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بهروز کاهکش

گسترش اعتراضات ضد واکسن در سراسر کشور 
و خطر اختالل در تجارت میان کانادا وآمریکا

به گزارش سی.بی.سی، وزرای فدرال روز 
چهارشنبه هشدار دادند که اعتراضات 
ضد واکسن در دو گذرگاه مرزی کلیدی 
کانــادا و ایاالت متحده می تواند به طور 
جدی جریــان کاالهــا را در روزهای 
آینده مختــل کند. یک چهارم تجارت 
کانادا و ایاالت متحده از طریق گذرگاه 

پل »امباسادور« انجام می شود که کانادا 
را از طریق ویندزور به دیترویت و نقاط 
فراتر از آن متصل می کند، محاصره این 

پل بسیار نگران کننده است.
از آن جهت که 5۰ تا 75 وسیله نقلیه 
و حدود 1۰۰ معترض ضد محدودیت ها 
در جاده اصلی که روی این پل و خارج 

از آن منتهی می شود، اردو زده اند، صدها 
میلیون دالر محصول به مدت سه روز 

متوقف شده است. 
عمر الغبرا وزیر حمل ونقل خبر داد که 
مرکز کانادا به زودی دچار کمبود مواد 
غذایی و محصوالت تازه می شود چرا که 
این کاالها از طریق این پل وارد کشور 

می شود.
محافظه کاران، ترودو و مأموریت واکسن 
وی را مقصر این هرج ومرج دانسته اند. 
آن ها خواستار یک راه حل برای پایان 
دادن به محدودیت های همه گیر فدرال 
و پاک سازی محاصره های غیرقانونی که 

به اقتصاد آسیب می زند، شدند.

گسترش اعتراضات ضد واکسن در سراسر کشور 
و خطر اختالل در تجارت میان کانادا وآمریکا
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هر جمعه منتشر می شود

 نامه سرگشاده مجموعه »فعاالن حقوق بشر در ایران« 
و هفت سازمان حقوق بشری به دولت کانادا:

کانادا نباید پناهگاه امن 
برای فرماندهان پیشین سپاه پاسداران باشد

مجموعــه »فعاالن حقوق بشــر در 
ایران« و هفت سازمان حقوق بشری 
در نامه ای سرگشــاده به دولت کانادا 
نوشتند: »اجازه ورود مرتضی طالیی به 
کانادا پیامی خطرناک است؛ این پیام 
توهین به ایرانیانی است که به کانادا 
پناهنده شده اند. کانادا نباید پناهگاه 
امن برای فرماندهان پیشــین سپاه 
پاسداران باشــد.« بنیاد عبدالرحمن 
برومند، مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران، ســازمان حقوق بشر ایران، 
بنیاد سیامک پورزند، سازمان دفاع از 
حقوق بشر کردستان، انجمن حمایت 
از حقوق بشر آذربایجانی ها در ایران، 
ایمپکت ایران و »با هم علیه مجازات 
اعدام« هشت نهادی بوده اند که این 

بیانیه را امضا کرده اند.
به گزارش هفته، همچنان با گذشت 
نزدیــک بــه دو  هفتــه از انتشــار 
ویدئــوی مرتضی طالیی که در یکی 
از باشــگاه های شمال تورنتو در شهر 
ریچمونــد هیل و در کنــار خانم ها 
ورزش می کنــد، واکنش هــا به این 

موضوع ادامه دارد.
نیک آهنگ کوثر، کارتونیست و فعال 
محیط زیســتی در حوزه آب که به 
گفته خودش شــهروند کاناداست اما 
در امریکا زندگی می کند؛ توییت های 
بســیاری را در این زمینه منتشــر 
کرده اســت؛ از جملــه اینکه: »من 
ســال 1۳۸2 از ایران فرار و به کانادا 
مهاجرت کردم و اولین تهدید به مرگ 
را همین زمــان دریافت کردم. من با 
پلیس کانــادا RCMP تماس گرفتم 
و آن ها دو مامور برای مصاحبه با من 
فرســتادند و از من دربــاره نگرانی ام 
پرســیدند. من هــم توضیحی دادم 
که بر اساس شنیده ها کسانی که به 
جمهوری اسالمی وابستگی دارند در 
این کشور هســتند. آن ها این حرف 
من را رد نکردند و تا یک سال با من 
در تماس دایمی بودند. بار دوم هم در 
ســال 1۳۸۸ تهدید شدم که پلیس 

