آخرین پرسشی که مایلم در این جا مطرح کنم از این قرار 
اســت: آیا پس از محکومیت احتمالی حمید نوری در یک 
دادگاه اروپایی، بر اساس قوانین بین المللی و با اتکا به حکم 
دادگاه سوئد که می تواند تبدیل به یک رویه قضایی شود، 
نمی توان اســتدالل کرد که مقام ارشد او که رئیسی است 

بایستی پاسخگو باشد؟
پاسخ به این سؤال نیز مثبت است . درست به همین دلیل 
اســت که رسانه های ســوئد از خبرگزاری ت ت گرفته تا 
تلویزیون ســوئد و دیگر جرائد این کشور پرونده ی رئیسی 
را به پرونده حمید نوری ربط داده اند. می ماند پرسشی که 
پاسخ اش را نمی یابم. چرا عفو بین الملل و غالب رسانه های 
فارســی زبان از مرتبط کردن پرونده رئیسی به پرونده ی 

نوری که در حال رسیدگی است خودداری کرده اند. 

کانادا شواهدی
 مبنی برسرنگونی عمدی 

هواپیمای اوکراینی
 به دست نیاورده است

پرژن میرور- شبکه خبری سی بی سی دریافته است 
که بررسی های هشت ماهه تحقیقات پزشکی قانونی 
و جنایی کانادا شــواهدی مبنی بر اثبات عمدی بودن 

سرنگونی پرواز پی اس 752 به دست نیاورده است.
شبکه خبری سی بی سی یک نسخه از گزارش طبقه 
بندی نشــده ای که درباره شــرایط و دالیل سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی بوده را به دست آورده است. به گفته 
مدیر ســابق CSIS که انجام این تحقیقات را بر عهده 
داشته، این تحلیل بر اساس تمام شواهد و اطالعات در 

دسترس قرار گرفته دولت کانادا انجام شده است.
در این گزارش آمده اســت: “در حالیکه تیم بررســی 
کننــده کانادایی هیچ مدرکی مبنی بر از پیش برنامه 
ریزی شدن سرنگونی پرواز پی اس 752 پیدا نکرده، اما 
به هیچوجه مسؤلیت مرگ 176 انسان بی گناه از ایران 

سلب نمی شود.“
در این گزارش گفته شده که تیم بررسی کننده به این 
نتیجه رسیده است که ایران در ارایه توضیحات معتبر 
درباره علت و چگونگی شلیک موشک نیروهای نظامی 

خود و سرنگونی این هواپیما کوتاهی کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: “با توجه 
به مجموع اطالعات موجود، تیم بررسی کننده نتیجه 
می گیرد کــه مجموعه ای از اقدامــات و اهمال کاری 
مقامات نظامی و دولتی ایران در محلی که پیش از این 
به عنوان منطقه خطر شناخته شده بود و نادیده گرفتن 
جدیت این موضوع باعث ایجاد وضعیت خطرناک شده 

است.“
در این گزارش تاکید شده است که تیم بررسی کننده 
کانادایی فقط با توجه به اطالعاتی که در اختیار داشته 
تجزیه و تحلیل کرده اســت اما تنها حکومت ایران به 
مدارک، محل سقوط و شاهدان دسترسی کامل دارد و 
“مسؤلیت پاسخگویی قطعی و همه جانبه این فاجعه بر 

عهده ایران است.“
ایــن گزارش راه را برای دولت اتاوا و تصمیم گیری در 
مورد مجازات هــای احتمالی علیه ایران فراهم خواهد 

کرد.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز در این گزارش 
پیامی را خطاب به خانواده هــای قربانیان این حادثه 
نوشته است. او گفته است که دولت کانادا تمام گزینه ها 
از جمله دادگاه بین المللی الهه را در نظر خواهد گرفت.

آقای ترودو در این پیام نوشته است: “ این گزارش نشان 
می دهد که توضیحات رسمی ایران از وقایع ناسازگار، 
گمراه کننده و سطحی اســت و عمداً عوامل اصلی را 

نادیده می گیرد.“
در ادامه پیام آقای ترودو در این گزارش آمده اســت: 
“سرنگونی را نمی توان به راحتی بر دوش چند پرسنل 
جــوان انداخت. مقامات عالی رتبــه رژیم تصمیماتی 
گرفتند که منجر به این فاجعه شــد، و جهان نباید به 
آنها اجازه دهد که با مصونیت از مجازات در پشت تعداد 

انگشت شماری از افراد رده پایین پنهان شوند.“
در بخش دیگری از گزارش تیم بررسی کننده کانادایی 
این فاجعه آمده است: “مقامات دولتی و نظامی ایرانی 
از طریق اقدامات و اهمال کاری خود، به طور مستقیم 
پرواز پی اس 752 و دیگر هواپیماهای مســافری را با 
ایجاد شرایطی که یک اپراتور پدافند موشک زمین به 
هوا بتواند به سوی آنها شلیک کند به خطر انداخته و 
از انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این تنش سر 

باز زدند.“
مقامات کانادایــی اعالم کرده اند کــه حکومت ایران 
نتوانســته ثابت کند که پرواز پی اس 752 به اشتباه 
سرنگون شــده است و یافته های ایران از این فاجعه را 

ناقص می دانند.

جاســتین ترودو در این گزارش پیامی را 
این حادثه  به خانواده های قربانیان  خطاب 
نوشته است. او گفته است که دولت کانادا 
تمام گزینه ها از جمله دادگاه بین المللی الهه 

را در نظر خواهد گرفت.
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualified retail customers, on approved credit, who take delivery from June 1 to 30, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $X,XXX, $XX XXXXX fee, $XX tire fee and $XXX 
A/C charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $XXX and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and 
financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. ΦFinancing offers available 
only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 20XX Sportage XX XX (XXXXXX)/20XX Forte XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX/$XX,XXX at XX%/XX% for XX/XX months for a total of XXX/
XXX weekly payments of $XX/$XX with a $X,XXX/$X,XXX down payment. Cost of borrowing is $X,XXX/$X,XXX, includes $X,XXX/$X,XXX Summer Bonus.≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing 
Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 20XX Seltos XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX  includes $X,XXX in credits, based on a total number of XXX weekly payments of $XX for XX months at XX% with $0 security deposit, $X,XXX down 
payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $XX,XXX with the option to purchase at the end of the term for $XX,XXX. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). Δ1% Rate Reduction is a limited 
time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia 
vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances 
can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer 
for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between June 1 and 30, 2021. Summer Bonus of $500 is eligible on the models as follows: 2021 Forte, Forte5, and 
2022 Sportage, and $750 is eligible on: 2021 Rio5, Soul, and 2022 Stinger. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some 
restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice.‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. 
*Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a 
substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on 
select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. 
Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside 
assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualified retail customers, on approved credit, who take delivery from June 1 to 30, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $X,XXX, $XX XXXXX fee, $XX tire fee and $XXX 
A/C charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $XXX and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and 
financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. ΦFinancing offers available 
only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 20XX Sportage XX XX (XXXXXX)/20XX Forte XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX/$XX,XXX at XX%/XX% for XX/XX months for a total of XXX/
XXX weekly payments of $XX/$XX with a $X,XXX/$X,XXX down payment. Cost of borrowing is $X,XXX/$X,XXX, includes $X,XXX/$X,XXX Summer Bonus.≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing 
Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 20XX Seltos XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX  includes $X,XXX in credits, based on a total number of XXX weekly payments of $XX for XX months at XX% with $0 security deposit, $X,XXX down 
payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $XX,XXX with the option to purchase at the end of the term for $XX,XXX. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). Δ1% Rate Reduction is a limited 
time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia 
vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances 
can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer 
for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between June 1 and 30, 2021. Summer Bonus of $500 is eligible on the models as follows: 2021 Forte, Forte5, and 
2022 Sportage, and $750 is eligible on: 2021 Rio5, Soul, and 2022 Stinger. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some 
restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice.‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. 
*Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a 
substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on 
select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. 
Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside 
assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

رادیو فردا- کانادا و ۴۰ کشــور دیگر 
روز ســه شــنبه اول تیر در اجالس 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل از 
پکن خواســتند به ناظران مســتقل 
و بین المللــی اجازه دهد که هر چه 
سریع تر و »بدون هیچ محدودیتی« 
از ایالت سین کیانگ بازرسی کنند. در 
مقابل نماینده چین از کانادا خواست 
»نقص حقوق بشر کشــور خود« را 

متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس٬ 
جدال لفظی روز ســه شنبه چین و 
کانادا تداوم کشــمکش های غرب با 
چین در زمینه حقوق بشــر اســت. 
کشورهای غربی و به خصوص آمریکا 
در سال های اخیر روی عملکرد چین 
در هنگ کنگ و رفتار با مســلمانان 
ساکن ایالت ســین کیانگ متمرکز 
شده و چین در برابر هر گونه انتقادی 
در این زمینه واکنش تندی نشان می 

دهد.
نماینــده چین با اشــاره به کشــف 
باقیمانده اجساد بیش از 2۰۰ کودک 
بومی در یک مدرسه شــبانه روزی 
وابســته به کلیســای کاتولیک در 
کانادا که اخیراً خبرســاز شده، کانادا 
را به بدرفتاری با ســاکنان بومی آن 
کشــور متهم کرد. او خواستار انجام 
»تحقیقات کامــل و بی طرفانه« در 
نحوه رفتار با بومیان، نژادپرســتی و 

بیگانه ستیزی در کانادا شد.
او افزود:»مــا از کانادا می خواهیم که 
نقض حقوق بشر را بالدرنگ متوقف 
کند. نهادهای مســئول در سازمان 
ملل باید وضعیت حقوق بشر در کانادا 
را بررســی کنند. عالوه بر این، کانادا 
همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان 
ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی 

خود بهره برداری کرده است.«
از ســوی دیگر، کانادا بیانیه ای را که 
مورد حمایت ۴1 کشور عمدتاً غربی 
اســت ارائه داد که در آن نگرانی های 
مربوط به نقض حقوق بشر در چین، از 
جمله احداث بازداشتگاه و اردوگاههای 
کار اجباری برای مسلمانان اهل ایالت 

سین کیانگ منعکس شده است.
نماینده کانادا در بخشی از سخنانش 
در اجالس شورای حقوق بشر سازمان 

ملل گفت:»مــا از چین می خواهیم 
که به ناظران مســتقل و بین المللی 
از جمله میشل باشله، کمیسیر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل، اجازه دهد 
که هر چه ســریعتر و بــدون هیچ 
محدودیتــی از ایالت ســین کیانگ 

بازرسی کنند.«
دفتر خانم باشــله از زمان انتصاب او 
بــه این مقام در ســال 2۰1۸ تالش 
کرده زمینه ســفر او به ایالت ســین 
کیانگ را فراهم کند. او روز دوشنبه 
در سخنرانی افتتاحیه اجالس شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل باری دیگر 
ایــن درخواســت را مطــرح و ابراز 
امیدواری کرد که ســفرش به سین 

کیانگ در سال جاری انجام شود.
نماینده کانادا در بخــش دیگری از 
سخنرانی خود گفت که گزارش های 
معتبر نشــان می دهند که بیش از 
یک میلیون نفر بــه طور غیرقانونی 
در ایالت سین کیانگ بازداشت شده 
و بســیاری از آنها در اردوگاه های کار 
و بازداشتگاهها مورد آزار، شکنجه و 

بدرفتاری قرار می گیرند.
او افزود که مســلمانان اویغور و سایر 
اقلیت هــای مذهبــی و قومی عالوه 
بر کنترل شدید از ســوی نهادهای 
انتظامــی چین بــا محدودیت های 

فرهنگی گسترده ای روبرو هستند.
حکومت چین همــواره تاکید کرده 
که ایــن اردوگاهها مراکز بازپروری و 
آموزش های حرفه ای هستند و هدف 
از اعزام مسلمانان به این مراکز مقابله 
با گسترش اسالم افراطی و تروریسم 

است.
بیانیه پیشــنهادی چیــن در مورد 
»نقص حقوق بشر در کانادا« از سوی 
چندین کشور دیگر از جمله روسیه، 
بالروس، سوریه، ایران و کره شمالی 

مورد حمایت قرار گرفت.
نماینده کانادا در بخــش دیگری از 
ســخنرانی خود افزود:»ما اذعان می 
کنیم که حکومت کانادا در گذشــته 
حقوق مردمان بومــی را نقض کرده 
اســت. می دانیم که جامعه جهانی 
خواســتار پایبندی کامــل کانادا به 
موازین حقوق بشر است و توقع خود 

ما نیز کمتر از این نیست.«

جدال لفظی چین و کانادا 
در سازمان ملل

جهان برای رهبری دادگاه بین المللی ضد فساد
به کانادا نیاز دارد

پرژن میرور- چندی پیش در آستانه 
اجــالس ســران کشــورهای گروه 
 Integrity نهاد بین المللی ،)G7(هفت
بــا   Initiatives International
انتشــار بیانیه ای که بیش از صد تن 
از شــخصیت های سیاسی، حقوقی، 
قضایی و فعــاالن اجتماعی و حقوق 
بشری شناخته شده آنرا امضاء کرده 
بودند، خواســتار تأسیس دادگاه ضد 
فســاد بین المللی شدند. پرژن میرور 
همزمان با انتشــار این بیانیه با فرید 
روحانی، عضو هیئت مدیره این نهاد 
غیرانتفاعی گفتگویی در باره اهداف 
و جزئیات بیانیه منتشــر شده انجام 
داد. فریــد روحانی چند روز پیش در 
روزنامه تورنتو استار مقاله ای در همین 
زمینه نوشته که ترجمه کامل آن از 

نظرتان می گذرد.
به نظر می رسد نوعی نگرانی روزافزون 
در مورد این که خالفکاران در واقعیت 
افراد موفقی هســتند، وجــود دارد. 
خبرهای فراوانی در باره مقامات فاسد 
در امور تجاری و مالی منتشر می شود 
که حتی وقتی گرفتار می شوند، به نظر 
هزینه های ناچیــزی را برای کارهای 

ناشایست خود پرداخت می کنند.
بدتر از آن وجود گزارش های پیوسته 
از آن چیزی اســت کــه در جامعه 
بین المللی به عنوان » فســاد بزرگ 
« شــناخته می شود. فســاد بزرگ، 
سوء اســتفاده رهبران ملی کشورها 
از قدرت، در جهت منافع شــخصی 
است. همانطور که مایکل مندل بوم، 
نویسنده و پژوهشگر آمریکایی نوشته 
است: »در سراسر جهان دزد ساالرانی 
وجود دارند که هدف آنها از به دست 
آوردن قدرت ثروت اندوزی برای خود 

است.«
این فساد بزرگ نمی تواند ادامه پیدا 
کند. نخســت آنکه هزینه آن بسیار 
بــاال اســت. در ســال 2۰۰۴ بانک 
جهانی تخمیــن زده بود که مقامات 
فاسد کشــورها هر ساله بیش از یک 
تریلیون دالر رشوه دریافت می کنند. 
سازمان جهانی شفافیت مالی تخمین 
زده است که تنها در جریان های مالی 
غیر قانونی مرتبط با تجارت، هر سال 
بیش از ۸۰۰ میلیــارد دالر و بعضی 
اوقات بالغ بر یک تریلیون دالر مبادله 
می شود. این وضعیت یعنی مناطق در 
حال توسعه دست کم ده برابر آنچه از 
کمک های خارجی دریافت می کنند 
را به دلیل فســاد مقامات رســمی 

خودشان از دست می دهند.
ناوی پیالی، کمیسر عالی حقوق بشر 

ســازمان ملل در سال 2۰13 به طور 
خالصه می گوید: » فساد کشنده است 
… پولی که هر ســال از طریق فساد 
دزدیده می شــود برای ۸۰ بار ســیر 
کردن گرسنگان جهان کافی است … 
فســاد حق آنها برای غذا و در برخی 
موارد حق آنها بــرای زندگی را انکار 

می کند.«
ایــن میزان از فســاد اعتماد به همه 
دولت هــا را تضعیف می کنــد. این 
تصــور که رهبــران کشــورها فقط 
برای منافع شخصی دزدی می کنند 
اعتماد عمومــی در توانایی برای حل 
مســایل بزرگی مانند صلح و امنیت، 
بی عدالتی، تغییــرات آب و هوایی و 
تخریب محیط زیست را که بشریت با 
آن روبرو است از بین می برد. ما فکر 
می کنیم که از این پس وجود دنیایی 

بهتر امکا  ن پذیر نیست.
البته مشــکل این اســت که چگونه 
می توان برای اپیدمی فساد راه حلی 
پیدا کرد. چگونه می توانیم به آن سوی 
مرزهای کشورهایی که قادر به اجرای 
قوانین نیســتند و یا قصــدی برای 
اجرای آن ندارند دسترسی پیدا کنیم؟

همین پرسش نخستین عامل امیدوار 
کننده را آشکار می کند. فساد بزرگ 
تقریباً در تمام کشــورها غیر قانونی 
است. در ســال 2۰۰5، 1۸7 کشور 

جهان کنوانســیون مبارزه با فســاد 
سازمان ملل متحد را امضاء کردند که 
اجرایی شد و تقریباً تمام این کشورها 
قوانین الزم برای جرم انگاری رشوه، 
پولشــویی و اختالس از منابع ملی را 

تصویب کردند.
به عبارت دیگر، این کشورها به طور 
رسمی )اگر نه به طور صادقانه( یک 
تعهد قانونی بین المللی برای اجرای 
این قوانین در برابر رهبران فاسد را به 
رسمیت شناخته اند. اما دزد ساالرانی 
که قدرت را تصاحب می کنند از این 
قوانین پیروی نمی کنند. آنها رسانه ها 
را سانسور می کنند، قوه قضائیه را به 
ُسخره می گیرند و در انتخابات آزاد و 
عادالنه دخالــت می کنند. آنها قانون 
را زیر پــا می گذارند و بدون مجازات 

دزدی می کنند.
بنابراین آنچه نیاز اســت، یک دادگاه 
بین المللی ضد فســاد است که مجاز 
به تحقیق، قضــاوت و اجرای قوانین 
ضد فساد باشد. این ایده مورد حمایت 
رییس جمهور اسبق کلمبیا و برنده 
جایزه نوبل، خوان مانوئل ســانتوس، 
ناوی پیالی کمیســر عالی پیشین 
حقوق بشــر ســازمان ملل، و افراد 
مشــهور کانادایی همچون پیتر مک 
ِکی، آلن راک و لوید اکسوورتی همراه 
با بسیاری دیگر از افرادی که اعالمیه 

حمایت از وجود دادگاه بین المللی ضد 
فساد را امضاء کردند قرار گرفته است.
دادگاه بین المللی ضد فساد می تواند 
به عنوان آخرین راه حل مورد توجه 
قرار بگیرد. می تواند بر اساس قوانین 
موجــود و تنها زمانی کــه نهادهای 
بازرســی داخلی و دادگاه ها از انجام 
این کار کوتاهــی کردند عمل کند. 
بدین ترتیب اجرای قوانین داخلی را 
مشروعیت می بخشد و اختیار توقیف 
اموال و دارایی های به دست آمده غیر 
قانونی و در حقیقت محاکمه و زندانی 
شدن مجرمان را در بر خواهد داشت.

اجــرای اینگونه قوانیــن بین المللی 
دزدساالران  نیســت.  ساده  هیچگاه 
تمایلی به پیوســتن به هــر نهادی 
که آنها را مــورد تهدید قرار می دهد 
نخواهند داشت. اما اگر چندین مرکز 
مالی مهم شریک کشورها شوند پول 
دزدســاالران در معــرض صالحیت 

دادگاه خواهد بود.
عالوه بر این، در کشورهایی که فساد 
باعث آشفتگی می شود فشار عمومی 
و تغییر در رهبری می تواند کشورهای 
تحت سلطه دزدساالران را به عضویت 
کنوانســیون بین المللی ضد فســاد 
درآورد. در چنین کشورهای در حال 
انتقــال، دادگاه می تواند هزینه روند 
اجرای دموکراتیک  قوانین را بر عهده 
دزدساالرانی که قصد دارند قدرت را 

در دستان خود نگه دارند بگذارد.
در اینجا، کانادا با یک فرصت و چالش 
روبرو خواهد شد. قدرتی متوسط در 
جهان با دموکراسی که همچنان در 
صحنــه جهانی دارای اعتبار اســت. 
کانادا از حافظ صلح ســازمان ملل تا 
کارزار بین المللی ممنوعیت مین های 
زمینی یک پیشــگام تاثیر گذار بوده 

است.
ایــن یــک کارزار ضروری اســت. 
مشروعیت دولت ما)کانادا( بر این باور 
عمومی بنا شــده که قوانین به طور 
منصفانه و بی طرفانه اجرا می شوند. 
ما نمی توانیم مدت زمانی طوالنی در 
جهانی زندگــی کنیم که این تجربه 
از آن مستثنی باشد. کانادا باید قدم 
پیش گذارد. به خاطــر خود ما و به 
خاطر تمام آنهایی که نمی توانند امروز 
رهبران فاسد خود را محاکمه کنند. 
همه ما به یک دادگاه بین المللی ضد 

فساد نیاز داریم. 

* فریــد روحانــی عضــو هیئــت 
 Integrity Initiatives مدیــره 

International است.
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

بازرسی سیستم ھای ساختمان و
ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

تا پایان ماه جوالی 
کانادا دوزهای کافی برای واکسیناسیون کامل

 تمامی افراد واجد شرایط دریافت می کند

ایرونیا- آنیتا آنانــد، وزیر تدارکات و 
خدمات عمومی اعالم کرد که کانادا تا 
پایان ماه ژوئیه به اندازه کافی محصول 
در اختیار دارد تا واکسیناسیون کامل 

هر فرد واجد شرایط را انجام دهد.
کمپین ایمن ســازی کانادا با توزیع 
روزانــه صدها هزار دوز واکســن در 
جریان است. تقســیم این دوزها در 
آینده قابل پیش بینی با سرعت ثابت 
ادامه خواهد داشت و کانادا 6۹میلیون 
دوز تا پایان شش هفته آینده دریافت 

خواهد کرد.
با جمعیتی حــدود 32 میلیون نفر 
باالی 12 ســال که واجد شــرایط 
واکسن هستند، این کشور برای تهیه 
دو دوز بــه 6۴ میلیون واکســن نیاز 
دارد؛ آستانه ای که احتماال کانادا در 
اواسط ژوئیه از آن عبور خواهد کرد. 
بهداشــت کانادا هنوز هیچ واکسنی 
را برای کودکان زیر 12 ســال مجاز 

ندانسته است.

دکتر ترزا تم: 
حتی پس از واکسیناسیون کامل کانادا، 

باید مراقب سویه های جدید بود
مداد- به گزارش نشنال پست، دکتر 
ترزا تام، مدیر ارشد بهداشت عمومی 
کانادا اعالم کرد که اگرچه احتماالً در 
ماه آینده ۸۰ درصد از جمعیت کشور 
تحت پوشــش واکســن قرار خواهد 
گرفت، اما هنوز هم باید نســبت به 

شیوع  دوباره این ویروس آماده بود.
محموله های واکســنی که قرار است 
در ماه ژوئیه وارد کشــور شود برای 
پوشــش ۸۰ درصد کانادایــی با دو 
دوز کافــی خواهد بود، امــا در اکثر 
کشــورهای جهان به ویژه کشورهای 
درحال توســعه، پوشــش واکسن در 
این حد باال نخواهد بود و تا زمانی که 
پوشش واکسن در سراسر جهان کافی 
نباشد، انواع جدید همچنان می توانند 
ظهور پیداکرده و بهداشت عمومی را 
تحت فشار قرار دهند. به همین دلیل 
کانــادا حتی پس از رســیدن تزریق 
واکســن ها به نقطه اوج باید هوشیار 

باشد.
به باور دکتر تام، نکته اصلی این است 
کــه ظرفیت بهداشــت عمومی باید 
ازنظر آزمایش، تعیین توالی، ردیابی 
تماس و ســپس ظرفیت های ایزوله 
حفظ شود. به همین دلیل استان ها 

کبک و بریتیش کلمبیا، پیشرو در بهبود اقتصاد پساکرونایی
فردا- جدیدترین گزارش بانک تی.دی 
کاناداتراست نشان می دهد دو استان 
کبک و بریتیش کلمبیا، نقش پیشرو 
را در بهبــود اقتصادی کانادا بر عهده 
خواهند داشت. بر اساس پیش بینی 
اقتصاددانان این بانک، رشــد تولید 
ناخالــص داخلی در کبک در ســال 
جاری به 6/7 درصد خواهد رســید. 
اقتصاد بریتیش کلمبیا نیز با همین 
سرعت رشــد خواهد کرد. با در نظر 
گرفتن اینکه رشــد اقتصــاد کانادا 
در ســال جاری حــدود 6/1 درصد 
پیش بینی شده اســت، هر دوی این 
استان ها با شتابی بیشتر از میانگین 
کل کشور، روند بهبود پساکرونایی را 

طی خواهند کرد.
البته باید توجه داشــت که باال بودن 
این میزان رشــد، بــه دلیل کاهش 
شدید تولید ناخالص داخلی در سال 
گذشته اســت. اقتصاد استان کبک 
در ســال 2۰2۰ حــدود 5/3 درصد 
کوچک تر شد. اقتصاد بریتیش کلمبیا 
نیز با انقباض 3/۸ درصدی روبرو بود.

