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مجید محمدی

کلماتیکهخامنهای
هرگزبهزباننیاوردهاست

رهبران سیاسی و رســانه ها و بوق های تبلیغاتی را تنها با 
چیزهایی کــه مدام می گویند )مثل »دشــمن« در کالم 
خامنه ای( و منتشر می کنند، نمی توان شناخت. همچنین 
باید دید که چه چیزهایــی را نمی گویند، کدام خبرها را 
منتشر نمی کنند، و به چه چیزهایی حساسیت ندارند. در 
این نوشته خواهم کوشید نشــان دهم که علی خامنه ای 
و مقامات زیردســت او، از چه موضوعاتی، حتی به صورت 
منفی، هرگز ســخن نگفته اند. ســخن نگفتــن از برخی 
موضوعات از جنس امور ســلبی نیست که نتوان در مورد 
آن ها داوری کرد. رهبران سیاســی شهروند عادی نیستند 
و ماموریت هایی دارند که بی توجهی به آن ها نیز می تواند 
مورد پرســش قرار گیرد. در این مطلب نشان می دهم که 
خامنه ای در مورد برخی موضوعات کلیدی چنان بی تفاوت 
است که حتی زحمت رد یا پاسخ گویی در باب آن ها را به 

خود نداده است. 

حقوق فردی

علی خامنه ای به نحوی ســازگار، حتــی یک بار از حقوق 
فردی ایرانیان و لزوم توجه حکومت به آن ها سخنی نگفته 
است. اگر کســی در آینده بخواهد ایرانی بعد از انقالب را 
از زبان علی خامنه ای بشناســد، به درستی خواهد دید که 
در ایران حقوق فردی وجود ندارد. روحانیون شــیعه اصوال 
چنین حقوقی را به رسمیت نمی شناسند، چون می دانند 
اگر حقوق فردی به رســمیت شناخته شود، چیزی از فقه 
آن ها باقی نخواهد ماند. به عنــوان مثال، »امر به معروف 
و نهی از منکر« علنا ناقض حقوق فردی انســان ها است. 
احکام قضایی شــرع مانند حکم اعدام مرتد یا شالق زدن 

به مشروب خوار یا روزه خوار نیز ناقض حقوق فردی است. 

آیین دادرسی

علی خامنه ای در طول عمــر خود حتی یک بار نهادهای 
قوای قهریه را به رعایت آیین دادرسی، همان که حکومت 
تصویب کرده و اساس آن دادن اولویت به قدرت حکومت 
اســت و نه حقوق متهم، دعوت نکرده اســت. او اصوال به 
حقوق مردم و باالخص حقوق متهمان، و مهم تر از آن، به 
حقوق مخالفان بی توجه اســت و همیشه خواسته است با 
ارعاب حکومت کند. رهبری که منویاتش را با تروریســم، 
آدم ربایی، گروگان گیری، اعدام و شــکنجه و اعتراف گیری 
دنبــال می کند و تحقق می بخشــد، نمی تواند توجهی به 
رعایت آیین دادرسی داشته باشد. مواردی که در تارنمای او 
پس از جست وجوی این عبارت هویدا می شود )16 مورد( 
همه به نامه نگاری های مقامات )عمدتا درباره عفو محکومان( 
مربوط می شود واصوال برای خامنه ای دشوار بوده است که از 

این عبارت استفاده کند.

مدارا با دگراندیشان و دگرباشان

کلمه  »مدارا« مثل حقوق بشر یا پلورالیسم یا آزادی نیست 
که مقامات جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند تا به غرب 
و مخالفانشان ناسزا بگویند. خامنه ای نمی تواند با اشاره به 
سوء اســتفاده دیگران، مدارا را نفــی و منکوب کند، چون 
مقامات غربی روی آن چندان مانور نمی دهند. از همین رو 

این کلمه اصوال بر سر زبان او نمی آید. مدارا میان اهل ادیان 
و فرقه ها در ایران، یک امر ضروری است. اما خامنه ای نگران 
اســت که اگر ســخنی مثبت در مورد مدارا به زبان آورد، 
وفاداران به حکومت تحریک شوند با زرتشتیان و مسیحیان 
و یهودیان و باالخص بهاییان ایرانی، از در تســاهل و مدارا 

وارد شوند.
علی سیستانی، رقیب خامنه ای در عراق در حوزه رهبری 
شیعیان که اهل دیگر ادیان حساب بیشتری روی او برای 
رهبری شــیعیان باز می کنند و به دیدارش می روند )مثل 
دیدار پــاپ از او در عراق(، اخیرا یک ســخنرانی در باب 
مودت و مدارا میان اهل ادیان داشــته اســت که می تواند 
در کاهــش تنش های مذهبی و دینی موثر واقع شــود. او 
در آن سخنرانی با صراحت از مدارا با غیرمسلمانان سخن 
می گوید: »سازگاری با مردم، عمومی است و اختصاص به 
مردم مسلمان ندارد، بلکه با غیرمسلمانان نیز باید مدارا کرد 

و رفتار متناسب داشت.« 
خامنه ای در طول عمرش ســه بار از این عبارت استفاده 
کرده اســت. یکی از آن مــوارد )17 تیر 1۳۹۸(، در بحث 
»امر به معروف و نهی از منکر« است. از نظر او، هنگامی که 
مسلمانان دارند به بقیه زور می گویند که بر حسب خواست 
آن ها زندگی کنند، نباید زورگویی را به حدی برسانند که 
بقیه از آن ها و این دســتور الهی در مال ءعام منزجر شوند 
و به همین دلیل، حکم به مــدارا می دهد. البته این مدارا 
صرفا برای مسلماناِن هم رنگ است. این حکم به مدارا به این 
معنا است که زنی را به دلیل بیرون ماندن مویش، سالخی 
نکنند. او در عین حال هیچ گاه امر به معروف و نهی از منکر 
را تا حد ضرب و شتم و خون جاری کردن از جوارح افراد، 

محکوم نکرده است. 
مورد دوم )2۰ شــهریور 1۳۸۸( در مورد امام اول شیعیان 
است که به قول او، »با دشــمنانش مدارا می کرد«. بدین 
ترتیب، در نظام فکری او نمی شود که مسلمانان اهل دیگر 
ادیان را همانند خود انسان، و نه دشمن، ببینند و با آن ها 
مدارا کنند. در مورد ســوم )۹ آبام 1۳۹2( نیز او مدارا را نه 
به معنای تساهل با غیرخود یا ناهم رنگ ها )از منظر دینی 
یا گرایش جنســی(، بلکه به معنای آن که مردم یکدیگر 
را اذیت نکنند، به کار می بــرد. در ادبیات خامنه ای اصوال 
گروه های دگرباش جنســیتی در ایران وجود ندارند، اما او 
به خامی احمدی نژاد نبوده است که علنا این را اعالم کند.

تمامیت خواهی

علی خامنه ای حتی یک بار عبارت تمامیت خواهی را، چه به 
صورت مثبت یا منفی، به کار نبرده است. او حتی در مقام 

عامل جذابیت خامنه ای برای پیروانش این اســت 
که قدرت بی حد و حصر و ثروت و منزلت آســان 
به دست آمده را با وفاداری به او به کف می آورند، بدون 
آن که متحمل دردسر پاسخ گویی و نظارت و تقسیم 
قدرت و مدارا با دیگران شوند. آن ها می توانند همه 
چیز را برای خود داشته باشند و شأن مردم هم بستن 
دهان و تحمل است. کسانی که هیوالی والیت فقیه 
را خلق کردند، می دانستند که چه منافعی برای آنان 

در بر دارد.

پاسخ دادن به کســانی که حکومت دینی را تمامیت خواه 
معرفــی کرده اند، برنیامده اســت؛ در حالــی که مدام به 
اشکال گیری های مخالفان به نظام در موارد عدیده، پاسخ 
داده است. بخش عمده ای از سخنان او عموما پاسخ دادن 
به اشکاالت مقدر بر حکومت اسالمی است، اما کمتر اسم 
اشــکال گیرنده را می آورد. اما در مورد تمامیت خواهی به 

گونه ای رفتار می کند که گویی وجود خارجی ندارد. 
رسم اســالم گرایان این بوده است که تمام مفاهیم مدرن 
)مثل پارلمان، تفکیک قوا، جامعه مدنی، مالیات، و قانون( 
را با یک قید »اســالمی« از آن خود ســازند یا ادعا کنند 
که قبل از غربیان آن را داشته اند. اما از تمامیت خواهی که 
در کمونیسم و فاشیسم به اوج خود رسید، هیچ گاه تبری 
نجسته اند و نگفته اند که حکومت پیامبر تمامیت خواه نبوده 
اســت. به عنوان مثال، خامنــه ای ادعا می کند که عبارت 
»شفافیت« را از غربیان نیاموخته، بلکه از امام اول شیعیان 
فرا گرفته اســت، اما هیچگاه ادعا نکرده که تمامیت خواه 

بودن را از ائمه شیعه فراگرفته است. 

پاسخ گویی رهبر/پاسخ گویی ولی فقیه

در ادبیات علی خامنه ای چیزی به نام پاســخ گویی رهبر 
یا پاســخ گویی ولی فقیه وجود ندارد. او که در مورد همه 
امور کشور از سیر تا پیاز سخن گفته است، به این موضوع 
نپرداخته است، چون باوری بدان ندارد و خود را فراقانون، 
ناپاسخ گو و نظارت ناپذیر می داند. مجلس خبرگان به عنوان 
تنها نهادی که می توانســت او را تحت نظارت قرار دهد، با 
نظارت استصوابی به حیوان دست آموز خود او تبدیل شد. 
هر که در دوران رهبری خامنه ای از او انتقاد یا سوالی کرده 
است، به غضب او گرفتار شده و سروکارش به گور یا زندان 

یا خروج از کشور کشانده شده است. 

تمرکززدایی

خامنه ای حتی یک بار از این عبارت استفاده نکرده است، 
چون بر این اعتقاد اســت که همه قدرت کشــور باید در 
دست ولی فقیه متمرکز باشــد و نباید آن را میان نهادها 
و استان ها تقسیم و توزیع کرد. او حتی یک بار از واگذاری 
برخی اختیارات به مدیران محلی دفاع نکرده است. مطلقه 
بودن قدرت از نگاه او، همه جایی و همه گستری قدرت یک 

نفر در کشور است.    

نظارت پذیری

در این باره هم موارد استفاده خامنه ای صفر است. او حتی 
به اندازه یک اپسیلون به نظارت پذیری باور ندارد. علت آن 
می تواند ســه چیز باشد: یا خود را معصوم و فراتر از خطا و 
اشتباه و سهو می داند )که طبعا نیازی به نظارت نمی ماند(، 
یا بــرای این خطاها اهمیتی قایل نیســت )که نظارت را 
بالموضوع می کند(، یا آن ها را بخشــی از شــیوه و سبک 

رهبری خود می داند )که نظارت را بی ثمر می کند(. 

عشق به هم نوع

عشــق به هم نوع نیز حتی یک بار از دهان خامنه ای خارج 
نشده است. از نظر او عشق به هم نوع، حیوانی و پست است. 
خامنه ای که مرتکب بزرگترین جنایات در دنیا شده است، 
خود را در اوج معنویت و قداست می بیند. او تنها از عشق 
به آرمان ها و ارزش های اســالمی و عشق به شهادت که از 
نظر او عشق معنوی است، ســخن گفته است. به همین 
دلیل اســت که عشــق به هم نوع در ایران ممنوع است و 
انسان ها برای آن مجازات می شوند. اسالم گرایان می دانند 
که عشــق به هم نوع »انسان گرایانه« است، و هفت دهه از 
اومانیسم تبری جسته اند. چگونه می توان اومانیست بود و 
در خیابان ها چوبه های دار برپا کرد، انسان ها را در خیابان 
ترور کرد، از روی پل پایین انداخت، با خودرو از روی آن ها 
رد شــد، و صدها نفر از آن ها را به تیربار بست؟ خامنه ای 

نمی خواهد تا این حد از دورویی را به نمایش بگذارد. 
عامل جذابیت خامنه ای برای پیروانش این است که قدرت 
بی حد و حصر و ثروت و منزلت آســان به دســت آمده را با 
وفاداری به او به کف می آورند، بدون آن که متحمل دردسر 
پاسخ گویی و نظارت و تقسیم قدرت و مدارا با دیگران شوند. 
آن ها می توانند همه چیز را برای خود داشته باشند و شأن 
مردم هم بســتن دهان و تحمل است. کسانی که هیوالی 
والیت فقیه را خلق کردند، می دانستند که چه منافعی برای 

آنان در بر دارد.

اقداممیراثفرهنگیکانادا
نظرسنجیبرایطراحی
بناییادبودقربانیان
فجایعهواییدرکانادا

هفته- ســازمان میراث فرهنگی کانادا از مردم دعوت 
کرده تا با پاسخگویی به فرم نظرسنجی که در سایت 
PCHsurveys قرار گرفته است؛ به آن ها در طراحی 
بنای یادبود برای فجایــع هوایی در اتاوا، کمک کنند. 
سایت رسمی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی هم 
از مردم خواســته است تا در این نظرسنجی شرکت و 
ضمن اشاره به پرواز پی.اس752 نظر خود را ثبت کنند.
به گزارش هفته، این نظرسنجی در ادامه خبری است 
که دولت کانادا در 7 ژانویه 2۰21، منتشر و اعالم کرد 
که برای یادبود کسانی که در تراژدی هوایی کانادا جان 
خود را از دست داده  اند، رایزنی عمومی درباره چگونگی 

برگزاری مراسم بزرگداشتی را کلید خواهد زد.
ســازمان میراث فرهنگی کانادا از عموم مردم خواسته 
تــا نظرات و تجربیات خــود را در این مورد با آن ها به 
اشتراک بگذارند و کمک کنند تا برنامه ریزی دقیق تری 

برای چشم انداز و اهداف بزرگداشت داشته باشند.
شرکت در این نظرسنجی برای تمامی افراد باالی 16 
سال آزاد است. پاسخ ها محرمانه خواهد ماند و فرم تا 7 
فوریه 2۰22 باز است. سوال هایی که در این فرم دیده 
می شود؛ بسیار راحت و به صورت تستی است. به طور 
مثال شــما بابد این جمله که »من یک تراژدی هوایی 
را تجربه کرده  ام« با تیک زدن پاسخ هایی از این دست؛ 
کامل کنید: »شاهد حادثه بودم- مسافر یا خدمه بودم- 

در نزدیکی محل حادثه بودم و…«
این نظرســنجی اولین قدم میراث فرهنگی کاناد برای 
ادای احترام به جانباختگان تراژدی های هوایی اســت 
که در کانادا روزی هم با عنوان »روز ملی بزرگداشــت 
قربانیان حوادث هوایــی« دارد. این روز بعد از جنایت 
۸ ژانویه و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و کشته 
شــدن 176 نفر به دست سپاه پاســداران جمهوری 

اسالمی نامگذاری شده است.
جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا، فرانسوا فیلیپ 
شــامپاین، وزیر امور خارجه و مارک گارنو وزیر حمل 
و نقل دولت فدرال کانــادا در بیانیه ای در توضیح این 
مناسبت آورده بودند: »روز ۸ ژانویه 2۰2۰، پرواز 752 
هواپیمایی بین المللی اوکراین توسط جمهوری اسالمی 
ساقط و در نتیجه به از دست دادن غم انگیز 176 نفر از 
مردم بی گناه، از جمله 55 شهروند و ۳۰ نفر مقیم دایم 
کانادا و افراد دیگری منجر شــد که با کانادا در ارتباط 
بودنــد. این فاجعه ملی یکــی از بدترین تلفات جانی 
کانادایی ها در تاریخ سانحه های هواپیمایی کشور است. 
به عنوان یک کشور، حدود یک سال پس از این فاجعه، 
ما هم چنان به یاد افرادی هســتیم که نابود شدند و با 
افرادی که دوست شان دارند، ابراز هم بستگی می کنیم. 
ما هم چنین متعهدیم که از حکومت ایران در مورد این 
واقعه غم انگیز توضیح کامل و معتبری به دست بیاوریم 
و هم چنان بر پاسخگویی کامل آن ها پافشاری خواهیم 

کرد.«
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). 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 transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
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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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

77۸-2۳۳-79۳9

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

چالشهایدولتکانادا
درسالجدید:
تورم،کسربودجه

وتظاهراترانندگانکامیون
دولت فــدرال در روزهــای آغازین 
ســال جدید با انبوهی از مشــکالت 
دســت وپنجه نرم می کنــد. بیماری 
و بحران ســالمت از یک سو و کسر 
بودجه، تورم و اعتراضات گســترده 
کامیون داران از سوی دیگر عرصه را 
بر دولت تنگ کرده است. وزارت امور 
مالی دولت فدرال اعــالم کرد کانادا 
در بازه آوریل تا نوامبر ســال گذشته 
با کسر بودجه ای معادل 74 میلیارد 
دالر مواجه بوده است. این میزان در 
مقایسه با بازه مشابه در سال 2۰2۰ 
یعنی 2۳2 میلیارد دالر بسیار کمتر 
اســت. اما هزینه های اســتقراض در 
ســال 2۰21 نسبت به سال پیش از 

آن افزایش یافته است.
از ســوی دیگــر تــورم گریبان گیر 
اقتصاد کانادا شــده است که بخش 
بزرگــی از آن به دلیل افزایش قیمت 
ملک و حامل های انرژی است. طبق 
بانک  از  کارشناسان،  پیش بینی های 
مرکــزی انتظار می رفــت در خالل 
جلسه بیست و ششم ژانویه نرخ بهره 
معیار را با هدف مهــار تورم افزایش 
دهد. امــا این اتفاق رخ نــداد و نرخ 
بهره بانکی کماکان در مقدار ســابق 
باقی ماند. هرچند کارشناسان هنوز 
معتقدند بانک مرکزی در سال جاری 
نــرخ بهره را در یــک یا چند مرحله 
افزایش خواهد داد. بانک مرکزی نیز 
به صراحت اعالم کرده است که قصد 
دارد در جهــت افزایش نرخ بهره گام 
بردارد ولی در مرحلــه فعلی نیاز به 
افزایش بهره نیســت و تا زمانی که 
اقتصاد سست امروز به بهره پایین نیاز 
داشته باشد بانک مرکزی نرخ را تغییر 

نخواهد داد.
نرخ بهره معیار در ابتدای همه گیری 
یعنــی در مــاه مــارس 2۰2۰ بــه 
پایین ترین حد ممکن رسید تا مردم 
و شــرکت های بزرگ و کوچک برای 
بقا به پول و اســتقراض ارزان قیمت 
دسترسی داشته باشــند. اما همین 
نرخ بهره پایین موجب به وجودآمدن 
تورمی بی ســابقه در سی سال اخیر 
شده است. برخی نیز بر این عقیده اند 
کــه نرخ بهره پایین بازار مســکن را 
همچنان به مقصر بزرگ افزایش تورم 
تبدیل خواهد کرد. با پایین رفتن بهره 
بانکی مردم بــرای خرید یا معاوضه 
مســکن به تکاپو افتاده انــد که این 

عامل بسیار مهمی در رونق بی سابقه 
بازار مسکن بوده است. حال اگر نرخ 
بهره افزایش یابد تأثیر مســتقیم بر 
خواهد  کانادایی  خانواده های  مخارج 
گذاشت و ممکن اســت تا حدی از 
گرمی بــازار و حتی از قیمت امالک 
کاســته شــود. به عالوه، با نرخ بهره 
پایین بانک مرکزی به سرمایه گذاری 
اوراق قرضه دولتی با نرخ پایین ادامه 
خواهد داد. ســؤال اینجاست که اگر 
قرار است نرخ بهره در نیمه دوم سال 
افزایش یابد و قرض کردن برای مردم 
گران تر از پیش تمام شود پس چطور 
می توان وفاداری سرمایه گذاران را به 
ســرمایه گذاری در شرکت ها افزایش 
داد؟ از زمانــی که بحران همه گیری 
کرونا آغاز شده در بازار موجی از عدم 
اطمینــان به وجود آمده که ســطح 
ســرمایه گذاری را کاهش داده است. 
به عــالوه، اکنون که تمــام بازارهای 
مالی و مؤسســات اقتصادی با توجه 
به شواهد انتظار داشــتند نرخ بهره 
افزایش یابد، بانک مرکزی با تصمیم 
اخیــرش مبنی بر حفظ نــرخ بهره 
کمــی از اعتبارش کاســت. چرا که 
بازار در مراحل بعدی ممکن است با 
استناد به جلسه بیست و ششم ژانویه 
2۰22 توقع نوعی غافلگیری از جانب 
بانک مرکزی داشــته باشــد که این 
امر به هیچ وجه برای سرمایه گذاران و 
شرکت های حاضر در بورس پذیرفتنی 

نیست.
تورم نیز یکی دیگر از معضالت امروز 
دولت است. نرخ تورم طبق شاخص 
قیمت مصرف کننــده در ماه نوامبر 
حدود 5 درصد گزارش شد که بسیار 
بیشتر از نرخ هدف بوده و در سی سال 

اخیر بی سابقه است.
قیمت نفت و ســوخت های فسیلی 
در ابتدای ورود ســویه جدید کرونا با 
عنوان اومیکرون روندی نزولی داشت 
ولی در روزهای اخیر به سطح پیش 
از بحران همه گیری کرونا بازگشــت. 
برخی از کارشناسان مهم ترین دلیل 
این امر را ناآرامی و منازعات منطقه ای 
در مناطق نفت خیز می دانند و بر این 
باورند کــه این روند صعودی تا پایان 
ســال 2۰22 نیز ادامه داشته باشد. 
در حال حاضر قیمت متوسط بنزین 
در کانادا حدود یــک دالر و چهل و 
هفت سنت است. یکی همین تنش ها 