تورنتو پیگیری کرد.«
نیــک آهنک کوثر همچنیــن از دو 
فردی نام برد کــه علی رغم پرونده و 
پیشــینه ای که داشته اند و شعارهای 
ضد امپریالیستی که داده  اند؛ به کانادا 
رفت و آمد دارند و خانواده های شــان 
ساکن این کشور هســتند: »من به 
خاطر سال ها کار در حوزه تخصصی 
آب، متوجه شــدم بسیاری از نهادها 
که شریک سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا 
بودنــد، به کانادا و امریکای شــمالی 
مهاجــرت کرده اند. به طــور مثال، 
مدیرعامل شــرکت مهاب قدس که 
2۳۰ هزار یورو در طول سال پاداش 
ارزی گرفته بود، فرزندانش در کانادا 
زندگی می کنند. البته یک فرزندش به 
ایران برگشت. او برای آن ها پول نقد 
می آورد و ملک و ماشــین می خرید. 
همچنین رزم حســینی که از کانادا 
به ایران رفت و اســتاندار و بعد وزیر 
شد از دستیاران قاسم سلیمانی بود. 
خود من به مقام هــای کانادایی نامه 
فرستادم و سوال پرسیدم که چطور 
می شــود آدمی که مستقیم با سپاه 
همکاری داشــته و ســلیمانی او را 
»فرد ما در کانادا« نام می داده اســت 
به راحتی به این کشــور رفت و آمد 
می کند و خانواده اش هم اینجا زندگی 

می کنند.«
این کارتونیســت خودش را یکی از 
بسیار فعال اجتماعی دیگری دانست 
که در کانادا تهدید شــده اند و درباره 
جو حاکم بر کشوری که در آن زندگی 
کرده است؛ گفته: »اگر به مناطقی در 
تورنتو سر بزنید؛ ساختمان های بسیار 
بزرگی هســت که مســافران ایرانی 
تــازه وارد به آنجــا می آیند و مدتی 
می مانند. فضا به نوعی است که انگار 
در منطقه ای از ایران هستند که سپاه 
شــهرک دارد؛ در نورث ونکوور و در 
محدوده بریتیش پراپرتیس هم همین 
طور است. من بارها با روزنامه نگاران 
کانادایی و نمایندگان پارلمان کانادایی 

این بحث را داشــته ام که افرادی که 
وابستگی جناحی و مالی به حکومت 
دارند نه تنها در کانادا سرمایه گذاری 
کرده اند که توانســتند محافل ایرانی 
و کانادایی را هم در دســت بگیرند و 

کنترل کنند.«
اردشیر زارع زاده، مدیر مرکز بین المللی 
حقوق بشر هم در صفحه توییتر خود 
نوشــت: »با دولت کانادا پیگیر سفر 
مرتضــی طالیی هســتیم تا جلوی 
حضور او و دیگر سرکوبگران رژیم در 
کانادا گرفته شود و سفر بعدی او یعنی 

دستگیری اش.«
زارع زاده درباره اینکه چطور فردی با 
چنین پیشینه ای به راحتی وارد خاک 
کانادا می شــود هــم در مصاحبه ای 
عنوان داشــته: »قوانین و سیســتم 
نظارتــی در کانــادا وجــود دارد اما 
افسران یا سلیقه ای برخورد می کنند 
و یا وقت کافی برای بررســی پرونده 
افراد نمی گذارند. همچنین اگر موردی 
وجود داشته باشــد نهایت کاری که 
انجــام می دهند؛ ارجــاع پرونده آن 
شخص به پلیس بین الملل است که 
آن ها هم شناختی که ما از اشخاصی 
مانند مرتضی طالیی را داریم؛ ندارند 
و چیزی درباره شان ثبت نشده است. 
همچنین پیــش می آید این افراد در 
فایل تقاضای خود جواب های صادقانه 
وارد نکــرده و سوابق شــان را پنهان 
کرده اند. در این صورت اگر مشخص 
شود چنین موردی بوده ویزای آن ها 
باطل و در اقامت آن ها هم تاثیر منفی 