تصمیــم کبــک بــرای بازگشــت 
کســب وکارها بــه وضعیــت عادی 
در ماه جــون )ژوئن(، تداوم رشــد 
بخش مســکن در این اســتان و نیز 
رشــد  موجب  دولت  حمایت هــای 
اقتصاد این اســتان می شود. از سوی 
دیگر، بخش خدمــات و نیز صنعت 
چوب، اصلی ترین بازیگران در بهبود 
وضعیت اقتصادی بریتیش کلمبیا در 

سال جاری به شمار می روند.

ضربه موج سوم بر اقتصاد کانادا

موج ســوم همه گیری، آســیب های 
شــدیدی بر پیکره اقتصاد کانادا وارد 
کرد. در این میان، آســیب وارده به 
برخی استان ها شدیدتر بود. دو استان 
انتاریو و نوا اسکوشیا آسیب بیشتری 
این موج سوم دیدند و سطح بیکاری 
در ماه می در این دو استان، همچنان 
فاصله زیادی با ســطح پیش از آغاز 
همه گیــری دارد. در مقابل، وضعیت 
اشــتغال در بریتیــش کلمبیا، نیو 
 the( بروانزویک و دشــت های کانادا
Prairies( به مراتب به وضعیت پیش 

از همه گیری نزدیک تر است.

وضعیت در انتاریو

با وجود اینکه انتاریو همواره بیشترین 
وزن را در اقتصــاد کشــور داشــته، 
پیش بینی می شود در سال جاری با 
رشد 5/۴ درصدی روبرو باشد. این در 
حالی است که اقتصاد این استان در 
سال 2۰2۰ حدود 5 درصد کوچک تر 

شد.
در گزارش بانک تی.دی کاناداتراست 
آمده اقتصاد انتاریو به دو دلیل، رشد 
کمتری نســبت به کبک و بریتیش 
کلمبیا و نیز میانگین کشوری خواهد 

داشت.
دلیل اول اینکه موج سوم همه گیری 
در ماه هــای اپریــل و می، آســیب 
شــدیدی به اقتصاد انتاریو وارد کرد. 
این در حالی بود که این استان تا پیش 
از موج ســوم، همچنان از پیامدهای 
اقتصاد مــوج دوم رنــج می برد. این 
وضعیت ناخوشــایند خــودش را در 
آمارهای اشتغال استان نشان داد. در 
بازه ماه مارچ تا می شــاهد افت 2/5 

درصد اشتغال در انتاریو بودیم.
دومین دلیل آسیب به اقتصاد انتاریو 
نیز به موضوع کمبود جهانی ریزتراشه 
مربوط می شود. بحران نیمه رساناها در 
دنیا موجب کاهش تولید ریزتراشــه  
در سراسر جهان شد. از آنجا که این 
قطعه نقشــی مهم در تولید خودرو 
دارد، شــاهد بروز اختــالل در روند 
معمول صنعت خودروســازی استان 

بودیم.
کاناداتراست همچنین  تی.دی  بانک 
پیش بینی کرده تب خرید مســکن 
در بازار امــالک انتاریو نیز به تدریج 

فروکش کند.
بــا وجود اینکــه اقتصــاد انتاریو در 
ســال جاری احتماال رشدی کمتر از 
میانگین کشوری دارد، اما پیش بینی 
شده در سال 2۰22 حدود 5 درصد 
رشد کند و بیشترین میزان افزایش 
تولید ناخالص داخلی را نسبت به سایر 

استان ها به خود اختصاص دهد.
البته شــاید برایتان جالب باشد که 
رویال بانک کانادا )RBC( پیش بینی 

کرده انتاریو در سال جاری با 6/3 رشد 
اقتصادی، جزو اســتان های پیش رو 
خواهد بــود. این بانــک می گوید با 
وجود آسیب ناشی از موج دوم و سوم 
همه گیری به اقتصاد اســتان، تا ماه 
آگست )اوت( شاهد بازگشت وضعیت 
کسب وکارها به حالت عادی خواهیم 
بــود. در گزارش ایــن بانک آمده که 
استان می تواند عقب ماندگی  اقتصاد 
ناشی از موج دوم و سوم را به سرعت 

جبران کند.

آلبرتا، سوار بر موج افزایش قیمت 

اقتصاد اســتان آلبرتا در سال جاری 
می تواند رشد خیره کننده ای را تجربه 
کند. اقتصاد این اســتان در ســال 
گذشته ۸/2 درصد کوچک تر شد که 
شدیدترین افت در نوع خود در تاریخ 
این اســتان و نیز شدیدترین افت در 
میان اســتان ها در ســال گذشته به 

شمار می رود.
اما پیش بینی شــده اقتصاد اســتان 
بتواند تا حد زیادی این عقب ماندگی 
را جبران کند. بر اساس این گزارش 
جدید، اقتصاد آلبرتا در ســال جاری 
6/۴ درصــد و در ســال بعد نیز ۴/۸ 

درصد رشد خواهد داشت.
تصمیم دولت آلبرتا برای بازگشــایی 
کامــل اقتصــادی در مــاه جوالی 
)ژوئیه( می تواند زمینه این بازگشت را 
فراهم سازد. با این وجود، این استان 
نفت خیز تا سال 2۰22 نمی تواند به 
وضعیت پیش از همه گیری بازگردد. 
در واقع بازگشــت اقتصــاد آلبرتا به 
ســطح آن دوران، یک سال دیرتر از 

سایر استان ها صورت می گیرد.
اما اســتان نفت خیز دیگر کانادا امید 

چندانی به بهبود سریع وضعیت خود 
ندارد. با وجود افزایش قیمت جهانی 
نفت، نیو فاوندلند و البرادور نمی تواند 
بــه خوبی از ایــن موقعیت بهره مند 
شود. پیش بینی شده رشد اقتصادی 
این استان در سال جاری ۴/1 درصد 
و در سال بعد نیز فقط 2 درصد باشد 
که کمترین میزان رشد در مقایسه با 

استان های دیگر است.

باید این توانایی را داشته باشند که هر 
نوع شــیوع را بررسی کرده و دریابند  
که آیا تغییرات واقعی در خود ویروس 

وجود دارد.
این موضوع در حالی اعالم می شــود 
کــه اســتان ها در آســتانه کاهش 
محدودیت ها و بازگشــت به شرایط 
عادی قــرار دارنــد. در همین رابطه 
دانیــل رابرت گوچ، رئیس شــورای 
فرودگاه هــای کانادا اعــالم کرد که 
صنعت هوانــوردی انتظار دارد هنوز 
آزمایش و غربالگری مســافران باید 

برای سفر وجود داشته باشد.

الزام به تهیه 6۹ میلیون دوز تا پایان 
ماه ژوئیه بسیار بیشتر از 55میلیون 
دوزی اســت که دولت فدرال هفته 

گذشته وعده داده بود.
پیش بینی این میزان افزایش تا حد 
زیادی به لطف شرکت مدرناست که 
تعهد محکم تری برای تحویل واکسن 
تا دو هفته آخر ماه جاری و ژوئیه ارائه 

داده است.

فقط در ایــن ماه قرار اســت کانادا 
15میلیون دوز از مدرنا دریافت کند. 
۴.3 میلیون دوز هم قبال تحویل داده 
شده اســت؛ رقمی که شامل هدیه 
یک میلیون دوزی روز گذشته ایاالت 

متحده نیز هست.
دو محموله 2.۸ میلیون دوزی دیگر 
)در مجموع 5.6 میلیون دوز( هم قرار 

است قبل از روز کانادا برسد.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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احتمال کاهش محدودیت های مرزی 
در هفته های پیش رو

مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
روز  ترودو  جاســتین  نخســت وزیر 
سه شنبه اعالم کرد اگر همه چیز خوب 
پیش برود، احتمــاالً محدودیت های 
مــرزی طــی هفته های آینــده باز 
هم کاهش می یابند امــا اگر هجوم 
مسافران، ســالمت عمومی را تهدید 
کند اتاوا در مورد بستن دوباره مرزها 

هیچ تردیدی نخواهد داشت.
شایان ذکر اســت که مرزهای کانادا 
بــدون در نظــر گرفتــن وضعیت 
واکسیناســیون برای همه خارجی ها 

همچنان بسته خواهد ماند.
اعالم  همچنیــن  ترودو  جاســتین 
کرد که کانــادا رویکردی تدریجی و 
محتاطانه ای برای بازگشــایی مجدد 
اتخاذ خواهد کرد و در برابر فشارهای 
ایاالت متحده یا دیگر کشــورها برای 
بازگشایی مرزهایش، تسلیم نخواهد 

شد. 
 مقامات رســمی هفته گذشته اعالم 
کردند کانادا در حال تمدید ممنوعیت 
ســفر غیرضروری به ایاالت متحده و 
بقیه کشــورهای جهان تا 21 ژوئیه 
اســت؛ موضوعی که باعث ناامیدی 
ایاالت متحده  مشاغل و قانونگذاران 

می شود.
کانادا برای برداشتن این ممنوعیت، 
که در مــارس 2۰2۰ برای کمک به 
مهار انتشار ویروس کرونا اعمال شد 
و از آن زمان بــه طور ماهانه تمدید 

می شــود، تحت فشار شــرکت ها و 
صنعت گردشگری است. اما نخست 
وزیر جاســتین ترودو محکم ایستاد 
و گفت که مرز مدت زیادی بســته 
خواهــد ماند مگر اینکــه 75درصد 
کانادایی ها اولین دوز از واکسن 2دوزه 
ویــروس کرونا و 2۰درصد هم هر دو 

دوز را دریافت کرده باشند.
ترودو گفت که کانادا اساسا به هدف 
اول رسیده است نخست وزیر با بیان 
اینکه کانادا باید از “شــیوع هرگونه 
موج گسترده دیگر” جلوگیری کند، 
به خبرنــگاران گفــت: »حتی یک 
فرد کامال واکسینه شــده می تواند 
کووید1۹ را به شــخصی که واکسن 

نزده انتقال دهد.«
هارلی فینکلشــتاین، رئیس شرکت 
  Shopifyتجارت الکترونیکی کانادایی
در توئیتر خود اعالم کرد که بســته 
مانــدن طوالنی مدت مــرز تصمیم 
اشتباهی است: »ما باید سریعا مرز را 
به روی مسافران کامال واکسینه شده 

باز کنیم.«
اتاق بازرگانــی کانادا از آنچه احتیاط 
بیش از حــد اتاوا عنــوان می کند، 
ابراز تاسف کرد. پرین بیتی، رئیس و 
مدیر اجرایی گروه در این مورد گفت: 
»همه علوم می گوید باید به ســمت 
بازگشایی مرز پیش برویم. ما در حال 
حاضر حتــی برنامه ای هم برای این 

کار نداریم.«

آنچه باید در مورد اپلیکیشن »ورود به کانادا«  بدانید
ایرانیان کانادا- از ماه مه، دولت فدرال 
تمام مسافرین را ملزم به وارد کردن 
اطالعــات و آپلود مــدارک خود از 
طریق اپلیکیشن ArriveCAN کرده 
است، تا مطمئن شود که مسافرین به 
محدویدت های مسافرتی کووید 1۹ 

پایبند می مانند.
این برنامه مســافران را قادر می سازد 
تا نتایج تست های کووید 1۹ را آپلود 
کنند و به افسران مرزی توضیح دهند 
که هنگام ورود چگونه برنامۀ قرنطینۀ 

خود را پیگیری می کنند.
از 5 ژوئیه، مســافرین کامالً واکسن 
شــده )کســانی که دو دوز واکسن 
خود را دریافــت کرده اند( از اقدامات 
قرنطینــه ای معاف می شــوند، این 
اپلیکیشن همچنین به مسافران کمک 
می کند تا گواهــی مبنی بر دریافت 

واکسن خود را آپلود کنند.

چگونه   ArriveCAN اپلیکیشن 
کار می کند؟

 
مسافران باید اطمینان حاصل کنند 
که اطالعات خــود را از طریق برنامه 
ظرف 72 ساعت قبل از ورود به کانادا 

وارد می کنند.
با نصب و باز کردن برنامه برای اولین 
بار، از شما خواسته می شود که شرایط 
خدمات را بپذیرید و وارد شوید یا برای 

یک حساب کاربری ثبت نام کنید.
این برنامــه از شــما می خواهد که 
اطالعات تماس خــود را وارد کنید 
و مکان 1۴ روز قرنطینه را مشخص 
کنید. این برنامه همچنین از شما در 
مورد تاریخچه سفر شما و کشورهایی 
که در 1۴ روز گذشته بازدید کرده اید 
و همچنین ارزیابی خودآزمایی عالئم 

کووید 1۹ را می پرسد.
از مسافران هوایی نیز خواسته می شود 
 trip reference( کــد مرجع ســفر
code( که پس از رزرو سه روز اقامت 
در هتل قرنطینه، ایجاد شــوذ را وارد 
کنید، مگر اینکــه از قرنطینه معاف 

شوید. 
مسافران همچنین باید هرگونه اسناد 
مربوطه را از جمله نتایج تست کووید 
1۹ خود بارگذاری کنند. این شامل 
مســافران کامالً واکســینه شده نیز 
می شود که پس از سهولت محدودیت 
قرنطینــه برای این مســافران در 5 
ژوئیه، می توانند دریافت واکسن خود 

را از طریق برنامه بارگذاری کنند.
اگر با خانواده خود یــا در یک گروه 
سفر می کنید، اگر تمام مسافران برای 
مدت قرنطینه در یک آدرس بمانند، 
می توانید اطالعــات را برای حداکثر 
هشــت نفر به صورت جمعی ارسال 

کنید.
به محض ورود، یک افســر خدمات 
تا  مرزی کانادا درخواســت می کند 
رســیِد ArriveCAN شما را ببیند. 
این را می توان بــه عنوان یک چاپ 
یا روی صفحه تلفــن خود از طریق 
برنامه، به عنوان عکس صفحه نمایش 
)screenshot( و یا در ایمیل نشان 

داد.
در طول دورۀ قرنطینه خود، می توانید 
به صورت روزانه برنامه را چک کنید 
و عالئم را گزارش دهید و همچنین 
تأیید کنید که به محل قرنطینه خود 

رسیده اید.
همچنین مســافران الزم اســت در 
هشتمین روز قرنطینه آزمایش کووید 
1۹ دیگــری انجام دهند. در روز نهم 
دوره قرنطینه، برنامه از شما می خواهد 
تأیید کنیــد که آیا در روز هشــت 

آزمایش داده اید یا خیر.
 

برنامۀ  بــا  دســتگاه هایی  چه 
ArriveCAN سازگار هستند؟

این برنامــه در فروشــگاه Apple و 
فروشــگاه Google Play موجــود 
 iPhone اســت. برنامۀ مخصــوص
اپلیکیشــن ArriveCAN بــر روی 
یــا   iPhone ، iPod Touch هــر
 iOS که دارای سیســتم عامل iPad
12.0 یا باالتر است سازگار است. در 
 Android ایــن برنامه به ،Android

نسخه 6.۰ یا جدیدتر نیاز دارد.
اگر تلفن هوشمند سازگار ندارید، می 
توانید اطالعات خود را از طریق نسخه 
مرورگر ArriveCAN در هر رایانه ای 

ارسال کنید.
 

 ArriveCAN آیــا اســتفاده از
اجباری است؟

دولت فــدرال ArriveCAN را الزامی 

اجباری برای کلیه مسافرانی می داند 
کــه از طریق زمینی یــا هوایی وارد 
کانادا می شوند، اما مشخص نیست که 
برای مســافرانی که از این کار امتناع 
می کننــد چه نــوع مجازاتی اعمال 

می شود.
ایــن برنامه شــامل افــراد معاف از 
قرنطینه، مانند کارگران که نیاز دارند 
به طور مداوم از مــرز عبور کند نیز 

می شود. 
در طی جلســات توجیهی رسانه ها، 
مقامات آژانس بهداشت عمومی کانادا 
در مورد پیشــینه صحبت کردند و 
گفتند که سیستم قبلی که بر اساس 
اســناد کاغذی بود »ناکارآمد« بود، و 
دولت فدرال را مجبور کرد این برنامه 

را اجباری کند.
وب ســایت دولت فــدرال می گوید 
از  اســتفاده  از  کــه  مســافرانی 
می کنند،  خــودداری   ArriveCAN
از ورود منع نخواهند شد، اما ممکن 
است به دلیل ســوأالت اضافی ورود 
آنها با تأخیر همراه باشــد و به طور 

بالقوه »تحت اقدامات اجرایی قرار می 
گیرند.« 

برای مســافرانی که دستگاه سازگار 
مقامات  ندارنــد،   ArriveCAN بــا 
می گویند که آنهــا می توانند از یک 
دوست یا یکی از اعضای خانواده خود 
بخواهند که اطالعات آنها را به نیابت 

آنها وارد کنند.
 با این حال، دولت می گوید مسافرانی 
که استفاده از برنامه خارج از کنترل 
آنها است و با »شــرایط استثنایی« 
روبرو هستند و از استفاده از برنامه یا 
درخواست از دوست یا یکی از اعضای 
خانواده جلوگیــری امتناع می کنند، 

جریمه نخواهند شد.
با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت 
در دریا ممکن اســت محدود باشد، 
مســافران دریایی همچنان مجاز به 
تهیه اسناد و مدارک خود به صورت 
کاغذی هســتند، اما بر اســاس وب 
سایت دولت فدرال، آنها همچنان »به 
شدت تشویق می شوند« از این برنامه 

استفاده کنند.

اکثر کانادایی ها هنوز برای سفرهای 
پس از کرونا برنامه ریزی نکرده اند

ایرونیا- علیرغم افزایش نشــانه های 
رونق سفر تابستانی، یک بررسی جدید 
نشان داده است که نزدیک به دو سوم 
کانادایی ها هنوز برای تعطیالت پس 

از همه گیری آماده نیستند.
طبــق نظرســنجی بازاریابــی لجر، 
62درصــد از کانادایــی هــا به طور 
مساوی به دو دسته توقف برنامه های 
سفر یا نداشتن قصد سفر در آینده ای 
نزدیک تقســیم می شوند. تقریبا دو 
سوم از 31درصد پاسخ دهندگانی که 
برنامه های سفر را متوقف می کنند، 
نیاز به واکسیناسیون گسترده را دلیل 

اصلی تأخیر خود عنوان کردند.
نتایج بر اساس یک نظرسنجی آنالین 
از 1516 کانادایی به دســت آمده که 
بین 1۴ تا 16 مه با اســتفاده از یک 
نمونه برآمده از جمعیت کانادا انجام 

شده است.
با توجه به اینکه اکثر پاسخ دهندگان 
هیچ برنامه ای برای سفر کوتاه مدت 
ندارند، این نتایــج در تضاد کامل با 
نظرســنجی های قبلی است، مانند 
نتایــج یکــی از انجمن هــای بیمه 
سالمت سفر کانادا که در اواخر سال 
2۰2۰ منتشــر شد و نشــان داد که 

۸۰درصد کانادایی ها امیدوارند امسال 
سفر کنند.

در حالی که 3۸درصد از باقی پاســخ 
دهنــدگان گفتند بــه محض اینکه 
قوانیــن اجازه دهــد )25 درصد(، یا 
به محض واکسیناســیون کامل )13 
درصد( برنامه ریزی برای سفر دارند، 
کمتر از نیمی از کسانی که قصد سفر 
سریع را دارند )۴2 درصد از آن گروه( 

نیز قصد خرید بیمه سفر را دارند.
از 3۸ درصد کانادایی هایی که امسال 
قصد ســفر دارند، تقریبا همه آنها در 
حال برنامه ریزی برای افزایش بودجه 
تعطیالت شــان هستند و ۹۰ درصد 
آنها می گویند که حداقل همان مقدار 
یا بیشــتر از خرج یک سفر معمولی 
قبل از همه گیــری هزینه خواهند 
کرد. از هر ده نفر از کسانی که برنامه 
سفر دارند، یک نفر قصد دارد حداقل 
5۰۰۰ دالر بیشــتر از آنچــه هزینه 

معمول می داند، هزینه کند.
نیمی از )52 درصد( پاسخ دهندگانی 
که قصــد برنامه ریزی برای ســفر 
بین المللی را دارند هم گفتند که بیمه 

مسافرتی خریداری می کنند.
iroonia.ca
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7۹3۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

آسان تر شدن شرایط ورود مسافران واکسینه شده به کانادا 
از روز ششم جوالی

از ششــم ژوئیه مسافرانی که به طور 
کامل خود را علیه کووید1۹ واکسینه 
کرده اند، دیگر ملزم به رعایت قرنطینه 
و دادن تست غربالگری در هشتمین 
روز از ورود خــود بــه خــاک کانادا 

نخواهند بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
با ایــن حال تا بیســت و یکم ژوئیه 
سفرهای ضروری مجاز خواهند بود. به 
عبارت دقیق تر، تدابیر جدید مربوط 
به قرنطینه و تست غربالگری از نیمه 
شب دوشنبه پنجم ژوئیه ساعت 23 
و 5۹ دقیقه به اجرا گذاشته خواهند 

شد.
پتــی هاجو وزیــر بهداشــت کانادا 
روز دوشــنبه 21 ژوئــن اعالم کرد: 
»این تغییــرات و تعدیل ها به لطف 
تالش های شهروندان میسر شده است 
و اگر بتوانیم با رعایت تدابیر توصیه 
شــده به خوبی از یکدیگر حفاظت 
کنیم، به زودی تغییرات دیگری نیز 

از راه خواهد رسید.«
اما چه مســافرانی کامال واکســینه 
شده قلمداد می شوند؟ مسافرانی که 
دســت کم چهارده روز پیش از ورود 
به کانادا دو دوز یکی از چهار واکسن 
مــورد تایید وزارت بهداشــت کانادا 
)فایزر، مدرنا، آسترازنکا یا جانسون اند 

جانسون( را دریافت کرده باشند.
طبق اعالم اتاوا، مسافران می توانند این 
واکســن ها را در هر کشوری دریافت 
کرده باشند اما الزم است که مدارکی 
به زبان فرانسه یا انگلیسی )یا ترجمه 
معتبر گواهی واکسیناسین خود( ارائه 
کنند که نشان دهنده واکسینه شدن 

آن ها باشد.
کودکان کمتر از 12 سال که واکسینه 
نشــده اند و همچنین افراد کمتر از 
1۸ ســال که تنها یک دوز واکســن 
کوویــد1۹ را دریافت کرده باشــند، 
از قرنطینه اجبــاری در هتل معاف 
خواهند شد با این حال باید قرنطینه 

در خانه را رعایت کنند.

برخی مقررات همچنان به قوت خود 
باقی خواهد ماند

به رغم تغییرات اعالم شــده توسط 
اتاوا، مسافران باید همچنان کمتر از 
72 ســاعت پیش از پرواز به کانادا و 
همچنین در بدو ورود به کانادا تست 
کووید1۹ بدهند، اطالعات خود را از 
طریق نرم افــزار ArriveCAN ارائه 
کنند و در صورت مثبت شدن تست 
کووید1۹ آن ها در بدو ورود به کانادا، 

طرحی برای قرنطینه خود داشــته 
باشند.

وزارت بهداشــت کانــادا اعالم کرد: 
»ادامه تست های غربالگری کووید1۹ 
این امکان را به کارشناسان بهداشت 
عمومی خواهد داد از نســبت نتایج 
مثبت غربالگری در مرز مطلع شوند، 
نظارت های الزم بر مــوارد مرتبط با 
سویه های جدید و خطرناک کرونا را 
داشته باشــند و با توجه به وضعیت 
موجــود تغییــرات الزم را در تدابیر 
محدودکننده موجود در مرزها به اجرا 

گذارند.«

عالوه بر این مســافران باید همچنان 
فعلی  و دســتورالعمل های  تدابیــر 
بهداشــت عمومی مثل اســتفاده از 
ماســک در فضاها و اماکن عمومی را 
رعایت کنند، به مــدت چهارده روز 
پس از ورود به خاک کانادا کپی اسناد 
واکسیناســیون و نتایج تســت های 
کووید1۹ خود و همچنین فهرستی 
از تماس هــای نزدیک خــود با افراد 
مختلف را داشته باشند تا در صورت 
لزوم بتوانند به بهداشت عمومی ارائه 

نمایند.
برای مسافرانی که هنوز به طور کامل 

خود را در برابر کووید1۹ واکســینه 
نکرده اند، قوانین و مقررات قرنطینه 

همانند سابق خواهد بود.
دیگر تدابیری که دولت فدرال اعالم 

کرد:
* همه دارندگان اقامــت دائم کانادا 

اجازه ورود به خاک کانادا را دارند
* تعلیق پروازها از پاکستان برداشته 
می شود )تعلیق پروازها از هند ادامه 

دارد(
روند رسیدگی به امور مسافران کامال 
* واکسینه شده در فرودگاه ها تسریع 

می شود.