درگیری میــان روســیه و اوکراین 
است. روســیه در حال حاضر یکی از 
بزرگ ترین تأمین کنندگان نفت خام و 
سوخت های فسیلی است و اگر تنش ها 
در منطقه شرق اروپا باال بگیرد ممکن 
است عرضه نفت و حامل های انرژی از 
این منطقه دچار اخالل یا حتی قطعی 
کامل شود. ازاین رو بازارهای مالی به 
مسئله اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد 
جهانی و منطقه ای به طورجدی و به 
چشم یک ریسک می نگرند. طبق نظر 
کارشناسان قیمت بنزین می تواند از 
اینکه هست فراتر رفته و تا پایان سال 
به مرز یک دالر و شصت و پنج سنت 
هم برســد. افزایش قیمت ســوخت 
برای اقتصاد به این معنی اســت که 
بهای کاالهــای مصرفی به دنبال آن 
افزایش یافتــه و در نهایت فشــاری 
مضاعف بر مصرف کنندگان کانادایی 

تحمیل شود.
با وجود مشــکالت چرخــه تأمین و 
توزیــع کاالها به همراه افزایش بهای 
ســوخت گمان می رود نرخ تورم در 
نیمه اول ســال 2۰22 همچنان در 
ســطح کنونی یعنی حدود 5 درصد 
باقی بماند. با این وجود پیش بینی ها 
حاکی از این اســت که نرخ تورم در 
پایان سال جاری به حدود سه درصد 
تنزل کرده و در ســال آینده به نرخ 

هدف نزدیک شود.
احیــا و بازیابی اقتصــادی در اکثر 
کشــورهای جهان از جملــه ایاالت 
متحده آمریکا سریع و رو به رشد بوده 
ولی معدود کشــورهایی مانند چین 
نیز به دلیل بحران در بخش مسکن 
نتوانستند رشــد اقتصادی سریع را 
تجربه کنند. افزایش تقاضا و مشکالت 
حمل ونقل در اکثر کشورهای جهان 
از جمله کانادا باعث شــده تا زنجیره 
تأمین با مشــکل جدی مواجه شود. 
جــدا از مســئله قیمت ســوخت، 

این روزهــا دولت کانادا با مشــکل 
دیگری نیز دست وپنجه نرم می کند. 
اعتراضات خیابانی کامیون داران که با 
عنوان کاروان آزادی نیز شهرت یافته 
ایــن روزها فضای برخی شــهرهای 
کانادا از جمله اتاوا پایتخت، ادمونتون، 

کلگری و چند شهر دیگر را دگرگون 
کرده است. دامنه این اعتراضات روز 
جمعه به پارلمان اتاوا رسید و از آنچه 
بر می آید قرار است معترضان تا چند 
روز کســب وکار و آمدوشد را در این 
شهر مختل کنند. صف های طوالنی 

شامل حدود صد کامیون در خیابان 
ویلینگتون اتاوا درحالی که بوق هایشان 
را در تشویق انبوه جمعیت به صدا در 
می آوردند موجب گردهمایی جمعیتی 
معترض شــدند که در واقع شعاری 
مبهم ســر می دادنــد. این جمعیت 
در ابتدا خواســتار لغو واکسیناسیون 
اجبــاری بــرای راننــدگان کامیون 
بودنــد ولی در ادامــه خواهان اتمام 
الزامات مربوط بــه همه گیری کرونا 
و واکسیناســیون هستند ولی سؤال 
اینجاست که با وجود افتادن کانادا در 
دام موج جدید سویه اومیکرون تا چه 
حد این خواســته ها منطقی و عملی 
اســت. به جز خواسته های مربوط به 
محدودیت های ناشــی از همه گیری 
کرونا، خواسته های دیگری نیز مانند 
سرنگونی  ترودو،  جاستین  استعفای 
نظام ســرمایه داری و حتی استعفای 
رهبر حزب محافظــه کار نیز مطرح 
شده اســت که دقیقاً معلوم نیست 
ارتباطــش با جنبش کامیــون داران 
چیســت؟ بنابراین، با وجــود تعدد 
شــعارها و خواســته ها ممکن است 
هدف اصلی اعتراضات به حاشیه برود.
شــهردار اتاوا در بیانیه ای اعالم کرد 
که این جمعیت پیامشان را به دولت 
رساندند و بهتر اســت هر چه زودتر 
بــه خانه بازگردند تــا دوباره نظم بر 
خیابان های شهر حاکم شود. با اینکه 
این تظاهرات صلح آمیــز و به  دور از 
خشونت است ولی نیروهای پلیس و 
آژانس های امنیت ملی کانادا به طور 
کامل در آماده باش هســتند. به ویژه 
اینکه گروه های ملی گرای سفیدپوست 
و تندرو بــه جمع ایــن معترضین 
پیوسته اند و خواهان یورش به پارلمان 
هستند، همان گونه که سال گذشته 
به مجلس آمریکا یورش برده شــد. 
نخست وزیر جاستین ترودو در مورد 
احتمال افزایش خشونت در خالل این 
تظاهرات ابــراز نگرانی کرد. به گفته 
وی، گروه اندکــی از معترضان قصد 
دارند تظاهرات را به اغتشاش بکشانند 
و به خود و دیگران آســیب برسانند. 
آقای تــرودو اضافه کرد که اقلیتی از 
کامیون داران با طرز فکرهایی نادرست 
نماینده تمام کانادایی ها نیستند. وی 
ادامه داد: جمعیت کوچکی از افرادی 
با صــدای بلند که با علــم، جامعه، 
دولت و الزامات بهداشــتی مخالفند 
نمی توانند صدای همــه کانادایی ها 
باشند. این روزها چالش جدید دولت 
فدرال عالوه بر مســائل اقتصادی از 
جمله تورم، کسر بودجه، حمل ونقل 
و زنجیــره تأمیــن، کنترل جمعیت 
معترضانی است که دقیقاً نمی دانند 
چه می خواهند و خواسته هایشان تا 

چه حد شدنی است.

آرمین آریانپور )نشریه هفته(

سازماندهندگانتجمعاعتراضی:
تاهرزمانکهالزمباشددرپایتختمیمانیم

ایرونیا- سازمان دهندگان تجمع اعتراضی در پایتخت کانادا روز چهارشنبه  
اعالم کردند خود را متعهد می دانند »تا زمانی که الزم باشــد« به تجمع 
خود ادامه دهند. اما در مقابل صبر مقامات محلی و ساکنان شهر که حضور 
معترضان در مرکز شهر زندگی روزمره شان را مختل کرده ، تا حدی لبریز 
شده است . از بین هزاران نفری که در آخر هفته تجمع بزرگی را در مقابل 
ساختمان پارلمان ترتیب دادند ، حاال حدود 25۰ نفر در مرکز شهر اتاوا و 

اطراف آن و  5۰ معترض در Parliament Hill باقی مانده اند.
پیتر اســلولی، رئیس پلیس اتاوا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری 
گفت: »بیشتر تظاهرکنندگان  محل را ترک کرده اندو  از بین افرادی که 
باقی مانده اند، گروهی بسیار مصمم و تعدادی هم قانون شکن هستند .”

با این حال اسلولی اذعان کرد اعتراضات احتماالً در آخر هفته آینده دوباره 
اوج خواهد داشــت  و ممکن اســت “راه حل قطعی با استفاده ازنیروی 
پلیس” برای  رفع این بن بســت وجود نداشته باشد چرا که معترضین از 

سراسر کانادا در این محل حضور یافته اند.
تامارا لیچ، ســخنگوی معترضان، گفت که او و سازمان دهندگان دیگر از 
حضور مردم در ابتدا شگفت زده شده بودند . او در ادامه گفت ” ما اکنون 
به خوبی سازماندهی شده ایم و تا زمانی که کانادا دوباره کشوری آزاد شود 
در اینجا مستقر می شویم”. خانم لیچ یک صفحه GoFundMe را برای 
“کاروان آزادی” راه اندازی کرده که تاکنون بیش از 1۰ میلیون دالر کانادا 
)7.۹ میلیون دالر؛ 5.۸ میلیون پوند( جمع آوری شده ولی تاکنون فقط 

حدود 1 میلیون دالر کانادا به سازمان دهندگان داده شده است.
تعدادی از مقامات پیشنهاد کرده اند که برای جلوگیری از وصول بقیه این 

مبلغ، اقدام قانونی علیه پلتفرم تامین مالی جمعی انجام دهند.
اعتراضات آخر هفته بیشــتر مسالمت آمیز بود اما رفتار برخی از اعضای 
جمعیت به شــدت مورد انتقاد قرار گرفته است. روز سه شنبه، پلیس دو 
نفر از اهالی شــهر را دستگیر و متهم کرد، یکی به جرم ایجاد شرارت در 
اموال و دیگری به دلیل حمل سالح در یک گردهمایی عمومی. شخص 
سوم که از کبک به اتاوا آمده بود  به دلیل تهدید در رسانه های اجتماعی 

دستگیر شد.
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کارگروهمبارزهعلیهفسادجهانی
درکاناداآغازبهکارکرد

پرژن میرور- کارگــروه مبارزه علیه 
فســاد جهانــی که روز پنجشــنبه 
27 ژانویــه 2۰22 در کانادا توســط 
شورای جهانی پناهندگان و مهاجرت 
راه اندازی شــد، کار خود را بر تقویت 
و توســعه ابزارهای کلیدی حاکمیت 
ملی و بین المللی برای مقابله با معضل 

فساد بزرگ متمرکز خواهد کرد.
در بیانیه ای که کارگروه مبارزه علیه 
فســاد جهانی منتشــر کرده، تأکید 
شــده اســت »حکومت داری بد که 
اغلب باعث جابجایی مردم و مهاجرت 
اجباری آنها می شود تقریباً همیشه با 
فساد بزرگ، ســوء استفاده از قدرت 
توسط مقامات بلند پایه دولتی که از 
موقعیت های خود برای منافع شخصی 
به ضرر جامعه و نقض حقوق بشر سوء 

استفاده می کنند همراه است.«
در این بیانیه آمده اســت که فســاد 
بزرگ، دولت ها را تضعیف و منحرف 
می کند به طوریکه احتمال کمتری 
وجود دارد که آنها به مســؤلیت خود 
در حفاظت از مردم کشور خود عمل 
کنند. عالوه بر این فساد بزرگ ) فساد 
مقامات بلند پایه دولتی(، سازمان ها 
و افرادی که به دیگر کشورها کمک 
مالی می کنند را دلسرد کرده و با بروز 
مشکالت مالی، تالش ها برای کمک 
بــه پناهنــدگان و آوارگان داخلی را 

تشدید می کند.
شورای جهانی پناهندگان و مهاجرت، 
تاثیرات فســاد بــزرگ را در گزارش 
ســال 2۰1۹ خود بیان کــرده و در 
این گزارش تاکید شده که دولت های 
فاسد باید پاسخگو شوند و پیشنهاد 
داده شــده اســت که وقتی وجوه به 
سرقت رفته دولت ها توسط مقامات 
بلند پایه دولتی در خارج از کشور پیدا 
می شوند، نه تنها باید ضبط و توقیف 
گردد بلکه از این وجوه به نفع آوارگان 

اجباری همان کشور استفاده شود.
شورای جهانی پناهندگان و مهاجرت 
بــه طور ویژه ای درگیــر تالش برای 
ایجاد یــک دادگاه بین المللی مبارزه 
با فساد مقامات بلند پایه دولتی شده 

است.
در 16 دســامبر 2۰21، نخست وزیر 
کانادا دستورالعملی را برای وزیر امور 
خارجه کانادا صادر کرد و به او دستور 

داد تا:
- بــرای ایجاد یک دادگاه بین المللی 
مبارزه با فساد و جلوگیری از اقدامات 
مقامات فاســد دولت های مستبد، و 
همــوار کردن توســعه ای که باید به 
نفع شهروندان باشد با دیگر شرکای 

بین المللی همکاری کند و همچنین
- بــه اجــرا و حمایــت از قانــون 

مگنیتسکی کانادا، قانون عدالت برای 
قربانیان مقامات خارجی فاسد و ترویج 
و تصویب قوانین و اقدامات مشابه در 

سطح جهانی ادامه دهد.
به همین ترتیب، دولت کانادا در سال 
2۰21 در اجــالس نشســت مجمع 
عمومی ســران برای ارائه و تعهدات 
دموکراســی، اعالم کــرد: “ کانادا در 
ســطح عالــی و ملی یــک میزگرد 
چند بخشی تشــکیل خواهد داد تا 
گزینه هایی را برای تقویت چارچوب 
حقوقی بین المللی و تشکیل ساختار 
مبارزه با فساد در سطح جهانی بررسی 

کند.“
بیانیه کارگروه مبارزه علیه فساد جهانی 
را بیش از 15 تن از شــخصیت های 
شناخته شده سیاســی، دانشگاهی، 
فرهنگی و فعاالن اجتماعی کانادایی 

و غیر کانادایی امضاء کرده اند.
از جمله حامیــان و امضاء کنندگان 
بیانیــه کارگروه مبارزه علیه فســاد 
جهانی می توان از لوید اکسورتی، وزیر 
امورخارجه ســابق کانادا، آلن راک، 
وزیر دادگستری پیشین کانادا و استاد 
دانشگاه اتاوا، پیتر مک کی، وزیر سابق 
دادگستری و امور خارجه کانادا، خانم 
رتنا امیدوار، سناتور مستقل مجلس 
ســنای کانادا و فریــد روحانی فعال 
اجتماعی شناخته شده ایرانی کانادایی 
و عضو هیئت مدیره کارگروه مبارزه 

علیه فساد را نام برد.
کارگروه مبارزه علیه فساد جهانی در 
جریان کار خــود، به دفاع از تصویب 
موفقیت آمیز قانــون تغییر کاربری 
دارایی های خارجــی، که هم اکنون 
به عنــوان الیحه یک عضو خصوصی 
در مجلس ســنا و به عنوان مکملی 
بــرای قانون مگنیتســکی موجود و 
قانــون عدالت برای قربانیان فســاد 
مقامات خارجی نامیده شــده است، 
ادامه خواهد داد و در این راه در حال 
همکاری نزدیک با همکاران آمریکایی 
برای ایجاد دادگاه بین المللی مبارزه با 

فساد است.

۱۰نکتهکلیدیدرگزارشبانکمرکزیکانادا
فردا- بــه گزارش بلومبــرگ هفته 
گذشته ساعاتی پس از اعالم تثبیت 
نرخ بهره در کانادا )روی ۰/25 درصد 
قبلی، رئیس کل بانک مرکزی در یک 
نشست آنالین به تشــریح جزئیات 
گــزارش سیاســت پولی ایــن نهاد 
پرداخت. این گــزارش از این جهت 
اهمیت دارد که تصویری که مدیران 
ارشد پولی کانادا از آینده اقتصاد کشور 

را دارند مشخص می سازد.
ده نکته برجسته از گزارش سیاست 
پولی بانک مرکزی کانادا به شرح زیر 

است:
1. پس از بازگشت بازار کار به وضعیت 
عادی و نیز بهبود بهتر از انتظار اقتصاد 
کشور، منابع اقتصاد نیز خیلی سریع تر 
از آنچه انتظار می رفت جذب شدند. 
در ایــن بینانیــه تاکید شــده که با 
وجود تاثیر منفی ســویه اومیکرون 
کووید-1۹ بر اقتصــاد کانادا، انتظار 
می رود اثراتش کمتر از سایر موج های 

همه گیری باشد.
2. به نظر می رســد مسکن، موجب 

کاهش رشــد اقتصادی کانادا شود. 
پیش بینی شــده بخش مسکن ۰/7 
درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی 
کانــادا در 2۰22 را از بیــن می برد 
که بیشــتر از پیش بینی اکتبر است. 

کاهش تقاضای ناشی از همه گیری، 
کاهش پس انداز خانواده ها و افزایش 
نرخ بهره از جمله اصلی ترین عوامل 

این موضوع باشند.
۳. در این گزارش پیش بینی شده که 

تورم جهانی در سه ماه اول امسال به 
اوج خود برســد. پیش بینی می شود 
تورم در کانادا در نیمه اول سال به 5 
درصد برسد که دلیلش نیز همزمانی 
مشــکالت زنجیره تامین با افزایش 
قیمت مواد خام و مواد غذایی خواهد 
بود. اماپس از آن، تورم روندی کاهشی 
را آغاز کرده و تا پایان سال به ۳ درصد 
پیش بینی  مرکزی  بانک  می رســد. 
می کند قیمت ها رشد ســاالنه 4/2 
درصدی را تجربــه خواهند کرد که 
۰/۸۰ درصد بیشتر از پیش بینی اکتبر 
است. همچنین پیش بینی شده تورم 

در سال 2۰2۳ به 2/۳ درصد برسد.
4. پیش بینی شده کمبودهای موجود 
در بخش عرضه تا پایان سال برطرف 
شود. با این وجود، مشکالت زنجیره 
تامین تاکنون تاثیری بیشتر از آنچه 
تاکنون نداشــته می شــد بر اقتصاد 

کشور داشته است.
5. بانــک مرکزی کانــادا همچنین 
پیش بینی خود درباره تولید ناخالص 
داخلی کشــور در سال های 2۰22 و 
2۰2۳ را به ترتیب ۰/۳ و ۰/2 درصد 
کاهش داد. محدودیت های ناشــی از 
اومیکرون، اختالل در زنجیره تامین 
و کاهش صادرات از جمله دالیل این 
پیش بینی های جدید هستند. با این 
وجود، این نهاد مالی می گوید رشــد 
اقتصادی در ســال 2۰22 برابر با 4 
درصد و در ســال 2۰2۳ نیز برابر با 

۳/5 درصد خواهد بود.
6. فرآیند افزایش دستمزدها آغاز شده 
است و پیدا کردن مشاغلی با درآمد 
بیشتر، راحت تر شده است. این فرآیند 
می تواند به افزایش بهره وری بیانجامد.

7. پیش بینی شده قیمت مواد غذایی 
برای مدت طوالنی تــری باال برود و 
دلیلش نیــز افزایش هزینه نهادهای 
دامــی )animal feed(، ایجاد مانع 
در زنجیــره تامیــن مــواد غذایی و 
نیــز هزینه های باالی انرژي اســت. 
پیش بینی شده بیکن )Bacon( با 1۹ 
درصد افزایش قیمت، بیشترین رشد 

قیمت را تجربه کند.
۸. بانک مرکزی پیش بینی کرده که 
تقاضای خارجی سبب رشد صادرات 
در سال جاری شود و همچنین پس از 
مدت ها، شاهد افزایش سرمایه گذاری 
کسب وکارها باشیم که این موضوع به 

افزایش صادرات منجر می شود.
۹. افزایــش قابل توجه اشــتغال در 
کشور موجب بهبود اقتصاد مبتنی بر 

مصرف خواهد شد.
1۰. بانک مرکــزی پیش بینی کرده 
قیمــت نفت خــام وســت تگزاس 
اینترمدیت بشکه ای حدود 75 دالر و 
نفت خام کانادا نیز بشکه ای حدود 65 

دالر به فروش برسد.

پیشبینیرویالبانک:
باافزایشنرخبهره،افزایشقیمتدربازارمسکنکانادا

بهزیر۱۰درصدمیرسد
 RBC  ایرونیــا- گزارش جدیــدی
Economics دربــاره بازار مســکن 
کشــور در دو سال آینده بر این نکته 
تاکید دارد که  با آغاز کمپین افزایش 
نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا 
در مــاه آینده ،رونــد افزایش قیمت 
مسکن کند خواهد شد. با این حال، 
خریداران خانه هنوز هم نباید انتظار 
مقرون به صرفه شدن قیمت مسکن 

را داشته باشند.
این گزارش پیش بینی می کند قیمت 
مســکن در ســال جاری 6.2 درصد 
افزایــش می یابد کــه  کاهش قابل 
مالحظه ای نســبت به رشــد 17.۸ 
درصدی ســال گذشته به شمار می 
آید. گفته می شــود نرخ باالتر بهره 
و کند شــدن روند افزایش قیمتها ، 
حضور سرمایه گذاران در بازار مسکن 

را کم رنگ خواهد کرد.
رابرت هوگ، اقتصاددان ارشــد بانک 
آر بی سی  تخمین می زند که شمار 
امالک معامله شده در سال جاری به 
57۹۰۰۰ واحد برســدکه به نسبت 
بسال گذشته تقریباً 1۳ درصد کاهش  
خواهد داشــت. او همچنیننوشت :» 
بخــش عمده افزایش عرضــه و آرام 
شــدن بازار در نیمه دوم سال جاری 
اتفاق خواهد افتاد. ما انتظار داریم تا 

آن زمان شــرایط عرضه و تقاضا  به 
سود خریداران باشد و به این ترتیب 
رونــد صعودی بر قیمــت ها کندتر 

خواهد شد .
به پیش بینی RBC ، بانک مرکزی 
کانادا شــش افزایش نــرخ بهره را تا 
اواسط سال 2۰2۳ اعمال خواهد کرد 
که نرخ بهره را به 1.75 درصد خواهد 

رساند.
هوگ هشدار داد که خریداران ممکن 
اســت در کوتاه مدت شاهد افزایش 
قیمت مسکن در بازارهای پرمشتری 
از جمله  ونکوور و تورنتو باشــند. او 
افزود، اما از آنجایی که نرخ های بهره 
باالتر فطعا بر رونــد وام گیری تاثیر 
می گــذارد، این بازارها به مرور تأثیر 
بیشــتری از افزایش نرخ ها خواهند 
گرفت، زیرا مالکان مســکن در این 
بازار وام های رهنی بزرگتر و پرداخت 

ماهانه وام مسکن باالتری داشته باشند 
:»از اوایل همه گیری تابحال ، عرضه به 
دلیل تقاضای فوق العاده ضعیف شده 
اســت. در نتیجه موجودی خانه های 
برای فروش به پایین ترین حد تاریخی 
رسیده است و گزینه های کمی برای 
خریداران باقی می ماندولی به مرور با 
صعود نرخ بهره ، تعادل نسبی برقرار 