می گذارد.«
مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر با 
موثر خوانــدن کمپین های مردمی و 
سوال هایی که از مقام های کانادا مطرح 
می کنند؛ درباره یکی از تجربه های این 
دست هم گفته است: »مدتی پیش 
متوجه شدیم فردی که در سپاه بوده 
و یک سری ماموریت هایی را هم انجام 
داده با ویزای جعلی وارد کانادا شــده 
و درخواست پناهندگی داده است. ما 

این شخص را به اداره مرزبانی معرفی 
کردیم و بعد از تحقیقات الزم و راستی 
آزمایی هایی که انجام شد؛ مجبور شد 

به ایران بازگردد.
بهمن کلباســی خبرنگار بی بی سی 
هم در صفحه توییترش نوشــت: از 
وزارت مهاجرت کانادا پرســیدم چرا 
بــه مرتضی طالیی که نیروری تحت 
مدیریت اش به نقض گسترده حقوق 
شهروندان متهم است؛ روادید دیدار 
دادید؟ او کی به آن کشور وارد شد؟ 
آیا از ســابقه اش خبر داشتید؟ پاسخ 
پس از ســه روز این بود: براســاس 
قوانین حریم خصوصی، بدون اجازه 
فرد، نمی توانیم جزییات را منتشــر 
کنیم. کلباسی، تصویر ایمیل وزارت 
خارجه کانــادا را هم ضمیمه کرده و 
تعجب خودش از این نوع پاسخگویی 

را نشان داده است.

عزیزان ما در گورستان و شما روی 
تردمیل؟

حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده 
نوشت:  اوکراینی  هواپیمای  قربانیان 
» امثال مرتضا طالیی، سرداران سپاه 
و سایر ســربازان والیت بدانند که ما 
اینجا بیکار نخواهیم نشست. حال که 
جســتی ولی چنین نخواهد ماند که 
در کشــوری که پیکر عزیزان ما در 
گورستان های آن است شما بتوانید به 

تردمیل زدن ادامه بدهید.«

کانادا پناهگاه امن سپاهیان نیست

خبرگزاری هرانا وابسته به مجموعه 
فعــاالن حقوق بشــر ایــران هم در 
واکنش به حضور طالیــی در کانادا 
نوشته اســت: »کانادا نباید پناهگاه 
امنی برای فرماندهان ســابق ســپاه 
باشــد؛ آن هم در حالیکه بسیاری از 
ایرانیان همچنان برای دریافت روادید 

با چالش هایی مواجه هستند.«

قوانین جمهوری اسالمی
 از قاتالن حمایت می کند

تا وقتی قانون از قاتالن حمایت می کند و حکومت در حال حذف 
صورت مساله یا جعل روایت است »زن کشی« متوقف نمی شود

قتل منا حیدری، دختر 17 ساله به دست همسرش و انتشار ویدیویی از قاتل 
که سر بریده مقتول را در دست گرفته و در خیابان قدم می زند، بار دیگر ابعادی 
هولناک از فاجعه »زن کشی« با انگیزه های »ناموسی« در ایران را هویدا کرد و 
پرسش های بسیاری را در میان افکار عمومی به وجود آورد؛ چرا قوانین موجود 
نمی تواند عامل بازدارنده در وقوع چنین فجایعی باشد؟ چرخه خشونت چگونه 
با نمایش و بازنمایی جنایت گسترده و وسیع تر می شود؟ رابطه این زن کشی ها 
با کودک همسری چیست؟ دستگاه تبلیغاتی نظام چطور به زمینه سازی و تداوم 
این خشونت در جامعه دامن می زنند؟ چرا قانونگذاران و تصمیم گیرندگان در 
ایران در مواجهه با تکرار چنین فجایعی دست به یک اقدام جدی نمی زنند و در 