نارضایتی شرکت های هواپیمایی در کانادا
» محدودیت سفر برای خانواده ها برداشته شود«

دولــت فــدرال از ششــم ژوئیــه 
بین المللی  سفرهای  محدودیت های 
در مرزهــا را تعدیل می کند و از این 
تاریخ شهروندان کانادایی و دارندگان 
اقامت دائم که دو دوز واکســن های 
مورد تایید وزارت بهداشت را دریافت 
کرده اند، از قرنطینه اجباری در هتل 
معاف می شــوند با این حال قرنطینه 
برای خانواده های کانادایی و بستگان 
آن ها در خارج حتی اگر هم به صورت 
کامل واکســینه شده باشــند، ادامه 

خواهد یافت.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایــی )IATA( کــه نماینده 2۹۰ 
شرکت هواپیمایی )معادل ۸2 درصد 
اســت،  هوایی جهان(  حمل ونقــل 

اعالم کرد: »این کار تبعیض در حق 
خانواده ها است و هیچ مبنای علمی 
ندارد. بر اســاس کدام شواهد علمی 
بین یــک شــهروند کانادایی کامال 
واکسینه شــده و دیگر مسافرانی که 
کامال خود را واکسینه کرده اند، تفاوت 

قائل شده اند؟«
مارکوس رودیگر ســخنگوی یاتا در 
مونترال تاکید کرد: »اکثر کشورهای 
جهان مرزهــای خود را به روی همه 
مسافرانی که به طور کامل واکسینه 
شــده اند، باز کرده اند و از نظر ملیت 
تمایزی بین آن ها قائل نشده اند. برای 
انجام تست هایی  امکان  نیز  کودکان 
برای پرهیز از قرنطینه شــدن آن ها 

وجود دارد.«
1۸ شــرکت هواپیمایــی از جملــه 

ایرکانادا و دلتا ایر الینز با یاتا همصدا 
شده و با ارسال نامه ای به دولت فدرال 
خواســتار آن شــده اند که اتاوا نظر 
کمیته مشــورتی کارشناسی خود را 
در زمینه تست کووید1۹ و غربالگری 

رعایت کند.
این کمیته به دولت پیشــنهاد کرده 
اســت قرنطینه اجباری و تست های 
غربالگــری را برای همه مســافران 
کامال واکسینه شده لغو کند، قرنطینه 
اجباری برای مسافران واکسینه نشده 
را بــه هفــت روز کاهش دهــد و از 
قرنطینه کردن آن دسته از مسافرانی 
که دوز اول واکســن خود را زده اند و 
تست کووید1۹ آن ها نیز منفی شده 

است، چشم پوشی کند.

تولید واکسن کووید-۱۹ در مونترال 
از سال ۲۰۲۲

اولین آزمایشگاه ساخت واکسن های 
کووید1۹ در مونترال افتتاح شد. با این 
که تولید واکسن در این کارخانه زودتر 
از بهار سال 2۰22 شروع نخواهد شد، 
دولت فدرال به منظور برجسته کردن 
این موفقیت و همچنیــن به دالیل 

سیاسی آن را رسانه ای کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
فرانســوا فیلیپ شــامپین در دیدار 
از »آزمایشــگاه جدید شــورای ملی 
تحقیقات کانادا« CNRC در مونترال 
با پرســنل آن دیــدار و گفت وگوی 
کوتاهــی داشــت. وزیر فنــاوری از 
شیشه های نشکن که برای نگهداری 
واکسن های کووید1۹ طراحی شده اند 
و همچنیــن یخچال هایی که دمای 
آن ها به منفی ۸۰ درجه سلســیوس 

می رسد، بازدید کرد.
آقــای شــامپین خاطر نشــان کرد 
ســرمایه گذاری 126 میلیون دالری 
دولت امکان تولید ساالنه 2۴ میلیون 
دوز واکســن را فراهم خواهد کرد تا 
دیگر مثل اوایل پاندمی نگران کمبود 

واکســن نباشیم و برای تهیه واکسن 
دســت نیاز به طرف کشورهای دیگر 

دراز نکنیم.
کانادا امــروز برای تامیــن نیازهای 
دارویــی خود مثل واکســن ها چهار 
برابر بیشــتر از چهل ســال پیش به 
کشــورهای خارجی وابســته است. 
آزمایشگاه جدید CNRC در مونترال 
اولین گام برای بهبود شرایط دارویی و 

کاهش وابستگی کشور است.
آندره-پییر گیس مدیر پروژه احداث 
آزمایشــگاه CNRC اعالم کرد این 
آزمایشــگاه در زمان بسیار کوتاهی 
ســاخته شــد. به گفته او ســاخت 
چنین آزمایشــگاهی معموال 3۰ تا 
36 ماه زمان می برد در حالی که این 
آزمایشــگاه طی تنها 1۰ ماه ساخته 

شد.
دولت قصد دارد بخشی از واکسن های 
را کــه در ایــن آزمایشــگاه تولید 
خواهند شــد، در اختیار کشورهای 
فقیر و سازوکار بین المللی کوواکس 

COVAX قرار دهد.

پایین ترین نرخ واکسیناسیون کانادا 
در استان ساسکاچوان

در میان استان های کانادا، پائین ترین 
نــرخ واکسیناســیون مربــوط بــه 

ساسکاچوان است.
طبق آماری که دولت فدرال منتشر 
کرده است، در میان استان های کانادا 
ساسکاچوان در عرصه واکسیناسیون 
علیه کوویــد1۹ ضعیف ترین کارنامه 
را دارد چرا که تنها حدود 6۰ درصد 
از کل جمعیت این استان دست کم 
یک دوز واکسن کووید1۹ را دریافت 

کرده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اما به رغم این اطالعات، ساسکاچوان 
قصــد دارد از یازدهــم ژوئیــه کلیه 
محدودیت های بهداشتی از جمله الزام 

استفاده از ماسک را بردارد.
متخصــص  مهاجاریــن  دکتــع 
بیماری های همه گیر در ساسکاتون 
با انتقاد از وسواس اسکات مو نخست 
وزیــر و پل مریمان وزیر بهداشــت 
ساســکاچوان در خصــوص رعایت 
جدول زمانی رفع قرنطینه اعالم کرد 
با توجه به نرخ پائین واکسیناسیون و 
به ویژه شیوع سویه دلتا، هنوز خیلی 
زود است که بهداشت عمومی بخواهد 

الزام استفاده از ماسک را لغو کند.
دکتر مهاجارین افزود استفاده اجباری 
از ماســک باید تا زمانی که 75 تا ۸۰ 

درصد جمعیت استان به طور کامل 
واکسینه نشده اند، ادامه یابد.

روز سه شــنبه 2۰ مورد جدید ابتال 
به ســویه دلتا در ساسکاچوان ثبت 
شد و شــمار کلی ابتال به این سویه 
در ساسکاچوان به 125 مورد رسید. 
هفته گذشته موارد ابتال به سویه دلتا 
در ساسکاچوان 6۸ مورد اعالم شده 
بود. اکثر این موارد مربوط به منطقه 

رجینا است.
سویه دلتا در انگلیس طی تنها شش 
هفته به ســویه غالب تبدیل شــد و 
بهداشت  همین موضوع کارشناسان 
ساسکاچوان را به شدت نگران کرده 

است.
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سناریو سقوط قیمت مسکن در کانادا 
تا چه حد امکان تحقق دارد؟

ایرونیا- بانک هایی مانند رویال بانک 
کانادا پیش بینی قیمت ملی مسکن 
خود را تا حدودی بر مبنای شاخص 
هــای اقتصاد کالن مانند اشــتغال، 
هزینه های مصرفی و رشد اقتصادی 

انجام می دهند.
 RBC  در بدترین شرایطی که بانک
درباره شــرایط بازار مســکن در ماه 
های آینده پیش بینی کرده ،شرایط 
اقتصادی  به آشفتگی  که در چند ماه 
اول همه گیری شاهدش بودیم، بازمی 
گــردد و  مواردی همچــون افزایش 
شــدید نرخ بیکاری و رکود طوالنی 

مدت را شاهد هستیم.
در این ســناریو آخرالزمانی که بانک 
RBC آن را به عنوان بدترین شرایط 
بازار مسکن کشــور توصیف کرده ، 
خانه ای که با قیمت 713،5۰۰ دالر 
در مارس 2۰21  معامله می شــده ، 
دچار کاهش ارزش شــدید شــده و 
تــا ژوئن ســال 2۰22 قیمت آن به  

5۰2،3۰۴ دالرخواهد رسید.
افت ناگهانی به ایــن میزان – 2۹.6 
درصد – برای هر خریــدار خانه ای 
که تا همین اواخر می توانست حداقل 
پیش پرداخت 5درصدی را جور کند، 

فاجعه بار خواهد بود.
 RBC اما وخیم تریــن وضعیتی که
پیش بینــی کرده شــاید هرگز رخ 
ندهدچرا کــه  ما دیگر وارد ماه ژوئن 
شدیم و همه چیز در حال بهبود است.

با این حال RBC تنها موسســه ای 
نیســت که بدترین ســناریوی غم 
انگیز و بعید را برای مســکن ترسیم 
می کند. BMO هم سناریو مشابهی 
را با کاهش قیمت امــالک تا 2۸.7 
درصد بین مارس 2۰21 و دســامبر 
2۰22 ترسیم کرده است . پیش بینی  
کابوس وار شرکت وام و مسکن کانادا 
هم شــامل افت 5۰درصدی قیمت 
مســکن و رســیدن نرخ بیکاری به 

باالترین حد 25 درصد بود.
با وجود ایــن پیش بینی های کامال 
بدبینانه ، اکثر کارشناسان با توجه به 
شــرایط اقتصادی فعلی  کشور ، نظر 
دیگــری دارند و البته دالیلی چند را 

هم برای این نظر خود برمی شمرند.
به باور آ»ها حتی با وجودیکه ارزش 
خانه در زمان افول جهانی اقتصاد به 
سمت و سویی نامعلوم می رود )سر به 
فلک گذاشته(، دالیل مختلفی وجود 
دارد که بعید به نظر می رســد بازار 

مسکن متزلزل شود:
مهاجرت: دولت کانادا از ۴۰۰هزار تازه 
وارد در این کشور در سالهای 2۰21، 
2۰22 و 2۰23 استقبال خواهد کرد. 
ایــن یعنی 1.2 میلیون نفر به عنوان 
خریدار یا اجاره دهنده به بازار مسکن 
فشار وارد خواهند کرد. فروشندگان 
هیچ کمبــودی در فــروش خانه به 
خانواده های جدید نخواهند داشت و 
سرمایه گذارانی که درآمد اجاره خود 
را در اثر شــیوع همه گیری کاهش 
داده اند، دوباره قادر به افزایش اجاره 

بها خواهند بود.

نرخ پایین وام مســکن: با ادامه روند 
بهبود اقتصاد، نرخ وام مسکن به طور 
حتــم افزایش می یابد. اما با توجه به 
اینکه بسیاری از وام دهندگان هنوز 
نرخ هــای زیر 2 درصــد را ارائه می 
دهنــد، کانادایی ها بــرای مدتی به 
سمت بازار مسکن کشیده می شوند، 

-حداقل از نظر وام مسکن-
تقاضای برطرف نشده: حتی با وجود 
قوانین جدید  اســترس تست، هنوز 
تعداد خریــداران بیشــتر از امالک 
فروشی است. هر بار که خانه ای پس 
از دریافت پیشــنهاد از 15 متقاضی 
خوشــبین خانه به فروش می رسد، 
این بدان معناســت که 1۴ پیشنهاد 
دهنده دیگر پس از آرام شدن اوضاع 

همچنان به خانه احتیاج دارند.
این فاکتورها را که کنار هم بگذارید، 
تصــور وضعیتی کــه صاحبان خانه 
مجبور شوند خانه های خود را با ضرر 
قابل توجه، به طور دســته جمعی و 
همزمان بفروشــند – از ویژگی های 
بارز سقوط مســکن – بسیار دشوار 

iroonia.ca .است

پیش بینی افزایش ۱۹درصدی 
قیمت مسکن با وجود تداوم آرامش

 در بازارهای اصلی کانادا

ایرونیا- اتحادیه امالک کانادا در پیش بینی خود از قیمت مسکن تا حد 
زیادی تجدید نظر کرده و پیش بینی می کند متوســط   قیمت فروش 
کشور در سال جاری 1۹درصد رشد کند، حتی در حالی که فعالیت در 

بیشتر نقاط کشور فروکش کرده است.
در حالی که خریداران بالقوه به طور فزاینده ای از بازار خارج می شــوند 
یا پس از شکست مکرر در برابر پیشنهاد دهندگان رقم های باالتر کمی 
استراحت می کنند، برای دومین ماه متوالی فروش مجدد مسکن و تورم 

قیمت در ماه مه کاهش یافت.
کلیف استیونسون، رئیس اتحادیه امالک کانادا در یک برنامه خبری گفت: 

»شواهد زیادی از خستگی و ناامیدی در بین خریداران حکایت دارد.«
CREA اکنون پیش بینی می کند که میانگین   قیمت کشــوری خانه 
در ســال با 1۹.3 درصد افزایش به 677،775 دالر برســد، در حالی که 
کمبود امالک باعث ادامه رقابت و افزایش قیمت ها می شود. این پیش 
بینی نســبت به افزایش 17درصدی سال گذشته هم باالتر رفته است. 
در مقایسه، متوسط قیمت   از ســال 2۰1۹ تا 2۰2۰، 13درصد افزایش 

یافته است.
رابرت هوگو، اقتصاددان ارشد رویال بانک کانادا که اخیرا در پیش بینی 
قیمت مســکن این بانک تا حد زیادی تجدید نظر کــرده و گفته بود 
سیاســت گذاران برای آرام کردن بازار کار زیادی نکردند، در یادداشتی 
گفت: »قیمت خانه در کانادا هنوز به اوج خودش نرســیده است. رقابت 
شدید بین خریداران باعث فشار شدید و فزاینده بر ارزش های ملک در 

iroonia.ca ».این مرحله است

پیش بینی رکوردشکنی نرخ بهره در کانادا
فــردا- دولــت کانادا حجــم زیادی 
از کمک هــای مالــی را طــی دوره 
همه گیری به مردم و نیز کسب وکارها 
ارائه کرده است. کسری بودجه دولت 
کانادا به قدری باالســت که بسیاری 
از ســرمایه گذاران بر این باورند پس 
از افزایــش نرخ بهره توســط بانک 
مرکزی )احتماال در سال 2۰22(، این 
نرخ چندین بــار دیگر افزایش یابد و 
حتی رکورد قبلی خود را نیز پشــت 

سر بگذارد.
از اوایل ســال های دهه 1۹۹۰، بانک 
مرکزی طی چهار دوره مختلف اقدام 
به افزایش نرخ بهره کرد. با این وجود، 
حداکثر نرخ بهره در هر دوره، کمتر از 

دوره پیشین خود بود.
اما به نظر می رسد وضعیت این بار به 
شکلی دیگر رقم بخورد. کسری بودجه 
دولت به دلیل ارائه کمک هزینه ها و 
بسته های محرک اقتصادی بسیار باال 
رفته است. البته این بسته ها موجب 
می شــوند که روند بهبود اقتصادی 
پساکرونایی بهتر از بحران های پیشین 

باشد.
دولت کانادا 1۰1 میلیارد دالر یعنی 
5 درصــد از تولید ناخالص داخلی را 
به عنوان محرک اقتصادی طی ســه 
سال اختصاص داده است. در همسایه 
جنوبی نیز شاهد هستیم جو بایدن 
چند تریلیون دالر هزینه زیرساختی 
را پیشنهاد کرده است. در نظر داشته 
باشــید که حــدود 75 درصد از کل 
صادرات کانادا به مقصد ایاالت متحده 

است.
بانک مرکزی کانادا به صورت تلویحی 
به این موضوع اشــاره کرده که نرخ 

بهــره را احتماال از نیمه دوم ســال 
آینده افزایش دهد. بــا وجود اینکه 
باالتر رفتن نرخ بهره نسبت به حداکثر 
نرخ بهره دوره پیش می تواند به بانک 
مرکزی برای مقابله به برخی بحران ها 
در آینده کمک کند، ممکن اســت 
پیامدهای نامطلوب اقتصادی به همراه 
داشــته باشــد. اصلی ترین پدیده ای 
که افزایش نرخ بهــره به همراه دارد 
این است که انگیزه کانادایی ها برای 
پس انداز و ســرمایه گذاری به جای 
خرج کــردن افزایش می یابد. این در 
حالی است که حجم بدهی وام مسکن 
کانادایی ها در یکی دو ســال اخیر به 

شکل چشمگیری رشد کرده است.

نرخ بهره به کجا می رسد؟

برخی تحلیل هــای اقتصادی صورت 
گرفته نشــان می دهد نرخ بهره طی 
پنج ســال آینده به 2 درصد خواهد 

رسید. گفتنی اســت آخرین مقدار 
حداکثری ایــن نرخ برابــر با 1/75 

درصد بود.
آخریــن دوره افزایش نــرخ بهره در 
کانادا با روند جهانــی در این زمینه 
همگام بود. بانک های مرکزی بسیاری 
از کشورها که به تدریج از پیامدهای 
بحران مالی 2۰۰۸ بیرون می آمدند، 
اقــدام به افزایش نرخ بهره کردند که 
کانــادا نیز با آنها همراه بــود. با این 
وجود، هیچ بانک مرکزی در آن دوره 
 neutral( »نتوانست به »نرخ خنثی

rate( خود دست یابد.
نرخ خنثی برای بهره یک رقم )یا بازه( 
 اســت که در دوره ای که اقتصادی با 
تمام تــوان به پیش مــی رود و نرخ 
تورم نیز روی هدف تعیین شده قرار 
دارد، اجرایی می شــود. بانک مرکزی 
می گویــد نرخ بهره خنثــی در حال 
حاضر بین 1/75 تا 2/75 درصد است.
بانک مرکزی می گوید حمایت دولت 

از خانواده های کانادایی در قالب ارائه 
کمک هزینه هــای مختلــف در کنار 
کاهش هزینه کرد خانواده ها )به دلیل 
محدودیت هــای کرونایــی( موجب 
افزایش 1۸۰ میلیارد دالری پس انداز 

خانواده ها شده است.
این پس انداز احتماال طی دهه آینده 
توسط خانواده ها خرج شود. با در نظر 
گرفتن این موضوع، برخی کارشناسان 
می گویند نرخ تورم در چند سال آینده 
نه تنها از حداکثر قبلی )75/1 درصد( 
بیشتر می شــود، بلکه حتی از »نرخ 

خنثی« نیز پیشی خواهد گرفت.
پس انداز خانواده ها قرار نیســت برای 
همیشه در حســاب های بانکی شان 
باقی بماند. این حجم کالن پس انداز 
باالخــره خرج می شــود و به همین 
دلیل، بانک مرکزی نیــز برای مهار 
افزایش قابل توجه  تورم، چاره ای جز 

نرخ بهره نخواهد داشت.
برگرفته از رویترز

بانک مرکزی کانادا نگران افزایش قیمت کاالها 
و باال رفتن نرخ تورم نیست

ایرونیــا- به گفته یک مقام ارشــد، 
سیاست گذاران بانک مرکزی کانادا از 
افزایش تورم اخیر که معتقدند بیشتر 
تحت تأثیر عوامل موقتی است، نگران 

نیستند.
تیم لین، معاون فرماندار در سخنرانی 
پس از تصمیم بانــک مرکزی برای 
متوقف ســاختن تورم گفت افزایش 
نرخ تــورم در کانادا به باالی 3درصد 
یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث 

این هفته سیاست گذاران بود.
طبق گفته لین، مقامات رسمی توافق 
کردند که تورم باالتــر از حد انتظار 
عمدتا به دلیل مقایسه نامطلوب سال 
قبل اســت که با ادامــه عرضه مازاد 
انتظار مــی رود با کاهش اثرات پایه، 
قیمت ها تاحدودی در روند معکوس 
قرار بگیرند و به دوره قبل  از پاندمی 

نزدیک شوند. 
»بر اســاس تعاریف، تأثیراتی که در 
بازار شــاهد هستیم ، گذرا هستند و 
تا چند ماه آینده ادامه نخواهند یافت. 
آنچه تا مدت زمانی شاهدش خواهیم 

بود ، تضعیف جدی اقتصاد است.«
سخنرانی لین تالش برای رفع نگرانی 
در مورد تورم افسارگسیخته است که 
می تواند کانادایی ها و سرمایه گذاران 
را وادار به پیش بینی خروج ســریع 
از تنظیمات اضطراری سیاست های 
پولی کند. تورم ســاالنه کانادا در ماه 
آوریل به 3.۴درصد رســیده و معاون 
فرماندار گفت که بانک مرکزی پیش 
بینی می کند پیش از تعدیل این نرخ 

تا چندین ماه آینــده حدود 3درصد 
باقی بماند.

هفته گذشته ایاالت متحده تورم فراتر 
از انتظار ساالنه 5درصدی را برای ماه 
مه ثبت کرد. اقتصاددانان آنجا نیز به 
دلیل فشارهای موقت زنجیره تأمین 
پس از همه گیری نســبت به آن بی 

اعتنا هستند.
لین با تکرار لحن خود در بیانیه اخیر 
نشان داد بانک مرکزی کانادا علیرغم 
برخــی داده های ضعیف در ماه های 
اخیر به دلیل افزایــش تعطیلی ها، 
نســبت به چشــم انداز کوتاه مدت 

خوشبین است.
او گفــت وقتی بانک مرکــزی کانادا 
پیش بینی های ســه ماهــه خود را 
در ماه آوریل منتشــر کرد، همانگونه 
که انتظار داشــتیم اقتصاد در مسیر 

بازگشت است.
 لین حتی اذعان کرد خطر فشارهای 
مداوم هزینه ای که بانک مرکزی برای 

نظارت دقیق نیاز دارد، تا حدی باقی 
می ماند. این موارد می تواند شــامل 
قیمت های باالتــر برای مواد اولیه یا 

ایجاد اختالل در زنجیره تامین باشد.
در عین حال این احتمال وجود دارد 
که افزایش بهره وری به اقتصاد اجازه 
دهد بدون افزایش تورم ،رشدی بیشتر 

از حد انتظار داشته باشد.
لین درخصوص روش هایی که همه 
گیری بــه دگرگونــی دیجیتالی در 
کشــور سرعت بخشــیده و به مردم 
اجازه داده کار و خریــد را از راه دور 

انجام دهند نیز بحث کرد.
»بدون شک رکود اقتصادی ناشی از 
پاندمی مانند همــه رکودها، باعث از 
دست رفتن ظرفیت و ایجاد مشکالتی 
خواهد شد. اما دگرگونی کسب و کار 
دیجیتالی  آنقدر انعطاف پذیر عمل 
کرده که اکنون فکر می کنیم آسیب 
ها کمتر از چیزیست که اوایل پیش 

iroonia.ca ».بینی کرده بودیم
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Ultimate model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 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/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
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Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 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/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

•   7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD
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0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, 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. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر 
هیوندای و آکورا

2016 HONDA ACCORD TOURING2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2019 Ford Transit 250 SWB

NOW: $29,853
65,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

براى دانشجویان، دارندگان ویزاى تحصیلى
 و یا ویزاى کار، دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $23,688

4,000 km

Was: $25,488
NOW: $45,852

25,000 km

Was: $47,652
NOW: $19,775

114,000 km

Was:$21,575

2021 HYUNDAI ELANTRA PREFERED

 Stk#H21478A  Stk#B21106  Stk#U21227
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 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/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

ایرونیــا- مارکــو مندیچینــو، وزیر 
مهاجــرت هفتــه گذشــته در یک 
کنفرانس خبری از برنامه هایی برای 
تسریع درخواست ها و افزایش تعداد 
پناهجویانی که به کانادا می آیند خبر 

داد.
کشــور   ایــن  امســال  گفــت  او 
تعدادپناهندگان   پذیرفته شده را از 
23،5۰۰ به ۴5،۰۰۰ نفر افزایش می 
دهد و همچنین روند رســیدگی به 
درخواست های اقامت دائم را سرعت 

می بخشد.
بیش از ۴۰،۰۰۰ فرد تحت حمایت و 
خانواده های آنها در کانادا زندگی می 
کنند و در انتظار اقامت دائم هستند. 
در ســال جاری تاکنون 17۹۰۰ نفر 

اقامت دائم دریافت کردند.
وزیــر گفــت: »دلیل دیگــری نیز 
وجود دارد کــه چرخ کانادا به خوبی 
مــی چرخد و آن کمــک های خود 
پناهندگان به شــکل های مختلف 
است. ما دیدیم که پناهندگان حتی 
در دوران همه گیــری هم با جوامع 
جدید خــود و هم کشورهایشــان 

همکاری کردند.«

عالوه بر تســریع درخواســت ها و 
افزایش تعداد پناهجویانی که به کانادا 
می آیند، مندیچینو دو طرح دیگر را 
نیز اعالم کرد. طرح آزمایشی تقویت 
مســیرهای اقتصاد پویا که در سال 
2۰1۸ راه اندازی شــد و به گفته این 
وزارتخانه نه تنها به کانادا اجازه خواهد 
داد که از پناهندگان بیشتری استقبال 
کند، بلکه تلنگری هم به نگاه “کلیشه 
ای بــه پناهندگان بعنــوان قربانیان 

صرف” می زند.
این طرح آزمایشــی اســتعدادها و 
مهارت های پناهندگان را با استقبال 
از جریان های مهاجــرت اقتصادی، 
شناسایی می کند. دولت این پروژه را 
برای پذیرش حداکثر 5۰۰ متقاضی 
برای دو سال دیگر تمدید کرده است.