خواهد شد.«
هوگ بــرآورد می کند  پایان ســال 
گذشــته با کمبود 1۸۰ تا 25۰ هزار 
مسکن در سراسر کشور  روبرو بودیم 
و برای ایجاد تعادل در بازار تعداد خانه 
های لیست شــده  احتماالً باید سه 
برابر شــود . او تاکید می کند بدون 
عرضه بیشتر، رقابت بین خریداران و 
تعدد پیشنهادها برای خرید حتی در 
بازارهای کوچکتر ادامه خواهند داشت 
: “آغاز به ساخت پروژه های مسکونی 
در ســطح کشــور طی سال گذشته 
افزایش یافته است و به حدی رسیده 
که از اواســط دهه 1۹7۰ مشــاهده 
نشده است.  با این  وجود بعید است 
که این افزایش به خودی خود به طور 
کامل کمبود عرضه را برطرف کند. اما  
می تواند در کنــار آرام کردن تقاضا، 
عدم تعادل را به میزان قابل توجهی 

کاهش دهد .”
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

چرارکوردقیمتبنزیندربرخی
استانهایکاناداشکستهشد؟

ایرونیــا- قیمــت بنزیــن در کانادا 
همچنان در حال افزایش اســت و در 

برخی مناطق رکورد می شکند.
طبق گزارش انجمن خودروی کانادا 
)CAA( میانگین قیمت بنزین در هر 
لیتر در انتاریو، کبک، نیوبرانزویک، نوا 
اسکوشیا و پرنس ادواردز افزایش یافته 
است. میانگین قیمت در کانادا 1.47۸ 
دالر در هر لیتر است که در وب سایت 
 GasBuddy ردیاب قیمت بنزیــن

ذکر شده است.
کارشناسان می گویند که تنش های 
ژئوپلیتیکی مســبب اصلی  افزایش 
هــای اخیر اســت و ســال 2۰22  
رانندگان حتی  ممکن اســت هزینه 
های بیشــتری را برای پر کردن باک 

بنزین خودروهایشان بپردازند.
آل ساالزار، معاون رئیس اطالعات در 
شرکت تحلیل انرژي انوروس، گفت: 
تنش ها بین روسیه و اوکراین »بازار را 
در شرایط دشواری قرار داده است زیرا 
ذخایر بنزین و محصوالت خام بسیار 
پایین است .این تنش های ژئوپلیتیکی 
آشکارا بر قیمت بنزین تاثیر می گذارد  
و فکر نمی کنم کســی از این افزایش 

قیمت بنزین مصون باشد.«
روســیه نفت و گاز زیادی را به بقیه 
جهان عرضــه می کند ولی این روند 
مممکن اســت در صورت تشــدید 

تنش های سیاسی قطع شود.
دان مــک تیگ، رئیس گروه حمایت 
از کانادایــی ها برای انرژی مقرون به 
صرفه، گفت: تحلیلگران می گویند که 
بازارهای انرژی در حال حاضر به تنش 
ها به عنوان یک خطر بســیار جدی 
نــگاه می کنندو قیمــت ها در حال 

افزایش هستند.”
قیمت بنزیــن در منطقه تورنتو  این 
هفته با عبور از رکورد 1.4۹۹ دالر در 
هر لیتر که در 4 نوامبر سال گذشته 
ثبت شــده بود ،به باالترین حد خود 

توصیهکارشناسانبهکاناداییها
برایکمکبهکاهشفشارمالیناشیازافزایشقیمتها

رســانه هدهد- تورم کانادا در پایان 
ســال 2۰21، بــا در نظــر گرفتن 
هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر اینکه 
سرعت افزایش قیمت ها حتی می تواند 
بیشتر شود، به باالترین حد خود در 

۳۰ سال گذشته رسید.
سازمان آمار کانادا گزارش داد که نرخ 
تورم ســاالنه در ماه دسامبر به 4.۸ 
درصد رســیده است و ما از سپتامبر 
ســال 1۹۹1 هرگز با چنین سرعتی 

مواجه نبوده ایم.
محــرک رشــد شــاخص قیمــت 
مصرف کننده مربــوط به قیمت های 
مواد غذایی شــده و نســبت به سال 
گذشته 5.7 درصد افزایش یافت. این 
رقم بیشترین نرخ افزایش در یک دهه 
گذشته بوده است. قیمت مسکن نیز 
در مقایسه با ماه دسامبر سال 2۰2۰، 
رشــد ۹.۳ درصــدی را تجربه کرده 

است.
با وجود کاهــش ماهانه قیمت های 
موجــود در پمــپ  بنزین ها، قیمت 
بنزین همچنان در ماه دسامبر ۳۳.۳ 
درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در 

سال گذشته افزایش داشته است .
لورنس بوث، اســتاد امــور مالی در 
دانشــکده مدیریت روتمِن دانشگاه 
تورنتــو، به ســی.تی.وی نیوز گفته 
اســت کــه افزایش هزینــه بنزین، 
اجاره بها و خواربار به این معناســت 
که اگر کانادایی هــا بخواهند مقرون 
به صرفه ترین گزینه را متناســب با 
بودجه خود پیدا کنند، باید گزینه های 
مختلف را بررسی کرده و از قیمت های 

گوناگون مطلع شوند.
بوث در مصاحبه تلفنی گفته اســت: 
قیمت هــا  بــه  »مصرف کننــدگان 
واکنش نشان می دهند، به محرک ها 
واکنش نشــان می دهنــد. بنابراین 
همه کوپن هایی که ممکن اســت به 
دستتان برسد را بررسی کرده و یک 

مصرف کننده زیرک باشید.«
بوث گفته اســت که به احتمال زیاد 
کســانی که بودجه بسیار محدودی 
دارند، در حال حاضر تاثیر این تورم را 
در پمپ بنزین ها و فروشگاه های مواد 
غذایی مشــاهده کرده اند. به همین 
دلیل، بوث اذعان می کند که اگر نرخ 
دســتمزدها متناسب با نرخ تورم باال 
نرود، طبیعی است که مصرف کنندگان 

به دنبال جایگزین های ارزان تر بروند.
او می گوید: »وقتی آن ها با این افزایش 
قیمت ها مواجه می شوند، با توجه به 
این واقعیت که آنچه آن ها می خواهند 
به طور قابل توجهی گران شده است. 
اقالم دیگری که به احتمال زیاد قبال 
به ســراغش نمی رفتند را جایگزین 

موارد مورد نیاز خود خواهند کرد.«
»آن ها قیمت  مناســب را جایگزین 
کاالهای مدنظری می کنند که آنچنان 

با افزایش قیمت همراه نبوده اند.«
بوث می گویــد که در خصوص حوزه 
مسکن هم وضعیت به همین صورت 
اســت. مســتاجران ممکن است به 

جای جستجو برای آپارتمان های دو 
خوابــه، انتخاب خود را به گزینه یک 
خوابه تعدیل کنند. و دلیل آن چیزی 

نخواهد بود، جز تفاوت قیمت.
آن آربور، مدیر آموزشــی در شرکت 
 ،Credit Counselling Society
قیمت ها  افزایــش  کــه  می گویــد 
بدان معناســت کــه کانادایی ها به 
جز تــالش برای خریــد گزینه های 
مقــرون به صرفه تر، باید بیشــتر بر 
روی دسته بندی و سرو سامان دادن 

هزینه های خود تمرکز کنند.
آربــور در یک مصاحبــه تلفنی به  
ســی.تی.وی نیوز گفــت: »این کار 
همان بازگشت به اصول اولیه و آگاهی 
از دخل و خرج خود اســت، زیرا اگر 
ندانیــد که پولتــان را واقعاً برای چه 
چیزی خرج می کنید، هرگز متوجه 
نخواهید بود که تــورم چه تاثیراتی 

می تواند داشته باشد.«
آربور می گوید که بــرای کانادایی ها 
مهم است که بفهمند پول آن ها خرج 
چه چیزی می شود تا بتوانند بودجه 

خود را حفظ کنند.
او اضافــه می کند که کســانی که از 
قبل بــا اثرات تورم مواجــه بوده اند، 
نباید برای جبران کمبودهای موجود 
در هزینه های روزانــه به کارت های 

اعتباری یا وام ها اعتماد کنند.
اآربور خاطر نشــان کرد که راه های 
متعــددی برای تنوع دادن به ســبد 

غذاییتان وجود دارد.
او پیشنهاد می کند که از برنامه هایی 
که آگهی های منطقه خود را زیر نظر 
گرفته و بهتریــن قیمت ها را برایتان 
پیدا می کنند استفاده کنید. عالوه بر 
آن برنامه های تخفیفی که بخشی از 
هزینه پرداختی را به صورت پول نقد 
به شما بازمی گردانند را پیگیری کنید.

او ادامه می دهد: »سعی کنید که صرفا 
به خاطر مواجهه با یک پیشنهاد خوب 
خرید نکنید، بلکه در واقع چیزهایی 
را بخرید کــه واقعاً می خواهید آن ها 
را اســتفاده  کنید و قرار نیست آن ها 
را دور بیاندازیــد.« وی گفت یکی از 
ایده های خوب این است که به جای 
رفتن به خرید،  بهتر است از موجودی 
خود بــرای آماده کــردن وعده های 

غذایی پیش رو استفاده کنید.
آربور می گوید که درســت است که 
مصرف کنندگان می توانند روش هایی 
را برای دسترســی به مــواد غذایی 
مقرون بــه صرفه تر پیــدا کنند. اما 
مدیریــت قیمت  در پمــپ  بنزین ها 

می تواند بسیار پیچیده تر باشد.
او توضیح می دهــد: »اگر به ترانزیت 
دسترســی داشته باشــید، این یک 
گزینه عالی به حســاب می آید… اما 
برای برخی از افراد، بســته به جایی 
که در آن زندگی می کنند، این امکان 

وجود ندارد.«
آربور به کانادایی ها پیشنهاد می کند 
که برای کمک به هزینه های سوخت، 
تا جایی که ممکن است و تا زمانی که 
انجام این کار از دیدگاه حوزه بهداشت 
عمومــی ایمن به نظر می رســد، به 
صورت چند سرنشینی سفر کنند. او 
همچنین به مصرف کنندگان پیشنهاد 
می کند که حواسشان جمع باشد که 
دارنــد به کجا می روند و چه زمانی را 

برای آن انتخاب کرده اند.
آربور می گوید: »دســته بندی کردن 
کارهایتــان و آگاه بودن از علت ترک 
خانه و کارهایی که باید انجام دهید، 
برخالف رفت و آمدهای غیر ضروری، 
ایجاد  تفاوت چشــمگیری  می تواند 

 کند.«

رســید و تقریباً به 1.52 دالر در هر 
لیتر رسید.

در کبک، متوســط   قیمــت هر لیتر 
نسبت به هفته گذشــته 2.۹ سنت 
افزایش یافتــه و اکنــون در حدود 
1.546 دالر است. قیمت بنزین در نوا 
اسکوشیا نیز نسبت به هفته گذشته 
افزایش یافته است و به طور متوسط   

از 1.45 دالر بــه 1.467 دالر در هر 
لیتر رسیده است.

مک تیگ گفــت: »مــا وارد قلمرو 
جدیدی شده ایم و فکر می کنم بزودی 
میانگین قیمت بنزیــن در کانادا به 

1.65 دالر برسد.«
قیمــت نفــت در ماه هــای ابتدایی 
همه گیری کووید-1۹ ضربه بزرگی را 
متحمل شد، زیرا سفرها تا حد زیادی 
کنسل شد، کارخانه ها تعطیل شدند و 
اقتصاد جهانی عمالً به خواب زمستانی 

رفت.
با بازگشت تقاضا، قیمت ها نیز افزایش 
یافت. پس از سقوط به زیر صفر تقریباً 
یک ســال پیش، قیمــت نفت خام 
اکنون به باالترین سطح خود در هفت 

سال گذشته بازگشته است.
ســاالزار می گوید یکی از دالیلی که 
اکنــون قیمت ها در حــال افزایش 
است – عالوه بر مسائل ژئوپلیتیکی – 
کاهش ذخایر نفت خام و محصول در 

ایاالت متحده در سال گذشته بوده .

۱۶۰۰دریافتکننده
کمکهایاضطراریکانادادردوران

کروناساکنخارجازکشوربودند

مداد- به گزارش I Politics، بر اساس 
آمــار و ارقام دولتی که به تازگی ارائه 
شــده اســت، بیش از 16۰۰ نفر از 
 CERB افرادی که کمک هزینه های
یا مزایــای واکنش اضطراری کانادا را 
دریافت کرده اند، آ درس های پستی 
در خارج از کانادا داشتند. در مجموع 
نزدیک به 12 میلیون دالر به این افراد 

پرداخت شده است.
این ارقام روز دوشنبه در مجلس عوام 
در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از 
نمایندگان حزب محافظــه کار، ارائه 
شــد. بر این اساس از مجموع 161۰ 
فــرد دریافت کننده ایــن کمک ها، 
آدرس 72۰ نفر در ایاالت متحده، ۹۰ 
نفر در بریتانیا، ۸۰ نفر در فرانســه و 
هند، 6۰ نفر در اســترالیا، 2۰ نفر در 
چین، آلمان، ژاپن، نیوزلند و فیلیپین 

بود.
این افراد برای واجد شــرایط بودن، 
باید کارشــان متوقف شده یا ساعاتی 
را به دلیل همه گیری از دســت داده 
باشند و حداقل 5۰۰۰ دالر در سال 
مالیاتی 2۰1۹ یا 12 ماه پیش از آن 
به دست آورده و درعین حال کار خود 
را داوطلبانه ترک نکرده باشــند و در 
نهایــت بیــش از 1۰۰۰ دالر در ماه 
درآمد شغلی یا خوداشتغالی به دست 

نیاورده باشند.
دبیر مطبوعاتی وزیر کار در این رابطه 
اعالم کــرد پرداخت هایی که به افراد 
خارج از کانادا داده می شــود به این 
معنی نیســت که این برنامه ضعیف 
اجراشده یا فردی مرتکب تقلب شده 
است. داشــتن یک آدرس پستی در 
خارج از کانادا، فرد را از واجد شرایط 
بــودن بــرای این حمایــت محروم 
نمی کند. زیرا برای مثال، افرادی که 
در کانــادا از طریــق برنامه کارگران 
خارجــی موقــت از جملــه جریان 
استعدادهای جهانی کار می کنند، یا 
تازه واردان به کانــادا و افرادی که در 
کانادا با مجوز کار موقت کار می کنند، 
اغلب یک آدرس پســتی در خارج از 

کانادا دارند.

عقبنشینیلوگوازطرحبحثبرانگیز
مالیاتبرواکسینهنشدهها

فرانســوا لوگو، نخســت وزیر استان 
کبک، روز سه شــنبه اول فوریه در 
کنفرانســی مطبوعاتی که به منظور 
تشریح اوضاع پاندمی در استان برگزار 
شده بود، اعالم کرد از طرح مالیات بر 
واکسینه نشده ها که انتشار خبر آن در 
یازدهــم ژانویه موجی از واکنش های 
کبکی هــا  میــان  در  ضدونقیــض 

برانگیخت، چشم پوشی کرده است.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، فرانســوا لوگو با اعالم این که 
سالن های بدنسازی از چهاردهم فوریه 
فعالیت خود را از سر خواهند گرفت، 
تصریح کرد پس از تفکر و تامل فراوان 
ســرانجام به این نتیجه رسیده است 
که بهتر اســت طرح مالیات سالمت 
بر واکسینه نشــده ها را کنار بگذارد 
چرا که انصراف از این طرح می تواند 
آرامش اجتماعی را حفظ و از تشدید 
ناامیدی و نارضایتی که محدودیت های 
بهداشتی در جامعه کبک ایجاد کرده 

است، جلوگیری کند.
آقای لوگــو تصریح کرد: »هدف ما از 
این طرح ترغیب شهروندان به شرکت 
در واکسیناســیون بود و الیحه آن را 
نیز تهیه کردیم اما با بررسی هایی که 
انجام دادیم به این نتیجه رســیدیم 
که ایــن طرح موجــب تفرقه میان 
کبکی ها خواهد شد. ضمن این که ما 
اظهارنظرها و مواضع احزاب مخالف 

این طرح را نیز مد نظر قرار دادیم.«
وی تاکید کرد: »برای این که بتوانیم 
کبک را در یک فضای اجتماعی آرام 
هدایت کنیم، تصمیم گرفتیم الیحه 
مالیات بر ســالمت را به مجمع ملی 
ارائه نکنیم. ارائه این طرح می توانست 
بحث های طوالنی و شاید بی نتیجه و 
کبک  نمایندگان  بین  غیرسازنده ای 
ایجاد کند، ترجیح دادیم که در شرایط 
فعلی در مسیر تقویت صلح و آرامش 

اجتماعی کبک حرکت کنیم.«



77 Issue 1566 Friday February 4, 2022 سال 27 شماره 1566جمعه ۱5 بهمن  ۱۴۰۰

a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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!

2017 Honda Accord sport hybrid2016 MAZDA CX-3 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2015 Lexus ES350

NOW: $25,388
78,000 km

Was: $27,188

 Stk#H22303A 55,000 km  Stk#U22139
NOW: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $24,688

78,000 km

Was: $26,488
NOW:$31,685

69,000 km

Was:$33,485

2019 SUBARU WRX AWD

Stk#H22220A  Stk#RH22502A  Stk#B22005
NOW: $43,556

Was: $45,356
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 Black

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. 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

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,695 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.99%

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

WinterI
Sales Event

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
براى دانشجویان، دارندگان ویزاى 

تحصیلى و یا ویزاى کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and 
dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, 
P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete 
details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
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•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from 
Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. 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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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

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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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

2013 HONDA CR-V EXL2016 MAZDA CX-3 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2017 Lexus ES350 sedan

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

تحصیلى و یا ویزای کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $27,188

 Stk#H22303A 55,000 km  Stk#U22139
NOW: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $31,888

56,000 km

Was: $33,688
NOW:$16,895

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22380A  Stk#H22207A
NOW: $43,556

Was: $45,356
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 Black

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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

Ultimate Hybrid model shown ♦ N Line model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

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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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

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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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

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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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

2013 HONDA CR-V EXL2016 MAZDA CX-3 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2017 Lexus ES350 sedan

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

تحصیلى و یا ویزای کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $27,188

 Stk#H22303A 55,000 km  Stk#U22139
NOW: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $31,888

56,000 km

Was: $33,688
NOW:$16,895

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22380A  Stk#H22207A
NOW: $43,556

Was: $45,356
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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

Ultimate Hybrid model shown ♦ N Line model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

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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Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
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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 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

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 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until March 4, 2022, while quantities last. 

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

آموزشآنالینوموهبتهاییکهدانشجویانکانادا
بهعلتهمهگیریازدستدادهاند

عرفان نورایی، دانشــجوی ایرانی تبار 
ســال دوم مهندسی برق در دانشگاه 
یورک، امیدوار اســت که بازگشت به 

دانشگاه انجام شود.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، نورایی می گوید که 
برای انجام تحقیقاتش به آزمایشگاه ها 
و تجهیــزات دانشــگاه نیــاز دارد و 
خاطرنشان می کند که یادگیری از راه 
دور برخی از کارهــای او را به تاخیر 

انداخته است.
عرفان خاطرنشان می کند: »پیدا کردن 
مکانی بــرای کار بر روی اختراعات و 
پروژه هایم واقعــاً چالش برانگیز بوده 

است.«
بریانا ریــدکالرک هم در دو ســال 
گذشته در تمام کالس های دانشگاه از 
اتاق خوابش شرکت کرده و این کار به 

دفعات انجام شده است.
به گفته این جوان 21 ساله، مطالعه 
از خانه به علت همه گیری به معنای 
احساس انزوا بوده و ایجاد ارتباط قوی 
با همکاران و مربیان را با چالش هایی 

مواجه کرده است.
در حــال حاضر، حتــی در حالی که 
دانشگاه ها برنامه هایی برای بازگشت 
تدریجی دانشجویان در یک ماه آینده 
ریخته اند، برخــی مانند ریدکالرک 
می گویند که امیدوار نیستند که این 

تجربیات آنها تغییر کند.
دانشــگاه  در  کــه  ریــدکالرک 
رایرســون تورنتو در زمینه سیاست 
و حکومــت داری تحصیــل می کند، 
می گویــد: »تجربه مــن از بودن در 
دانشگاه از من گرفته شده است. من 
واقعاً امیدی به بازگشــت به گذشته 
ندارم، و در صورت بازگشت، احساس 
می کنــم همه چیز دوبــاره تعطیل 

خواهد شد.«
موسســات تحصیالت تکمیلی پس 

از شــیوع بیماری همه گیر، آموزش 
آنالیــن را دنبــال کردند و بــا ورود 
ســویه ی اومیکرون در اواخر ســال 
گذشته، بازگشــت به دانشگاه که در 
سپتامبر آغاز شــد، به حالت تعلیق 
درآمد. اکنون بســیاری از دانشگاه ها 
گفته اند که در حال برنامه ریزی برای 
بازگشت تدریجی به آموزش حضوری 

در هفته های آینده هستند.
ریدکالرک می گوید که عدم قطعیت 
در مورد برنامه دانشــگاه در دو سال 
گذشــته، برنامه ریزی نــه تنها برای 
فعالیت های تحصیلی اش، بلکه برای 
فروشــگاهی  در  کاری اش  شــیفت 
خرده فروشی و انجمن دانش آموزی را 

نیز دشوار کرده است.
او می گوید: »مــا واقعاً نمی دانیم که 
چــه می کنیم و همچنیــن از طرف 
کارفرمایانمان این فشــار را داریم که 
تقریباً بدانند چــه کار می کنیم. این 
کارهــا را واقعاً آزاردهنده و دشــوار 

می کند.«
دانشگاه یورک از ۳1 ژانویه بازگشت به 
کالس ها را آغاز کرده است. در همین 

حال، دانشگاه تورنتو و دانشگاه واترلو 
گفتند که کالس هــا و فعالیت های 
درون دانشگاهی از هفتم فوریه از سر 

گرفته می شوند.
دانشگاه رایرسون گفت که بازگشت 
تدریجــی خــود را از ۳1 ژانویه آغاز 
و بازگشــت کامل آن تــا 2۸ فوریه 

پیش بینی می شود.
محمد الچمی، رئیس رایرسون، هفته 
گذشــته در نامه ای به دانشــجویان 
نوشــت: »امیدوارم بسیاری از شما از 
این بازگشــت استقبال کنید و آن را 
فرصتی برای شروع یک روش زندگی، 
یادگیــری و کار پــس از همه گیری 

بدانید.«
رفتن به دانشــگاه چیــزی فراتر از 
تحصیــالت دانشــگاهی اســت، و 
انجام  تاکنون  یادگیری آنالین کــه 
شده است، دانشجویان را از برخی از 
تجربیات حضوری کــه با حضور در 
دانشگاه به دســت می آورند محروم 

کرده است.
ایــن روزهــا، دانشــجویان بعــد از 
کالس برای قهوه بیــرون نمی روند 

و با دانشــجویان دیگــر وارد زندگی 
و فرصت های  نمی شــوند  اجتماعی 
بزرگی برای برای معاشرت و زیست 

اجتماعی از دست رفته است.
مطالعات  دانشیار  لیولین،  کریستینا 
توســعه اجتماعی در دانشگاه واترلو، 
می گوید که یادگیری از راه دور مسائل 

نابرابری را تشدید کرده است.
او می گوید: »این همه چیز اســت، از 
دسترسی اولیه به اینترنت، تا زمانی که 
برای یادگیری آنالین صرف می شود، 
زمانی که مشغول به کار تمام وقت یا 
سایر مسئولیت های مراقبتی هستید«.