تصویب برخی قوانین حمایتی از زنان هیچ اولویتی را در نظر ندارند؟
در سال های گذشته و با رایج شدن هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی خبرهای 
مربوط به همسرکشی و دخترکشی با انگیزه های ناموسی و با روش های بسیار 
خشــونت بار بسیار منتشر شــد اما تقریبا در هیچ کدام از این قتل ها، جامعه با 
چنین تصویر هولناکی، یعنی چرخاندن سر مقتول در شهر، روبرو نبود. عملی که 
پیش تر در ویدیوهای گروه داعش و مانند آن دیده شده بود. نمایش اینچنینی 
خشونت می تواند در کنار دیگر مسائل، پیوندهای مستقیم با شدت گرفتن سطح 

خشونت در جامعه داشته باشد.
در دست گرفتن سر بریده و قدم زدن در خیابان و فیلم گرفتن، نمونه ای از این 
نمایش خشونت است که به نظر می رسد برای قاتل )شوهر منا حیدری( نه تنها 
صورتی از »جنون« بلکه کارکردی دیگر هم دارد و آن نشان دادن میزان »قدرت 
مردانه« و مشــروعیت دادن به مفهوم »ناموس پرستی« است. در ویدیویی که 
قاتل ســر همسر خود را در دســت گرفته و در خیابان قدم می زند، خطاب به 
مردم محل خود می گوید »حاال دیگر حرفی ندارید!« به تعبیری می توان گفت 
که جمله قاتل خطاب به هم محله ای ها و آشنایان و نزدیکانش حامل این معنی 
است که تا چه اندازه روایت معطوف به »ناموس پرستی« و مشروعیت داشتن 
این مفهوم در بخش های زیادی از جامعه ایرانی جدی است. موضوعی که برای 
مردان خانواده از پدر و برادر گرفته تا شوهر و پسرعمو بسیار بیشتر از جان فرزند 
و خواهر و همسرشان اهمیت دارد. پیش تر مادر قاتل )سجاد( در یک مصاحبه 

گفته بود که »طعنه های اطرافیان پسرم را غیرتی کرده بود«.
یکی از اصلی ترین مسائلی که در پشت فاجعه قتل منا )غزل( به دست همسرش 
مورد نظر بســیاری قرار گرفته است، موضوع کودک همسری است. ازدواج های 
اجباری در ســنین پایین که مصائب و مشکالت بیشــماری برای بسیاری از 
دختران در ایران به وجود آورده است. در سازوکارهای نهادهای حکومتی مرتبط 
با مسائل فرهنگی و آموزشی، نه تنها با کودک همسری مقابله نمی شود، بلکه 
ارگان ها و رســانه های رســمی مختلف و حتی آموزش و پرورش آن را ترویج 
می کنند. سن قانونی ازدواج دختران در ایران 1۳ سال است. با این حال همواره 
گزارش های بســیاری از ازدواج دختران در سنین پایین تر از 1۰ سال در ایران 

منتشر می شود.
علی رغم رسانه ای شدن و اعتراض به ز ن کشی با انگیزه های ناموسی در سال های 
اخیر، قانونگذاران هیچ اقدامی در جهت باالبردن ســن ازدواج و تغییر قوانین 
بر اساس کنوانســیون حقوق کودک که دولت ایران به آن پیوسته، نکرده اند. 
در مقابل، طرح هایی مانند طــرح جوانی جمعیت که حق تصمیم گیری زنان 
درباره بارداری را تضعیف می کند با جدیت در دستور کار نهادها و سازمان های 
حکومتی است. از طرفی ناکارآمدی قانون موجود در جرم انگاری خشونت علیه 