مندیچینو اقدامــات جدیدی را برای 
بهبود روند آزمایشــی از جمله چشم 
پوشی از هزینه ها و تسریع درخواست 

های اقامت دائم اعالم کرد.
کانادا در سال 2۰1۹ بیش از 3۰۰۰۰ 
پناهجو و سال گذشــته نیز بیش از 
۹۰۰۰ پناهجو را در دوران همه گیری 
iroonia.ca .جهانی اسکان داده است

برنامه کانادا برای افزایش پذیرش 
پناهندگان و تسریع رسیدگی به 

پرونده های اقامت دائم در سال جاری

تاثیر منفی همه گیری بر پس انداز بازنشستگی کانادایی ها
فــردا- نتایــج یــک نظرســنجی 
جدیــد نشــان می دهــد بــا وجود 
کمک هزینه های مختلــف دولتی و 
کاهش نسبی هزینه های خانوار طی 
دوره همه گیــری، واریزی کانادایی ها 
به حساب پس انداز بازنشستگی شان 

در این بازه زمانی کاهش یافته است.
به گزارش فایننشــال پســت، نتایج 
سومین نظرسنجی ساالنه بازنشستگی 
در کانادا گویای آن اســت از هر سه 
کانادایــی ، دو نفر )یعنــی حدود 63 
درصد( طــی دوره همه گیری، هیچ 
نــوع واریــزی به حســاب پس انداز 
بازنشســتگی خود نداشتند. مقایسه 
نشــان می دهد این میزان، حدودا 5 

درصد بیشتر از سال پیش است.
جالب اینجاســت کــه ۴6 درصد از 
مصاحبه شــوندگان اعالم کردند پس 
از آغاز همه گیری، بیشــتر از گذشته 
توانستند پس انداز کنند. با این وجود، 
52 درصد اعــالم کردند هیچ پولی 
از ایــن پس انداز، وارد حســاب ویژه 

بازنشستگی آنها نشد.
البته این طور نیســت که کانادایی ها 
نگران این موضوع نباشــند. در واقع، 
نتایج این بررســی نشــان داد پس 
از »تامیــن هزینه هــای زندگــی«، 
»پس انداز کافی« دومین نگرانی آنها 

به شمار می رود.
نکته بعدی اینکه فقط اقشار کم درآمد 
جامعه با این نگرانــی روبرو نبودند. 
در حالی کــه 52 درصــد از افراد با 
درآمــد ســاالنه زیر 5۰ هــزار دالر، 
ناکافی را موضوعی »بسیار  پس انداز 
نگران کننده« می دانند، این رقم برای 
کســانی که درآمد باالی 1۰۰ هزار 

دالر در سال دارند، ۴2 درصد است.
اما دلیــل این کم توجهی به پس انداز 
ویژه بازنشستگی چیست؟ واقعیت این 

اســت که به دلیل افزایش فشارهای 
اقتصــادی طــی دوره همه گیــری، 
پس انداز برای روزهای ســالمندی به 
اولویت چندم بــرای خانوارها تبدیل 
شد. این مسئله در قشــر جوان تر و 
نیز افراد با درآمد کمتر، بیشتر دیده 

می شود.
افراد زیر ۴۴ ســاله دو برابر بیشــتر 
از افراد با ســن بیشــتر اعالم کردند 
همه گیری بــر امور مالی زندگی آنها 
تاثیر منفی داشته است )2۴ درصد(. 
این در حالی است که فقط 11 درصد 
از افــراد بــاالی 6۰ ســال با چنین 

مسئله ای روبرو بودند.

گران بودن طرح های بازنشستگی در 
کانادا

یکــی از انتقاداتــی کــه بــه نظام 
بازنشســتگی در کانادا وارد می شود، 
پرهزینــه بــودن آن اســت. ایــن 
نظرسنجی نیز گویای این مطلب بود. 
حدود 65 درصد از شرکت کنندگان 
در ایــن نظرســنجی اعــالم کردند 
طرح های بازنشستگی در کانادا بیش 
از اندازه گران هستند و مدیریت آن، 

کاری دشوار به شمار می رود.
به همین دلیل است که بسیاری از آنها 

تمایل دارند از مشــارکت کارفرمایان 
خود در این زمینه بهره مند شــوند. 
بیشتر مصاحبه شوندگان اعالم کردند 
مایلند بخشی از هزینه بازنشستگی از 
سوی کارفرمایان آنها پرداخت شود و 
حتی 71 درصد گفتند حاضرند بابت 
این اقدام، از بخشی از حقوق خود نیز 

چشم پوشی کنند.
همچنین بیشتر پاسخ دهندگان )۸5 
درصــد( اعالم کردند که هر کانادایی 
شــاغل باید تحت پوشش یک طرح 
بازنشستگی در محل کار با هزینه ای 

منطقی قرار گیرد.
گفتنی است این نظرسنجی با حضور 
25۰۰ کانادایی در اپریل 2۰21 انجام 

شد.

جهش چشمگیر پس انداز بانکی 
کانادایی ها در سال ۲۰۲۰

آژانس آمار کانادا اعالم کرد شهروندان کانادایی سال 2۰2۰ نزدیک به 212 
میلیارد دالر پس انداز کردند در حالی که این رقم در سال 2۰1۹ تنها 1۸ 
میلیارد دالر بود. پاندمی و شرایط استثنایی آن برای بسیاری از کانادایی ها 
این امکان را به وجود آورد که بتوانند بدهی های خود را تسویه کنند یا این 

که به سرمایه گذاری های بلندمدت اقدام کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طبق گزارش آژانس آمار کانادا، هر 
کانادایی در ســال 2۰2۰ به طور میانگین 557۴ دالر پس انداز کرد. این 
میزان پس انداز بیش از ده برابر باالتر از رقمی اســت که در ســال 2۰1۹ 

ثبت شده بود.
مصرف کمتر شــرایط را برای پس انداز بیشتر مهیا کرد. تقریبا 15 درصد 
درآمد کانادایی ها در سال 2۰2۰ در حساب های بانکی آن ها ماند در حالی 
که این رقم در سال 2۰1۹ فقط 1.3 درصد بود. در ماه های آوریل، می و 
ژوئن 2۰2۰ نرخ پس انداز شهروندان کانادایی به رقم قابل توجه 27 درصد 
هم رسید. با این حال این آمار و ارقام نسبی هستند چرا که همه کانادایی ها 
طی یک ســال ثروتمند نشدند. در واقع اختالف پس انداز در خانواده های 
کانادایی بسیار متغیر است. آن دسته از خانواده هایی که در دوره همه گیری 
کرونا توانســتند هم کار و هم ســالمت خود را حفظ کنند، شرایط مالی 

بهتری پیدا کردند.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size (ft.):
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

REA Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

Restricted Age:
# of Pets: Cats: Dogs:
# or % of Rentals Allowed:

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

Mgmt. Co's Name:
Mgmt. Co's Phone:

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

R2489279 $2,059,000
$1,998,000

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

STRATA LOT 2, PLAN BCS1296, DISTRICT LOT 601, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT, TOGETHER WITH AN INTEREST IN
THE COMMON PROPERTY IN PROPORTION TO THE UNIT ENTITLEMENT OF THE STRATA LOT AS SHOWN ON FORM 1 OR V, AS

026-293-323

4'4
12'8
10'3
11'10
8'4
12'3
7'3
10'7
10'10
5'1

10'11
16'1

14'10
13'6
17'2
17'4

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

22'10
11'0
9'10
6'6

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

AMAZING HOME in EDGEMONT! The qualities & size of a luxurious detached home with the convenience of low maintenance townhouse living, in a
quiet, private setting. This beautifully updated stunning home offers 4 bedrooms, 3.5 baths, 3000+ sqft, a ton of storage, an attached double garage
PLUS extra large driveway for 2 more cars. Enjoy airy, true OPEN CONCEPT living on the main, featuring 18’ ceilings in the living room. Enjoy a
beautifully updated kitchen with Viking appliances, quartz counters, glass backsplash. Enjoy high-ceilings, hardwood floors, double French doors
leading onto a private, sunny, SOUTH-FACING WALK-OUT PATIO. 3 generous-sized bedrooms up including a spectacular master suite with walk-in
closet & stunning ensuite. Below is a large rec room, 4th bed, full bath & storage.

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

Foyer
Living Room
Dining Room
Family Room
Kitchen
Master Bedroom
Walk-In Closet
Bedroom
Bedroom
Laundry

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.
Frame - Wood
Mixed, Wood

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

Central Location, Cul-de-Sac, Private Setting, Recreation Nearby, Shopping Nearby, Ski Hill Nearby
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Microwave

Fully Finished

Pets Allowed w/Rest., Rentals Allwd
w/Restrctns

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

منزل بسیار زیبا ، نوساز 3 ساله، دوطبقه،4040 اسکورفیت زیربنا،
6 اتاق خواب با 6،5 سرویس حمام و دستشویی نقشه بسیار خواب،  سالن پذیرایی  و نهارخوری بزرگ، 

آشپزخانه بسیار زیبا، استینلس استیل اپالینسس،  اتاق نشیمن بزرگ،  4 اتاق خواب در طبقه باال 
با حمام مستقل، اتاق خواب اصلی  بسیار بزرگ ، دارای سیستم تهویه و خنک کننده، جاروبرقی مرکزی،  

مجهز به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته، 2 پارکینگ سرپوشیده، 
 دارای سوئیت یک خوابه قانونی با ورودی مستقل،  در یکی از بهترین مناطق مرکزی کوکیتالم

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

$2,059,000
1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:
Title to Land:

Property Disc.:
PAD Rental:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

RED Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228, SECTION 16, TOWNSHIP 39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT

026-488-434

13'7
14'1
13'7
10'3
3'8
7'2
9'3
6'9
13'8
13'2

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

12'7
7'5
9'3
10'9
10'4
15'

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

This is truly a piece of art with views! Custom built luxury with top-of-the-line upgrades across the house. Hardwood  floors, finished luxury basement,
and high-end appliances. Immediately after you walk in the house, you can feel its  luxury and elegance. Even the smallest kitchenwares were detailed
to enhance the character of this house. Take some  steps to the window, you have the breathtaking mountain and city views that worth millions.
Basement can be easily  converted to a 3 bdrm suite. This is all about enjoying the life to the most extent. Take your golf bag and move in  now.
Shopping and schools are steps away.

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

Living Room
Kitchen
Dining Room
Office
Pantry
Laundry
Nook
Foyer
Master Bedroom
Bedroom

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

City/Municipal
Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

Air Conditioning, ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprinkler -

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

2765 Tempe Glen D., North Van
$1,639,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

55 Maple Drive, Port Moody
$1,720,000 $1,878,000

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام، واقع در طبقه آخر ساختمان سیمانی 7 طبقه،
با چشم انداز زیبا از کوهستان، سقف بلند، 589 اسکورفیت زیربنا،

استینلس استیل اپالینسس و سنگ گرانیت در آشپزخانه، یک پارکینگ سرپوشیده،
ساختمان دارای استخر سرپوشیده، جکوزی و سالن ورزش ،

در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات رفاهی و اسکای ترن

528,000#711-121 Brew Street, Port Moody



1۴14 Issue 1534 Friday June 25, 2021 شماره ۱53۴ جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰

جنــاب عبــداهللا ثابت در ســن نــود و چهارســالگى در روز 
۱5 دســامبر 2۰2۰ در نــورت ونکــوور در ایالــت بریتیــش 

کلمبیــا کانــادا بــه ملکــوت ابهــى صعــود نمودند.
ایشــان درســنه ۱926 میــالدى (۱3۰5 شمســى) در 
ــه تحــرى  ــه ب ــا ســنت و عالق ــل و ب ــواده اى اصی خان
حقیقــت در شــهر نیریــز اســتان فــارس ایــران قــدم بــه 
عرصــه وجــود گذاشــتند و نســل چهــارم بهائــى بودنــد.

ــت  ــک، اهمی ــبتا کوچ ــت نس ــه شهریس ــز اگرچ نیری
اجتماعــى، فرهنگــى، وتاریخــى آن نــه تنهــا بــه خاطــر 
آبادانــى و رونــق آن بــه هنــگام امپراطورى هخامنشــى، 
ــه  5۰۰ ســال قبــل از میــالد مســیح مى باشــد بلکــه ب
ایــن دلیل اســت کــه بســیارى از بابیــان و بهائیــان اولیه 
کــه بهــاى نهایــى را بــا جــان خــود پرداختنــد از اهالــى 

نیریــز مشــکبیز بودنــد.
نیــاکان جنــاب ثابــت از علمــاء و عرفــاء برجســته فارس 
بودنــد. ازجملــه از اقــوام ایشــان امــام جمعــه و جماعــت 
ــاب و  ــد ازدواج حضــرت ب ــراب، عاق ــارس، شــیخ ابوت ف
ــه  همســر شــان خدیجــه بیگــم در شــیراز میباشــد ک
چندیــن بــاراز موقعیــت و نفــوذ خــود جهت نجــات جان 
حضــرت نقطــه اولــى اســتفاده کــرد. تعــدادى ازاجــداد 
دیگــر جنــاب ثابــت از جملــه واعــظ و قاضــى معتبــر، 

شــیخ عبدالحســین، از شــهداى اولیــه نیریــز میباشــند.
پــدر مادربــزرگ جنــاب ثابــت، شــیخ محّمــد حســین، 
بــه ســعادت مالقــات بــا حضــرت بهــاءاهللا و حضــرت 
عبدالبهــاء مشــرف شــد و حضــرت بهــاءاهللا لقــب «وفا» 
را بــه او عنایــت و«لــوح وفــا» را بــه افتخــار وى نــازل 
ــدر  ــلطان پ ــفیع و خاورس ــد ش ــیخ محم ــد. ش فرمودن
ــاب ثابــت هــم موردعنایــت و  ــزرگ جن ــزرگ و مادرب ب
توجــه مخصــوص بودنــد و افتخــار برکــت الــواح کثیــره 
ــارك و  ــال مب ــتخط جم ــه دس ــات ب ــن مناج و چندی

ــاء را داشــتند. حضــرت عبدالبه
جنــاب ثابــت ســومین فرزنــد از هفــت بــرادر و 
خواهربودنــد. از آن جهــت کــه دو بــرادر بزرگترشــان در 
طفولیــت و جوانــى صعــود کــرده بودنــد، بعــد از وفــات 
ــازده  ــى ی ــدر بزرگوارشــان، یوســف، ایشــان کــه طفل پ
ســاله ولــى پســر ارشــد بودنــد مشــغول بــه کارشــده و 
ــت  ــادر گرامیشــان، جهــان ســلطان، کفال ــا م همــراه ب
وسرپرســتى چهــار خواهــر و بــرادر کوچکتر از خودشــان 

ــه عهــده گرفتنــد. را ب
عشــق و عالقــه بــى دریــغ و توجــه فداکارانــه جنــاب 
ثابــت بــه والدیــن و خواهــران و بــرادران و خواهرزاده هــا 
و بــرادرزاده هایشــان در طــول زندگیشــان ثابــت و پایدار 

. د بو
ــاز و  ــتند و ن ــان، او را واال داش ــر مادرش ــان عم ــا پای ت
ــره اش را  ــاد و خاط ــز ی ــپس نی ــد و س ــت کردن نعم
گرامــى داشــتند. ازدواج و تشــکیل خانــواده بــراى خــود 
را تــا هنگامــى که توانســتند آرزوى یکــى از برادرانشــان 
را بــراى تحصیــل در خــارج از کشــور تســهیل و محقــق 
کننــد و برادردیگرشــان در آســتانه ازدواج بــود بــه تعویق 
انداختنــد، و تمــام عمرشــان فرزنــدان خواهــران و 
برادرانشــان را بــه چشــم پــدرى دیدنــد و آنهــا را مــورد 
همانگونــه الطــاف و عنایاتــى کــه نســبت بــه فرزنــدان 

ــد. خــود داشــتند قــرار دادن
جنــاب ثابــت در جوانى بعــد از خدمت ســربازى در وزارت 
بهداشــت ایــران اســتخدام شــدند و پــس از اخراجشــان 
از آن وزارت بــه دلیــل بهائــى بــودن بــه شــرکت آرك 
کــه در زمینــه راه و ســاختمان، برنامــه ریزى زیرســاخت 
هــا، مهندســى عمــران، و واردات ماشــین آالت صنعتــى 
و تجهیــزات ســنگین و ســایر تــالش هــا براى نوســازى 

ایــران فعالیــت مــى کرد پیوســتند.
ــامل  ــت ش ــاب ثاب ــت جن ــت مدیری ــاى تح ــروژه ه پ
ــط  ــن خ ــا، و اولی ــل ه ــا، پ ــل ه ــدها ، تون ــاخت س س
لولــه انتقــال گاز طبیعــى ایــران بودنــد. آن خــط کــه از 
پاالیشــگاه هــاى اســتان خوزســتان در جنــوب ایــران از 
طریــق آســتارا در شــمال تــا اتحــاد جماهیــر شــوروى 
ســابق گســترش داشــت در آن زمــان طوالنــى تریــن و 

مرتفــع تریــن خــط لولــه گاز جهــان بــود.
ســرانجام، جنــاب ثابــت بــا از خودگذشــتگى، شــکیبایى، 
و همــت و پشــتکار و تــالش فــوق العــاده ســختى هاى 
دوران کودکــى و نوجوانــى را پشــت ســر گذاشــتند 

ــت  ــت و رفاق ــا حمای ــپس ب ــخصاً و س ــت ش و نخس
همسرشــان از هــر لحــاظ موفــق شــدند.

ــن  ــم مهی ــا خان ــان ب ــگام ازدواجش ــت هن ــاب ثاب جن
ــى  ــرکت مل ــابدارى ش ــد حس ــناس ارش ــه، کارش عهدی
نفــت ایــران، سرپرســتى فرزنــدان یکــى از خواهرانشــان 
کــه در گذشــته بــود را بــه عهــده داشــتند. آن زوج خواهر 
دیگــر جنــاب ثابــت و فرزندانــش را نیــز زیــر پــر و بــال 
گرفتنــد و بــا کمــال عشــق وانجــذاب حیــن خدمــت به 
امــراهللا خــود را وقــف پــرورش جســمانى و روحانــى آنها 

و ســه فرزنــد خویــش نمودنــد.
اتحــاد جنــاب ثابــت و همسرشــان بــر اســاس همراهى، 
همبســتگى و احتــرام متقابــل، تعلــق و ایمــان کامــل، 
حمایــت از خانواده و همبســتگان، و کمک بــه نیازمندان 
ــان را  ــى عزیزانش ــه خوب ــخاوتمند ب ــن زوج س ــود. ای ب
ــه دیگــران کمــک  ــا دل و جــان ب ــد و ب ــن نمودن تأمی
کردنــد تــا بــه آرزوهــاى خــود برســند امــا هرگز خــود را 
از دســت ندادنــد. زندگیشــان هــم از نظــر دنیــوى و هــم 
معنــوى بــى آالیــش و بى پیرایــه بــود. بــى ادعــا بودنــد 
و اجــازه ندادنــد مادیــات از خلــوص، انســانیت، و فروتنى 

ــا بکاهد. آنه
ــه از دوســتان،  ــد صمیمان ــاز و لبخن ــا آغــوش ب ــا ب آنه
ــد و  ــتقبال مینمودن ــگان اس ــنایان، و بیگان ــوام ، آش اق
ــرج  ــان در ک ــاغ ییالقى ش ــران و ب ــان در طه منازلش
محــل برگــزارى جلســات و گردهــم آیــى  هاى شــیرین 
و بــه یــاد ماندنــى بودنــد. همبســتگان و وابســتگانى که 
از شهرســتانها جهــت انجــام امــور پزشــکى، آموزشــى، 
ــراى گشــت و  ــا فقــط ب ــزا و ی ــا اخــذ وی ــا شــغلى، ی ی
گــذار بــه طهــران میرفتند مــى دانســتند در خانــه جناب 
ثابــت و مهیــن خانــم ســفره گســترده اى، بســترى نــرم 
و گــرم، ماشــین و راننــده خبــره اى، و میزبانــان مهمــان 

نــوازى خواهنــد یافــت.
حیــن اقامتشــان در نیویــورك ایــاالت متحــده آمریــکا 
در ســال ۱979 و ســپس،ً  بعــد از مهاجــرت بــه کانــادا 
ــاب  ــوور، جن ــورت ونک ــتقرار در ن ــال ۱98۰ و اس در س
ثابــت و خانــم محترمشــان همانطــور خانــه و قلبهاشــان 
را بــه جامعــه بــاز کردنــد و بــا قاطعیــت وعــزم راســخ 
ــراهللا  ــت ام ــه خدم ــروف ب ــان را مص ــالص وقتش و اخ

نمودنــد.
ــه  ــد و ب ــه بودن ــه مطالع ــد ب ــه من ــت  عالق ــاب ثاب جن
ــى و  ــات عرفان ــه ادبی ــى ب ــه عمیق ــاص عالق ــور خ ط
آیینــى و مبانــى نظــرى و ادبــى و زبانشناســى داشــتند و 
اهــل منطــق و اســتدالل عقالنــى بودنــد. غالبــاً ایشــان 
ــى و  ــاى ادب ــه ه ــتفاده از آرای ــا اس ــود را ب ــت خ حکم

ــا اشــعار ابتــکارى و طنــز  ــد و ب ــه مینمودن تمثیــل  ارائ
و ظرافــت و پیچیــدن بدیــع و اســتادانه کلمــات موجــب 

ســرور اطرافیــان میشــدند.
ــه  ــى را ک ــن خانوادگــى و اوقات ایشــان آشــنائیهاى نوی
بــا دوســتان جدیــد خــود در کانــادا میگذراندنــد گرامــى 
داشــتند و تــا پایــان عمــر بــا خردمنــدى، اشــعار بصیــر، 
و روایــات نشــاط بخــش و روح انگیــز اقــوام و دوســتانى 
را کــه هنــوز در ایــران بودنــد و یــا همچنیــن بــه دلیــل 
انقــالب ایــران آواره ولــى در ســایر نقــاط جهان مســتقر 
ــى و  ــه دلجوی ــن و نام ــط تلف ــه توس ــد ب ــده بودن ش

تشــویق کردنــد. 
جنــاب ثابــت پــس از صعود همسرشــان در ســال 2۰۰6، 
عــالوه بــر فعالیــت هــاى تجــارى و گــذران وقــت بــا 
فرزنــدان، نــوادگان و اقــوام و دوستانشــان، ســرگرمى ها 
و عالقــه مندیهــاى  خــود را - بــه ویــژه بــه مطالعــه، 
ــردى، و کشــت و  ــت گ ــاده روى و طبیع مســافرت،  پی

ــد. ــرورش گل رز - ادامــه دادن پ
زندگــى ایشــان از طفولیــت پــر از فــراز و نشــیب بــود اما 
اجــازه ندادنــد بــى عدالتــى هــاى دنیــا مایوسشــان کنند 

یــا روحشــان را فرو نشــانند. 
علیرغــم ضربــات مکــرر شــخصى، اجتماعــى، وحرفــه 
اى بــه دلیــل اعتقــاد و ایمــان، غــم از دســت دادن پــدر 
در طفولییــت، ســنگینى مســئولیت ارشــدى خانــواده از 
ســنین کــم، ســوك وفــات مــادر، فاجعــه انقــالب کــه 
منجــر شــد بــه رهــاى زندگــى و وضعیتى که با مشــقت 
و عشــق و عالقــه پــا بــر جــا شــده بودنــد، انــدوه پشــت 
ســر گذاشــتن ســرزمین آبــا و اجداد، دشــوارى اســتقرار و 
پایــدارى در کشــورى جدیــد بــا زبــان و فرهنگــى دیگر، 
مصائــب از دســت دادن خواهــران و بــرادران کوچکتــر از 
خــود، محنــت مــرگ ناگهانــى همســر و همــدم، و روند 
پیــرى، بــا نگــرش مثبــت بــا ســختى هــا روبــرو شــدند 
و بــا عــزم عمیــق و راســخ بــر مشــکالت غلبــه کردنــد.
بیــش از هــر چیــز دیگــر راضــى بــه قضــا و تقدیرالهــى 
بودنــد. مشــکالت و مشــقات زندگــى خــود را بــه 
تنهایــى و بــا متانــت تحمــل مینمودند و هرگز شــکایت 
ــف و  ــال تأس ــا کم ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد. ب نمى کردن
دلســوزى وضعیــت اســفبار دوســتان و نزدیــکان دوران 
کودکــى خــود را کــه بخاطــر بهائى بــودن مــورد تعرض 
و سنگســار شــدن و تمســخر بودنــد توصیــف مى کردند، 
ــورد  ــد کــه خودشــان هــم مکــررا م ــز نگفتن ــا هرگ ام

همانگونــه اذیــت و آزار و بدطینتــى بودنــد.
ــد  ــى زیستشــان صــادق بودن ــت در چگونگ ــاب ثاب جن
- بــدون بهانــه، تظاهــر، یــا خــود بــزرگ بینــى. گفتــه 

هایشــان  و روش زندگیشــان مطابق خواســت خودشــان 
بودنــد - بــدون  مصالحــه، تردیــد، یــا عذرخواهــى. از آن 
جهــت کــه فروتــن و بــا خــود روراســت بودنــد تواضــع و 

صداقــت در دیگــران را بســیار ارجمنــد میشــناختند.
ــد را منحصــرا بیــن  ــا خداون ایشــان رابطــه هــر فــرد ب
آن شــخص و خــدا میدانســتند. در حالــى کــه بــر ایمــان 
خــود راســخ و بــا دل و جــان بــه اصــول و احــکام آییــن 
بهائــى پایبنــد بودنــد. جنــاب ثابت بــراى ادیــان و عقاید 
دیگــر و کســانى کــه چشــم انــداز و ذهنیتشــان متفاوت 
بــود احتــرام قائــل بودنــد و در طــول حیــات رفاقتهــاى 
عمیــق خــود را بــا ســایر بهائیــان و پیــروان ادیــان دیگر 

بــه طــور یکســان گرامــى داشــتند.
بــا وجــود عــزم راســخ و اعتمــاد به نفــس همیشــه قابل 
دسترســى و متواضــع بودند و شکســته نفســى میکردند. 
جهــت معرفــى خــود میگفتنــد، «مــن عبــداهللا هســتم. 