او می گویــد که این بیماری همه گیر 
همچنین مشــکالت ســالمت روان 
بسیاری از دانشجویان را تشدید کرده 

است.
او می افزایــد: »منابــع کافــی برای 
رسیدگی به نگرانی های سالمت روان 
دانشگاه ها  محوطه  در  دانشــجویان 
وجــود ندارد. بایــد اطمینان حاصل 
کنیم که این منابــع در حال حاضر 
و پــس از همه گیری در دســترس 

هستند.«

اکثرکاناداییهاخواهان
پایاندادنبهمحدودیتهای

کووید۱9هستند

ایرونیا- به نظر می رسد اکثر کانادایی 
هــا از محدودیت های اعمال شــده  
کووید 1۹ خسته شده و می خواهند 

زندگی به حالت عادی بازگردد.
بر اســاس یک نظرســنجی جدید 
 Angus Reid که توسط موسســه
انجــام شــده اســت، 54 درصد از 
افرادنظرســنجی شده معتقدند وقت 
آن رسیده  با رفع محدودیتهای وضع 
شده از سوی مســئولین بهداشت  ، 
کنتــرل ریســک بیماری بــه خود 
کانادایی ها واگذار شود. این آمار 15 
درصد بیشتر از آخرین نظرسنجی در 

اوایل ژانویه است .
این نتایج در شرایطی منتشر شده که 
سویه امیکرون در کشور تقریبا به اوج 
خود رسیده و شمار مبتالیان افزایش 

چشمگیری داشته است .
افراد نظرســنجی شده در کبک )5۹ 
درصد( و ساســکاچوان )62 درصد( 
بیش از ســایر استانها طرفدار رهایی 
از محدودیت ها هستند. سایر مناطق، 
از جمله انتاریو، در این مورد اختالف 
نظر بیشتری داشتند. در مقابل ، اکثر 
افرادی کــه در آتالنتیک کانادا مورد 
بررســی قرار گرفتند با ایده کاهش 
اقدامــات بهداشــت عمومی مخالف 

بودند )52 درصد مخالف بودند(.
این موسســه در بخشــی از گزارش 
خود آورده: »تفاوت نظرات در مناطق 
مختلف کشــور قابل توجه است و با 
اینکه حداقــل ۳4 درصد در تمامی 
استانها به طور کامل مخالف کاهش 
محدودیتها هستند ، اما اکثریت بجز 
در استانهای آتالنتیک کانادا خواهان 

حذف محدودیتها هستند..«
جالب توجه است که این نظرسنجی 
نشــان داد که مردان بین ۳5 تا 54 
ســال بیشــتر از همه طرفدار حذف 
محدودیــت ها هســتند )67 درصد 
موافــق(، در حالی کــه 6۰ درصد از 
مردان 1۸ تا ۳4 ســاله نیز معتقدند 
که زمان برداشــتن محدودیت ها فرا 
رسیده است. اکثریت زنان باالی 55 
سال تنها جمعیت سنی بودند که فکر 
می کردند محدودیت ها باید پابرجا 

بماند )51 درصد(.
در میان یافته های دیگر، تقریباً از هر 
پنج خانــوار یک )21 درصد( حداقل 
یک مورد ابتال بــه کووید-1۹ از اول 
دسامبر 2۰21 داشــته اند که نشان 
می دهد آمار قابل توجهی از ابتال پس 

از تعطیالت رخ داده است.
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$4,900,000
1482-Chippendale Road, West Vancouver
24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 

12,200 sq. ft. view property

MUST SELLMUST SELL

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

OPEN HOUSE
Sat. Jan 29th 2-4

kinman Mulholland

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

Kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی
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مشاوره اولیه رایگان

کاناداباروادیدندادن
بهخویشاونداِنکاناداییهایجدید،
منافعاقتصادیواجتماعیبسیاری

راازدستمیدهد
زمانی که کانادا درخواســت روادید 
بازدیدکنندگان و مجوزهای تحصیلِی 
اعضای خانواده کانادایی های جدید را 
رد می کند، نه تنها مزایای اقتصادی و 
اجتماعی متعددی را از دست می دهد 
که برخالف ارزش های خود هم عمل 
می کند. رد کردن ، ریشه در این باور 
دارد کــه بازدیدکنندگانی که دارای 
روابط خانوادگی در کانادا هســتند، 
بیشتر احتمال دارد که بیش از زمان 
روادیدشــان در کانادا بمانند، اما در 
حالی که هیــچ اطالعاتی برای تأیید 
این ادعا وجود نــدارد، چرا باید این 

موضوع نگران کننده باشد؟
به گزارش هفته و به نوشته ی »غزوه 
صالح« )Kaziwa Salih(، پناهنده ی 
عراقی، در »تورنتو اســتار«، در قرن 
گذشته، کانادا به دلیل پذیرش تعداد 
زیــادی از مهاجــران و ارج نهادن به 
چندفرهنگی بودن، شــهرت زیادی 
به دست آورده است. مهاجران رونق 
بزرگی برای اقتصاد هستند. در واقع، 
برنامه های کنونی کانادا برای پذیرش 
411 هزار مهاجر در ســال 2۰22 و 
421 هــزار مهاجر در ســال 2۰2۳ 
توســط مارکو مندیچینو، وزیر سابق 
مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 
کانادا )IRCC(، به عنوان راهی برای 
کمک به بهبود اقتصاد کانادا از کرونا 

مطرح شد.
چنین چارچوبــی بر این نکته تأکید 
می کند که چگونه مهاجران نه تنها با 
پر کردن کمبود نیروی کار و پرداخت 
مالیات، بلکه با افزایش چشمگیر ایجاد 

اشتغال به اقتصاد ما سود می رسانند.
گــرم،  اســتقبال  ایــن  علیرغــم 
کانادایی های تازه وارد اغلب زمانی که 
اعضای خانواده شان می خواهند برای 
مالقات آنها به کانادا بیایند با موانعی 
روبرو می شــوند. هنگام درخواســت 
روادید، اقوام کانادایی های جدید اغلب 
پاسخ زیر را دریافت می کنند: »قانع 
نشدیم که شما در پایان اقامت خود 
به عنوان مقیــم موقت، کانادا را ترک 

خواهید کرد.«
سه فکر نخستی که وقتی با جمله ای 
از این دست مواجه می شوم این است: 
آیا افرادی کــه پیوندهای خانوادگی 
دارند می مانند و کســانی که آنها را 
ندارند برمی گردنــد؟ آیا این تصمیم 
مطلوب برای اقتصــاد کانادا یا حتی 
برنامه IRCC است؟ آیا افسرانی که 

روادید را رد می کنند، عواقب چنین 
تصمیمی را در نظر می گیرند؟

برای این مقاله، با 11 کانادایی جدید 
صحبت کردم که درخواست اعضای 
خانواده آنها به دلیــل ارتباط آنها با 
کانادا چندین بار رد شــده بود. این 
رد شدن ها آنها را را به انحاء مختلف 

تحت تاثیر قرار داده است.
بســیاری گفتند که احســاس گناه 
می کننــد و معتقد بودند که به جای 
کمک، مانع رویاهــای خانواده خود 
می شــوند. این امر به ویــژه در مورد 
کســانی که خواهر و برادرشان دارای 
تحصیالت یا فرصت های شغلی بودند، 
اما به دلیل روابط خانوادگی شــان رد 

شده بودند، صادق است.

برخی از افرادی کــه با آنها صحبت 
کردم می گویند اعضای خانواده شان، 
به ویژه والدینشان، احساس می کنند 
کــه کانادا ممکن اســت چندین بار 
درخواست آنها را رد کند. این منجر 
به مسائل خانوادگی یا سردی روابط 

شده است.
هیچ کــس که بــا او صحبت کردم 
نمی خواســت نام یا عکس هایش به 
صورت عمومی منتشر شود، از ترس 
اینکه ابراز ناراحتی آنها ممکن است 
منجر به مشــکالتی در کانــادا یا رد 
بیشتر درخواست های بستگانشان در 

آینده شود.

انــدرو گریفیــث، مدیرکل ســابق 
در  چندفرهنگــی  و  شــهروندی 
دپارتمان شــهروندی و مهاجرت، و 
میکال اسکوترود، استاد گروه اقتصاد 
در دانشــگاه واترلو، بــه نگرانی اداره 
مهاجرت کانادا برای حفظ یکپارچگی 

سیستم اشاره می کنند.
به گفته گریفیث، نویســنده کتاب 
چندفرهنگی در کانادا، »دولت کانادا 
نســبت به حفظ اعتماد عمومی به 
سیستم مهاجرت بســیار آگاه است. 
هــر زمان کــه این تصور را داشــته 
باشــیم که مردم از این سیستم سوء 
استفاده می کنند که سیستم بسیار 
ســخاوتمندانه ای است، دولت نگران 

می شود.«
اســکوترود گفت که اداره مهاجرت 
کانــادا اهمیت اعتمــاد عمومی به 
سیســتم مهاجرت را درک می کند. 
گزینه هــای جایگزین متعــددی از 
جمله خانواده، پناهندگی، کارگران و 
دانشجویان وجود دارند. در هر صورت 

مردم باید روال صحیح را طی کنند.
با این حال، باید پرســید که آیا این 
برنامه ها موثر هســتند؟ بر اســاس 
شــواهد، برنامه های مختلف روادید 
آن طــور که وعده داده شــده عمل 
نمی کنند. مــن از چندین پناهنده 
مطلع شــدم کــه از ســال 2۰17 
ملحق  خانواده شان  به  نتوانســته اند 
شوند. آنها حداقل چهار سال است که 

اتاواقصددارددرسالجدیدزمانطوالنیرسیدگی
بهدرخواستهایمهاجرتراکاهشدهد

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دولت لیبرال کانادا ســال گذشــته 
اعالم کرده بود ۸5 میلیون دالر برای 
رســیدگی به درخواست های متعدد 
مهاجرت کــه در وزارت مهاجرت در 
صف انتظار هســتند، هزینه خواهد 
کــرد. این اعتبــارات عمدتــا برای 
استخدام کارمندان بیشتر به منظور 
رسیدگی سریع تر به پرونده های عقب 
افتاده هزینه خواهد شد. شان فریزر، 
وزیر مهاجرت کانادا، روز دوشنبه ۳1 
ژانویه اعــالم کرد کارمندان جدیدی 
که وزارت مهاجرت به خدمت خواهد 
گرفت به دولت کمک خواهند کرد تا 
مدت زمان رسیدگی به تقاضای مجوز 

کار و تحصیــل، تمدید اقامت دائم و 
صدور ویزای گردشــگری را کاهش 

دهد.
وزیر مهاجرت فــدرال کانادا قول داد 
زمان های دقیق تــری را در خصوص 
رســیدگی به تقاضاهــای مهاجرت 
در وب ســایت دولت منتشر کند تا 
متقاضیان ذهنیت و ایده روشن تری 
درباره مــدت زمانی کــه باید برای 
رسیدگی به درخواست هایشان منتظر 
بمانند، داشته باشند. هنوز مشخص 
نیست که ارزیابی های وزارت مهاجرت 
در این زمینه چــه زمانی به صورت 
آنالین در دســترس متقاضیان قرار 

خواهد گرفت.

به مــوازات این کار، دولــت فدرال 
در نظر دارد تغییراتــی را که در ماه 
فوریه در سیستم مهاجرت ایجاد شد، 
گســترش دهد و به دارندگان اقامت 
دائم کانادا اجازه دهد درخواست های 
شــهروندی خود را به صورت آنالین 

پیگیری کنند.
به گفته آقای فریــزر، کارکنانی که 
وزارت مهاجرت استخدام خواهد کرد 
وظیفه دارند از نتایج تجزیه و تحلیل 
داده ها بــرای مرتب کردن و پردازش 
ویزای گردشــگری استفاده کنند تا 
روند رسیدگی به این تقاضاها تسریع 

گردد.

بچه های خود را ندیده اند.
مهاجران پــول و زمان قابل توجهی 
را بــرای اعضــای خانــواده خود در 
کشورهای مبدا خرج می کنند. برای 
کانادا، این پیامدهای منفی اقتصادی 
مختلفی دارد. یکی خروج پول از کانادا 
است، زیرا مهاجران بخشی از درآمد 
خود را به خانواده ها در کشورشــان 
می فرستند. این معموالً برای اعضای 
خانواده مانند والدین، فرزندان و خواهر 

و برادر ارسال می شود.
چیز دیگری که کانادا از دست می دهد 
این اســت که مهاجران برای دیدن 
اعضای خانواده خود به دفعات بیشتر 
به کشور مبدا می روند. این نه تنها به 
این معنی است که پول تعطیالت آنها 
در خارج از کشور خرج می شود، بلکه 
اغلب مجبورند شغل خود را رها کرده 
و از کسب درآمد صرف نظر کنند تا 

به سفر بروند.
اگــر سیســتم مهاجــرت قوانیــن 
ســخت گیرانه تری بــرای اعضــای 
نزدیک خانواده نداشــت، این پول در 
کانادا خرج می شــد. عــالوه بر این، 
خواهند  ایمن تر  کانادایی های جدید 

بود، زیرا بسیاری از آنها به کشورهای 
خطرناک سفر می کنند.

کانادا هر سال مقدار زیادی پول برای 
اسکان تازه واردان کنار می گذارد. در 
 IRCC ،2۰21-2۰22 ســال مالــی
حــدود 1.7 میلیــارد دالر برای این 
خدمات در سراســر کانادا اختصاص 
داده اســت. تنها در انتاریو نزدیک به 
126۰ سازمان ارائه دهنده خدمات به 

تازه واردان وجود دارد.
ایــن خدمان برای اکثــر تازه واردانی 
کــه اعضای خانــواده در کانادا دارند 
الزم نیست. بستگانی که قبالً با این 
سیستم آشنا هســتند می توانند به 
مهاجران جدید در یافتن خانه، پزشک 
خانواده و شغل کمک کنند، همه اینها 
بــرای ایجاد یک زندگــی جدید در 
کانادا الزم است. این شبکه ایمنی به 
معنای صرفه جویی قابل توجهی برای 

سیستم مهاجرت کانادا است.
گریفیــث و اســکوترود همچنیــن 
معتقدند که داشتن روابط خانوادگی 
در بــازار کار حیاتی اســت، زیرا به 
تازه واردان در یافتن کار و ادغام کمک 

می شود.
من اغلــب از کانادایی هــای جدید 
می شــنوم که اگر شرایط اجازه دهد، 
خانواده بزرگی با بیــش از دو فرزند 

می خواهند.
اگر حلقه بزرگ خود را نداشته باشید، 
کانادا یکی از طاقت فرساترین کشورها 
از نظــر اجتماعی و عاطفی اســت، 
و همین امر در مــورد کار و هر چیز 
دیگری صدق می کند. من قصد ندارم 
ده ها مانع را فهرست کنم. در عوض، 
می خواهم به این نکته اشاره کنم که 
داشــتن اعضای خانواده در کانادا به 
کاهش برخی از بارهایی که مهاجران 

با آن روبه رو هستند کمک می کند.
افــرادی کــه با آنها صحبــت کردم 
معتقدند کــه کانــادا والدینی را که 
برای زندگی با فرزندان بزرگسال خود 
به کانــادا می آیند صرفاً یک بار مالی 
برای سیستم در نظر می گیرد. در واقع 
خالف این موضوع صحت دارد. والدین 
و پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها کمک 

قابل توجهی به سیستم کانادایی در 
قالب حمایت های اجتماعی و عاطفی 
می کنند که بــه مزایای مالی تبدیل 

می شود.
کــه  کشــورهایی  از  بســیاری  در 
مهاجران کانادایــی از آنجا آمده اند، 
اعضای خانــواده، به ویژه پدربزرگ و 
مادربزرگ، در تربیت فرزندان کمک 
می کننــد. این دیدگاه کــه فرزندان 
آنها در مواقع ســختی حلقه بزرگی 
از خویشــاوندان خواهند داشت و در 
یک خانواده بزرگ می شــوند، افراد 
مجرد را تشــویق به تشکیل خانواده 
و خانواده های مهاجر را تشویق برای 

داشتن فرزندان بیشتر می کند.
عالوه بر این، داشتن اعضای خانواده 
در نزدیک نه تنها به معنای نفرستادن 
پول به خارج از کشــور اســت، بلکه 
هزینه مهد کودک هم کاهش می یابد، 
اگر به طور کامل حذف نشــود. این 
به کاهش هزینــه یارانه های دولتی 
مراقبت از کودکان برای خانواده های 

کم درآمد کمک می کند.
مهمتر از همه، داشتن اعضای خانواده 
در این نزدیکــی باعث آرامش هر دو 
شــریک می شــود و به رفاه ذهنی و 
عاطفی آنها کمک می کند. از آنجایی 
که مراقبت های بهداشــتی کانادا از 
درآمد عمومی تامین می شــود، این 
می تواند به عنوان یک سود اقتصادی 

نیز تلقی شود.
سیستم مهاجرتی کانادا بدون شک 
یکی از بهترین ها در جهان است. کانادا 
همچنین یکی از معدود کشورهایی 
است که به طور رسمی چندفرهنگی 
را پذیرفته اســت، که باید متضمن 

مهربانی و شمول بیشتر باشد.
پس چرا نباید مشکالت خود را قبل 
از غیر قابل کنترل شدن حل کنیم؟! 
چــرا با پیشــنهادهای روادید موقت 
دارای  کــه  بازدیدکنندگانی  بــرای 
روابط خانوادگی در کانادا هســتند، 
انعطاف پذیرتر نشویم، به جای آن که 
بخشی از جامعه خود را حذف کنیم و 
از نظر اقتصادی منافعی را هم از دست 

بدهیم؟!
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

$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

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St.,
 Port Moody

698,000

#2710-9868 
Cameron St,

Burnaby

$1,295,000

1178 
Creekside Drive, 

Coquitlam

$699,000

1806-909 
Mainland Street,

Vancouver

منزل یک طبقه کامال نوسازی شده،
3 خوابه با 2 سرویس حمام، زیربنا 1800 اسکورفیت،

نقشه دلباز، کفپوش چوبی، آشپزخانه زیبا با استینلس استیل اپالینسس
شومینه گازی و هیزمی، حیاط بزرگ و دنج، 1 پارکینگ سرپوشیده،

مجهز به سیستم دزدگیر،  واقع در منطقه ای آرام
 و در فاصله بسیار نزدیک به مدرسه ابتدایی و دبیرستان

$2,560,000
415 Hadden Drive, West Vancouver

منزل یک طبقه در بریتیش پراپرتیز،
3 خوابه با 3 سرویس حمام، زیربنا 2581 اسکورفیت 

در زمینی به مساحت بیش از 20 هزار اسکورفیت،
کفپوش چوبی و آشپزخانه نوسازی شده،

جنوبی، باچشم انداز از حیاط سرسبز

$1,780,000

4465 
Underwood Ave.

North Van

$520,000

1406-958
Ridgeway Ave,

Coquitlam

$1,289,000

2659 Fromme Rd., 
North Vancouver

$1,988,000
1229 Langdale Drive, North Vancouver
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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

گفتگواختصاصی»نشریهمداد«
باخانوادهالنازحاجتعمیری

خبر از آن دســت خبرهایی بود که 
وقتی می شنوی فکر می کنی کسی 
دارد یک فیلم سینمایی برایت تعریف 
می کند. بیــش از دو هفته ی پیش، 
سه مرد سیاهپوست ملبس به لباس 
پلیس به منزل فردی در واساگابیچ، 
یک شــهر کوچک ساحلی در شمال 
تورنتو حمله می کنند تا میهمان آن 
خانواده را که یک خانم ۳7 ساله به نام 
الناز حاج تعمیری بود را با زور و تهدید 
بدزدند. اما ماجرا به همین ســادگی 
هم نبوده و النــاز قبل از اینکه ربوده 
شــود، دو بار بابت ردیابی خودرویش 
و ضرب وشــتم شــدید در پارکینگ 

خانه اش به پلیس شکایت کرده بود.
تحقیقات پلیس برای پیدا کردن الناز 
هنوز به جایی نرســیده و به همین 
دلیل خانواده الناز تصمیم گرفته اند تا 
با مراجعه به مطبوعات از مردم کمک 

بخواهند.
گفتگــوی زیر، حاصــل یک تماس 
تلفنی با پدر و خواهر الناز اســت که 
به همت آقای مجید جوانی، از فعالین 

اجتماعی مونترال میسر شده است.
داســتان در ابتدا هرچند کوتاه اما در 
نوع خود ترسناک و باورنکردنی بود. 
یک زن ۳7 ســاله ایرانی تبار ساکن 
کانــادا، به نام الناز حاجی تعمیری از 
خانه ی اقوامش در شــهر واساگابیچ 
در دو ساعتی شــمال تورنتو توسط 
سه نفر که لباس تقلبی پلیس به تن 
داشــته اند، ربوده می شود. پلیس بر 
اساس اظهارات شاهدان می گوید که 
مظنونین سه مرد سیاه پوست و مسلح 

بوده اند.

کمی که می گذرد، مشخص می شود 
الناز در واقع بــه آن خانه  پناه آورده 
بوده چون چنــد روزی قبل از آن در 
پارکینگ آپارتمانش در ریچموندهیل 
در تورنتو مورد حمله دو مرد دیگر قرار 
گرفته بود و با ماهیتابه آنقدر بر سر و 
صورتش کوبیده بودند که به ۳5 بخیه 

احتیاج پیدا کرده بود.
اما هنوز این هم همه ی ماجرا نبوده، 
حمله در پارکینگ چند روزی پس از 
آن صورت گرفته که الناز وقتی برای 
پــس دادن یک خــودروی اجاره ای 
به شــرکت مربوطه مراجعه می کند، 
متوجه می شود که در خودروی او دو 

ردیاب کار گذاشته شده است.
این ماجرای عجیب و وحشتناک که 
چند روزی است کل کامیونی ایرانیان 
کانادا را در شوک و حیرت فرو برده، 
قطعاً ابعاد بسیار پیچیده تری داشته 
که برای فهم آنها بایــد با امیدواری 
منتظــر پیدا شــدن النــاز و اتمام 

تحقیقات پلیس ماند.
اما روند بسیار کند تحقیقات پلیس 
و ســکوت معمول آنها در هنگام کار 
کــردن روی یک پرونده ی پیچیده با 
این ابعاد باورنکردنی، باعث نگرانی و 
تشویش خانواده الناز حاج تعمیری در 

ایران شده است.
دیروز موفق شــدیم تلفنی با پدر و 
خواهر الناز در ایــران گفتگو کنیم. 
آیســا، خواهر الناز کــه در خارج از 
کشور زندگی می کند، در این روزهای 
سخت، به ایران بازگشــته تا همراه 

والدینش باشد. 

که  آنگونه  ماجرای وحشتناک،  این 
شما با آن درگیر شدید چه بود و چه 

اتفاقی افتاده است؟
مدتی بود که از خواهرم می شــنیدم 
تهدید شده است. زمانی که خواهرم 
می خواســت ماشــین کرایه ای را به 
کمپانی تحویل دهد، کسی که ماشین 
را چــک می کرد در زیر ماشــین دو 
جی پــی اس پیدا کــرد و از خواهرم 
پرســید که کاری با ماشــین انجام 
داده؟ خواهرم گفت خیر. من ماشین 
را تحویــل گرفتم و پــس از مدتی 
می خواهــم به طور قانونــی و عادی 
تحویل  دهم. آن شــخص ماشین را 
به خواهرم نشــان می دهد و خواهرم 
از آن )جی پی اس ها( عکس گرفته و 
سپس به پلیس زنگ می زند. پلیس 
از آن ها می خواهد عکس را برایشان 
بفرســتند. پس از اینکــه عکس ها 
را بــرای پلیس می فرســتد و پلیس 
می گوید جی پی اس هــا را بازکرده و 
به اداره پلیــس بیاورید. از آن به بعد 

اتفاقــی رخ نمی دهد تــا روزی که 
آن ها وارد پارکینگ می شــوند. هنوز 
نمی دانیم چگونه اما وارد شدند. من 
خانه خواهرم را دیــده ام، با توجه به 
امنیــت و وضعیــت در پارکینگ و 
نگهبان و دوربین ها برای ما هم جای 
تعجب دارد که چگونه وارد پارکنیگ 
شــدند. در هر حال، آن ها وارد شدند 
به خواهرم حمله کردند از ماشــین 
بیرون کشیدنش و با ماهی تابه توی 
سرش زدند. وجود یکی از همسایه ها 
که خیلی اتفاقی بیرون آمده بود باعث 
می شود که آن ها بترسند و فرار کنند. 
باز هم نمی دانم چگونه، آن ها همه را 
چک کردند ولی پلیس وقتی ماشین 
را بازرسی کرد دوباره یک جی پی اس 
دیگر پیدا کرد. پلیس در جریان همه 
این مراحل به صورت، لحظه به لحظه 
بــود. وقتی این اتفــاق در پارکینگ 
می افتد پلیس بــه خواهرم می گوید 
که یک خانه امن پیدا کند و موبایلش 
را نیز قطع کند. پلیس حرف دیگری 

نمی زنــد. تا اینکه خواهــرم به خانه 
یکی از بستگان مان می رود و پس از 
دو هفته که در آنجــا بوده، او را پیدا 

می کنند و می دزدند.

خب آنها چگونه خواهرتان را دوباره 
پیدا کردند؟ پلیس در این فاصله چه 
کرده بــود و تحقیقات قبلی به کجا 

رسیده بود؟
پلیس می گفت که چنــد روزی بود 
که همسایه ها ماشین مشکوکی دیده 
بودند و به پلیــس اطالع داده بودند. 
باز هم نمی دانم چــه اتفاقی افتاد و 
عکس العمل پلیس چه بوده اســت. 
وارد جزئیات عکس العمل ها  ما اصالً 
نمی شویم. در حال حاضر آنچه برای 
ما مهم اســت اتفاقی است که افتاده. 
در آن شب ســه نفر با لباس پلیس 
به خانه همان بســتگان ما می روند و 
فامیل ما به خاطر کفش شان به آن ها 
شک می کند و اجازه ورود نمی دهد. 
کمی درگیری پیش می آید و پس از 

درگیری خواهر من را می برند.
پدر الناز و آیسا حاج تعمیری در ادامه و 
تکمیل داستانی که آیسا تعریف کرده، 
ایشــان سعی می کنند  افزود: خانم 
بــه پلیس اطالع بدهنــد اما خانم و 
خواهرشــان را هل داده و موبایل را 
از دست شان گرفته و پرت می کنند. 
موبایل می شکند. شــوهر ایشان که 
از اقوام ما هســتند ســعی می کند 
ممانعت کند که یقه لباسش را گرفته 
و می کشند و باعث می شود لباسش 
پاره شود. بازویش را زخمی می کنند 
که بعداً پلیس آثــار این درگیری را 
مشاهده می کند. درگیری طوری بوده 
که این ها برای مداوا به بیمارســتان 
می.روند. ســپس پلیس، ماشــین، 
موبایل و لپ تاپ دخترم را از خانه ای 
که در آن بوده می گیرد و برای بررسی 
می برد. عمده مســئله  این است که 
روزی که این اتفاق می افتد، )تهدید 
اولیــه( دختر من بــه پلیس اطالع 
می دهد. پلیس به دخترم می گوید که 
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برو جای دیگری که به دنبالت نیایند. 
این مسئله همین طور مسکوت باقی 
می ماند. مــورد دوم که در پارکینگ 
پیش می آید و دخترم سرش خونی 
می شود. گزارشــی در اینستاگرام از 
قول یکی از اقوام است که به انگلیسی 
مسلط بوده منتشرشــده و حتی در 
پارکینگ هم که آثار خون وجود دارد، 
از دوربین امنیتی پارکینگ می گیرند. 
با توجه به آن اتفــاق، باز هم پلیس 
می گوید برو جایی که پیدایت نکنند. 
ما انتظارمــان این بود که پلیس این 
مسئله را در دستور کار خودش قرار 
دهد و پیگیری کند. متأسفانه منجر به 
اتفاق سوم می شود که دخترم ربوده 

می شود.
پــدر النــاز در ادامــه و در مــورد 
درخواست کمکش از مردم، می گوید: 
ما می خواهیم هر کس که هر خبری 
دارد به شماره ای که پلیس در گزارش 
هفته گذشته اش داده، اطالع دهد یا 
به هر کســی که فکر می کند از این 
واقعه اطالعاتــی دارد که می تواند در 
پیدا شدن دخترم کمک شود، ممنون 

می شویم که کمک کند.
خواهر الناز در پاسخ به شبهات ایجاد 
شده در رسانه های فارسی زبان کانادا 
در مورد فوت همســر الناز و ارتباط 
احتمالی آن به پرواز PS752 می گوید: 
شــوهر خواهر من حدوداً نزدیک به 
پنج سال پیش، سه ماه دیگر می شود 
پنج سال، در ایران ناگهانی ظرف 4۸ 
ســاعت فوت می کند. عکس مربوط 
به هواپیما که در اینستاگرام خواهرم 
منتشر شده به خاطر این است که در 
آن زمان همه ایرانی ها در همه جای 
دنیا به دلیل ناراحتی و نگرانی با این 
همه  می کردند.  همدردی  خانواده ها 
تالش می کردند که ناراحتی شــان را 
عنوان کنند. شوهر خواهر من خیلی 
پیش از ســقوط ایــن هواپیما فوت 

کردند.

زمانی که خواهرتان متوجه شد روی 

شده  گذاشته  کار  ردیاب  ماشینش 
آیا با شما صحبتی هم کردند که چرا 
خودشان  پیش آمده؟  چیزی  چنین 
حدسی داشتند که چرا چنین اتفاقی 

افتاده؟
 بله، خیلی ترسیده بود و نمی توانست 
حدس بزنــد ماجرا چه هســت. در 
این مواقع شــما باشید چه حدسی 
می زنید؟ کســی را حدس می زنید 
و اتفاقــی را حــدس می زنید و همه 
چیز مشکوک می شــود. خواهر من 
هم مانند همه آدم ها، به دلیل اینکه 
تنها زندگی می کرد این اتفاق برایش 
خیلی شوک آور بود و تالش می کرد 

یک جوری آن را حل کند.

آقای حاج تعمیری، با توجه به توالی 
اتفاقات عجیبی که در نهایت منجر 
به ربودن دخترتان شده، آیا از پلیس 
پرسیدید که در دفعات اول که ایشان 
بابت ردیابی خودرو با ضرب وشــتم 
در پارکینگ شــکایت کردند، چه 
به  نتایجی  و چه  پیگیری های شده 

دست آمده؟ 
ببینید رســالت مقدس ژورنالیستی 
شــما واقعاً قابل ســتایش است ولی 
متأسفانه تا اآلن کسی این قدم را بر 
نداشته که بگوید شما که یک دفعه 
بابت ردیابی گــزارش کردند، کاری 
نکردیــد! دفعه دیگــر رفتید دیدید 
دختر ما ۳5 بخیه روی سرش خورده، 
با ماهی تابه روی ســرش کوبیده اند. 
گفته اید برو خودت را یک جایی قایم 
کن. شــما فکر می کنید این مسئله 

نرمال است؟
این را پلیس به مــن گفت. وقتی با 
پلیس صحبت می کردم پلیس گفت 
که مــا می دانیم یک نفر با ماهی تابه 
بر سرش کوبیده که ۳5 تا 4۰ بخیه 
خورده اســت. پلیس طوری مسئله 
را مطرح می کرد که انگار مســئله ای 
جالب بوده مثل اینکــه رفته بیرون 
خرید کرده است. تا این حد خنده دار 
تعریف می کرد. مثل اینکه همه چیز 

عادی عادی بود.

در اینجا آیســا حاج تعمیری، خواهر 
النــاز وارد گفتگو می شــود و اضافه 
می کند: البتــه ما التهــاب داریم و 
خودمان می دانیم که شنیدن خیلی 
برایمان ســنگین است ولی  چیزها 
این قدر راحت صحبت کردن پلیس 
در مورد این مســئله عجیب اســت. 
من در استرالیا زندگی می کنم و آنجا 
پلیس همه ی هم و غمش مردم است. 
خیلی عجیب است که این قدر راحت 
در مورد مسئله ای که شما می گویید 
در آنجا تا به حال اتفاق نیافتاده، این 

قدر عادی صحبت کنند.

آیا پــس از اینکــه خواهرتان در 
با  پارکینگ مورد حمله قرار گرفت 
ایشان صحبت کردید؟ چون گفتید 
دو هفته طول کشید تا مرحله سوم 

و متأسفانه ربودن انجام شود.
 بله ما بــا او صحبت می کردیم ولی 
خواهرم خیلی ترسیده بود و مطمئنم 
از ترسش نمی خواست در این مورد با 
خانواده صحبت کند. این طوری عنوان 
می کرد که من در برف زمین خوردم 
پایم آســیب دیده و به دلیل کرونا و 
اینکه اآلن تنها نباشم آمده ام در خانه 
فامیل مان هستم. اما جزئیات را به ما 
نگفت. به ما نگفت که سرش شکسته 
و مورد آسیب قرارگرفته و چه اتفاقاتی 
برایش افتاده است. اما ما االن می دانیم 
که آنجا همه دوستانش در جریان این 

ماجرا بودند.

و  دوســتانش  برای  خواهرتان  آیا 
فامیلی که پیشش بوده، جزئیات را 

گفته است؟
همه این جزئیاتی را که ما برای شما 
گفتیم در مورد جی پی اس و ترسی که 

داشته، این ها را گفته بود.

از پلیس مطلــب جدیدی  شــما 
نشــنیده اید؟ یعنی پلیس به شما 
نگفته است که سرنخی پیداکرده اند 
یا به جایی می رسند؟ یا از دوربین های 

مداربسته چیزی فهمیده باشند؟

نه ما تنهــا چیزی که هــر دفعه از 
پلیس می شنویم این است که ما در 
حال حاضر در موقعیتی نیستیم که با 
شما صحبت کنیم از ما انتظار شنیدن 
خبری نداشــته باشید تا بعداً با شما 
صحبت کنیــم. تا کنون هیچ مطلب 

قابل گفتی به ما نگفته اند.
آقای حاج تعمیری: ما تقریباً امیدمان 
را به دوستان ایرانی در کانادا بسته ایم. 
کمــک کنید که ما دخترمــان را به 
زندگی برگردانیم. کمک شما خیلی 
موثر خواهد بود. آنجــا از اقوامی که 
دخترم چند وقتی پیش شــان بوده 
می توانید ســؤال کنید. از دوســتان 
دیگرش بپرســید. ما در هر صورت 
اطالعاتمان را با شــما به اشــتراک 
می گذاریم که بتوانید این مســئله را 

پیدا کنید.
آیسا حاج تعمیری: من یک خواهشی 
از شــما دارم. پس از اینکه شما این 
مطالب را چاپ می کنیــد و یا فایل 
صوتی آن را منتشــر می سازید شاید 
افرادی به دفتر شــما یا وب ســایت 
شــما زنگ بزنند و اطالعات دیگری 
به شما بدهند. من از شما می خواهم 
اگر مطلبی که عنوان شده با آنچه ما 
گفتیم خیلی متفاوت بود با ما در میان 
بگذارید. ما 24 ســاعته در دسترس 
هســتیم. ما می خواهیــم واقعیت را 
از زبان خودمان بشــنوید. متأسفانه 
همان چند روز اول چند خبر عجیب 
و غریب پخش کردند. ما در آن موقع 
اجازه نداشتیم با کسی صحبت کنیم. 
پلیس به ما اجازه نداد من نمی دانستم 
چگونه به آن ها بگویم اول حقیقت را 
پیدا کن بعد عکس شوهر خواهر من 
را منتشر کن و بگو که این آقا باعث 
و بانی اتفاق ها اســت، بروید ایشان را 
پیدا کنید. به نظر من این کار بسیار 
غیرحرفه ای است. به همین دلیل من 
از شما خواهش می کنم با ما در ارتباط 
باشــید و حداقل همه چیز را از زبان 

خود ما بشنوید.

کندیسبرگن
بهعنوانرهبرموقتمحافظهکاران،

جانشیناریناتولشد

از  پــس  چهارشــنبه  روز  مــداد- 
شمارش آرای درون حزبی فراکسیون 
محافظــه  کاران، ارین اتول با 7۳ رأی 
مخالف در مقابــل 45 رأی موافق، از 

رهبری حزب کنار گذاشته شد.
در پــی ماه ها بحث و جدلی درباره ی 
فراکســیون  اتــول،  ارین  رهبــری 
محافظه کاران کانادا، صبح چهارشنبه 
سرنوشت  درباره  تصمیم گیری  برای 
رهبری حزب و جهت گیری آینده ی 
خود به عنوان اپوزیســیون رســمی 
در مجلس تشــکیل جلسه دادند. در 
این جلســه و علی رغــم تالش های 
چندروزه ی ارین اتول، او نتوانســت 
رأی اعتماد هم حزبی های خود را به 
دســت آورد و از رهبری حزب کنار 

گذاشته شد.
مشــکل اتول نزد هم حزبی هایش از 
سال گذشته و عملکرد ضعیف او در 
انتخابات فدرال آغاز شد که نتوانست 
در مقابل جاســتین تــرودو، قد علم 
کند و کرسی های حزب محافظه کار 
را افزایــش دهد. محافظــه کاران او 
را به تمایل بیــش از حد به »مرکز« 
طیف سیاسی و هم راستایی بیش از 
اندازه با سیاست های لیبرال ها متهم 

می کننــد. موضوعی که باعث قدرت 
گرفتن حــزب مردم کانادا به رهبری 
ماکســیم برنیه شــده و طرفداران 
تندروی محافظه کاران را از آن ها دور 

کرده است.
حزب محافظه کار کانادا )CPC( پس 
از رأی دادن بــه برکناری ارین اتول، 
کندیس برگن را به عنوان رهبر موقت 
خود انتخاب کرد تــا زمانی که یک 
رقابت رســمی برای تعیین رهبری 
جدید و جانشــین اتول برگزار شود. 
در ضمن رهبر موقت حزب از نامزدی 

برای این پست منع شده است.
برگن از ســال 2۰11 نماینده حوزه 
انتخاباتــی پورتیج-لیســگار بوده و 
همچنین بــه عنوان وزیر توســعه 
اجتماعی، وزیر پارلمانی و وزیر امنیت 
عمومی در دولت هارپر خدمت کرده 
اســت.  برگن همچنیــن از حامیان 
سرســخت کاروان کامیون داران بوده 

است.
اتول بالفاصله پــس از رأی گیری در 
روز چهارشــنبه استعفا داد، اما اعالم 
کرد که قصد دارد تحت رهبری جدید 

حزب به عنوان نماینده باقی بماند.
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روایتفارسیزبانانکانادا
ازتجربهحجابتحمیلی
روزجهانیحجاب؛
مبارزهبااسالمهراسی

یاحمایتازپوششاجباری؟
۹ سالی است که روز اول فوریه، روز 
جهانی حجاب نامگذاری شده است. 
برخی آن را اقدامی خوشــایند برای 
مبارزه با اسالم هراســی می دانند و 
برخی دیگــر از تحمیل ایــن روز با 
دالیلی که می آوردند؛ نارضایتی شان 
را اعــالم می کنند. ایــن روز به نظر 
می رســد در کانادا هم بعــد از اتفاق 
تیراندازی در مســجد شــهر کبک، 
جدی تر گرفته می شود. هرچند این 
روز هم نامگذاری جداگانه ای هم برای 
خودش دارد »روز ملی یادبود حمله به 

مسجد شهر کبک.«
به گــزارش هفته، مجیــد جوهری 
عضو پارلمــان ریچموند هیل و علی 
احساسی عضو پارلمان ویلودیل هم 
از جمله کســانی بودند که با انتشار 
پوســتر این روز همراهی خودشان را 
با خانواده های آســیب دیده در این 
اتفاق و همچنین مبارزه با افکار اسالم 
هراسانه اعالم کردند. مجید جوهری 
دو توییت در این باره منتشر کرد. در 
اولی نوشــت: »روز ملی یادبود حمله 
به مسجد شــهر کبک و اقدام علیه 
اسالم هراسی است. یاد و خاطره همه 
قربانیان را گرامی می داریم و قلبمان با 
عزیزان آن هاست که همچنان در رنج 

هستند.«
همچنین در توییت دیگری خبر داد: 
»اسالم هراسی غیرقابل قبول است. 
ما باید جوامع خود را برای مسلمانان 
کانادایی ایمن تر کنیم. ما به تجربیات 
زندگی جوامع مســلمان در سراسر 
کانــادا گوش دادیم و به همین دلیل 
اســت که دولت ما قصــد دارد یک 
نماینــده ویژه برای مبارزه با اســالم 

هراسی منصوب کند.«
علی احساســی هم این توییت را زد: 
»امروز پنجمین ســالگرد تیراندازی 
در مسجد شهر کبک است که یاد و 
خاطره قربانیان این اقدام نفرت انگیز 
اسالم هراسی و نژادپرستی را گرامی 
می دارد. ما همدرد همه ساکنان شهر 
کبک و خانواده ها و عزیزانی هستیم 
که از این اتفاق همچنان رنج می برند.«

اما همانطور که گفتیــم روی دیگر 
ماجرا واکنش هایی است که زنان به 
روزی دارنــد که آن هم در راســتای 
مبارزه با اسالم هراسی است. روزنامه 
معروف جی. پست که انگلیسی است 
و در اورشــلیم از سال 1۹۳5 منتشر 

می شود؛ گزارش مفصلی را در این باره 
و با تمرکز بر نظر چند زن مسلمان، 

منتشر کرده است.