یعنــى یک بنــده خــدا». 
ــردم  ــق، و عقالنیتشــان، م ــل خــرد، درك عمی ــه دلی ب
ــد.  ــه میکردن ــت مراجع ــاب ثاب ــه جن ــاوره ب ــراى مش ب
چنــدى از افــرادى کــه در زمینــه هــاى مختلــف متبحــر 
و بــه دلیــل تجربیات، تخصــص، و موفقیتهایشــان مورد 
احتــرام و تقدیــر هســتند و بــا جنــاب ثابــت آشــنا بودنــد 
اظهــار داشــته انــد کــه «او باهــوش تریــن مــردى بــود» 
کــه میشــناختند. ایشــان انســانى خودآموز، با حساســیت 
و هــوش فــوق العــاده - نه تنهــا در «هنرهــاى آموخته» 
بلکــه بــا «هــوش خیابانــى» - و خــرد و بینــش و عقــل 

ســلیم بــى انــدازه بودنــد.
ــد.  ــر بودن ــیار بصی ــواه و بس ــه خیرخ ــن درج در باالتری
ــار  ــه انتظ ــود و ن ــان ب ــا از ایش ــه تقاض ــازى ب ــه نی ن
داشــتند کــه مــورد تقدیــرو تمجیــد قــرار گیرنــد. اگــر 
ــران  ــار دیگ ــردن ب ــم ک ــراى ک ــتند کارى ب مى توانس
انجــام دهنــد، بــدون تردیــد، بــى ســر و صــدا، و اغلــب 
ناشــناس انجــام میدادنــد - حتــى اگــر میدانســتند کــه 
ســرانجام، بــار آن کار وبــال بــال خودشــان خواهــد شــد.

همدلــى، همــدردى، و نیکــوکارى جنــاب ثابــت بى قیــد 
و شــرط بــود. ایشــان بــراى همــه احتــرام واقعــى قائــل 
ــاى  ــدى ه ــه بن ــى و طبق ــزات فرهنگ ــد و تمای بودن

اجتماعــى را نادیــده مــى گرفتنــد.
ــا  ــان  را ت ــد و بســیارى از آن از آوارگان مراقبــت میکردن
زمانــى کــه توانســتند دوبــاره  بــر روى پــا هــاى خــود 
بایســتند میزبانــى و پذیرائــى نمودنــد. از چندیــن کودك 
کــه والدیــن خــود را از دســت داده بودنــد حمایــت کــرده 
و پشــتوانه تحصیــالت و موفقیتهــاى آنهــا شــدند. 
بــراى فقــرا خانــه و امکانــات تأمیــن و تکمیــل کردنــد. 
ــد. راننــدگان و  اشــخاص کــم اقبــال را اســتخدام کردن
ــد کــه ســر سفره شــان  کارگرانشــان را دعــوت میکردن
بنشــینند و بــا ایشــان غــذا بخورنــد. کار و کســب 
کارمنــدان و خدمتــکاران سابقشــان را تضمیــن کردنــد. 
مدتهــا قبــل از آنکــه تحصیــالت عالیــه بانــوان بــه طور 
گســترده اى مــورد پذیــرش قــرار گیــرد، نه تنها همســر 
خــود را بــه ادامــه تحصیــالت عالــى ترغیــب و تشــویق 
کردنــد بلکه  بــا تصدى مســئولیتهاى خانوادگــى اضافى 
و تنظیــم فعالیتهــاى تفریحى خالقانه جهت مشــغولیت 
و ســرگرمى بیــش از پیــش فرزندانشــان، امــکان تمرکز 
بــر تحصیــالت و اخــذ فــوق لیســانس را بــراى او فراهم 

کردنــد.
ــان  ــه مساعدتهایش ــاره اى ب ــز اش ــت هرگ ــاب ثاب جن
نکردنــد. تنهــا پــس از درگذشــت وى بــود و از طریــق 
اداى احتــرام بعضــى افــراد و خاطراتــى کــه آنهــا بیــان 
کردنــد کــه خانــواده آن بزرگــوار از اثــرات عمیــق وى در 

زندگــى آن اشــخاص آگاه شــدند.
بــه یادبــود عشــق بــى قیــد و شــرط، صــوت اطمینــان 
بخــش، لبخنــد تســکین دهنــده، ذکاوت و خــرد، ذوق و 
بالغــت و فصاحــت، شــیرین ســخنى و شــوخ طبعــى، 

مــروت، و رافــت و لطافــت قلــب جنــاب ثابــت.
ایمــان و عشــق و ارادت بــى دریــغ ایشــان بــه جمــال 
مبــارك، حضــرت عبدالبهــاء، و حضــرت ولــى امــراهللا، و 
خلصــت و فداکارى و نیکوکارى و ســخاوت و پشــتیبانى 
ــب  ــنا و غری ــه آش ــان ب ــه ش ــى مضایق ــاى ب و کمکه

ــان الهام بخــش هســتند. همچن
روحشان شاد.

به یاد پدر و پدربزرگ عزیز و بزرگوار

عبداهللا ثابت
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

نیاز جدی و مبرم کانادا  به کارگران موقت
ایرانیان کانادا- یک تحقیق توســط 
دانشگاه رایرســون مسیر اقامت دائم 
با حجم باال را برای ساکنین موقت با 

مهارت پایین، پیشنهاد می کند.
بر اســاس یــک گــزارش مختصر 
سیاســت گذاری توســط دانشــگاه 
رایرسون، کانادا باید تالش بیشتری را 
برای حفظ ساکنین موقت با مهارت 

پایین از خود به خرج دهد.
این گزارش مختصر توســط کرسی 
تحقیقات عالی کانــادا )CERC( در 

مهاجرت و ادغام منتشر شد.
کرسی تحقیقات عالی کانادا برنامه ای 
اســت که با اعطای 1۰ میلیون دالر 
به محققان مشهور جهان برای ایجاد 
پروژه های تحقیقاتی، از دانشگاه های 
کانــادا حمایــت می کند. کرســی 
تحقیقات عالی کانادا در بارۀ مهاجرت 
و ادغام در دانشــگاه رایرسون اولین 
کرسی تحقیقات عالی کانادا است که 

به این دانشگاه اعطا می شود.
هر ساله، کانادا پذیرای بیش از 35۰ 
هزار مقیم دائم اســت که تقریباً دو 
سوم آنها قبالً به طور موقت در کانادا 
زندگی می کردند. بــا وجود پاندمی 
کوویــد 1۹، کانادا متعهد اســت که 

تعداد زیادی مهاجر جدید بپذیرد.
همچنین ســاالنه حدود 6۰۰ هزار 
مهاجر موقت وارد کانادا می شوند. با 
این حال، بیشــتر کسانی که ساکن 
دائمی می شــوند، در مشــاغلی که 
نیاز به مهارت باال دارد، کار می کنند. 
ساکنان موقت در مشاغل به اصطالح 
»کم مهــارت« فرصت کمتری برای 

دریافت اقامت دائم پیدا می کنند.
پاندمی کووید 1۹ اهمیت کارگران کم 
مهارت را برای اقتصاد برجسته کرده 
است. این کارگران شغل هایی مانند 
مواد غذایی،  فروشگاه های  کارمندان 
نظافتچی بیمارستان و کارگران مزرعه 

را در اختیار داشتند. 
همچنین انتظــار می رود تقاضا برای 
مشاغل کم مهارت در نتیجه افزایش 
تقاضا برای نیروی کار در دهۀ آینده 
افزایش یابــد، اگرچــه پیش بینی 
می شــود این رشــد با نرخ کمتری 
نسبت به مشاغل با مهارت باال پیش 

برود. 
پیش بینی می شــود که بخش هایی 
مانند مراقبت از کــودکان، خدمات 
خانوادگــی، حمل و نقــل تجاری، 
خدمات غذایی و ســاخت و سازهای 
ســاختمان طی 1۰ سال آینده رشد 
کنند. همچنین، با رسیدن کودکان 
 baby boomers( انفجــار  نســل 
متولدین سال  های 1۹۴6 تا 1۹6۴( 
به ســن بازنشســتگی، تقاضا برای 
مراقبت هــای بهداشــتی و خدمات 

اجتماعی را افزایش می دهد.
این افزایش تقاضا برای مشــاغل کم 
مهارت ممکن اســت بــه دلیل عدم 
تمایــل کارگران متولد کانادا برای پر 
کردن این موقعیت ها باشد. بسیاری از 
ساکنان دائمی با مهارت باال به دلیل 
همین تقاضای بــاال، در نهایت وارد 

مشاغل کم مهارت می شوند.
 

حال  در  مهاجرتی  برنامه های  کدام 
را هدف  مهارت  کم  کارگران  حاضر 

قرار داده  است؟

برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا 
)BC PNP( به طور منظم تعدادی از 
کارگران کم مهارت را دعوت می کند 
تا برای نامزدی اســتانی برای اقامت 

دائم درخواست دهند.
مسیر مهاجرتی مهارت های پر تقاضا 
 )In-Demand Skills Stream(
در انتاریــو، راه را بــرای اقامت دائم 
مهاجرین از طریق شــغل های بسیار 

پرتقاضا مهیا می کند.
پایلــوت مهاجرتی آتالنتیک  برنامۀ 
گزینه دیگــری بــرای کارگران کم 
مهارت اســت که مایل به مهاجرت 
به یکی از اســتانهای آتالنتیک کانادا 
هستند - نیوبرانزویک، نیوفاندلند و 
البرادور، نوا اسکوشیا و جزیره پرنس 

ادوارد. 
عالوه بر این، برنامۀ پایلوت مهاجرت 
 Agri-Food( کشاورزی و مواد غذایی
Immigration Pilot( راهــی را برای 
اقامــت دائم بــرای 275۰ کارگر در 
صنایــع کشــاورزی و صنایع غذایی 

فراهم می کند.

یکــی از جنبه هــای مشــترک این 
برنامه ها که کارگــران کم مهارت را 
هدف قرار می دهد، کوچک بودن آنها 
در مقیاس و تعداد پذیرش پایین آنها 

است.
بــه همیــن دلیــل، این گــزارش 
گسترش  خواســتار  سیاست گذاری 
سیستم مهاجرتی دو مرحله ای برای 
شامل کردن ساکنان با مهارت کمتر 

است.
سیســتم مهاجرت دو مرحله ای به 
کسانی اطالق می شــود که به طور 
موقت به کانادا می آیند و ســپس به 
اقدام به درخواســت برای اقامت دائم 

می کنند.
کانادا اخیراً شــش برنامه مهاجرتی 
جدید را برای کارگران موقت خارجی، 
از جمله کارگران بخش مراقبت های 
بهداشتی، سایر کارگران ضروری، فارغ 
التحصیالن بین المللی و کارگران و 
فارغ التحصیالن فرانسوی زبان اعالم 

کرده است.
اگرچه ایــن برنامه های جدید از نظر 
زمانی محدود هســتند، اما گزارش 
این اقدامات را گامی در مسیر درست 

توصیف می کند.
کانادا باید گزینه های بیشتری را برای 
پذیرش کارگران بــا مهارت کم ارائه 

دهد
این گزارش توسط دانشگاه رایرسون 
توصیه می کنــد که کانادا راهی برای 
اقامت دائم بــرای کارگران موقت با 
مهــارت پایین تر ایجــاد کند که در 
حال انجام اســت و حجــم زیادی از 

متقاضیان را می پذیرد.
همچنین توصیه می شود کانادا بین 

1۰ تا 2۰ درصد از متقاضیان کالس 
اقتصادی را به کارگران با مهارت پایین 
اختصاص دهد و از کارگران خارجی 
موقت واجد شــرایط دعوت به اقامت 

دائم کند.
عالوه بر این، توصیه می شــود کانادا 
سیاســت های جدیــدی را کــه به 
محافظت از کارگران داخلی در برابر 
کاهش حقوق کمک می کند، معرفی 

کند.
کانادا همچنین باید در خدمات تسویه 
حساب برای کارگران موقت خارجی 
که واجد شرایط انتقال به اقامت دائم 

هستند سرمایه گذاری کند.
سرانجام، توصیه می شود تا مشارکت 
اقتصادی کارگران کــم مهارت را به 
مردم کانــادا اعالم کند تــا هرگونه 
نگرانی یا احساسات ضد مهاجرتی را 
که ممکن اســت در نتیجه آن ایجاد 

شود، برطرف کند.

نیاز صنعت ساخت و ساز کانادا 
به صدها هزار نیروی کار

ایرانیان کانادا- یک گزارش توســط 
BuildForce کانــادا می گوید صدها 
هزار موقعیت شغلی در صنعت ساخت 
و ساز در دهۀ پیش رو ایجاد خواهند 
شد و انتظار می ورد که مهاجرین آنها 

را پر کنند.
 BuildForce بیل فریرا، مدیر اجرایی
کانادا در گزارش می نویسد: »به دلیل 
رشــد بخش های مســکونی و غیر 
مسکونی، چشــم انداز ساخت و ساز 
کانادا برای سال 2۰21 و همچنین تا 
نیمۀ دهۀ جاری بسیار امیدوارکننده 
اســت.« »و در حالی که پیش بینی 
می کنیــم کــه این رشــد کمی در 
ســال های پایانی دهۀ جاری کاهش 
یابد، کم و بیش انتظار داریم که این 
صنعت نیاز به جــذب بیش از 3۰۹ 
هزار نیرو دارد تا جای بازنشستگان را 
پر کند و همگام با تقاضا پیش برود.«

این سازمان ملی که به آموزش نیروکار 
بسیار ماهر برای صنعت ساخت و ساز 
متعهد است، پیش بینی می کند، که 
بیشتر این موقعیت های شغلی توسط 

کانادایی ها پر شود، اما نه همۀ آن.
در  کانــادا   BuildForce شــرکت 
گزارش خــود بیان می کنــد: »این 
صنعت تا سال 2۰3۰ به ۸1۰۰۰ نیرو 
نیاز پیدا خواهد کرد که باید توســط 

مهاجرین تأمین شود.«
مهاجران در مشاغل حرفه ای صنعت 
ساخت و ساز بخش کمی را تشکیل 
می دهند. اگرچه مهاجران 23 درصد 
از بازار کار کانادا را تشکیل می دهند، 
اما فقط حــدود 1۸ درصد از نیروی 
صنعت ساختمان را تشکیل می دهند.
این روند انتظار می رود که تغییر کند.

BuildForce  کانادا بر این باور است 
که: »صنعت ســاخت و ساز ممکن 
اســت در دهۀ آینده از کانادایی های 
جدید استفاده کند تا نیازهای پیش 

بینی شده بازار کار را برآورده کند.«

هیچ کجا به اندازۀ بریتیش کلمبیا به 
نیروی کار مهاجر در صنعت ساخت 
و ســاز نیاز ندارد چرا که پیش بینی 
می شود تقریباً حدود یک چهارم در 

نیروی کار کمبود به وجود بیاید.
 ACE جوردانا لوید، مدیــر پروژه در
در   Plumbing and Heating
کلونا، در اوایل سال جاری به نشریه 
 Business In تجــارت منطقــه ای
Vancouver گفت: »ســاخت و ساز 

اکنون بسیار سرعت یافته است.«
وی گفت: »در حال حاضر، هر کسی 
که تجربۀ واقعی داشــته باشد، برای 
تجارت ما بســیار مفید است. زمانی 
که اینطور صنعت ســاخت و ســاز 
رونق یافته است، هر کسی با هر گونه 

مهارتی ارزشمند است.«
 Business در ستونی که در ژانویه در
In Vancouver منتشــر شد، پیتر 
میتهام اظهار داشــت که برای جذب 
مهاجرانی کــه می توانند نیاز صنعت 
ساخت و ساز به نیروی ماهر را برآورده 
کنند، نیاز به تغییر در سیاست های 

مهاجرتی است.
این ســتون نویس نوشــت: »از دهه 
1۹7۰، کاهش نرخ باروری، مهاجرت 
را به عامل اصلی رشــد جمعیت در 
کانادا تبدیل کرده اســت. با افزایش 
سن در کانادا، میزان اعتماد کشور به 
مهاجرت شدت خواهد گرفت، به ویژه 
در بخش هایی که تعداد افراد نیروی 
کار داخلی قادر به همگام ســازی با 

تقاضای کار نیستند.«
اما تنها در ســاحل غربی نیست که 
کانادا برای کار در صنعت در ساختمان 

به مهاجران نیاز دارد.
در اســتان نیوبرانزویــک در کانادای 
آتالنتیک، پیمانکاران مجبور به رد کار 
هستند زیرا رکود مهاجرت به دلیل 
کووید 1۹ باعث شده که کارگر ماهر 

کافی نداشته باشند.
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روایت دو دانشجوی ایرانی
 از تبعیض در دانشگاه های کبک 

تبعیض به وقت زبان فرانسه
مشــکالت  خارجــی  دانشــجویان 
عدیده ای در کشــور مقصــد دارند؛ 
از نحوه ی تطبیق با فرهنگ کشــور 
میزبان تــا دلتنگی های متعدد برای 
خانــواده و دوســتان. آن چــه این 
مشــکالت را بیشــتر می کند وجود 
تبعیض و نژادپرستی در برخورد با این 
دانشجویان اســت. در این مجال، دو 
دانشجوی ایرانی از تجربیات شخصی 
خود از تبعیض و نژادپرستی در فضای 
دانشگاه سخن گفته اند. هر دو تمایلی 
به اســتفاده از نام واقعی نداشتند و 
از این رو به دلیل حفظ حریم شخصی 
آنان، از نام مستعار استفاده شده است.

فرانسه حرف بزن!

محمــد در ابتدا می گویــد: »اولین 
تجربه ی من مربوط به زمانی اســت 
که دانشــجوی دانشگاه پلی تکنیک 
مونترال بودم. یک کالس داشــتیم 
که مربوط به تحقیقات دکترای من 
بود. در آن زمان تازه وارد بودم و زبان 
فرانســه بلد نبودم. همیشــه انتهای 
کالس می نشســتم و قبل از کالس، 
مطالب را برای خودم ترجمه می کردم. 
استاد به من می گفت: هر موقع چیزی 
برایت گنگ بــود، بیا و از من بپرس. 
این استقبال در ابتدا برای من جالب 
بود، اما از همان جلســه های اولی که 
شروع شد هر بار که من آخر کالس به 
او رجوع کردم و گفتم این موضوع را 
متوجه نمی شوم، با این جواب روبه رو 
می شــدم که االن وقت ندارم و باید 
به اتــاق خودم بروم. بعد که می رفتم 
انتهای کالس تا وسایلم را جمع کنم 
می دیدم استاد جلوی در ایستاده و با 
بقیه بچه ها در حــال خوش وبش به 

فرانسه است!«

محمد ادامه می دهــد: »برای بار اول 
و دوم کــه این اتفاق افتاد، من تصور 
کردم مســئله ای پیش آمده و باید از 
قبــل هماهنگی کنم ولــی طی 15 
جلسه این داستان تکرار شد و متوجه 
شدم باید همان وسط کالس سؤالم را 
بپرسم که ناچار نباشم با این برخورد 

روبه رو شوم.«

تمسخر عقاید دینی

او در ادامــه از مورد دیگری ســخن 
به میان مــی آورد: »در همان کالس 
مورد دیگری داشتیم. بحث مربوط به 
اخالق پزشکی بود. یکی از دوستانم 
که الجزایری بود و فرانسه و انگلیسی 
هــم می دانســت، در میانه ی بحث 
گفت من مســلمان هستم و به خدا 
اعتقاد دارم. اســتاد هم که به تئوری 
داروینیسم خیلی عالقه داشت، او را 
به سخره گرفت که مسلمان است و 
به خدا و تقدیر الهــی اعتقاد دارد! او 
به من گفت: بیا با هم از این برخورد 
استاد به دانشگاه شکایت کنیم. من 
در آنجا دخالت نکــردم و او خودش 
رفت و مسئولین دانشگاه گفتند حتماً 
این موضوع را در پرونده ی استاد قرار 
می دهیم کــه درنهایت این اتفاق رخ 

نداد.«

بورسیه با تبعیض

محمد با ناراحتی به تبعیض دیگری 
هم اشــاره می کند: »برای بورسیه ای 
که اینجا اپالی کردم، سوپروایزر من 
می گفت این بورسیه برای توست، اما 
درنهایت به من تعلق نگرفت و من در 
ایمیلی از آن ها پرسیدم: من که همه ی 
مدارکم آماده بود، معدل کامل گرفتم، 

مقاله داشتم، از دو استاد توصیه نامه 
گرفتم، چه چیزی کم داشــتم؟ در 
جواب به راحتــی گفتند: »اولویت ما 
دانشــجویان اروپایی و فرانسوی زبان 
هســتند!« این دانشــجوی دکترای 
مکانیک می افزاید که این مورد بسیار 
عجیب است؛ چون اگر یک دانشگاه 
طرفــدار یک  زبــان یا نــژاد خاص 
انگلیسی زبان و  است چرا دانشجوی 

غیربومی می پذیرد؟

سالم به زبان فرانسه

سام دانشجوی فوق دکترای مکانیک 
اســت و به بیان خودش به دلیل این 
تبعیض ها از کبک به انتاریو نقل مکان 
کرده اســت. او می گوید تا حدودی 
می تواند کبکی ها را درک کند، چون 
خودش ترک زبان است و در شهرهایی 
مانند تبریز این موارد را دیده است. او 
از تجربیاتش به هفته می گوید: »بارها 

شده است که من به دفاتر مختلف در 
دانشــگاه ایمیل زدم و متوجه شدم 
وقتی ایمیل را با Hi شــروع می کنم، 
دریافت پاســخ ایمیل دو تا سه روز 
طول خواهد کشــید و به این نتیجه 
رسیدم که حتی اگر بخواهم ایمیلی 
به زبان انگلیسی بنویسم و در ابتدای 
آن یک Salut بنویسم، جوابی که از 
آفیس دریافت می کنم به غایت بهتر 
اســت. این دقیقاً مثل داستانی است 
که در تبریز برای من وجود داشــت؛ 
یعنی من بایــد حتماً ترکی صحبت 

می کردم تا کارم پیش برود.«

تجربه  تبعیض نژادی

سام در ادامه می افزاید: مشکلی که در 
مــورد آن صحبت می کنیم را در این 
5 ســال به شدت در محیط دانشگاه 
احســاس کردم. چند روز پیش، در 
جریان گرفتن خوابگاه برای دوستی 

با مــورد عجیبی روبه رو شــدم. این 
دانشجوی ایرانی می خواست یک روز 
زودتر مستقر شود. من پیگیری کردم 
و گفتند این بخش هنوز نظافت نشده 
و نمی تواند بیاید! باتوجه به تجربیات 
شش ساله ام پاسخ دادم: »چرا این طور 

جواب من را می دهید؟«
کل ایــن مکالمه به زبان انگلیســی 
انجام شــد. بســیار برخــورد بد و 
ناراحت کننده ای داشــتند. من گفتم 
مــی روم از فرد دیگری کــه قرار بود 
اینجا را تمیــز کند در یک دپارتمان 
دیگر می پرســم و برمی گردم. او هم 
گفت ما آنجــا را تمیز کردیم و همه 
چیز اوکی اســت! زمانی که خواستم 
برگردم فرد مربوطــه در را برای من 
باز نکرد و من شــنیدم که داشت به 
فرانســه با آقایی صحبت می کرد که 
این دانشجوها از جهان سوم زبان نفهم 
هســتند و اینجا را خراب کرده اند و 
از کلمات بســیار توهین آمیزی هم 

استفاده کرد. من دوباره در زدم و وارد 
شــدم و به زبان فرانسه با او صحبت 
کردم کــه البته رنگ از رخســارش 
پرید و حرف هایــش را انکار کرد. به 
او گفتم همه حرف هایش را فهمیدم 
و این که چرا وقتی به زبان انگلیســی 
بــا او صحبت کردم این طــور با من 
برخورد کرد؟ و این که موظف اســت 
جواب دانشجویان انگلیسی زبان را به 
زبان انگلیسی بدهد. به او گفتم چرا 
به این صورت به کسی فحش می دهد 
که به خاطر مشــکالت قرنطینه در 
فرودگاه، مجبور بــود یک روز زودتر 
از قرنطینه بیــرون بیاید و 5۰۰ دالر 

هزینه ی هتل بدهد.