حجاب اجباری ابزار رژیم ایران برای 
تحقیر زنان

یکی از آن ها نیلوفــر مومنی، دختر 
ایرانی اســت که بــرای اولین بار در 
فرانســه و در یک سفر با خانواده  اش، 
حجاب نداشتن را تجربه کرده است. 
نیلوفــر می گوید: »پیچیــدن باد در 
موهایم، شــگفت انگیز بود و احساس 
آزادی و خوشــحالی می کردم. من با 
نفس  نمی توانســتم درست  حجاب 
بکشم و احســاس خفگی می کردم. 
حتی درســت نمی توانی بشــنوی و 
غذا بخوری. اما این موضوع اینجا هم 
تمام نمی شود و لباس اجباری در کنار 
سایر مقررات از جمله محدودیت های 
حقوق خانواده و سفر زنان، ابزار رژیم 

ایران برای تحقیر زنان است.«
نیلوفر که 16 ســال در ایران زندگی 
کــرده و االن ســاکن کاناداســت و 
به عنــوان روزنامه نگار ورزشــی کار 
می کنــد، با بیان اینکــه در ایران به 
هیچ زنی در مورد حجاب حق انتخاب 
داده نمی شود؛ اضافه می کند: »آن ها 
ایدئولوژی خود را به شــما تحمیل 
می کنند و شــما تا آخر عمر مجبور 
به انجام کاری هســتید که نه توسط 
پدرتان، نه توسط خانواده تان که قطعاً 
توسط دولت برای شما اجباری شده.«

بودن  زندانی  احساس  برایم  حجاب 
داشت

فر آواز دختر ایرانی دیگری است که 
در زمینه خوانندگی فعالیت می کند. 
فر آواز این آزادی را در ترکیه تجربه 
کرده است و می گوید: »من به جای 
شــادی احســاس تــرس می کردم. 
حتی ناخوداگاه به دنبال پلیس هایی 
می گشــتم که ممکن اســت من را 
به خاطر برداشتن روســری زندانی 
کنند. من چنان احساس آزار و اذیت 
می کردم که انگار هنوز در وطن خودم 
بودم. حجاب برای من احساس زندانی 
کردن و بردگی را داشــت و بسیار بد 
بود؛ انگار که ما کنترل بدن خودمان 
را نداریم. افسران پلیس در خیابان ها 

ایســتاده اند و لباس زنــان را چک 
می کنند.«

او با اشاره به اینکه حرفه اش در ایران 
برای زنان غیرقانونی می گوید: »چهار 
سال پیش در سفری به آلمان متوجه 
شــدم که دادگاهی در کشورم من را 
به خاطر اجرای یک آواز زیرزمینی به 
یک سال زندان محکوم کرده است. با 
اینکه تنها 22 پوند داشتم؛ در آلمان 

ماندم و درخواست پناهندگی دادم.«
آواز فکر می کند؛ حجــاب به خاطر 
تسلط پیدا کردن بر زنان است: »آن ها 
می خواهند بر ذهن و بدن شما کنترل 
داشته باشــند، اما هرگز نمی توانند 
ذهن ما را کنترل کنند. اینکه تجاوز 
جنسی را به لباس ربط می دهند هم 

برای همین است.«
او در مــورد زنانی که عنوان می کنند 
به انتخاب خودشــان حجاب دارند، 
می گوید: »شما در کودکی شستشوی 
مغزی شده اید و به شما گفته اند که 
بی حجابی، خطرناک است و به جهنم 
می روید و با پنهــان کردن خود زن 

بهتری هستید««

حجاب در افغانستان فرهنگ است 
اما برقع نه!

یکی دیگر از زنانی که درباره حجاب 
با او گفت و گو شده؛ عصرا استانکزی 
است. دختری افغان که در اعتراضات 
ضد طالبان شــرکت فعالی داشــته، 
هرچند این کار بــرای او و عزیزانش 
خطرساز هم بوده اســت. عصرا هم 
درباره موضوع حجــاب که با آمدن 
طالبان شــکل جدی تــری به خود 
گرفته؛ گفته است: »حجاب بخشی 
از فرهنگ افغانســتان است که هم 
برای دیــن و هم برای فرهنگ افغان 
اهمیت دارد. من با داشتن حجاب در 
افغانستان احساس راحتی می کنم اما 
اگر در اروپا یا آمریکا بودم، داســتان 
فــرق می کرد. مشــکل این اســت 
که طالبــان می خواهنــد زنان برقع 
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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.

مجید محمدی
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(اولویت�بر�اساس�سن�ونیاز)

بپوشــند و ما نمی خواهیم صورتمان 
را بپوشــانیم. آن ها می خواهند با این 
کارها مــا را از جامعه حذف کنند و 
این کار قدم اول آن ها است. در کابل، 
زنان فقط موهای خود را با روســری 
می پوشانند. اما طالبان پوسترهایی با 
شعار » طبق شرع، زنان مسلمان باید 
حجاب داشته باشند« را در کافه ها و 
سایر مکان های عمومی نصب کرده اند 
که همــراه با تصویر زنــی با صورت 

پوشیده از برقع است.
عصرا کــه قصد ندارد، تســلیم این 
خواسته طالبان شود؛ می گوید »آن ها 
بــه زنان می گویند اگــر قوانین ما را 
دوســت ندارید، می توانید افغانستان 
را تــرک کنید. اما من نمی خواهم به 
این ســرعت افغانستان را ترک کنم؛ 
می خواهم تالش کنم که بمانم و برای 
حقوق خودم و تمام زنان افغان مبارزه 

کنم.«

نمی خواســتم کتک بخورم و روی 
کبودی ها نقاب بزنم

یاسمین محمد دیگر دختر مسلمان 
که نویســنده و از فعاالن حقوق زنان 

در کانادا است، به مدیا الین )آژانس 
خبری آمریکایی بــا تمرکز با اخبار 
خاورمیانه( می گویــد: »من در یک 
خانواده مسلمان در بریتیش کلمبیا 
بزرگ شــدم. پدر و مادرم در جوانی 
از هم جدا شدند. مادرم دوباره ازدواج 
کرد و دومین همســر او، مرد بسیار 
مذهبــی بود که من را مجبور کرد از 
سن ۹ سالگی حجاب داشته باشم و 
وقتی1۹ساله شــدم؛ مجبورم کردند 
با تروریســتی ازدواج کنم که االن در 
مصر زندانی است، چون عضو القاعده 
بود. او هم من را مجبور کرد که نقاب 

بزنم و حتی دستانم را بپوشانم.«
یاسمین این فشارها را تا روزی تحمل 
می کند که مادر می شود و نمی خواهد 
که دخترش هم چنین سرنوشتی پیدا 
کنــد. »دخترم به من جرات داد تا از 
آن دنیا فرار کنم. من نمی خواستم او 
در دنیایی که من در آن بزرگ شده  ام، 
رشــد کند و مادری داشته باشد که 
کتک می خــورد و نقــاب می زند تا 

کبودی هایش را بپوشاند.«
او کار جالب دیگری هم کرده اســت 
و از ســال 2۰1۹، در همیــن روز 

از زنــان می خواهد کــه عکس های 
بــا حجــاب و بی حجــاب خــود را 
همراه با داستان های شــان، دالیل و 
تصمیم های شــان درباره داشــتن و 
یا نداشــتن حجاب باهم به اشتراک 

بگذارند.
یاســمین توضیح می دهد: »حجاب 
توسط اسالمگرایان، نماد آزادی نامیده 
می شــود اما آن ها حتی نمی خواهند 
این واقعیت را بپذیرنــد که زنان به 
خاطر حجــاب به زنــدان می افتند؛ 
تهدیــد به مرگ می شــوند یا حتی 
کشته می شوند. وقتی نیمی از مردم 
مجبور می شــوند خود را بپوشانند تا 
نیمی دیگر را به گناه کشــانند، شما 

یک ایدئولوژی سمی واقعی دارید.«
او در پایــان درباره حجاب اجباری و 
یا انتخابی می گوید: »برای این حالت، 
انتخاب کلمه ای دشــوار اســت؛ آن 
هم وقتی به شــما حق انتخاب بین 
پوشیدن حجاب یا سوختن در جهنم 
برای همیشه را می دهند. با این حال 
کسانی که به حجاب معتقد هستند؛ 
بــه همان انــدازه من حــق دارند تا 

داستان خودشان را بگویند.«
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

اطالعیه سازمان ها  و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

استمداد از هم میهنان برای بازنگه داشتن تمام وقت  ورزشگاه هری جروم » تقاطع خیابان2۳والنزدیل«

عده ای از هم میهنان با اینجانب در طی دوهفته گذشته تماس گرفته اظهار می دارند که»پس از تالش بسیار تازه 
داشتیم باز نگه داشتن اخیرورزشگاه هری جروم رو جشن میگرفتیم« که متاسفانه این ورزشگاه از شروع سال جدید 
فقط تا ساعت یک بعدازظهر باز می باشد و بسیاری از مردم به ویژه بزرگساالن،دانش اموزان،دانشجویان و افراد شاغل 
تمام وقت نمیتوانند از این ورزشگاه استفاده کنند و استفاده از سایر ورزشگاه ها به دلیل دوری راه برایشان ممکن نمی 
باشد. به همین منظور اینجانب با مدیران این مجموعه خانم جنیفر جفری و میشل جونز تماس گرفتم.نامبردگان اظهار 
داشتند دلیل این کار کمبود پرسنل میباشد. بدین وسیله از کسانی که دنبال کار می گردند درخواست میشود از طریق 

لینک زیر اقدام نموده تا همگی بتوانیم به صورت تمام  وقت ازاین مجموعه ورزشی استفاده نماییم.
www.nvrc.peopleadmin.ca/postings/search

خدمت گزار شما حسین میرهاشمی

فراخوان هنرمندان

هنرمندان مهربان،  برای نوروز 14۰1، نمایشگاهی برپا می کنیم و آثار هنری ای را که به بنیاد نیکوکاری یارا
 اهدا می شود، برای حمایت از زنانی محروم در ایران که سرپرست خانواده اند، به فروش خواهیم گذاشت. 
موضوع اصلی آثار هنری، »زنانی در حال انجام کار« یا »حمایت از کارآفرینی برای زنانی محروم« است. 

امیدواریم فرصت خلق اثری با این مضمون را داشته باشید و کارآفرینی برای آنان را حمایت کنید. اگر چنین است، 
خواهشمندیم خبر دهید و هر نظری هم درباره نمایشگاه دارید، بیان کنید. 

شماره 467۸ ۹۸۰ 6۰4 برای اطالعات بیشتر است.
 Shahla-artgallery و Nazaninacademy ، با سپاس فراوان از اسپانسرهای برنامه:  نشریه رسانه همیاری

- نمایشگاه از ششم تا هجدهم ماه مارس در گالری نازنین )خیابان 14 در وست ونکوور( برگزار خواهد شد.
-  برنامه افتتاحیه )ششم ماه مارس از ساعت 12 ظهر تا ۸ شب( شامل حضور هنرمندان و آشنایی بیشتر با آنان، 
تقدیم تقدیرنامه به هنرمندان، مصاحبه گروهی نشریه رسانه همیاری با هنرمندان، اجرای موسیقی زنده و پذیرایی 
است. برنامه اختتامیه در روز 1۸ ماه مارس خواهد بود. بخش هایی از برنامه، ازجمله فروش روز آخر، امکان استرداد 
تابلوهای باقیمانده به خودشان، امکان درصد فروش، یا با مشورت هنرمندان و پیش از افتتاحیه روشن خواهد شد.
- لطفاً آثار هنری حداکثر تا آخر ماه فوریه اهدا شود. - اواخر ماه فوریه نشریه رسانه همیاری مصاحبه ای گروهی

 با هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت دارند، ترتیب خواهد داد.  
با سپاس فراوان از خانم شهال کربالیی، مینیاتوریست، که مدیریت این برنامه را به عهده دارند.

برای این برنامه اسپانسر می پذیریم . لطفا به شماره 467۸ ۹۸۰ 6۰4 زنگ بزنید.  
yaaraavancouver@gmail.com :راههای آشنایی وارتباط با بنیاد نیکوکاری یارا  آدرس ایمیل 

https://t.me/yaaraavancouver :کانال تلگرام Yaaraa.Vancouver :صفحۀ فیس بوکی
شماره تلفن: 467۸ ۹۸۰ 6۰4  در صورت تمایل لطفاً این خبر را با دیگران و دوستان هنرمندتان به اشتراک بگذارید.

سمینار آنالین رایگان فارسی شناخت زوال عقل

عالئم زوال عقل و تشخیص آن، راه هایی برای کاهش خطر ابتال به زوال عقل،  
مقدمه ای بر سالمت ذهن، عوامل خطر زوال عقل

.)ZOOM( 1۸ فوریه از ساعت 1۰ تا 11:۳۰ صبح آنالین از طریق زوم
https://bit.ly/3GJhN7l   :ثبت نام

dorna.ostovarkashkooli@success.bc.ca  درنا استوارکشکولی
negin.taassob@success.bc.ca نگین تعصب

تالشمربیتیمملیفوتبالکانادا
براینشاندادننقشمهاجراندرموفقیتهایاینتیم

جان هردمن، مربی تیم ملی فوتبال 
مردان کانادا، به دلیل موفقیت هایش، 

بسیار ستوده شده است.
به گزارش هفتــه و به نقل از »دیلی 
هایو«، در چهار ســالی که از انتخاب 
شدن او به عنوان سرمربی می گذرد، 
کانادا در آستانه راهیابی به جام جهانی 

فوتبال 2۰22 قرار گرفته است.
هردمن در کنفرانسی مطبوعاتی، پس 
از پیروزی کانادا مقابل ایاالت متحده، 
در روز یکشنبه، تغییرات تاکتیکی و 
قدرت و توانمنــدی بازیکنانش را از 
دالیل این پیروزی برشمرد. اما هردمن 
در پاســخ نهایی خود به خبرنگاران، 
دلیلی را برای موفقیت های تیم ملی 
فوتبال کانادا یادآور شد که کمتر به 

آن توجه شده است: مهاجرت.
هردمــن گفــت: »من خــود یک 

مهاجرم.«
هردمن انگلیسی االصل برای اولین بار 
در سال 2۰11 به کانادا آمد تا هدایت 
تیم ملی زنان را بر عهده بگیرد، قبل 
از اینکه در ســال 2۰1۸ هدایت تیم 

مردان را برعهده بگیرد.
البته، این سخن واقعاً درباره او نبود، 
بلکه ترکیب فهرســتی بود که کانادا 
دارد. در مجموع، کانادا هشت بازیکن 
خارجی االصل را در ترکیب خود در 
مرحله نهایــی مقدماتی جام جهانی 

معرفی کرده است.
فهرست کامل این بازیکنان تیم ملی 
کانادا به همراه شــهر و کشور محل 

تولدشان چنین است:
سام آدکوگبه، لندن، انگلستان

میالن بورجــان، کنین، کرواســی، 
یوگسالوی

چارلز-آندریاس بریم، کلمب، فرانسه
ایاالت  بروکلیــن،  دیویــد،  جاناتان 

متحده آمریکا
آلفونسو دیویس، بودوبورام، غنا

جیسون لیوتویلر، نوشاتل، سوئیس

لویشام، آیک اُگبو، انگلستان
دیوید وترسپون، پرت، اسکاتلند

هردمــن بر این باور اســت که بدون 
مشــارکت این بازیکنان، تصور اینکه 
کانــادا در 1۰ بــازی در صدر جدول 
باشد،  کونکاکاف  مقدماتی  رده بندی 

دشوار است.
آدکوگبــه گل دوم کانــادا را در روز 
یکشــنبه به ثمر رســاند. دیوید روز 
یکشنبه گلی نزد، اما او چهار بار دیگر 
در مرحله نهایی مقدماتی دروازه را باز 
کرد و همچنان بهترین گلزن در لیگ 

یک فرانسه باقی مانده است.
و البته دیویس 21 ســاله نیز حضور 
دارد که در ســه ســال از چهار سال 
گذشــته جایزه بهترین بازیکن سال 

کانادا را از آن خود کرده است.
هردمن گفت: »ما اکنون ستاره هایی 

داریم.«
برجان، که در سن 1۳ سالگی به کانادا 
آمد، گفت کــه ترکیب تیم کانادایی 

“چیز خاصی” است.
برجان گفت: »ما یک کشور هستیم. 
کانادا یک کشور چندفرهنگی است. 
برای چیزی که به ما داده شده مبارزه 
می کنیم. کانادا به ما آرامش، مدارس 

بهتر، زندگی بهتر… همه چیز بهتر 
داده است. این تنها راهی است که ما 

آن را به کانادا برگردانیم.«
و هردمــن متوجه شــد که تیمش 
بازتاب کشوری است که او می خواهد 

آن را خانه بداند.
هردمن گفت: »مــا جمعیت مهاجر 
باالیــی داریم، بســیاری از این افراد 
از کشــورهای فوتبال خیز آمده اند و 
تیم ملی ]کانادا[ برای مدت طوالنی 
شکست خورده اســت. فکر می کنم 
در حال حاضر افراد زیادی هســتند 
که می توانند حول ورزش مورد عالقه 
خود جمع شــوند و همزمان پیراهن 

قرمز بپوشند و افتخار کنند.«
کانــادا در حال حاضــر در رده بندی 
جهانی فیفــا در رده چهلم قرار دارد 
و قرار است پس از انتشار رتبه بندی 
تازه صعود کند. اما برای هردمن، راه 
رسیدن به جاه طلبی های باالتر تنها با 
جذب بازیکنانی قوی که بین کانادا و 
یک تیم ملی دیگر تصمیم می گیرند 

انجام می شود.
هردمــن افــزود: »این کشــور واقعاً 
می تواند یکی از 2۰ یا ۳۰ کشور برتر 

در فوتبال جهان باشد.«
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فال 
هفته

فروردین: شما پروژه های خالقانه خیلی زیادی دارید که می توانید رویشان کار 
کنید، اما باید بدانید که مسئولیت های شما در جهتی قرار گرفته دارند که باید 
ابتدا به آن ها بپردازید  و خصوصا اگر شما کارهایتان را تمام نکرده نباشید فشار 
زیادی روی خود احساس می کنید. توجه کردن به کارهایی که ناتمام گذاشته اید 

بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.

اردیبهشت: به خاطر تغییراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شده، طی این 
چند هفته گذشته انتظارات شما از روابط دوستانه تان بیشتر شده است. خیلی 
خوب اســت که دوباره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنید، البته قبل از 
اینکه واقعیت ها این کار را برایتان بکنند.  تا موقعی که فرصت دارید، واقعیت ها و 

حقایق مربوط به خود را دوباره بررسی کنید.

خرداد : شــما احســاس می کنید که همه کارهایتان به هم گره خورده است. 
متاسفانه احساس تان به شما درست می گوید زیرا تمام برنامه هایی را که در دراز 
مدت برای آنها نقشــه کشیده بودید به هم ریخته است، به همین دلیل تمایل 
دارید که کارهای جدیدی را آغاز کنید. االن زمان مناسبی برای تصمیم گیری 

نیست بهتر است برنامه ریزی هایتان را به تعویق بیندازید.

تیر: شما بیشتر تمایل دارید که تابع شخص دیگری باشید و هیچ مسئولیتی 
را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که شما 
نیز وارد صحنه شــوید و برای پیشــرفت تان، به تنهایی گام بردارید، حتی اگر 
کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که یاد بگیرید 

مشکالت تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

مرداد : شما نمی توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در نزدیکی شما باشد 
وسوســه می شوید که به هر طریقی که شده به آن  برسید. آرزوهای شما غیر 
قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می دهید، آرزوهایتان نیز بزرگتر 
می شوند. فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از خودتان جستجو 

کنید. 

شهریور :  برایتان بسیار سخت است که ایده های بزرگ تان را با دیگران تقسیم 
کنید چرا که فکر می کنید همیشه آغاز یک کار جدید بسیار حساس است. تا 
زمانیکه به درستی افکارتان اطمینان نیافته اید دوست ندارید که شخص دیگری 
از کارتان مطلع شود. سیاست های کاری تان را تعدیل کنید. از پله اول شروع 

بکار کنید و به تدریج باال بروید.

مهر :  همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی که 
در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو شوید. 
این ســخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای انتخاب 
کردن داشته باشید اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس در واقع 

اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا این امکان به وجود بیاید.

آبان : ممکن اســت فکر کنید که دوباره به مســیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکالت خود را حل کرده اید. اما ممکن است هنوز این 
مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز درست و خوب به نظر می رسد. 
شــما مجبور به تکرار گذشته نیستید. با این حال هنوز جزییاتی مانده که باید 

مشخص شوند.

آذر : شما دوست ندارید کسی بداند که چه احساسی دارید، چراکه ممکن است 
برنامه هایتان به هم بخورد. اگر شما بخواهید فرد مرموزی شوید، اطرافیان تان هم 
ممکن اســت تفکرات خودشان را به شما نگویند. پنهان کاری در عنوان کردن 

حقیقت به آنها نیز سرایت می کند. بهتر است با دیگران تبادل نظر کنید.

دی : شما این روزها  احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر 
می کنید که بهتر است که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. اما 
اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید راهی 
پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشــتباها این احساسات خود را 

انکار کنید. 

بهمن :حاال که شما می توانید اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مسائل خصوصی 
زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر مشغولیت 
ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید انرژی هایی 
که برای این موضوع صرف کرده ایــد را آزاد کنید. پنهان کردن رازها با پنهان 

کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

اسفند : شما مــی توانید از شر غم و غصه ای که شما را مشغول به خود کرده 
بود، خالص شوید، مخصوصا اگر بتوانید رنجش و یا ناراحتی که در زیر خاکستر 
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فروردین: شما پروژه های خالقانه خیلی زیادی دارید که می توانید رویشان 
کار کنید، اما باید بدانید که مسئولیت های شما در جهتی قرار گرفته دارند 
که باید ابتدا به آن ها بپردازید  و خصوصا اگر شما کارهایتان را تمام نکرده 
نباشید فشار زیادی روی خود احساس می کنید. توجه کردن به کارهایی که 

ناتمام گذاشته اید بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.

اردیبهشت: به خاطر تغییراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شده، طی 
این چند هفته گذشته انتظارات شما از روابط دوستانه تان بیشتر شده است. 
خیلی خوب است که دوباره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنید، البته 
قبل از اینکه واقعیت ها این کار را برایتان بکنند.  تا موقعی که فرصت دارید، 

واقعیت ها و حقایق مربوط به خود را دوباره بررسی کنید.

خرداد : شما احساس می کنید که همه کارهایتان به هم گره خورده است. 
متاسفانه احساس تان به شما درســت می گوید زیرا تمام برنامه هایی را که 
در دراز مدت برای آنها نقشــه کشــیده بودید به هم ریخته است، به همین 
دلیل تمایل دارید که کارهای جدیدی را آغاز کنید. االن زمان مناسبی برای 

تصمیم گیری نیست بهتر است برنامه ریزی هایتان را به تعویق بیندازید.

تیر: شما بیشتر تمایل دارید که تابع شخص دیگری باشید و هیچ مسئولیتی را 
در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که شما 
نیز وارد صحنه شوید و برای پیشرفت تان، به تنهایی گام بردارید، حتی اگر 
کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که یاد بگیرید 

مشکالت تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

مرداد : شما نمی توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در نزدیکی شما 
باشد وسوسه می شــوید که به هر طریقی که شده به آن  برسید. آرزوهای 
شما غیر قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می دهید، آرزوهایتان 
نیز بزرگتر می شوند. فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از 

خودتان جستجو کنید. 

شهریور :  برایتان بسیار سخت است که ایده های بزرگ تان را با دیگران 
تقسیم کنید چرا که فکر می کنید همیشه آغاز یک کار جدید بسیار حساس 
است. تا زمانیکه به درســتی افکارتان اطمینان نیافته اید دوست ندارید که 
شــخص دیگری از کارتان مطلع شود. سیاســت های کاری تان را تعدیل 

کنید. از پله اول شروع بکار کنید و به تدریج باال بروید.

مهر :  همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی 
که در اطرافتان هســت را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو 
شوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای 
انتخاب کردن داشته باشید اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس 
در واقع اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا این امکان به وجود بیاید.

آبان : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکالت خود را حل کرده اید. اما ممکن است 
هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز درست و خوب به 
نظر می رسد. شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. با این حال هنوز جزییاتی 

مانده که باید مشخص شوند.

آذر : شــما دوست ندارید کســی بداند که چه احساســی دارید، چراکه 
ممکن اســت برنامه هایتان به هم بخورد. اگر شــما بخواهید فرد مرموزی 
شوید، اطرافیان تان هم ممکن اســت تفکرات خودشان را به شما نگویند. 
پنهان کاری در عنوان کردن حقیقت به آنها نیز سرایت می کند. بهتر است با 

دیگران تبادل نظر کنید.

دی : شما این روزها  احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا 
اگر فکر می کنید که بهتر اســت که احساســات عمیق تان را زیر خاکستر 
پنهان کنید. اما اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن 
جلوگیری کنید راهی پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشتباها 

این احساسات خود را انکار کنید. 

بهمن :حاال که شــما می توانیــد اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مســائل 
خصوصی زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر 
مشغولیت ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید 
انرژی هایی که برای این موضوع صرف کرده اید را آزاد کنید. پنهان کردن 

رازها با پنهان کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

اسفند : شما می توانید از شر غم و غصه ای که شما را مشغول به خود کرده 
بود، خالص شــوید، مخصوصا اگر بتوانید رنجش و یا ناراحتی که در زیر 
خاکستر خود را پنهان کرده است را برطرف کنید.به جای اینکه نگران این 
باشید که کدام نیازهایتان را باید بازگو کنید، قبول کنید که هر چیزی که 

شما باید ابراز کنید زمانی نتیجه خواهد داد که فرصت آن پیش بیاید. 
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کار و زندگی روی بزرگترين نفتکش دنیا – بخش دوم و پايانی

روايتی زنانه از سفرهای دور و دراز دريايی

عاشقی در میان امواج سهمگین

ماه ها رنگی جز آبی آســـمان و آبی دریا 
نمی بینند و ســـوار بر غول آهنین، در آن 
بی کرانـــه کژ می شـــوند و مژ می شـــوند. 
آنجا تو می مانی و دلتنگی و غم تنهایی 
و تماشـــای دریایی که گاه مهربان است 
و گاه بی قـــرار و نامهربان. کار در کشـــتی 
و حمـــل نفت و گاز از این ســـوی دنیا به 
آن ســـوی دنیا آنقدرها هم هیجان یک 
سفر خاطره انگیز را ندارد. در این میان 
زنانی هستند که مشقت چنین سفری را 
به جان می خرند تا کنار همسران شـــان 

باشند و آنها را حمایت کنند.
وســـط دریـــا خبـــری از فروشـــگاه و 
هایپرمارکت و آرایشگاه و پارک و تفریح 
نیســـت، حتـــی دسترســـی بـــه اینترنت 
و تلفـــن هم به این ســـادگی ها نیســـت. 
گاه هفته هـــا نمی تواننـــد بـــا خانـــواده و 
عزیزانشان تماسی بگیرند. باید مراقب 
باشند تا بیمار نشـــوند چراکه تا رسیدن 
بـــه نزدیکتریـــن بندر شـــاید روزهـــا راه 
باشـــد. آنها ماه   ها در سکوت محض در 
کنار همسرانشان زندگی می کنند. زنان 
داســـتان ما از زندگی، عشق، دلتنگی ها، 
طوفان هـــای  و  دغدغه هـــا  آرزوهـــا، 

سهمگین می گویند.
روز ســـوم عید، دریـــا آرام و مهربان 
است. نفتکش »دلوار« کنار جزیره هرمز 
لنگر انداخته. قرار است تا چند روز دیگر 
بعد از بارگیری به سوی هند برود. موتور 
کشـــتی خاموش است. راهروهای طبقه 
افسران، افسران ارشـــد و طبقه اداری با 
کاغذهای رنگی تزئین شده . سفره هفت 
ســـینی هم توی ســـلف ســـرویس پهن 
اســـت. به گفتـــه خدمه نفتکـــش دلوار، 
این نخســـتین بار اســـت که کشتی شان 
اینچنیـــن حال و هوای نـــوروزی به خود 
 گرفته . آنها این حـــس و حال را مدیون
4 نفر از زنانی هستند که در ایام نوروز در 

کشتی  حضور دارند.
قرارمـــان با همســـر 3 نفـــر از خدمه 
کشتی ساعت 11 صبح است. سر ساعت 
حاضر می شـــوند و دور میزی که ســـفره 
هفت ســـین را چیده انـــد، می نشـــینند. 
شوهران شـــان با لباس فرم اتوکشـــیده 
کنارشان هســـتند. به شـــوخی می گویم 
که جمع شـــدن تان دور میز بی شباهت 
به نشســـتن جلوی ســـفره عقد نیست، 

همگی  می زنند زیرخنده.
به ترتیب از آنها ســـؤال می پرســـم. 
از غزالـــه غالمپـــور، همســـر مهنـــدس 
ســـوم ایمان ســـعادت پور که 3 ســـال از 
ازدواج شـــان می گذرد، شـــروع می کنم. 
او  از  هســـتند.  مشـــهد  ســـاکن  و  اهـــل 
می خواهم درباره آشـــنایی با همسرش 
توضیح دهـــد و اینکه آیا می دانســـته او 
چنین شـــغل ســـختی دارد و باید 8 ماه 
از ســـال را روی دریا باشد. می گوید: »ما 
بـــا هم فامیلـــی دوری داریـــم و پیش از 
اینکه ایمان برای خواستگاری بیاید کم 
و بیش از شغلش اطالعاتی داشتم ولی 
نمی دانستم تا این حد حساس است و 
باید ماه ها روی دریا باشـــد. بعد از اینکه 
 باهم عقـــد کردیـــم مأموریـــت رفت و

4 ماه بعد آمد. در طول این مدت خیلی 
به من سخت گذشـــت. عادت کردن به 

چنین شـــرایطی برایم خیلی دشوار بود 
تـــا اینکه بعـــد از ازدواج دیگر توی همه 

مأموریت ها همراهی اش کردم.
البته دریا سختی های خاص خودش 
دور  خانـــواده  و  خانـــه  از  مثـــاًل  دارد  را 
می شـــویم، مخصوصاً زمانی که کشتی 
وسط اقیانوس اســـت و هفته ها و ماه ها 
جـــز آب هیچ چیـــز دیگـــری نمی بینی. 
زمانی که دریا طوفانی می شـــود، کشتی 
بزرگی بـــه ایـــن عظمت تـــوی آب این 
ور و آن ور می شـــود و موج هـــای چنـــد 
ده متری روی عرشـــه می آید و شـــرایط 
خیلی ســـخت و بحرانی می شود. برای 
کســـی که تا بـــه حـــال روی دریـــا نبوده 
و بـــرای نخســـتین بـــار گرفتـــار طوفان 
می شود این شرایط خیلی نگران کننده و 
وحشتناک است. من نمی توانم چیزی 
از طوفان هایـــی کـــه تا به حـــال دیده ام 

برایتان تعریف کنیم.«
خانـــم غالمپور در طـــول این مدتی 
کـــه شـــوهرش را همراهـــی می کنـــد با 
تأسیســـات و واژه  هـــای تخصصی کاماًل 
آشـــنایی پیدا کـــرده. از او می پرســـم در 
طول چندماهی که توی کشـــتی اســـت 
چگونه اوقـــات خـــود را می گذراند؟ آیا 
این شـــرایط حتی با حضور همســـرش 

خسته کننده نیست؟
بـــه  نگاهـــی  و  می زنـــد  لبخنـــدی 
شوهرش می اندازد و می گوید: »سخت 
کـــه هســـت ولـــی مـــن به خاطـــر ایمان 
تحمل می کنم. االن که کشـــتی نزدیکی 
هرمـــز لنگر انداختـــه، موبایل مان آنتن 
می دهـــد و اینترنـــت دارد ولـــی وقتـــی 
برویم وسط دریا یا وارد اقیانوس شویم 
ارتبـــاط  مان با همه جا قطع می شـــود و 
بـــا توجه بـــه محدودیت هـــا هرچند روز 
یکبار می توانیم با تلفـــن ماهواره ای به 
خانواده هایمان که همیشـــه نگران مان 
هستند تماس بگیریم. من و خانم های 
دیگر که این فرصـــت را تجربه کرده اند 
برای اینکه حوصله شـــان ســـر نـــرود، با 
خودشـــان کتاب و ســـرگرمی های دیگر 
می آورنـــد ولـــی بازهـــم بعـــد از چنـــد 
هفته حوصله آدم ســـر می رود. زندگی 
توی دریـــا خالصه می شـــود بـــه کابین 
خصوصی و کشـــتی و آبی که انگار انتها 

ندارد.«
- چندبـــار همســـرتان را در ســـفرها 

همراهی کرده اید؟
- این پنجمین سفر من است.

- تا به حال چندتا کشور را در جریان 
این سفرها دیده اید؟

- شاید باورتان نشود تا به حال موفق 
نشـــده ام در هیچ بندری پیاده شوم. به 
خاطـــر برخی از مقـــررات  خاص امکان 
پیاده شدن نیســـت، البته تحریم ها هم 
در چنین برخوردهایـــی بی تأثیر نبوده. 
باید به نکته دیگری اشاره کنم؛ خیلی از 
آدم ها حتـــی اطرافیان دقیقاً نمی دانند 
ما چگونه ســـفر می کنیـــم. برخی تصور 
می کننـــد بـــه وســـیله ایـــن ســـفرها چه 
کشـــورهایی کـــه دیده ایـــم، ولـــی اصاًل 

این طور نیست.
- تـــا چـــه زمانـــی همســـرتان را در 

سفرهای کاری همراهی می کنید؟

- ترجیـــح می دهـــم به این ســـفرها 
ادامه بدهم.

افســـردوم  همســـر  خادم نژاد  الهام 
کشـــتی، ســـعید اســـتاد؛  تاکنـــون 7 بار 
همســـرش را در ایـــن ســـفرها همراهی 
کـــرده  اســـت. تبریـــزی اســـت و عروس 
 انزلی چی ها شده  اســـت. از ازدواج شان
6 سال می گذرد و فعاًل بچه دار نشده اند. 
ایـــن زوج از دانشـــکده دریانوردی باهم 
آشنا شده اند. از خانم خادم نژاد درباره 
تفـــاوت زندگـــی روی دریـــا و خشـــکی 

می پرسم.
می گویـــد: »دریـــا گذشـــته از اینکـــه 
آرامبخش اســـت و حـــس و حال خوبی 
دارد ولـــی گاهـــی هـــم آدم را افســـرده 
می کند. زندگی روی دریا کاماًل متفاوت 
با زندگی روی خشـــکی است. روی دریا 
محدودیـــت زیاد می شـــود. خانه شـــما 
می شـــود اتـــاق 12 متـــری و خیابان تان 
عرشه و سلف سرویس و اتاق تلویزیون 
هم می شود رســـتوران و سینمای شما. 
خبـــری از ترافیـــک نیســـت. کســـی جز 

خدمه نمی بینید. 
ارتباطـــات فضـــای مجـــازی بســـیار 
محدود و حتی به صفر می رســـد. گاهی 
از سفر خسته می شـــوید و دوست دارید 
هرچه زودتر برگردید خانـــه. این را هم 
بگویـــم کـــه نبایـــد احســـاس دلتنگی و 
خستگی از ســـفر را به همسرتان منتقل 
کنیـــد چراکـــه روی کارش تأثیـــر بـــدی 
می گذارد. اما وقتی به خشـــکی نزدیک 
می شـــویم، بهتر اســـت بگویـــم به بندر 
کشـــورمان، آنقدر خوشحال هستیم که 
حد نـــدارد، این اول ماجراســـت. وقتی 
به تهـــران یا شـــهر خودمان می رســـیم 
شـــلوغی، ترافیک، صدای بـــوق و رفت 
و آمد ماشـــین ها تا چنـــد روز اذیت مان 
می کند. شـــلوغی و این همه ســـر و صدا 
به ما شـــوک وارد می کنـــد. عادت کردن 
به شـــرایط خشکی هم دســـت کم یک 
هفته زمان می برد. کســـانی که دریانورد 
هســـتند دو زندگی متفـــاوت دارند. اگر 
بـــا آنهـــا باشـــند زندگی  همسرانشـــان 
دریایی و خشـــکی دارند و اگر در سفرها 
تنها باشـــند زندگی با خانـــواده و زندگی 
بی خانواده را تجربه می کنند. من سعی 
می کنم با حضور در ســـفرها این خأل را 

پر کنم.
- اقوام و دوســـتان تان از کشتی که با 

آن سفر می کنید چه تصوری دارند؟
- گاهـــی خنـــده دار اســـت و گاهـــی 
بهـــت آور! برخـــی تصور می کننـــد ما با 
لنج یا کشـــتی کوچکی ســـفر می کنیم و 
با خودمـــان آب و غذا می بریـــم و روی 
عرشـــه می مانیـــم و باید کلـــی توضیح 
بدهیم که این کشتی عظیم الجثه است 

و کلی اتاق و امکانات دارد.
- خانواده  نگران نمی شوند؟

- آن اوایـــل نگـــران می شـــدند ولی 
وقتـــی فیلم و عکس هایی را که از داخل 
کشـــتی گرفتـــه  بـــودم نشان شـــان دادم 

خیال شان راحت  شد.
- اگر زمانی بیمار شوید یا برای کسی 

اتفاقی بیفتد چه می کنید؟
- کشـــتی  اتاقی دارد که بیمارســـتان 

کشــتی  که  زمانی  غالمپــور:  غزالــه 
وســط اقیانــوس اســت و هفته هــا 
و ماه هــا جــز آب هیچ چیــز ديگری 
نمی بینــی. زمانــی که دريــا طوفانی می شــود، کشــتی 
بزرگی به اين عظمت توی آب اين ور و آن ور می شــود 
و موج های چند ده متری روی عرشــه می آيد و شــرايط 
خیلی ســخت و بحرانی می شــود. برای کســی که تا به 
حال روی دريا نبوده و برای نخستین بار گرفتار طوفان 

می شــود اين شــرايط خیلی نگران کننده و وحشــتناک 
است

اسما يزدی: يک بار که علیرضا مأموريت رفته  بود 20 روز از 
او بی خبر بودم. هیچ تماس و ايمیلی از او دريافت نکردم 
و بشــدت نگران بــودم. مدام پیش خــودم می گفتم نکند 
اتفاقی برايش افتاده باشد. فکرهای عجیب و غريب مثل 

خوره به جانم افتاده بود و يک لحظه رهايم نمی کرد. 

نیم نگاه

خدمـــه،  همـــه  می شـــود.  محســـوب 
را  پزشـــکی  ابتدایـــی  آموزش هـــای 
دیده اند و اگر نشـــود کاری برای بیمار یا 
حادثه دیده کرد، بـــا نزدیکترین بندری 
که در مسیرمان هست تماس می گیریم 
و آنهـــا بالگـــردی بـــرای انتقـــال بیمـــار 

می فرستند.
- تا به حال شـــده خودتـــان در طول 

این سفرها بیمار شوید؟
- بله ولی خوشـــبختانه آنقدر شدید 
و اورژانســـی نبوده که نیاز بـــه انتقال به 

خشکی باشد.
اســـما یزدی پوران همســـر مهندس 
ســـوم کشـــتی علیرضا مرادی پور است. 
2 ســـال اســـت ازدواج کرده انـــد و 6 ماه 
اســـت که به خانه بخـــت رفته اند. اهل 
و ساکن تهران هســـتند. در طول 2 سال 
گذشته همسرش را در 5 سفر همراهی 
کـــرده  اســـت. اســـتاد معماری اســـت و 
زمانی کـــه دانشـــگاه تعطیل می شـــود 
همـــراه همســـرش بـــه مأموریت هـــای 
کـــه  دارد  عقیـــده  او  مـــی رود.  دریایـــی 
دریـــا زندگـــی اش را تغییـــر داده و او را 
عاشـــق  و صبورتـــر کرده  اســـت: »پیش 
از اینکـــه ازدواج کنـــم تدریس می کردم 
و  می گرفتـــم  زیـــادی  پروژه هـــای  و 
نمی دانستم شب و روز چطور می گذرد 
ولی از زمانی که با علیرضا آشـــنا شـــدم 
زندگی بـــرای من طور دیگری معنا پیدا 
کرد. من او را در مراســـم خواســـتگاری و 
عقد دیدم و همیشه در سفر بود و مدت 
کوتاهی تهران می مانـــد. فکر می کردم 
آدم صبـــوری باشـــم ولی وقتـــی دیدم 
نمی توانـــم نبـــود او را تحمـــل کنـــم در 
دو ســـفر بلند مدت و 3 ســـفر کوتاه او را 

همراهی کردم.
 یک بار که علیرضـــا مأموریت رفته 
 بـــود 20 روز از او بی خبـــر بـــودم. هیـــچ 
تماس و ایمیلـــی از او دریافت نکردم و 
بشـــدت نگران بودم. مدام پیش خودم 
می گفتـــم نکنـــد اتفاقی برایـــش افتاده 
باشـــد. فکرهای عجیـــب و غریب مثل 
خـــوره به جانم افتـــاده بود و یک لحظه 

رهایم نمی کرد.«
- از دریا نمی ترسید؟

- وقتی طوفانی می شود.
- تجربیات تـــان روی کشـــتی را برای 

کسی هم بازگو می کنید؟
- خیلـــی، بایـــد برای همـــه توضیح 
بدهم که زندگی و کار روی کشتی چطور 
است. چه چیزهایی توی دریا می بینیم، 
مثاًل دیدن دلفین هایی که با ما مسابقه 
می گذارند یا بنادر کشورهای دیگر. البته 
از ســـفرمان عکس و فیلـــم می گیریم و 
گاهی در اینســـتاگرام منتشر می کنیم تا 
اطالعات درســـتی بدهیم به آنهایی که 

تصوری از دریا و دریانوردی ندارند.
- فکـــر می کردید شـــغل شـــوهرتان 
اینقدر مشکل باشـــد و ماه ها در کنارتان 

نباشد؟
بیـــش می دانســـتم ولـــی  کـــم و   -

زندگی زنانی که شوهران شـــان در دریا 
کار می کنند یا دریانورد هستند و مدت 
کمی خانه می مانند بســـیار متفاوت با 
دیگران است. زندگی روی دریا گذشته 

از آرامشی که دارد ده ها خطر و دردسر 
هم دارد. شـــما محصور می شـــوید در 

یک کشتی.
ë سفرهای خشکی پس از سفر دريايی

از آنها می پرســـم گذشته از مطالعه 
و کارهایی که انجـــام می دهند عالقه  ای 
به آشـــپزی دارند؟ خانم غالمپور زودتر 
از بقیـــه جواب می دهد:»به شـــخصه از 
آشـــپز نفتکش ســـانچی پخت غذاهای 
زیادی را یاد گرفتم مخصوصاً کیک های 
مختلـــف. گاهـــی کـــه حوصله مان ســـر 
مـــی رود توی آشـــپزخانه کشـــتی غذا یا 

کیک درست می کنیم.«
چنـــد روز از روز زن نمی گـــذرد و من 
می پرســـم همســـران تان چـــه هدیه ای 
به شـــما داده اند؟ یکدفعـــه همه با هم 
شـــروع می کنند به حرف زدن و صدای 

یکی از افســـران را که به مـــن نزدیک تر 
اســـت می شـــنوم که می گوید: »دردسر 
انداختیـــن ما را آقای خبرنـــگار.« خانم 
غالمپور می گوید کـــه هدیه اش را وقتی 
برگشـــتند حتماً از همســـرش می گیرد. 
خانـــم خادم نـــژاد هـــم با خنده اشـــاره 
می کنـــد کـــه هدیـــه مســـتقیم رفتـــه به 
حســـابش و خانـــم یـــزدی پـــوران هـــم 
و  بوده انـــد  تهـــران  زن  روز  می گویـــد 

هدیه اش را گرفته است.
اما سؤال دیگری که ذهنم را مشغول 
می کند این اســـت کـــه آیا ایـــن زوج های 
جـــوان دریانـــورد بعـــد از بازگشـــت چند 
ماهه از ســـفر در مدت استراحت به سفر 
دیگری هم می روند؟ می زنند زیر خنده. 
خانم یزدی پوران جواب می دهد: »سفر 
می رویم ولی دیگر سمت دریا نمی رویم. 

خانـــم  می رویـــم.«  خشـــکی  ســـفرهای 
غالمپـــور هم می گویـــد: »ســـفرهایی که 
بعد از دریا می رویم با این ســـفر متفاوت 
اســـت و برای روحیه مان خوب اســـت.« 
یک  ســـاعتی از مصاحبه مـــان نمی گذرد 
که شـــیفت کاری افســـران و مهندســـانی 
که با آنهـــا گـــپ زده ایم، آغاز می شـــود. 
مزاحم شان نمی شوم، همسران آنها هم 

برای پیاده روی روی عرشه می روند.
جســـور  را  دریانـــوردان  زنـــان  دریـــا 
کـــرده. آنهایـــی کـــه همچون ایـــن زنان 
دریـــا را تجربه کرده اند بـــا خطر طوفان 
و دریازدگـــی و بیمـــاری یـــا مشـــکالتی 
همچون نبـــود ارتباط با خانـــواده و غم 
روبـــه رو  دلتنگـــی  و  خســـتگی  و  دوری 
بوده اند، آموخته اند در برابر مشـــکالت 

و سختی ها صبور باشند؛ صبور عاشق.