تبعیض در بیمارستان

محمد تجربه ی نامناسبی از برخورد 
تبعیض آمیز کادر درمانی در مونترال 
هم دارد. او روایت خود را برای خبرنگار 
هفته چنین تعریف می کند: »تا قبل 
از این که کووید برای بیمارســتان ها 
ممنوعیت ایجاد کند زمانی که برای 
کار به بیمارستان »جوییش جنرال« 
می رفتم و مشکلی نبود اما دو دفعه و 
به خصوص دفعه ی آخر به شدت این 
تفاوت زبانــی را درک کردم. موردی 
که برای من پیش آمــد این بود که 
من ســاعت ۹ صبح در بیمارســتان 
»جوییش جنرال« وقت داشــتم. از 
ساعت یک ربع به ۹ صبح آنجا بودم. 
منشــی بخش جراحی از من پرسید 
زبان فرانســوی بلد نیستی؟ گفتم: 
اصالً فرانســه نمی دانــم و جراحی ام 
را همین جا انجــام دادم. از اول هم با 
زبان انگلیســی صحبت کردم و هیچ 
مشــکلی هم پیش نیامد. شماره ای 
به من داد و گفت بنشــین تا نوبتت 
شــود. مدت زیادی منتظر نشستم و 
می دیدم آدم های زیادی می آیند که 
مثالً ساعت ۹:3۰ یا ساعت 1۰ و 11 
وقت داشــتند. با منشی بگو و بخند 
می کردند به کارشــان می رسیدند و 
می رفتند. ســاعت 12، واقعاً ناراحت 
شــدم و به منشی گفتم: »شما هیچ 
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

فرنگیس شکیبا )نشریه هفته(

شرایطی بابت فرستادن آدم ها داخل 
اتاق ندارید؟« گفت: نه. همه مثل هم 
هســتند. گفتم: من اآلن اسم دکتر 
خودم را از دهان ایشان شنیدم، زبان 
فرانسوی من فول نیست ولی متوجه 
می شوم که ایشان هم با دکتر من وقت 
مالقات دارد و شــما او را فرستادید! 
گفت: نه، کار ایشان چیز دیگری بود. 
گفتم: مگر شما افراد را ازروی شماره، 
صدا نمی کنید پس چطور اول ایشان 
را فرســتادید که بعد از من آمدند؟ 
گفت: شما بنشینید نوبت بعدی برای 
شماست و من از همان موقع که گفت 
نوبت بعدی شما هستید یک ساعت 
نشستم تا نوبتم شد! وقتی موضوع را 
با پزشک مطرح کردم گفت: ما سرمان 
شلوغ بود شاید شما دیرتر آمدی. من 
هم گفتم: روی همان برگه انتظار من 
زده ساعت ۹ صبح صادر شده است. 
چرا من را دیر به داخل فرســتادند؟ 
عمل جراحی من 3 ســاعت بیشتر 
طول نکشید ولی پشت در اتاق شما 
بیشتر از ۴ ساعت منتظر بودم! متوجه 
شدم تنها مشکل این بود که بلد نبودم 

با منشی، فرانسه صحبت کنم!«
محمد در ادامه می گوید درست است 
هر دو زبان در اســتان کبک استفاده 
می شــود و زبان اصلی فرانسه است 
ولی این دلیلی برای ایجاد تبعیض در 

حقوق اولیه ی یک فرد نمی شود.

برخورد جامعه

البته این دو دانشجو در پاسخ به سؤال 
خبرنگار هفته دریاره ی برخورد مردم 
و جامعــه با آنها گفتند کــه در این 
محیط ها کمتر با موارد تبعیض آمیز 
برخورد کرده اند. ضمن این که اشاره 
داشــتند که خود ما ایرانی ها در این 
مورد دست کمی نداریم. آنها معتقدند 
بیشترین مشکالت در اداره ها است یا 
در مکان هایی که بیشتر پاسخ گویی 

نسبت به ارباب و رجوع دارند.

تبعیض در کبک
 و رابطه سمی با کانادا

مشــکالت دیگــران غالبــاً موجب 
کم اهمیت شــدن یا انکار مشکالت 
مــا می شــود. کبــک در کانــادای 
انگلیسی زبان از مدت ها پیش شهرت 

خوبی ندارد.
امیر عطاران اســتاد دانشــگاه اتاوا را 
که همین اواخر نیز با اظهارنظرهای 
جنجالی خود خبرساز شده بود، حتماً 
به یــاد دارید. عطــاران وقتی که در 
موضع گیری های خــود درباره وجود 
نژادپرستی سیســتماتیک در استان 
کبک، این اســتان را بــه »آالبامای 
شمال« تشبیه کرد، درواقع حرف دل 

خیلی ها را زد.
اســتاد ایرانی دانشــگاه اتاوا از وجود 
نژادپرستی سیستماتیک و ریشه دار در 
استان کبک انتقاد کرده و گفته است 
که کبک تنها اســتان کانادا است که 
وجود نژادپرستی سیستماتیک را انکار 
می کند. عطاران تأکید کرده که وجود 
نژادپرستی گسترده در کبک فقط نظر 
و دیدگاه شخصی او نیست بلکه یک 
واقعیت انکارناپذیر است. استاد حقوق و 
مدرسه اپیدمولوژی و سالمت عمومی 
دانشگاه اتاوا با اظهارات انتقادآمیز خود 
از سیاست های تبعیض آمیز در استان 
کبــک و نژادپرســت خواندن دولت 
فرانســوا لوگو که ازنظر وی طرفدار 
برتری سفیدپوستان است، موجی از 
انتقادات شدید بر ضد خود برانگیخت. 
مناقشــه میان کبک و این اســتاد 
ایرانی زمانی شــروع شد که عطاران 
در صفحــه شــخصی توییتــر خود 
نوشــت که کبک »آالبامای شمالی« 
است. عطاران در اظهارنظرهای خود 
دراین باره از ضعف های شدید درزمینه 
خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده 
بــه بومیان کبک انتقــاد و از »لینچ 
پزشــکی« بر ضد بومیان در استان 

کبک سخن گفته است.

آیا کشــتار ژانویه سال ۲۰۱۷ را که 
در مسجد کبک اتفاق افتاد، به یاد 

دارید؟

این حادثه دردناک و مرگبار در جامعه 
واکنش های  انگلیســی زبان  کانادای 
زیادی از این دست برانگیخت: وقوع 
چنیــن اتفاقی در یک اســتان پر از 
اندیشــه های تعصبــی، گرایش های 
نژادپرســتانه، اندیشــه های طرفدار 
دیدگاه های  سفیدپوســتان،  برتری 
ملی گرایانــه و گاهی افکار و باورهای 
آکنــده از انزجار خیلی هم عجیب و 

غریب نیست.
وقوع این فاجعــه دردناک موجی از 

آگاهی نیز در جامعه ما ایجاد کرد.
واقعاً عجیب و ناراحت کننده است که 
ملت کوچک و مهربانی مثل ما نیز که 
به خاطر چیزهای بی ارزش سر جنگ 
با کســی ندارد، می تواند ندانسته و 
ناخواسته بستری برای ظهور و رشد 

یک هیوال باشد.
بنابراین وقتی که یک اتفاق مشابه با 
فاجعه مرگبار مسجد کبک در کانادای 
انگلیســی رخ می دهد، طبیعی است 
که انتظار داشته باشیم واکنش های 
مشــابه برانگیزد و یک موج آگاهی و 
یک معاینه وجدان مشابه منجر شود. 

درست نیست؟
چگونه ممکن است سرزمینی که این 
حد خود را بی عیب و نقص می پندارد 
تا این اندازه به خود مباهات می کند 
و می خواهــد بــه کل جهــان درس 
همزیستی مســالمت آمیز گروه های 

نژادی و مذهبی بدهد، کامل نباشد؟
آیا ممکن است که این سرزمین نیز 
شماری از نژادپرستان، اسالم ستیزان 
و … )اسمشــان را هــر چــه دلتان 
می خواهد بگذاریــد( را در دل خود 

جای داده باشد؟

من شک ندارم که خیلی ها در جامعه 
انگلیسی زبان کانادا چنین سؤاالتی از 

خود می پرسند.
اما روزنامه نگاران از جاســتین ترودو 
نخست وزیر کانادا پرسیدند مگر قانون 
21 درباره الئیسیته حکومت نبود که 
اساساً موجب افزایش جنایات ناشی از 

تنفر می شد؟
کانــادای  در  هراســی  اســالم 
انگلیسی زبان؟ مگر ممکن است؟ این 
پدیده احتماالً کاالیی وارداتی از کبک 

است.
مقاله نویسان تورنتو ســان و تورنتو 
اســتار مطالبی با مضامین مشابه در 

این زمینه منتشر کردند.
جالب و خنده دار اســت، کشــتار در 
انتاریو اتفاق می افتد، اما تقصیر آن را 
به گــردن کبک می اندازند. خب باید 
فکرش را می کردیم. اما واقعیت این 
است که نیازی به فکر کردن نیست 
چراکــه مقصر دانســتن کبک یک 

واکنش شرطی است.
خوانندگان عزیز من همین جا صریحاً 
به شــما می گویم کســانی که فکر 

می کنند این افراط و تفریط ها موارد 
منفرد و پراکنده ای هســتند و مردم 
خوب و مهربان جامعه انگلیسی زبان 
کانــادا، در اعمــاق وجود خــود و از 
صمیم قلب شما را دوست دارند، واقعاً 
نمی دانند در مورد چه چیزی صحبت 

می کنند.
آن ها همان طور که ما حیوان خانگی 
خودمان را دوســت داریم، شــما را 
دوست دارند: ما حیوان خانگی خود را 
وقتی دوست داریم که جایگاه خودش 

را بشناسد و بداند چگونه رفتار کند.
حاال برگردیم بــه آنچه در باال درباره 
مشکالت دیگران گفتم، مشکالتی که 
غالب اوقات از موجب کاهش اهمیت 

یا حتی انکار مشکالت ما می شود.
از چندیــن دهــه پیش کانــادای 
انگلیســی زبان بارها و بارهــا رفتار 
تحقیرآمیــز و توهین آمیــز با کبک 
داشته اســت؛ اما واکنش ما چگونه 

بوده است؟
واکنش ما مثل شــخصی بوده که در 
یک رابطه سمی زن وشوهری گرفتار 
شده اســت. فرد گرفتارشده در این 

رابطــه تحمل می کنــد چراکه خود 
را ازنظر مالی وابســته به طرف مقابل 
می داند، چراکه از تنها شــدن و ادامه 
کار می ترسد، چراکه می ترسد طرف 
مقابل در مســیر نادرســتی حرکت 
می کند، بیم آن دارد که شــرایط به 

زیان او تغییر خواهد کرد و …
اما ورای همه این ها، طرف گرفتار در 
این رابطه شــرایط را تحمل می کند 
به ویژه بــه خاطر اینکــه اعتماد به 
نفس الزم ندارد، غرورش له شــده و 

عزت نفسش جریحه دار شده است.
مسئله خیلی ســاده است: فردی که 
عزت نفس دارد اجــازه نمی دهد که 

این گونه با او رفتار شود.
این وضعیت تااندازه ای نمایانگر شرایط 
ما در برابر کانادای انگلیسی زبان است. 
متأسفم که این گونه وضعیت را برای 

شما شرح دادم.

نگاره پرورنده 
سایت نشریه ژورنال دو مونریال

منبع: نشریه هفته
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 گفت و گو با دانیال باقری سروستانی 
مقابله با فرهنگ استعماری 

وظیفه  ماست

چه  سروستانی،  باقری  آقای  جناب 
شــد که به موضوع بومیان و حقوق 

آنها عالقه مند شدید؟
ازآنجایی که می دانید ایران یک کشور 
غنی به لحاظ تعداد فرهنگ هاســت. 
خانواده من اصالتاً از عشایر بختیاری 
بودنــد کــه در سروســتان زندگی 
می کردنــد کــه در دوران قاجاریه و 
پهلوی از سروستان به شیراز به اجبار 
کوچانده و شهرنشین شدند. از طرف 
دیگر، بعد از پایان تحصیالت در دوران 
کارشناسی ارشــد، با مواردی مواجه 
شدم که مرا به این موضوع عالقه مند 
کرد. برایم جالب توجه بود که چگونه 
این مردمان با وجود فقر و بعد از ۴۰۰ 
یا 5۰۰ سال نسل کشی ها و فرهنگ 
کشی ها توسط نظام های کولونیزمی، 
توانســتند هویت خودشان را حفظ 
کنند. چگونه این هویت برمی گردد به 
وابستگی به سرزمین و چگونه مردم 
بومی توانستند باتوجه به این وابستگی 
به هویت خود برگردنــد و خود را از 

زخم های تاریخی نجات دهند.
پژوهش های ما نشان داد که ظلم ها 
و ســتم های تاریخی که بر مردمان 
بومی روا داشته شده است چگونه در 
بدن و ذهن این افراد باقی می ماند و 
بر نسل های آینده اثرگذار خواهد بود. 
بــر همین اســاس، جنبش حمایت 
از حقــوق بومیان می تواند این آثار را 
کاهش دهد و بخشــی از آالم و رنج 
مردمان بومی را تسکین بخشد که این 

برای من خیلی مهم است.

به طــور خاص در کانــادا باورهای 
اشــتباهی دررابطه با بومیان وجود 
دارد؛ از نسبت دادن عیوب ژنتیکی 
گرفته تا ادعای تحصیالت و مسکن 
افزایش  باتوجه بــه  رایگان. چــرا 
تحقیقــات در زمینه حقوق بومیان 
هنوز این باورهای اشــتباه در بین 
مردم وجــود دارد؟ مردم مقصرند؟ 

دولت ها یا رسانه ها؟
به نظر من نمی توان گفت که شخص 
یا گــروه خاصی به طــور صددرصد 
مقصر است و عوامل مختلفی به این 
باورهای اشــتباه دامن می زنند. باید 
پذیرفت که بدبینی یا نژادپرستی بر 
علیه مردم عمومــی یک واقعیت در 
کانــادا و به طورکلی قــاره آمریکا )از 
کشورهای آمریکای جنوبی تا کانادا( 

بوده و است.
دلیل آن هم این اســت که ریشه ی 
فرهنگ های مســتقر در ایــن قاره، 
کلونیزمی هســتند؛ به عبارت بهتر، 
فلسفه ی ساخت کشور روی نابودی 
فرهنگ های مردم بومی بنا گذاشته 
شــده است. این باورها و طرز تفکرها 
از طریق سیســتم بــه عموم جامعه 
تزریق شده است؛ به طوری که وقتی ما 
مهاجران و ایرانیان وارد این فرهنگ 
کلونیزمی می شــویم، ایــن باورها را 
بازتولید می کنیم و خودمان می توانیم 
بــه یک مدافــع و عامل گســترش 

نژادپرستی در این زمینه تبدیل شویم.
دلیل اصلی این موضوع هم ناآگاهی 
در ایــن حوزه اســت. به عنوان مثال 
برخی مردم بر این باورند که بومیان 
به لحاظ ژنتیکی بیشتر مستعد اعتیاد 
به الکل هســتند. مطالعات ما نشان 
می دهد که این مســئله وجود دارد 
اما علت نیست و معلول است؛ معلول 
رنج ها و ستم هایی که بر مردمان بومی 
طی قرون گذشــته روا داشته شده 

است.

چگونه این تبعیض ها می تواند بر بروز 
این آسیب ها اثرگذار باشد؟

شما وقتی سرزمین گروهی از مردم 
را که به سرزمینشــان بسیار وابسته 
هســتند را از آنها بگیرند و بخواهید 
فرهنگشان را نابود کنید انواع مشکالت 
روانی از جمله خودکشــی، اعتیاد به 

الکل و مواد مخدر و ســایر اختالالت 
روانی در آنها چندبرابر بیشتر خواهد 
شــد. در واقع این مشکالت نه علت، 
بلکه نتیجه ی مستقیم یک سیستم 
نژادپرســتانه هستند. نکته ی مهم تر 
این اســت کــه این نتایج از ســوی 
مردم آن قضاوت می شود و به عنوان 
یک واقعیت اجتماعــی در می آید و 
بازتولید می شــود. در واقع عالوه بر 
این که معلــول به عنوان علت در نظر 
مردم به عنوان واقعیت جلوه می کند، 
بلکه در فرهنگ هــای کلونیزمی، بر 
اساس آن قضاوت صورت می گیرد و 
این باورهای نادرست همچنان ادامه 

پیدا می کند.
این مســئله نگران کننده است زیرا 
ممکن اســت نسل کشی هایی که در 

گذشته اتفاق افتاده را به صورت های 
دیگری ادامه دهد.

در بســیاری از کشــورهای جهان، 
مردمان بومی نه تنها ســرزمین بلکه 
فرزندان و خانواده خود را از دســت 
می دهند. حتی کودکان را در قفس و 
زندان قرار می دهند. طبیعی است که 
در این شرایط از هر انسانی خشونت 
بروز پیدا می کند اما تحت شــرایط 
فرهنگ کلونیزمی، این خشــونت ها 
به عنــوان فرهنگ این مــردم تلقی 
می شود تا دولت ها بتوانند تبعیض ها 
و خشونت های بیشتر را علیه بومیان 

توجیه کنند.

باتوجه به کشف گور دسته جمعی اخیر 
کودکان بومــی کانادا و واکنش های 
افکارعمومی نســبت به آن، دولت 

دانیال باقری سروستانی از زبان خودش: دانیال باقری سروستانی هستم. 
در ســال ۲۰۱۵ از دانشگاه بین المللی صلح سازمان ملل متحد در رشته 
حقوق بین الملل و حقوق بشر فارغ التحصیل شدم. از آن زمان تاکنون به 
گروه های مختلف در آمریکای میانه، از جنوب مکزیک تا پاناما و بومیان 
کانادا به تحقیق و مشاوره مشغول هستم. هم اکنون در دانشگاه کانزاس در 
حال اتمام دکترا هستم. در حال حاضر بر روی موضوع »آثار جنبش حقوق 
بشری مردمان بومی بر ساخت فرهنگی و هویتی در آمریکای شمالی« در 
حال تحقیق هستم و به نتایج جالبی رسیده ام. من مدافع حقوق مردمان 
بومی هستم و در سازمان های مختلف کانادایی و بین المللی، در این زمینه 
فعالیت هایی داشــته ام. هشت سال اســت که در مرز بین هندوراس و 

گواتماال به مردمان بومی مایا خدمت می کنم. 

کانادا ســعی بر عذرخواهی داشت 
این تبعیض ها و  به نظر می رسد  اما 
سیستماتیک  به صورت  نژادپرستی 
در جامعــه ی کانادا وجــود دارد. 
نمونه کشته شدن یک زن  به عنوان 
بومی در بیمارستانی در مونترال در 
سال گذشــته بود. به نظر شما چه 
اقداماتی باید صورت بگیرد تا جلوی 

این اتفاقات گرفته شود؟
به نظر می رســد ما هنــوز در حال 
جســت وجو برای پاسخ به این سؤال 
و راهکارهای جدید هستیم. متأسفانه 
ازبین بردن فرهنگ بومی همچنان در 
جریان اســت و به بخشی از سیستم 
نئولیبرالیسم تبدیل شده است. بهتر 
بگویم نسل کشی فرهنگ های بومی 
نئولیبرالیسم  سیســتم  از  پدیده ای 
اســت؛ بنابراین چگونــه می توان به 
فرهنگ لیبرالیســمی امیدوار بود تا 
این تبعیض ها و خشونت ها را از بین 
ببرد؟ بنابراین باید به راه های دیگری 
فکر کرد. به عنوان یک تحصیل کرده ی 
رشــته ی حقوق تجربیاتــی که در 
آمریکای التین قــدم بزرگی در این 
راستا برداشته شد را موثر می دانم. در 
دهه های 1۹۸۰ و 1۹۹۰، یک مجموعه 
 International« قوانین تحت عنوان
 Labor Organization Adopted
Convention No. 16۹« امضا شد 
که شــامل 3۴ تا ۴۰ ماده است که 
کشورها باید این مواد را در حمایت از 
مردمان بومی کشور خود پیاده کنند.

بین 7۰ تــا ۸۰ درصد کشــورهای 
آمریکای التین این مجموعه قوانین را 
امضا کردند و تالش بر این داشته اند 
تــا این مواد را در قوانین داخلی خود 
بگنجانند. تنها دو کشور کانادا و آمریکا 
نئولیبرالیسم  بر اساس فرهنگ  )که 
اداره می شوند(، این مجموعه قوانین 
را امضا نکرده انــد. یکی از مهم ترین 
گام هایی کــه می تواننــد به حفظ 
حقوق بومیان کمک کند پذیرفتن و 
امضاکردن این مجموعه قوانین است. 
البته دولت کانادا با فرایندهایی موسوم 
به Conciliation به دنبال دلجویی از 
ظلم های روا داشــته شده بر بومیان 
است اما این کافی نیست و پیوستن به 
مجموعه قوانین ذکر شده، در راستای 

حفظ حقوق بومیان ضروری است.
همان گونه که شما گفتید کشف گور 
دسته جمعی کودکان بومی در مدارس 
مخصــوص بومی ها طــی هفته های 
گذشــته، دوباره این موضــوع را در 
افکارعمومی مهم کرد. یادمان نرود که 
در این مدارس کودکان هم به صورت 
روحــی و هم به صورت جســمی و 
جنســی مورد آزار قرار می گرفتند و 
دولت به دنبــال این بود که فرهنگ 
بومی آنها را از آنها بگیرد و به اصطالح 
آنها را متمدن کند. این پروژه بخشی 
از فرایند نابودی فرهنگ بومی مردم 

کانادا بوده است که آخرین مدرسه در 
قاره ی آمریکا در ســال 1۹۹۰ از بین 

رفت.
البته مردمان بومی بارها به این موضوع 
اشــاره کرده بودند که فرزندان آنها 
مورد آزار و سیستمی قرار می گیرند 
اما این موضوع تا زمانی که توســط 
رســانه های بزرگ غربی فاش نشد، 
مورد توجه عموم قرار نگرفت. به نظر 
من در حال حاضر این عذرخواهی ها 
هم چندان مشکلی را حل نمی کند، 
چــون دولت ها در واقع به دنبال حل 
ریشه ی اصلی مسئله نیستند و تنها 
می خواهنــد فشــار افکارعمومی را 
به صــورت کوتاه مــدت از روی خود 
بردارنــد اما توصیه ی مــن به دولت 
کانادا این اســت که به پیشنهادهای 
سازمان هایی مانند ILO و پیمان هایی 
مانند Convention 16۹ و تعهدات 
بین المللی دیگری که آن را امضا کرده 

است، توجه کنند.

چه  بشر  حقوق  فعال  یک  به عنوان 
حقوق  از  دفاع  برای  پیشنهادهایی 
یا  به کانادا  به مهاجرانی که  بومیان 
آمریکا مهاجــرت می کنند، دارید؟ 
به خصوص مهاجرانی که از جوامع با 
مهاجرت  کانادا  به  تبعیض  تجربه ی 
می کنند و این سابقه را قرار دارند تا 
عنوان مهاجر در دام تبعیض نژادی 
نیفتند. اصوالً چرا این موضوع برای 

ما به عنوان مهاجر باید مهم باشد؟
 همان طور که در قبل اشــاره کردم 
فرهنگ ایرانی خود ریشه ی عظیمی 
در فرهنگ های بومی دارد. ایرانیان از 
قدیم مردمان بومی تباری بوده اند و به 
دنبال گسترش فرهنگ خود در سطح 
منطقه ای یــا جهانی نبودند. برای ما 
مهم است که ریشه های خود را حفظ 
کنیم، حتی وقتی به کشورهای مانند 
کانادا یا آمریکا با فرهنگ کلونیزمی 
مهاجرت می کنیم. دانســتن درباره 
مردمان بومی این سرزمین به نوعی به 
ما کمک می کند تا ریشه های خود را 
حفظ کنیــم و در واقع به نوعی به ما 
درس عبرت می دهد. درس هایی به این 
معنا که مردمانی که حس وابستگی از 
سرزمین را از آنها گرفته اند، مردمانی 
که فرهنــگ آنها را از آنان می گیرند، 
مردمانی کــه در درون آنها جنگ راه 
می اندازند، به چه بیچارگی و فالکتی 
می افتند؛ از مشکالت اقتصادی گرفته 
تا مشکالت روحی و روانی. البته این 
موضوع را در بین گروه های ایرانی هم 
می توان مشاهده کرد. ایرانیانی که در 
ابتدا به این کشورها مهاجرت می کنند 
در ابتدا دچار یک افســردگی عمیق 
می شــوند. تجربیات خود را نشــان 
می دهد که ما حتی بر علیه خودمان 
نیز دچار نوعی تبعیض و نژادپرستی 
می شویم. حتی نسبت به برادرمان که 
می تواند یک پاکســتانی یک هندی 
باشد، بر علیه آنها را نژادپرستی نشان 

می دهیم.
البتــه این به آن دلیل اســت که ما 
در جهانی بسیار نژادپرستانه زندگی 
می کنیم. از سیستم های مختلف به 
وجود آمده در دنیــای امروز بر پایه 
نژادپرستی تعبیه شده اند. بهتر است 
بین المللی  سیستم های  همه  بگویم 
که از قرن شــانزدهم میالدی به بعد 
شکل گرفته اند، ریشه در سیستم های 
کلونیزمــی دارنــد. درواقــع به نظر 
من مفهوم جهانی شــدن، دهکده ی 
جهانی یا Global Village، ریشه ی 
کلونیزمی دارند. بــرای مقابله با این 
فرهنگ، باید بیشتر بخوانیم و تفکر 
کنیم. آشــنایی با فرهنــگ مردمان 
بومی و احترام به آنان از صمیم قلب 
نیز یکی دیگر از راه هایی اســت که 
می تواند در این زمینه راهگشا باشد 
چون در واقع این کشــور، سرزمین 

منبع: نشریه هفتهاجداد آنهاست.

یک سوم مردم کشور، 
کانادا را کشوری نژادپرست می دانند

مداد- به گزارش »مونتریال ســیتی«، طبق نظرسنجی جدید موسسه 
آنگوس رید، یک سوم مردم کشور ازجمله اقلیت ها و زنان معتقد هستند 
که کانادا یک کشــور نژادپرست است. این موسسه در بررسی های خود 
دریافت که 12 درصد از افراد بر این باورند که برخی از نژادها از دیگران 
برتر هستند. در این میان بیش از ۴۰ درصد مشارکت کنندگان معتقدند 
که تبعیض یک مشــکل بزرگ در کانادا محسوب شده و گاهی آن قدر 
وســیع و بزرگ است که دیده نمی شــود. در این میان 5۴ درصد مردم 
استان آلبرتا و 57 درصد شهروندان ساسکاچوان این موضوع را باور دارند. 
در این میان مردم اســتان کبک کمترین باور به نژادپرستی را داشته و 
کمتر از یک چهارم آن ها معتقدند نژادپرستی در کانادا یک مشکل اساسی 
محسوب می شود. طی این نظرسنجی، سه چهارم افراد باالی 55 سال در 

استان کبک اظهار داشتند که کانادا کشوری نژادپرست نیست.
نتایج به دست آمده همچنین نشــان می دهد که این گروه از کانادایی ها 
به احتمال زیاد باور دارند که میزان مهاجرت به کشــور بسیار زیاد است. 
یک چهارم از افراد حاضر در این نظرســنجی نیز اظهار داشــتند که در 
ارتباط با مسلمانان احساس سردی داشته و این باور در مردان باالی 55 
سال به ۴2 درصد و در بین پاسخ دهندگان کبکی به 37 درصد می رسد.

دانشگاه مک گیل زمین های بومیان را پس می دهد
مداد- به گزارش ICI، بومیان آبناکی 
)Abenaki( ازاین پس به بخش هایی 
از ســرزمین های اجدادی خود واقع 
در کوه سن هیالری که تحت مالکیت 
دانشگاه مک گیل قرار دارد، دسترسی 

کامل خواهند داشت.
این کوهســتان برای بومیان آبناکی 
بسیار مهم و مقدس تلقی شده و آن ها 
همه ساله طی مراسمی خاص در 21 
ژوئن باهدف عبــادت در این منطقه 
جمع می شوند. در همین رابطه ژاک 
تی واتسو، عضو ارشد شورای بومیان 
آبناکــی در مصاحبــه ای گفت که 
کوهستان سن هیالری جایی است که 

آبناکی ها بــرای قرن ها در آن عبادت 
می کردند تا اینکــه در دهه 1۹5۰، 
دانشــگاه مک گیل زمین های آن را 
برای تحقیق و مطالعه حفاظتگاه های 

طبیعی تصرف کرد. این منطقه شامل 
بیش از هزار هکتار کوهســتان و دره 

دارای پوشش گیاهی طبیعی است.
زبــان  و  بومیــان  باورهــای  در 
از  Algonquian، این مــکان، یکی 
آخریــن بقایای جنگل هــای بزرگ 
قدیمی اســت که در گویش بومیان 
 Wigwômadenizibo به عنــوان 
شناخته می شــود که به معنی کوه 

کوچک به شکل خانه است.
بر این اســاس از تاریــخ اول ژانویه 
2۰21، اعضای جامعه بومیان آبناکی 
Odanak و Wôlinak دیگر مجبور 
بــه پرداخــت هزینــه ورودی برای 
دسترسی به کوهستان سن هیالری 
که یکــی از تفرجگاه هــای محبوب 
کبکی ها است، نیستند. عالوه بر این، 
قرار است به زودی تابلوها و پوسترهای 
جدیدی در این محل نصب شود که 
نشان دهنده حضور تاریخی آبناکی ها 
در کوهســتان باشــد. این اقدام در 
راستای تحقق سیاست های دوستی 
با مــردم بومی از ســوی دانشــگاه 
مک گیل انجام می شود. در ضمن بر 
اساس کاوش های باستان شناسی در 
این منطقه، شواهد و آثار حضور این 
بومیان طی هزاران سال پیش تاکنون 

به دست آمده است.
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

ونکوور یکی از برترین شهر های جهان 
از نظر اقتصادی و برترین مقصد برای 

سرمایه گذاری در آمریکای شمالی

ایرانیان کانادا- یک رتبه بندی جدید، 
ونکــوور را به عنوان یکــی از برترین 
شــهر های جهان از نظر اقتصادی و 
برترین مقصد برای ســرمایه گذاری 
آینده در تمام آمریکای شــمالی قرار 

داده است.
آخرین فهرســت برترین شــهر های 
 fDi آمریکای شمالی و جنوبی مجلۀ
 Financial Times مرتبط به نشریۀ
برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
ونکوور را در چندین بخش در میان 

برترین  شهرها قرار داده است.
برای رتبه بندی، مجلۀ fDi با استفاده 
 fDi از »ابزارهــای آنالیــن تخصصی
 »fDi Markets و   Benchmark
داده هــا را جمع آوری کرد. ســپس 
شهرها بر اســاس پنج دسته اصلی 
رتبه بندی شدند: پتانسیل اقتصادی، 
تجارت پذیری، ســرمایه انســانی و 
سبک زندگی، مقرون به صرفه بودن 

و ارتباط.
ونکــوور در رده »شــهرهای بزرگ« 
مجلــۀ fDi به عنوان »شــهر آیندۀ 
آمریکای شــمالی« نامگذاری شــد. 
شــهرهای این گروه ملزم به داشتن 
جمعیتــی بیــش از 5۰۰۰۰۰ نفر و 
همچنین جمعیت منطقۀ بزرگ تر از 
شهری بیش از 1 میلیون نفر هستند. 
در این گزارش آمده است: »موفقیت 
این شهر در سال جاری با حضور در 
میان 1۰ کشور برتر تقریباً در هر گروه 

مورد مطالعه حاصل شده است.«
این گزارش می افزاید که بیش از یک 
سوم پروژه های مورد تجزیه و تحلیل 
برای این رتبه بندی در بخش نرم افزار 
و خدمات فناوری اطالعات بوده است. 
طی مطالعه ســال گذشــته، ونکوور 
برای رشد شــغل نرم افزار با فناوری 
پیشرفته در رتبه اول آمریکای شمالی 
قرار گرفــت. اندکی پس از انتشــار 
رتبه بندی سال 2۰2۰، آمازون اعالم 
کرد که بیــش از 1.1 میلیون فوت 
مربــع )معادل ۹3 هــزار متر مربع( 
فضای اداری را در ســاختمان سابق 
Canada Post در مرکز شهر ونکوور 
را خریداری می کند، و 3۰۰۰ شــغل 
دیگر را بــه قطب فنــاوری ونکوور 

می افزاید.
ِکِندی استوارت، شهردار ونکوور گفت: 
»موقعیت ونکوور به عنوان یک مرکز 
جهانی با جمعیتی متنوع و پویا، ما را 
به مکانی پذیرا و مترقی تبدیل کرده 
است که به طور مداوم به آینده چشم 

دوخته است.« 
ونکوور عالوه بر رتبه اول در کل برای 
شــهرهای بزرگ، همچنیــن از نظر 
تجارت پذیری، مقام اول در شهرهای 
بزرگ، از نظر پتانســیل اقتصادی در 
رتبــه دوم، از نظر ســبک زندگی و 
سرمایه انسانی در رتبه ششم و از نظر 

ارتباطات در رتبه پنجم قرار دارد.

کمپین کمک به کاراته کا ایرانی کانادایی برای حضور در المپیک
 از مرز ۱۰هزار دالر گذشت

کمپین 15  هزار دالری آماده ســازی 
کاراته کای ایرانی کانادایی برای حضور 
موفق در المپیک توکیو تاکنون بیش 
از 1۰هزار دالر کمــک جذب کرده 

است.
به گزارش هفته، هامون درفشــی پور 
همراه ســمیرا ملکی پور، همســر و 
مربی اش این روزها در کمپ تمرینی 
ترکیه با حریفان راه یافته به المپیک 
درحال تمرین هستند. این کاراته کا 
چون درحال حاضر ســیتی زن کانادا 
نیســت می تواند با پرچم آیوســی 
در مســابقات المپیک شرکت کند. 
آیوسی پرچم کشــور بی طرف است. 
البته کانادا آن را ساپورت می کند. در 
صورت کسب نتیجه، مدال هم به نام 
این کشور تمام می شود چون او مقیم 
این کشور است و تمام کارها زیرنظر 

کمیته المپیک کاناداست.
او با اشــاره بــه راه انــدازی کمپین 
جمع آوری کمک در ماه گذشــته به 
هفتــه می گوید: »حضــور در کمپ 
تمرینی ترکیه هزینه ای فراتر از تصور 
ما داشت. ماه گذشته برای شرکت در 
این اردوی آمادگی و سپس اعزام به 
جمــع آوری 15هزار  کمپین  توکیو 
دالر راه انداختم. از همه کســانی که 
تاکنون به من کمک کرده اند بســیار 

سپاسگزارم.«
آن ها اواســط ماه می بــا راه اندازی 
کمپین جمع آوری کمــک مالی، از 
ایرانی ها و ورزش دوســتان خواستند 
تا در تحقق رویای شــان که تصاحب 
مدال طالی این بازی هاســت، همراه 
شوند. این زوج کاراته کا فاصله زیادی 

تا برگزاری المپیک ندارند.
به گفته آقای درفشی پور »برای حضور 
پرقدرت در این رقابت ها ماه گذشته 
کمپین جمــع آوری 15هزار دالر راه 
انداختم که امیدواریم با مشــارکت 
بیشــتر، تحقق رویای ما که کسب 

مدال طالست، محقق شود.«
پیش از ایــن آقای درفشــی پور در 
گفت وگو با هفته توضیح داده بود که 
چرا در کشور پیشرفته ای مانند کانادا 
به این کمپین نیاز دارد. وی گفته بود 
»سیســتم ورزش کردن در کانادا با 
ایران متفاوت اســت. ما در ایران 1۰ 
ماه از سال را در اردوی تیم ملی بودیم 
اما در کانادا چنین چیزی وجود ندارد. 
هر بازیکن مربوط به یک استان است 
و یک هفته قبل از مســابقه دور هم 
جمع می شوند و بعد هم در رقابت ها 

شرکت می کنند.«
به گفته آقای درفشــی پور »وقتی به 
کانادا آمدیم در یک باشگاه در منطقه 
کیچینر به عنوان مربی استخدام شدم 
اما چند ماه بعد ویــروس کرونا آمد 
و همه برنامه های مــا را بهم ریخت. 
من از کار بیکار شــدم و حتی مدتی 
دلیوری کردم اما ناامید نشدم. من و 
همسرم هر دو دست به کار شدیم و 
در نهایت هر دو در یک شرکت دوباره 
مشغول به کار شدیم. کمی سخت بود 
اما ادامه دادیم تا اینکه سه ماه پیش 
خبر برگزاری مسابقات المپیک اعالم 
شــد. هر دو کارمان را متوقف کردیم 
تا بتوانیم در المپیک به نتیجه دلخواه 

برسیم.«
حاال آن ها پس از پشت سر گذاشتن 
فرازونشیب های فراوان از بدو ورود به 
کانادا تاکنون، در تازه ترین گفت وگو با 
هفته اعالم کردند »درحال حاضر در 
اردوی آمادگی هستند و روزی چهار 

ساعت تمرین می کنند.«
آقای درفشــی پور با اشاره به انتخاب 
ترکیه برای حضور در اردوی آمادگی، 
توضیح می دهد: »هفته دومی است 
که در ایــن کمپ با چهــار بازیکِن 
راه یافته بــه المپیک درحال تمرین 
هستم. تحقیقات زیادی انجام دادیم 
مبنی بر اینکه چه اردوی آمادگی را 

شرکت کنیم تا بیشترین سود و نتیجه 
را به دســت آوریم. با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و نزدیک شدن به آغاز 
المپیک نمی توان در هر شرایطی و با 
هر حریفی تمرین کرد چراکه احتمال 

آسیب دیدگی وجود دارد.«
به گفته این کاراته کا »پس از ارزیابی 
برنامه های مختلف و با توجه به اینکه 
هر چهار بازیکن حاضر در کمپ ترکیه 
با تجربه و جزو بهترین های کاراته دنیا 
هستند، در نهایت به اردوی آمادگی 

در ترکیه پیوستیم.«
او بــا بیان اینکه کیفیــت تمرین ها 
بسیار باالســت، اضافه می کند: »در 
حال حاضــر در وضعیت بدنی خوبی 
به ســر می برم و هر روز هم شرایط 
بهتر می شود. سمیرا همسرم به عنوان 
مربی در کنارم اســت و این خودش 
نقطه قوتی اســت. ما تا 11 جوالی 
در این کمپ تمرینی هستیم. پس از 
آن به سمت دوحه حرکت می کنیم، 
سه روز آنجا هستیم و 1۴ جوالی به 
سمت توکیو می رویم. مسابقات من 
پنجم آگوست شروع می شود اما قصد 
داریم زودتر از آغاز رقابت هایم به ژاپن 

برسیم.«
به گفته او »از لحاظ وضعیت روحی 
و روانــی مثل همیشــه در وضعیت 

خوبی هســتیم. امیدوارم همه چیز 
همین طور خوب پیــش برود. قصد 
داریم با حضور مقتدرانه، المپیک ژاپن 
را در تاریخ زندگی مان ثبت کنیم و آن 
غیرممکنی را که همه به ما می گفتند 
ممکن کنیم. بــرای تحقق این آرزو، 

عزم خود را جزم کرده ایم.«
این ورزشکار ایرانی کانادایی با تاکید بر 
اینکه ثابت می کنیم صرفا برای حضور 
در المپیک به ژاپن نمی رویم، توضیح 
می دهد: »به همه نشان می دهیم که 
انسان آنچه را که بخواهد می تواند به 
دســت آورد. ما مطمئن هستیم که 
می توانیم این کار را انجام دهیم و به 
نتیجه مطلوب در المپیک می رسیم.«

آقای درفشــی پور تاکید می کند: »با 
این دید به مســابقات نگاه می کنیم 
که دســت اندرکاران المپیک در ژاپن 
مدال ما را به امانت گرفته اند، ما آنجا 
می رویــم تا مدال خودمــان را پس 
بگیریــم و با خودمان به خانه مان که 

طبیعتا االن کاناداست، ببریم.«
گفتنی اســت؛ درست یک ماه دیگر 
مشــعل المپیک 2۰21 پس از عبور 
از ۴7 اســتان ژاپن به توکیو می رسد 
و این رقابت هــا در 23 جوالی آغاز 

می شود.



2۰20 Issue 1534 Friday June 25, 2021 42شماره ۱53۴ جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ Issue 1435 Friday August 2, 2019شماره ۱4۳5 جمعه ۱۱ مرداد  42۱۳۹۸

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

چهارشنبه 9 مرداد 1398ـ  سال نود وچهارمـ    شماره 27343 

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2525 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5038

ح�ل 2524        

ح�ل 
جد��
5037

1

6
4
8

8

7
9

6

5

2

7

3

2
8

1
7

8

3

3

5

9

3
9

1

6
1
4

7

پ

ج

م

چ

دانشجويان بازداشت شده ايراني در آلمان دست 
باعتصاب غذا زدند 

كيل ـ  خبرگزاري فرانسهـ  رئيس دادگاه كيل امروز 
اعالم كرد كه دو دانشجوي ايراني ديگر به اتهام رفتار غير 
قانوني عليه اعضاء سابق ساواك در خاك آلمان غربي 
بازداشت شـــده اند اين دو دانشجو دو برادر دو قلوي 
عضو سابق ساواك را ربوده بودند و از آنها بازجوئي 
بعمل مي آوردند. ضمنا هشت دانشجوي ايراني كه به 
اتهام انجام دادرســـي هايـ  خودسرانهـ  اعضاء سابق 
ساواك در زندان هامبورگ در بازداشت بسر مي برند از 

روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند. 
»ايوان« آرام شد 

افراد انتظامي، كنترل ايوان را بعهده گرفتند و اين 
بخش، اكنون در آرامش كامل بسر مي برد. در جريان 

تيراندازي هاي پريروز ايوان، يك نفر كشته شد. 
در ناحيه »ديري فارم« آبادان 13 قبضه اســـلحه 
و 1596 تير فشنگ، از دل خاك كشف شد و دو نفر، 
بازداشت شدند. در پي سفر آيت اهلل الهوتي به رشت، 
كار كالنتريهاي اين شهر، به افراد شهرباني واگذار شد. 
دو دانگ از ســـهم ملك »صدرآباد« مرودشت، 
متعلق به دختران علم، به نفع مستضعفين مصادره شد. 
خبرنگاران اطالعات در شهرســـتانها، در اين 
زمينه ها گزارشي تهيه كرده اند، كه در اينجا مي خوانيد: 
اروميهـ  حقگو استاندار آذربايجان غربي اعالم كرد كه 
مذاكرات هيات اعزامي با معتمدان محلي منطقه »قطور« 
پايان يافت. وي افزود: در اين مذاكرات توافق شد تا در 
منطقه »قطور« هر كس يا هر گروه اقدام به دستگيري از 
طرفين كند ضد انقالب شناخته شده و مجازات گردد. 

كنفرانس كنفدراسيون دانشجويان امروز در تهران 
تشكيل مي شود 

بعد ازظهر امروز، نمايندگي كنفدراسيون جهاني 
دانشجويان، در محل هتل كانتينال مسائل مربوط به 
دانشجويان ايراني مقيم آلمان را براي رسانه هاي گروهي 
تشريح مي كند. كنفدراسيون جهاني دانشجويان در 
اطالعيه اي كه روز گذشته انتشار داد، از موضع دولت 
جمهوري اســـالمي ايران در حمايت از دانشجويان 
عضو اين كنفدراسيون پشتيباني كرد و خواست اين 

حمايت كماكان ادامه يابد. 
مذاكرات ايران و آمريكا بمنظور بازخريد سالحهاي 

پيچيده ايران از سر گرفته شد 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري فرانسهـ  وزارت دفاع 
آمريكا آغاز مذاكرات ايران و آمريكا پيرامون احتمال 
بازخريد 78 جنگنده افـ  14 را كه در زمان رژيم سابق 

از آمريكا خريداري شده بود تائيد كرد. 
اين مذاكرات به پيشنهاد دولت ايران از سر گرفته 
شده است معذالك تاريخ نهائي پايان آن هنوز مشخص 
نشده است و بهرحال نتايج حاصله از آن تنها از سوي 

دولت ايران منتشر خواهد شد. 
برخي از شركت هاي هوائي پرواز خود را

 به ايران قطع كردند 
با شروع دومين هفته اعتصاب كاركنان مخابرات 
هواپيمائي كشوري تعدادي شركت هاي هواپيمائي 
خارجي ازجمله »ارفرانـــس« پروازهاي خود را به 
ايران قطع كردند. در حـــال حاضر هيچگونه پيامي 
در فرودگاه هاي ايران بـــا پروازهاي خارجي مبادله 
نمي شود و به گفته يكي از تكنسين هاي پرواز و كنترل، 
هواپيماها با مسئوليت شخص خلبان و بدون همكاري 
برج مراقبـــت و كنترل پرواز در فرودگاه هاي ايران به 

زمين مي نشينند. 
يك گروه چريكي در مرز ايران و عراق دستگير شد 

خرمشهرـ  يك گروه كوچك چريكي در نزديكي 
مرز ايران و عراق دستگير شدند. ناخدا خوشنام فرمانده 
قواي انتظامي »خرمشهرـ  آبادان« باعنوان اين مطلب افزود: 
اين گروه در مرز ايران و عراق در منطقه خرمشـــهر در 
عمليات خرابكاري و انفجار دست داشتند و مجهز به انواع 
سالح هاي مختلف از قبيل مسلسل و موشك انداز هاي 
»آرجي.في7« بودند. دستگيرشـــدگان چنادي قبل با 
موشك به يك تانك ارتش ايران در نزديكي مرز حمله 

كردند كه طي آن 2 سرباز مجروح شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز سه شـنبه 9 مرداد ماه 1358 
)برابر با 6 رمضان 1399، 31 ژوئيه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

ورود ابومسلم به خراسان
طبق روايــــات متعدد و تطبيق تقويم ها، ابراهيم بن محمد 
معروف به ابومســــلم كه در »تاريخ« ابومسلم خراساني ناميده 
شده است 31 ژوئيه سال 745 ميالدي براي سر و سامان دادن به 
مخالفان بني اميه كه در عين حال از بني عباس پشتيباني مي كردند 
وارد خراسان شد. وي ظرف دو سال و چند ماه بر همه خراسان 
)خراسان بزرگتر و ازجمله شامل منطقه فرارود( تسلط يافت و در 
شهر مرو مستقر شد.او مردي دلير و باهوش و مصمم به برچيدن 
حكومت بني اميه بود كه به اظهار وي عيّاش، آزمند، دنيا دوست 
و همانند سالطين قديم ظالم، متكبر و فاسد شده بودند و به اين 

هدف خود نيز رسيد.
اعدام شيخ فضل اهلل نوري

 نهم مرداد ســــال 1288 هجری خورشيدي  شيخ فضل اهلل
 نوري به حكــــم دادگاه انقالب اعدام شــــد. وي پس از خلع 
محمدعلي شــــاه، از 26 تيرماه در خانه اش تحت نظر قرار گرفته 
بود و دو روز پس از آن به اتهام مخالفت با نظام مشروطه و ترغيب 
ديگران به اين مخالفت به دادگاه انقالب مركب از مشروطه خواهان 
 و مجاهدان راه مشروطيت تسليم شده بود. محاكمه شيخ فضل اهلل

 كوتاه بود. 
انحالل بانك انگلستان در ايران 

نهم مرداد 1331  دكتر مصدق نخســــت وزير وقت، بانك 
انگلســــتان در تهران را كه به نام بانك شاهنشاهي فعاليت داشت 
تعطيل كرد كه بعدها بانك غيردولتي »بازرگاني« در ساختمان آن 
واقع در ميــــدان توپخانه آغاز به فعاليت كرد كه اين بانك پس از 
انقالب و ملی شدن بانكهای كشور، به نام بانك تجارت به كار خود 
ادامه داده است. بانك بازرگاني نخستين بانك غيردولتي بود كه در 
ايران تاسيس شده بود. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران به صراحت تاكيد بر دولتی بودن بانكهای كشور دارد. بانك 
انگلستان دهها سال ناشر اسكناس های ايران بود. به عبارت ديگر؛ 

سياست پولی وطن ما در كنترل بانك خارجی قرارداشت.
مخترع اژدر و كشتي زره دار

30 ژوييه ســــال 1803 »يان اريكسون « مهندس و مخترع 
سوئدي به دنيا آمد و 86 سال عمر كرد. پروانه كشتي، كشتي زره 
دار، اژدر، اژدر افكن و ... از اختراعات وي به شــــمار مي آيند. وي 
بود كه در سال 1962 براي اتحاديه آمريكا كشتي زره دار »مانيتور« 

را ساخت.
ورود فراماسونري به آمريكا

31 ژوييه سال 1733 ميالدي نخستين »لژ« فراماسونري در 
شهر »بوستون« در آمريكا آغاز به كار كرد. پاره اي از مورخان ورود 
فراماســــونري را به آمريكا، سه سال پيش از آن و در سال 1730 و 
به شهر فيالدلفيا ذكر كرده اند. بنجامين فرانكلين از سران استقالل 

آمريكا در فيالدلفيا به عضويت فراماسونري درآمده بود

امروز در تاريخ
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تا   خاك  مرا   به    قالب   آميخته  اند
بس   فتنه   كه  از خاك بر انگيخته اند

من   بهتر   از   اين    نمی توانم   بودن
كز  بوته   مرا   چنين  برون   ريخته اند
خیام

پند بزرگان

پيروزی آن نيست كه هرگز زمين نخوری، آن  است 
كه بعد از هر زمين خوردنی برخيزی. 