 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.

یم
سن

: ت
س

عک

میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.
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 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.

یم
سن

: ت
س

عک

میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.
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 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.
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میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.
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مذ�كر�� ��لترشل �� تهر��
��لترش���ل �ئيس جمهو�� �لما� فد��� ��� 
جمعه �يند� (��� ���� بهش���ت) بر�� يك �يد�� 
�سمي سه ���� ���� تهر�� مي شو�. ���يو كلن �� 
تفسير� پير�مو� سفر پر�يدنت ��لترشل به �ير�� 
گفت: سفر ��لترشل بر�� �لما� فد��� ����� �هميت 
خاصي �ست �ير� �ير�� بز�گترين خريد�� كاالها� 

صنعتي �لما� فد��� �ست.
���يو كلن گفت س���فر شل �� لحا� سياست 
خا�جي �لما� نيز حائز �هميت �ست �ين سفر �شد 

فعاليت سياسي �لما� �� �� منطقه نشا� مي �هد.
�ير�� بيش �� هر كشو�� �� �مريكا ��نشجو ����

نيويو�� � �سوش���تدپر�: �خر �قت �مر�� 
�عال� شد كه عد� �� ��نشجويا� خا�جي �� كالج ها 
� ��نش���گا� ها� �مريكا �� ��يست هز�� تن تجا�� 
كر�� �ست �ين عد� �� صد � پنجا� كشو� جها� به 
�مريكا �فته �ند � عد� ��نشجويا� �ير�ني بيش �� ساير 

��نشجويا� خا�جي �� �مريكا �ست.
�� �ما� �سمي كه �نتش���ا� يافته �ست عد� �  
��نشجويا� �ير�ني مد��� عالي �� �مريكا �� كمي 
بيش �� 23 هز�� تن يعني 11/5 ��صد كل ��نشجويا� 

خا�جي �مريكا نشا� ميدهد.
�� �ين �ما� �ير�نياني كه �� �بيرستانها � �بستانها� 

�مريكا تحصيل ميكنند به حسا� نيامد� �ند.
عزيمت ��ير خا�جه �ير�� به لند�

عباس���علي خلعتبر� ��ير �مو�خا�جه بر�� 
شركت �� �جال� شو��� ��ير�� سنتو عا�� لند� 
شد. �� �ين �جال�� ��ير�� خا�جه �ير�� � تركيه � 
پاكستا� � �نگليس � �مريكا مسائل نظامي � �قتصا�� 

منطقه �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.
كنفر�نس ��ير�� خا�جه س���نتو قر�� بو� �� 
��شنگتن تشكيل ش���و� �لي ��ير�� خا�جه محل 

كنفر�نس �� به لند� منتقل كر�ند.
شايع شد� بو� كه پاكستا� �� �ين جلسه شو��� 
��ير�� خر�� خو� �� �� سنتو �عال� ميكند. �لي �ين 

شابعه تكذيب شد.
طر� حكم �عد�� بوتو �� مذ�كر� پاكستا� � عربستا�

ضيا� �لحق �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بر�� 
يك �يد�� چند ���� به عربستا� سعو�� سفر كر�� 
�ست � هم �كنو� مذ�كر�تي �� با ملك خالد پا�شا� � 

�مير فهد �ليعهد �� كشو� ���مه ميدهد.
�ين سفر ��لين سفر ضيا� �لحق بعد �� صد�� 
��� �عد�� بوتو �ست�  ��� �عد�� بوتو نه تنها هيجا� 
�سيعي �� �� ��خل پاكستا� بر�نگيخت� بلكه موجب 
شد كه تما� كشو�ها� جها� بخصو� كشو�ها� 
بز�� � كشو�ها� همسايه به �ين ��� �عتر�� كنند 
� �� �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بخو�هند كه �نر� 

كا� لم يكن تلقي كند.
�� ح���ا� حاضر ضيا� �لحق خ���و� �� قانونا� 
نس���بت به ��� بي نظر � بي ��تبا� ميد�ند � مدعي 
�س���ت كه ��� هنو� �� مر�حل �سيدگي �ست �ما 
�ين �مر مانع �� نيس���ت كه �� همين سفر مسئله 
�ع���د�� بوتو بين عربس���تا� � پاكس���تا� مطر�

 نگر��.
قيمت عا�النه خريد �مين هر سا� �عال� ميشو�

اليحه جلوگير� �� �فز�يش نامتناسب بها� �مين 
�مر�� �� كميس���يو� مشتر� مسكن � شهرسا�� 
� كشو� مجلس س���نا مو�� بر�سي قر�� گرفت � 
نظريا� جديد� �� س���و� �عضا� �ين كميسيو� 

مطر� شد.
بر�سا� �خرين تغيير� كه �� كميسيو� مشتر� 
����ئي � ���گستر� مجلس سنا �� اليحه مذكو� ���� 
ش���د� �گر �ين تغيير مو�� تصويب نهائي مجلسين 
نيز قر�� بگير� قيمت عا�له �مين �� س���ا� �يند� �� 
محد��� شهرها � شهر� ها � حريم �نها � مناطقي 
كه ��لت �عال� خو�هد كر� بوسيله كميسيو� ها� 
قانوني �يژ� �� تعيين خو�هد شد � قيمت �مين �� 
�غا� هر سا� مانند قيمت معامالتي كه همه ساله �� 
سو� ����� �مو� �قتصا�� � ����ئي �عال� ميشو� 

باطال� عمو� خو�هد �سيد.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 28 فر���ين ما� 1357 
(بر�بر با 9 جما�� �ال�� 1398� 17 ���يل 1978) نقل شد� �ست
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�� �� س���ر �ل���ف تو پريش���انى ها
��ن���د� لب لعلت شكر�فش���انى ها

گفتى � فر�� ما پش���يما� گش���تى
�� جا� چه پش���يما� كه پشيمانى ها

مولو�

ميا� ��ميا� چيز� نيست جز �يو�� هايى كه 
خو� ساخته �ند .

تولستو�
 �نسا� ها� خوش���بين � بدبين هر�� بر�� 
جامعه مفيدند.خوش���بين هو�پيم���ا �� �ختر�� 

مى كند � بدبين چتر نجا� �� .
برنا��شا�

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

 سر�يه

پنا� بر�� پلنگ ها� بر�يلى �� �ست شكا�چيا� به باال� ��ختا� /مهر

���� كه �شو�يا� شهر شو� �� �ير�� كر�ند
�پريل سا� 693 پيش �� ميال� � پيش �� تاسيس يك 
��لت ��حد �� �ير��� ��تش �شو� بانيپا� (حكمر�� مناطقي 
�� شر� مديتر�نه به پايتختى نينو� � موصل � �� شما� عر�� 
�مر��) شهر شو� �� متصر� شد � �ير�� ساخت. ��لت 
هم���د�� [��لت طايفه �ير�ني ما� كه �ين طايفه �� �� �ما� 
ساكن مناطقى �� محو� �� �� جهت غر� �ير�نزمين بو�] 
�ل (به مركزيت جنو� عر��  چند �هه بعد با كمك ��لت باب
�مر��)� ��لت ستمگر �شو� �� كه به صو�� يك �مپر�تو�� 

���مد� بو� بر�ند�ختند � �� صفحه ���گا� پا� كر�ند.
��لت همد�� سپس چند گر�� �ير�ني [�� طايفه ما�] 
�� به سر�مين �شو� منتقل كر� � �� �نجا سكني ��� تا مانع 
�حيا� �� ��لت س���تمگر شوند � ك�ر�ها� عر��� تركيه � 
سو�يه فر�ند�� هما� ما�ها هستند كه فرهنگ �ير�نى خو��� 
همچنا� حفظ كر�� �ند. ش���و� �� ����� هخامنشيا� 
با�س���ا�� � پايتخت ����� � �مستاني �ير�� شد � كا� 
�پا��نا �� �� بنا گر�يد. ش���هر شو� �� 110 كيلومتر� 

شما� �هو�� � 280 كيلومتر� جنو� خر� �با� قر������.
 �عتصا� پليس تهر�� �� سا� 1301

�عتصا� �فر�� پليس تهر�� (����� نظميه) به س���بب 
عقب �فتا�� مو�جب ماهانه� �� 28 فر���ين 1301  �غا� شد 
� تا ��يافت قسمتي �� �� ���مه يافت. �� طو� �عتصا�� 
) مامو� حفظ  سربا��� مستقر �� با� شا� (�مر��: پا�گا� حر�
نظم شهر شد� بو�ند �لي حق �سيدگي به شكايا� عا�� 
� ���مر� �� ند�شتند� يعني �ظيفه ضابط قو� قضايي بو�� 

پليس به �نا� ��گذ�� نشد� بو�.
مشاجر� �كتر مصد� � �نگلستا� بر سر بحرين

��لت �كتر مصد� 28 فر���ين سا� 1331 نسبت به 
�يد�� مشا�� �مو�خا�جي ��لت �نگلستا� �� بحرين شديد� 
�عتر�� كر� � �ين عمل �� مد�خله �� �مو� �ير�� �عال� ��شت.  

شو�� مسلحانه �يل قشقايى
28 فر���ين 1343  �� تهر�� �عال� شد كه �يل قشقايي 
بر ��منه مخالفت خو� با �صالحا� ��ضي �فز��� � �فر�� 
مسلح �ين �يل همزما� به چند پاسگا� �نتظامى �� فير���با� 
فا�� حمله ب���ر�� � �� جريا� �ين تعر�� تلفاتى ���� 
�مد� �ست. �عالميه ��لت �قت (��لت حسنعلي منصو�) 
حكايت ��ش���ت كه بر�� تنبيه �ين �فر��� �� تهر�� نير�� 
كمكي � ��جمله هنگ چها�� ��ند���  با 12 ��� پو� به 

محل �عز�� شد� �ست.

قا� �مر��

 پند بز�گا�

جدول سودوکو

مذ�كر�� ��لترشل �� تهر��
��لترش���ل �ئيس جمهو�� �لما� فد��� ��� 
جمعه �يند� (��� ���� بهش���ت) بر�� يك �يد�� 
�سمي سه ���� ���� تهر�� مي شو�. ���يو كلن �� 
تفسير� پير�مو� سفر پر�يدنت ��لترشل به �ير�� 
گفت: سفر ��لترشل بر�� �لما� فد��� ����� �هميت 
خاصي �ست �ير� �ير�� بز�گترين خريد�� كاالها� 

صنعتي �لما� فد��� �ست.
���يو كلن گفت س���فر شل �� لحا� سياست 
خا�جي �لما� نيز حائز �هميت �ست �ين سفر �شد 

فعاليت سياسي �لما� �� �� منطقه نشا� مي �هد.
�ير�� بيش �� هر كشو�� �� �مريكا ��نشجو ����

نيويو�� � �سوش���تدپر�: �خر �قت �مر�� 
�عال� شد كه عد� �� ��نشجويا� خا�جي �� كالج ها 
� ��نش���گا� ها� �مريكا �� ��يست هز�� تن تجا�� 
كر�� �ست �ين عد� �� صد � پنجا� كشو� جها� به 
�مريكا �فته �ند � عد� ��نشجويا� �ير�ني بيش �� ساير 

��نشجويا� خا�جي �� �مريكا �ست.
�� �ما� �سمي كه �نتش���ا� يافته �ست عد� �  
��نشجويا� �ير�ني مد��� عالي �� �مريكا �� كمي 
بيش �� 23 هز�� تن يعني 11/5 ��صد كل ��نشجويا� 

خا�جي �مريكا نشا� ميدهد.
�� �ين �ما� �ير�نياني كه �� �بيرستانها � �بستانها� 

�مريكا تحصيل ميكنند به حسا� نيامد� �ند.
عزيمت ��ير خا�جه �ير�� به لند�

عباس���علي خلعتبر� ��ير �مو�خا�جه بر�� 
شركت �� �جال� شو��� ��ير�� سنتو عا�� لند� 
شد. �� �ين �جال�� ��ير�� خا�جه �ير�� � تركيه � 
پاكستا� � �نگليس � �مريكا مسائل نظامي � �قتصا�� 

منطقه �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.
كنفر�نس ��ير�� خا�جه س���نتو قر�� بو� �� 
��شنگتن تشكيل ش���و� �لي ��ير�� خا�جه محل 

كنفر�نس �� به لند� منتقل كر�ند.
شايع شد� بو� كه پاكستا� �� �ين جلسه شو��� 
��ير�� خر�� خو� �� �� سنتو �عال� ميكند. �لي �ين 

شابعه تكذيب شد.
طر� حكم �عد�� بوتو �� مذ�كر� پاكستا� � عربستا�

ضيا� �لحق �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بر�� 
يك �يد�� چند ���� به عربستا� سعو�� سفر كر�� 
�ست � هم �كنو� مذ�كر�تي �� با ملك خالد پا�شا� � 

�مير فهد �ليعهد �� كشو� ���مه ميدهد.
�ين سفر ��لين سفر ضيا� �لحق بعد �� صد�� 
��� �عد�� بوتو �ست�  ��� �عد�� بوتو نه تنها هيجا� 
�سيعي �� �� ��خل پاكستا� بر�نگيخت� بلكه موجب 
شد كه تما� كشو�ها� جها� بخصو� كشو�ها� 
بز�� � كشو�ها� همسايه به �ين ��� �عتر�� كنند 
� �� �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بخو�هند كه �نر� 

كا� لم يكن تلقي كند.
�� ح���ا� حاضر ضيا� �لحق خ���و� �� قانونا� 
نس���بت به ��� بي نظر � بي ��تبا� ميد�ند � مدعي 
�س���ت كه ��� هنو� �� مر�حل �سيدگي �ست �ما 
�ين �مر مانع �� نيس���ت كه �� همين سفر مسئله 
�ع���د�� بوتو بين عربس���تا� � پاكس���تا� مطر�

 نگر��.
قيمت عا�النه خريد �مين هر سا� �عال� ميشو�

اليحه جلوگير� �� �فز�يش نامتناسب بها� �مين 
�مر�� �� كميس���يو� مشتر� مسكن � شهرسا�� 
� كشو� مجلس س���نا مو�� بر�سي قر�� گرفت � 
نظريا� جديد� �� س���و� �عضا� �ين كميسيو� 

مطر� شد.
بر�سا� �خرين تغيير� كه �� كميسيو� مشتر� 
����ئي � ���گستر� مجلس سنا �� اليحه مذكو� ���� 
ش���د� �گر �ين تغيير مو�� تصويب نهائي مجلسين 
نيز قر�� بگير� قيمت عا�له �مين �� س���ا� �يند� �� 
محد��� شهرها � شهر� ها � حريم �نها � مناطقي 
كه ��لت �عال� خو�هد كر� بوسيله كميسيو� ها� 
قانوني �يژ� �� تعيين خو�هد شد � قيمت �مين �� 
�غا� هر سا� مانند قيمت معامالتي كه همه ساله �� 
سو� ����� �مو� �قتصا�� � ����ئي �عال� ميشو� 

باطال� عمو� خو�هد �سيد.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 28 فر���ين ما� 1357 
(بر�بر با 9 جما�� �ال�� 1398� 17 ���يل 1978) نقل شد� �ست
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�� �� س���ر �ل���ف تو پريش���انى ها
��ن���د� لب لعلت شكر�فش���انى ها

گفتى � فر�� ما پش���يما� گش���تى
�� جا� چه پش���يما� كه پشيمانى ها

مولو�

ميا� ��ميا� چيز� نيست جز �يو�� هايى كه 
خو� ساخته �ند .

تولستو�
 �نسا� ها� خوش���بين � بدبين هر�� بر�� 
جامعه مفيدند.خوش���بين هو�پيم���ا �� �ختر�� 

مى كند � بدبين چتر نجا� �� .
برنا��شا�

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

 سر�يه

پنا� بر�� پلنگ ها� بر�يلى �� �ست شكا�چيا� به باال� ��ختا� /مهر

���� كه �شو�يا� شهر شو� �� �ير�� كر�ند
�پريل سا� 693 پيش �� ميال� � پيش �� تاسيس يك 
��لت ��حد �� �ير��� ��تش �شو� بانيپا� (حكمر�� مناطقي 
�� شر� مديتر�نه به پايتختى نينو� � موصل � �� شما� عر�� 
�مر��) شهر شو� �� متصر� شد � �ير�� ساخت. ��لت 
هم���د�� [��لت طايفه �ير�ني ما� كه �ين طايفه �� �� �ما� 
ساكن مناطقى �� محو� �� �� جهت غر� �ير�نزمين بو�] 
�ل (به مركزيت جنو� عر��  چند �هه بعد با كمك ��لت باب
�مر��)� ��لت ستمگر �شو� �� كه به صو�� يك �مپر�تو�� 

���مد� بو� بر�ند�ختند � �� صفحه ���گا� پا� كر�ند.
��لت همد�� سپس چند گر�� �ير�ني [�� طايفه ما�] 
�� به سر�مين �شو� منتقل كر� � �� �نجا سكني ��� تا مانع 
�حيا� �� ��لت س���تمگر شوند � ك�ر�ها� عر��� تركيه � 
سو�يه فر�ند�� هما� ما�ها هستند كه فرهنگ �ير�نى خو��� 
همچنا� حفظ كر�� �ند. ش���و� �� ����� هخامنشيا� 
با�س���ا�� � پايتخت ����� � �مستاني �ير�� شد � كا� 
�پا��نا �� �� بنا گر�يد. ش���هر شو� �� 110 كيلومتر� 

شما� �هو�� � 280 كيلومتر� جنو� خر� �با� قر������.
 �عتصا� پليس تهر�� �� سا� 1301

�عتصا� �فر�� پليس تهر�� (����� نظميه) به س���بب 
عقب �فتا�� مو�جب ماهانه� �� 28 فر���ين 1301  �غا� شد 
� تا ��يافت قسمتي �� �� ���مه يافت. �� طو� �عتصا�� 
) مامو� حفظ  سربا��� مستقر �� با� شا� (�مر��: پا�گا� حر�
نظم شهر شد� بو�ند �لي حق �سيدگي به شكايا� عا�� 
� ���مر� �� ند�شتند� يعني �ظيفه ضابط قو� قضايي بو�� 

پليس به �نا� ��گذ�� نشد� بو�.
مشاجر� �كتر مصد� � �نگلستا� بر سر بحرين

��لت �كتر مصد� 28 فر���ين سا� 1331 نسبت به 
�يد�� مشا�� �مو�خا�جي ��لت �نگلستا� �� بحرين شديد� 
�عتر�� كر� � �ين عمل �� مد�خله �� �مو� �ير�� �عال� ��شت.  

شو�� مسلحانه �يل قشقايى
28 فر���ين 1343  �� تهر�� �عال� شد كه �يل قشقايي 
بر ��منه مخالفت خو� با �صالحا� ��ضي �فز��� � �فر�� 
مسلح �ين �يل همزما� به چند پاسگا� �نتظامى �� فير���با� 
فا�� حمله ب���ر�� � �� جريا� �ين تعر�� تلفاتى ���� 
�مد� �ست. �عالميه ��لت �قت (��لت حسنعلي منصو�) 
حكايت ��ش���ت كه بر�� تنبيه �ين �فر��� �� تهر�� نير�� 
كمكي � ��جمله هنگ چها�� ��ند���  با 12 ��� پو� به 

محل �عز�� شد� �ست.

قا� �مر��

 پند بز�گا�
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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جدول شرح در متن
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و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.
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اسامی برندگان جدول 3777
  1ـ  مهدی مرجانیـ  تهران

2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777
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11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777

45 اطالعات هفتگی        شماره  3788
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اسامی برندگان جدول 3777
  1ـ  مهدی مرجانیـ  تهران

2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777

45 اطالعات هفتگی        شماره  3788

جدول متقاطع
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اسامی برندگان جدول 3777
  1ـ  مهدی مرجانیـ  تهران

2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777

45 اطالعات هفتگی        شماره  3788

جدول متقاطع
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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
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: 604-77۳-0096

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(     604-404-4073

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 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى و کانادایى- 
طالق (شرعى)- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت میخک 
ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس زبان
 )فرانسه،اسپانیائی،فارسی

 )Toefl,ESL, IELTS(وانگلیسی
آموزش گیتار و آواز 
)کالسیک،پاپ،فالمینکو(

Citizehship آمادگی تست
قبولیصددرصد
مترجم همراه
درکلیهامور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳9

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

آموزشگاه رانندگی
»برنابیوکوکیتالم«

قادری
604-779-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-949-0201   
  604-700-۵61۵  

تدریس
فیزیک - ریاضی

تمامیسطوحدبیرستانودانشگاه
توسطعضوهیاتعلمیدانشگاه

با۲۰سالسابقهتدریس

نادره ترکمان
604-۳96-6622

1566

استخداماستخدام

کالس نقاشی
زیر نظر:  
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

به یک خانم میانسال آشنا به زبان 
انگلیسی و رانندگی، برای نگهداری 
از خانمی سالخورده برای 2 یا ۳ روز 
در هفته به مدت 2 ساعت در شهر 
ونکوور، منطقه Marpole نیازمندیم.

تماس از ساعت 4 تا 7 بعدازظهر
1566 6۰4-۳۰7-۳5۸7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای کمک در نگهداری از 
یک دختر 15 ماهه ، ۳ تا 4 روز در 
هفته به مدت 2 یا ۳ ساعت در روز، 

در محدوده برنت وود در برنابی
 به یک نفر نیازمندیم.

»ارجحیت با دانشجو است«
1566 6۰4-261-6564

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخداماستخدام
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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. 1566

دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  
جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

Fariborz.Khasha@gmail.com قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

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.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»
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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. 1561

دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  
جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

Fariborz.Khasha@gmail.com قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

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.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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 

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»