مهاتما گاندی
آنكه مي تواند، انجام مي دهد، آنكه نمي تواند انتقاد 

مي كند.
جرج برناردشاو

قاب امروز

نوروز صياد، جشن بزرگ صيادان جنوب ایران /عکس از :عرفان سامان فر

پ

ر
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دانشجويان بازداشت شده ايراني در آلمان دست 
باعتصاب غذا زدند 

كيل ـ  خبرگزاري فرانسهـ  رئيس دادگاه كيل امروز 
اعالم كرد كه دو دانشجوي ايراني ديگر به اتهام رفتار غير 
قانوني عليه اعضاء سابق ساواك در خاك آلمان غربي 
بازداشت شـــده اند اين دو دانشجو دو برادر دو قلوي 
عضو سابق ساواك را ربوده بودند و از آنها بازجوئي 
بعمل مي آوردند. ضمنا هشت دانشجوي ايراني كه به 
اتهام انجام دادرســـي هايـ  خودسرانهـ  اعضاء سابق 
ساواك در زندان هامبورگ در بازداشت بسر مي برند از 

روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند. 
»ايوان« آرام شد 

افراد انتظامي، كنترل ايوان را بعهده گرفتند و اين 
بخش، اكنون در آرامش كامل بسر مي برد. در جريان 

تيراندازي هاي پريروز ايوان، يك نفر كشته شد. 
در ناحيه »ديري فارم« آبادان 13 قبضه اســـلحه 
و 1596 تير فشنگ، از دل خاك كشف شد و دو نفر، 
بازداشت شدند. در پي سفر آيت اهلل الهوتي به رشت، 
كار كالنتريهاي اين شهر، به افراد شهرباني واگذار شد. 
دو دانگ از ســـهم ملك »صدرآباد« مرودشت، 
متعلق به دختران علم، به نفع مستضعفين مصادره شد. 
خبرنگاران اطالعات در شهرســـتانها، در اين 
زمينه ها گزارشي تهيه كرده اند، كه در اينجا مي خوانيد: 
اروميهـ  حقگو استاندار آذربايجان غربي اعالم كرد كه 
مذاكرات هيات اعزامي با معتمدان محلي منطقه »قطور« 
پايان يافت. وي افزود: در اين مذاكرات توافق شد تا در 
منطقه »قطور« هر كس يا هر گروه اقدام به دستگيري از 
طرفين كند ضد انقالب شناخته شده و مجازات گردد. 

كنفرانس كنفدراسيون دانشجويان امروز در تهران 
تشكيل مي شود 

بعد ازظهر امروز، نمايندگي كنفدراسيون جهاني 
دانشجويان، در محل هتل كانتينال مسائل مربوط به 
دانشجويان ايراني مقيم آلمان را براي رسانه هاي گروهي 
تشريح مي كند. كنفدراسيون جهاني دانشجويان در 
اطالعيه اي كه روز گذشته انتشار داد، از موضع دولت 
جمهوري اســـالمي ايران در حمايت از دانشجويان 
عضو اين كنفدراسيون پشتيباني كرد و خواست اين 

حمايت كماكان ادامه يابد. 
مذاكرات ايران و آمريكا بمنظور بازخريد سالحهاي 

پيچيده ايران از سر گرفته شد 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري فرانسهـ  وزارت دفاع 
آمريكا آغاز مذاكرات ايران و آمريكا پيرامون احتمال 
بازخريد 78 جنگنده افـ  14 را كه در زمان رژيم سابق 

از آمريكا خريداري شده بود تائيد كرد. 
اين مذاكرات به پيشنهاد دولت ايران از سر گرفته 
شده است معذالك تاريخ نهائي پايان آن هنوز مشخص 
نشده است و بهرحال نتايج حاصله از آن تنها از سوي 

دولت ايران منتشر خواهد شد. 
برخي از شركت هاي هوائي پرواز خود را

 به ايران قطع كردند 
با شروع دومين هفته اعتصاب كاركنان مخابرات 
هواپيمائي كشوري تعدادي شركت هاي هواپيمائي 
خارجي ازجمله »ارفرانـــس« پروازهاي خود را به 
ايران قطع كردند. در حـــال حاضر هيچگونه پيامي 
در فرودگاه هاي ايران بـــا پروازهاي خارجي مبادله 
نمي شود و به گفته يكي از تكنسين هاي پرواز و كنترل، 
هواپيماها با مسئوليت شخص خلبان و بدون همكاري 
برج مراقبـــت و كنترل پرواز در فرودگاه هاي ايران به 

زمين مي نشينند. 
يك گروه چريكي در مرز ايران و عراق دستگير شد 

خرمشهرـ  يك گروه كوچك چريكي در نزديكي 
مرز ايران و عراق دستگير شدند. ناخدا خوشنام فرمانده 
قواي انتظامي »خرمشهرـ  آبادان« باعنوان اين مطلب افزود: 
اين گروه در مرز ايران و عراق در منطقه خرمشـــهر در 
عمليات خرابكاري و انفجار دست داشتند و مجهز به انواع 
سالح هاي مختلف از قبيل مسلسل و موشك انداز هاي 
»آرجي.في7« بودند. دستگيرشـــدگان چنادي قبل با 
موشك به يك تانك ارتش ايران در نزديكي مرز حمله 

كردند كه طي آن 2 سرباز مجروح شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز سه شـنبه 9 مرداد ماه 1358 
)برابر با 6 رمضان 1399، 31 ژوئيه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

ورود ابومسلم به خراسان
طبق روايــــات متعدد و تطبيق تقويم ها، ابراهيم بن محمد 
معروف به ابومســــلم كه در »تاريخ« ابومسلم خراساني ناميده 
شده است 31 ژوئيه سال 745 ميالدي براي سر و سامان دادن به 
مخالفان بني اميه كه در عين حال از بني عباس پشتيباني مي كردند 
وارد خراسان شد. وي ظرف دو سال و چند ماه بر همه خراسان 
)خراسان بزرگتر و ازجمله شامل منطقه فرارود( تسلط يافت و در 
شهر مرو مستقر شد.او مردي دلير و باهوش و مصمم به برچيدن 
حكومت بني اميه بود كه به اظهار وي عيّاش، آزمند، دنيا دوست 
و همانند سالطين قديم ظالم، متكبر و فاسد شده بودند و به اين 

هدف خود نيز رسيد.
اعدام شيخ فضل اهلل نوري

 نهم مرداد ســــال 1288 هجری خورشيدي  شيخ فضل اهلل
 نوري به حكــــم دادگاه انقالب اعدام شــــد. وي پس از خلع 
محمدعلي شــــاه، از 26 تيرماه در خانه اش تحت نظر قرار گرفته 
بود و دو روز پس از آن به اتهام مخالفت با نظام مشروطه و ترغيب 
ديگران به اين مخالفت به دادگاه انقالب مركب از مشروطه خواهان 
 و مجاهدان راه مشروطيت تسليم شده بود. محاكمه شيخ فضل اهلل

 كوتاه بود. 
انحالل بانك انگلستان در ايران 

نهم مرداد 1331  دكتر مصدق نخســــت وزير وقت، بانك 
انگلســــتان در تهران را كه به نام بانك شاهنشاهي فعاليت داشت 
تعطيل كرد كه بعدها بانك غيردولتي »بازرگاني« در ساختمان آن 
واقع در ميــــدان توپخانه آغاز به فعاليت كرد كه اين بانك پس از 
انقالب و ملی شدن بانكهای كشور، به نام بانك تجارت به كار خود 
ادامه داده است. بانك بازرگاني نخستين بانك غيردولتي بود كه در 
ايران تاسيس شده بود. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران به صراحت تاكيد بر دولتی بودن بانكهای كشور دارد. بانك 
انگلستان دهها سال ناشر اسكناس های ايران بود. به عبارت ديگر؛ 

سياست پولی وطن ما در كنترل بانك خارجی قرارداشت.
مخترع اژدر و كشتي زره دار

30 ژوييه ســــال 1803 »يان اريكسون « مهندس و مخترع 
سوئدي به دنيا آمد و 86 سال عمر كرد. پروانه كشتي، كشتي زره 
دار، اژدر، اژدر افكن و ... از اختراعات وي به شــــمار مي آيند. وي 
بود كه در سال 1962 براي اتحاديه آمريكا كشتي زره دار »مانيتور« 

را ساخت.
ورود فراماسونري به آمريكا

31 ژوييه سال 1733 ميالدي نخستين »لژ« فراماسونري در 
شهر »بوستون« در آمريكا آغاز به كار كرد. پاره اي از مورخان ورود 
فراماســــونري را به آمريكا، سه سال پيش از آن و در سال 1730 و 
به شهر فيالدلفيا ذكر كرده اند. بنجامين فرانكلين از سران استقالل 

آمريكا در فيالدلفيا به عضويت فراماسونري درآمده بود
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تا   خاك  مرا   به    قالب   آميخته  اند
بس   فتنه   كه  از خاك بر انگيخته اند

من   بهتر   از   اين    نمی توانم   بودن
كز  بوته   مرا   چنين  برون   ريخته اند
خیام

پند بزرگان

پيروزی آن نيست كه هرگز زمين نخوری، آن  است 
كه بعد از هر زمين خوردنی برخيزی. 

مهاتما گاندی
آنكه مي تواند، انجام مي دهد، آنكه نمي تواند انتقاد 

مي كند.
جرج برناردشاو

قاب امروز

نوروز صياد، جشن بزرگ صيادان جنوب ایران /عکس از :عرفان سامان فر

پ

ر

جدول سودوکو

فروردین : اگرچه صحبت کردن در مورد احساسهایتان می تواند تفکرات منفی 
را از شما دور کند، اما باید حواستان باشد که بیش از اندازه نیز در مورد آنها صحبت 
نکنید. شما ناخواسته نیروی خودتان را از دست خواهید داد مگر اینکه بخشی از آن 
را به خودتان اختصاص بدهید. از وسوسه درمیان گذاشتن اطالعات شخصی تان با 

دیگران دوری کنید.

اردیبهشت : شما به دنیای جدیدی وارد شده اید اما هنوز متوجه این موضوع نشده 
اید و فکر می کنید که هنوز در زندگی سابق خود به سر می برید به همین علت هیچ 
گونه تالشــی را آغاز نکرده اید. اما چشمان خود را با دید جدیدی به زندگی باز 
کنید. در این صورت افراد جدیدی نیز به شما می پیوندند که زندگی شما را دچار 

تغییرات اساسی خواهند کرد. 

خرداد :  دیگران موافق شما هستند و حتی ممکن است از روش جدیدی که برای 
انجام کارهایتان در پیش گرفته اید حمایت کنند اما باید روش متفاوتی کشــف 
کنید که بتواند همه چیز را تغییر دهد. ممکن اســت شما توان حل همه مشکالت 
را نداشته باشید با این حال آنچه که انجام می دهید می تواند یک نقطه شروع بسیار 

خوب باشد. 

تیر:  ممکن اســت این روزها از اینکه نگران و مضطرب باشید از اینکه نمی دانید 
باالخره از دل تان پیروی کنید یا عقل تان؛ حقایق یک طرف جمع شده اند، اما دل 
شما چیز دیگری می گوید. ممکن است آنچه که فکر می کنید امروز درست است، 
فردا اشتباه از آب دربیاید. ممکن است حتی در تضاد با عقایدتان باشد، اما شما به 

احساس تان اعتماد کنید. 
 

مرداد :برای افراد دیگر خیلی سخت است که بتوانند کاری کنند تا شما کمی تغییر 
عقیده بدهید، چراکه اکنون شما به چیزهایی که می خواهید کامال مطمئن هستید. 
حتی برای اینکه به بهترین نحو به اهدافتان برسید، برنامه ای نیز ترتیب داده اید.شما 
می توانید ایده تان برای رسیدن به موفقت را حفظ کنید، اما هنوز هم می توانید در 

راه های رسیدن به آن تغییراتی ایجاد کنید. 

شهریور : اتفاقات تازه ای برای شما در حال وقوع هستند، شما در برابر این اتفاقات 
به شــدت مقاومت می کنید و اجازه نمی دهید که این اتفاقات با سهولت بیشتری 
پیش بیایند. سرنوشت و تقدیر کارهایشان را انجام می دهند، شما با مقاومت کردن 
فقط خود را اذیت می کنید. توصیه می کنیم با سرنوشت همراه شوید نه این که به 

سرنوشت تان پشت کنید. 

مهر : شــما به تازگی به دنبال راه حل هایی برای زندگی تان می گردید اما اکنون 
زمان تغییر نمی باشد بهتر است اطالعات الزم را جمع آوری کنید سپس تغییرات 
را آغاز کنید. کنجکاوی در مورد آن نیز مشــکالتی را به وجود می آورد که بهتر 
است فعالً آن را رها کنید. پذیرفتن وضعیت فعلی روش عاقالنه تری است تا اینکه 

راه حلی برای آن پیدا کنید.

آبان : در تماس بودن با جنگجوی درونیتان بیش از اینکه فکرش را بکنید سخت و 
دشوار است. با وجود اینکه بعضی اوقات می دانید که باید چکار بکنید ممکن است 
در رابطه با خودتان احساس ناتوانی و درماندگی کنید. به جای اینکه به خود سخت 
بگیرید و مدام از خودتان انتقاد کرده آرام باشید و به خود قول بدهید که در رابطه 

با این بی ارادگی تان کاری انجام دهید. 

آذر : طبقه بندی کردن اولویتها برای شما تبدیل به معضلی شده است، برای اینکه 
شما می خواهید از تصمیم گیری کردن در مورد مسائل مهم دوری کنید. این سخن 
به این معنی نیست که شما باید هدفهای خود را رها کنید. بررسی کردن مسائلی 
که شما از آنها گذشته اید می تواند موقعیت شما را تثبیت کند و امکان انجام دادن 

کارهای خاص را افزایش دهد.

دی :  شاید شما تنها کسی هستید که نقش خیلی سنگینی را به عهده گرفته اید. 
معنی این حرف این نیســت که می خواهید خیلی مهم باشید؛ بلکه معنی اش این 
است که افراد دیگر همگی روی شما حساب باز کرده اند. شما خیلی خوب برای 
کارتان آماده شده اید، اما رفتار مقتدرانه شما شاید اینجا بهترین روش برای رسیدن 

به هدفتان نباشد. 

بهمن : شــما به خاطر یک سری شــرایط پیچیده شاید مجبور باشید که بیشتر از 
همیشــه تالش کنید اما برای شما خیلی سخت است که برای پیدا کردن یک راه 
حل، بیشــتر کار کنید. اکنون زمان مناسبی است برای این که فراتر از محدودیت 
هایتان عمل کنید. ســعی نکنید که باهوش باشــید؛ فقط اجازه بدهید که آسیب 

پذیریتان ظاهر شود.

اسفند : شما امروز پشت آن لبخندی که بر چهره دارید مشکلی را پنهان کرده اید 
و مایل نیستید که احساسات واقعی تان را برای کسی آشکار کنید. به نظر می رسد 
نیازمند زمان بیشتری هستید تا بتوانید احساسات تان را با موقعیت هماهنگ سازید. 
شما در خفا و پنهانی بهتر می توانید اجازه دهید آنها دوره خود را بگذرانند و همه 

چیز به روال گذشته باز گردد.
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اسامی برندگان جدول  3836
1ـ حجت اصالنیـ  اصفهان
2ـ طاهره علویـ  سمنان

3ـ فاطمه جهان پورـ  شهریار
افقي:

1 . نوعي حكومت خودكامهـ  فرمانده سپاه
2.  آش ماستـ  از شهرهاي كردستان عراقـ  یكي از 

القاب طنزپرداز معاصر كيومرث صابري فومني
3. ميوه آتشينـ  دانه معطرـ  راه رفتن به شيوه كودكانه 

ـ سرگردان
4. پيشهـ  شيریني صبحانهـ  بينـ  عقاید

5.یادداشتـ  آبي كه از فشردن ميوه گيرندـ  پریشاني 
ـ گرفتن از هوا

6.نادانـ  وليكـ  چهارپا
7. آسياب دستيـ  آغازـ  مقدار اندك

8. توبه كنندهـ  نياـ  خورشي از شير و ماستـ  اجراي 
نقش هنرپيشه

9. به نفع اوـ  از خوردنيهاي بسيار مفيد براي سالمتيـ  
چاشني ساالد و غذا

10. ویتامين انعقاديـ  از مركباتـ  پوستينـ  زمين دار 
بزرگ

11. نشریه حزبـ  جاهاي عبادت حاجيانـ  شهري در 
استان فارس

12. شاهزادهـ  پنير مایهـ  شریك
13. گوشت آذري ـ خداحافظي ـ متحير شدن ـ ابر 

نزدیك به زمين
14. فرارـ  آلبالوي جنگليـ  جوانـ  جام قهرماني

15. دینـ  تابانـ  نت چهارمـ  تيغ دسته دار بسيار تيز
16. حد نصاب هر چيزـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  

درس دادن
17. صربستان سابقـ  آب مروارید

عمودي:
1. به جا آورندهـ  صحرایي مشهور در آفریقا

2. قطعه اي از موسيقي براي یك یا دو سازـ  سردارـ  
پارچه كشباف

3. ظرف سفالي ماست ـ آینده ـ گفتگوي دوستانه ـ 
عروس

4 . از وحوشـ  دایرـ  دواـ  پرستار
5 . تصدیق روسيـ  تنگدستـ  شوفرـ  قلب 

6. چنگالـ  ستمـ  تندرست
7. برشي به شكل هفت و هشت در خياطي ـ درهم 

آميختنـ  كاملًا شبيه
8. زمين آذريـ  رسومـ  نوعي تيرآهنـ  ميوه اي پرزدار

9.صنمـ  شریك در تاراجـ  مركز ایتاليا
10. تایلند قدیمـ  منسوب به ادبـ  پرنده اي شكاريـ  

عيب و عار
11. سياستـ  هنرپيشه مردـ  عمق

12. واحدي در طولـ  ماه خارجـ  صحرایي در مصر
13. حيوان باوفاـ  غيرامنـ  هدیه كردنـ  لنگه

14. رشته كوه معروف اروپاـ  ارتباط رایانه ايـ  بيان كننده 

حرف ) پ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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15. خواب كودكانهـ  تكرار حرف سي و یكمـ  درود 

گفتنـ  تنگه اي در اقيانوس منجمد شمالي
16. نزدیكانـ  ابزاري در حروفچيني دستيـ  روژ لب 

17. اصل سرمایه ـ مرتجع

45 اطالعات هفتگی        شماره  3848

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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1 . نوعي حكومت خودكامهـ  فرمانده سپاه
2.  آش ماستـ  از شهرهاي كردستان عراقـ  یكي از 

القاب طنزپرداز معاصر كيومرث صابري فومني
3. ميوه آتشينـ  دانه معطرـ  راه رفتن به شيوه كودكانه 

ـ سرگردان
4. پيشهـ  شيریني صبحانهـ  بينـ  عقاید

5.یادداشتـ  آبي كه از فشردن ميوه گيرندـ  پریشاني 
ـ گرفتن از هوا

6.نادانـ  وليكـ  چهارپا
7. آسياب دستيـ  آغازـ  مقدار اندك

8. توبه كنندهـ  نياـ  خورشي از شير و ماستـ  اجراي 
نقش هنرپيشه

9. به نفع اوـ  از خوردنيهاي بسيار مفيد براي سالمتيـ  
چاشني ساالد و غذا

10. ویتامين انعقاديـ  از مركباتـ  پوستينـ  زمين دار 
بزرگ

11. نشریه حزبـ  جاهاي عبادت حاجيانـ  شهري در 
استان فارس

12. شاهزادهـ  پنير مایهـ  شریك
13. گوشت آذري ـ خداحافظي ـ متحير شدن ـ ابر 

نزدیك به زمين
14. فرارـ  آلبالوي جنگليـ  جوانـ  جام قهرماني

15. دینـ  تابانـ  نت چهارمـ  تيغ دسته دار بسيار تيز
16. حد نصاب هر چيزـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  

درس دادن
17. صربستان سابقـ  آب مروارید

عمودي:
1. به جا آورندهـ  صحرایي مشهور در آفریقا

2. قطعه اي از موسيقي براي یك یا دو سازـ  سردارـ  
پارچه كشباف

3. ظرف سفالي ماست ـ آینده ـ گفتگوي دوستانه ـ 
عروس

4 . از وحوشـ  دایرـ  دواـ  پرستار
5 . تصدیق روسيـ  تنگدستـ  شوفرـ  قلب 

6. چنگالـ  ستمـ  تندرست
7. برشي به شكل هفت و هشت در خياطي ـ درهم 

آميختنـ  كاملًا شبيه
8. زمين آذريـ  رسومـ  نوعي تيرآهنـ  ميوه اي پرزدار

9.صنمـ  شریك در تاراجـ  مركز ایتاليا
10. تایلند قدیمـ  منسوب به ادبـ  پرنده اي شكاريـ  

عيب و عار
11. سياستـ  هنرپيشه مردـ  عمق

12. واحدي در طولـ  ماه خارجـ  صحرایي در مصر
13. حيوان باوفاـ  غيرامنـ  هدیه كردنـ  لنگه

14. رشته كوه معروف اروپاـ  ارتباط رایانه ايـ  بيان كننده 

حرف ) پ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3836 
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15. خواب كودكانهـ  تكرار حرف سي و یكمـ  درود 

گفتنـ  تنگه اي در اقيانوس منجمد شمالي
16. نزدیكانـ  ابزاري در حروفچيني دستيـ  روژ لب 

17. اصل سرمایه ـ مرتجع

45 اطالعات هفتگی        شماره  3848

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

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

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 

ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 
PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

همخانههمخانه

اجارهاجاره

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-3۷۲۰1537

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تلفن تماس:
604-۹21-4726

استخداماستخدام
فروشگاه افرا در نورت ونکوور

 به یک نفر برای کار 
در بخش نانوایی به صورت تمام وقت 

نیازمند است.
1535 6۰۴-365-17۹2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به یک همکار 

جهت جابجایی و شستشوی اتومبیل  
نیازمندیم.

محل کار: شهر سوری
12826 King George

153۴ 6۰۴-5۰۰-3131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیس منت یک خوابه
در شهر پورت مودی
آماده اجاره می باشد.

153۴ 236-۸۸۰-7۹7۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک اتاق مبله با حمام مستقل
در منزلی واقع در پورت مودی

 آماده اجاره می باشد.
153۴ 236-۸۸۰-7۹7۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
153۴ 6۰۴-36۸-7۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1534

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰4-۹۲۱-4۷۲6 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰4-۹۲۱-4۷۲6 

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, 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. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