زنان، مسیر را برای تکرار این جنایات وحشتناک علیه زنان باز کرده است.
براساس ماده ۳۰1 قانون مجازات اسالمی، در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند 
خود را بکشد قصاص نمی شــود. همچنین بر اساس ماده 6۳۰ قانون مجازات 
اســالمی، چنانچه شوهر، »همســر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده 
کند«، مجوز قتل آنها را دارد. و یا به استناد بند الف از ماده ۳۰2 همین قانون، 
اگر مقتول، مرتکب یک جرم از نوع »حدود« شده باشد، قانونگذار با این استناد 
که »مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است« شده، کسی که او را 
بکشد را مشمول قصاص و پرداخت دیه نمی داند. اگر مردی که دست به قتل 
همسرش می زند، از این موارد قانونی بهره مند نشود و در نهایت تقاضای قصاص 
هم نشود، فقط ممکن است حداکثر به 1۰ سال زندان محکوم شود. بعالوه آنکه، 
قانون در ایران پدر را ولی دم می داند و در صورتی که همین ولی دم، دســت به 
قتل فرزندش بزند، حکمش با سایر قاتل ها مساوی نیست؛ این در حالی است که 

اگر مادر چنین جرمی مرتکب شود، اعدام در انتظارش خواهد بود.
رومینا اشرفی 1۳ ساله، شکیبا بختیار  و مبینا سوری 16 ساله  و فائزه ملکی 
21 ساله، ریحانه عامری 22 ساله و فاطمه فرحی 1۹ ساله، نام هایی هستند که 
در سال گذشته خورشیدی به شکل فجیعی به دالیل »ناموس پرستانه« به قتل 
رسیدند، اما رویکرد رسانه های حکومتی و یا نهادهای تصمیم گیرنده در مقابل 
تکرار چنین فجایعی، بیشتر جانب سکوت را داشته اند تا تالش برای روایت کردن 
حقیقت و اقدام عملی جهت جلوگیری از تکرار چنین جنایت هایی. بی شــک 
رویکرد دســتگاه قضایی و قوانین موجود در چنین پرونده هایی و به تعبیری 
محافظت قانون از قاتالن، مهمترین جایگاه برای تغییر این وضعیت اسف بار و 

غیرانسانی برای بخش بزرگی از جامعه زنان در ایران است.
کمپین حقوق بشر در ایران
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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.

اعتراضات رانندگان کامیون؛ 
کاروانی برای آزادی

 یا خیزش راست گرایان 
علیه امنیت و اعتدال

همه چیز از پانزدهم ژانویه و مشخصاً 
زمانی آغاز شــد که دولت جاستین 
تــرودو به رغم آگاهــی از مخالفت ها 
و اعتراضــات احتمالی کامیون داران، 
موضع رســمی و قاطع خود را درباره 
الزام واکسیناسیون رانندگان سفرهای 
فرامــرزی اعــالم کرد. طبــق اعالم 
اتاوا این راننــدگان برای عبور از مرز 
و ورود دوباره به کشــور باید به طور 
کامل واکسینه شده باشند در غیر این 
صورت باید به قرنطینه دوهفته ای و 
تست های غربالگری اجباری تن دهند.
این تصمیــم از همان ابتــدا صدای 
اعتراض بسیاری از کامیون داران کانادا 
را درآورد. آن هــا می گوینــد در کل 
مسیر رفت وبرگشت خود بین کانادا و 
آمریکا تنها هستند و تماس های بسیار 
کمی با دیگــران دارند بنابراین دلیل 
منطقی پشــت تصمیم دولت فدرال 

وجود ندارد.
یکی از آن ها بریان بیالرگون است که 
هفته ای دو بار فوالد از کانادا به آمریکا 
منتقل می کند. او که واکسیناسیون 
را قبول نداشت از بیم این که کارش 
را از دســت دهــد، باالخــره خود را 
واکســینه کرد. اما به گفته او خیلی 
از کامیون داران در این شــرایط کار 
خود را عوض خواهند کرد و اختالل 
در حمل ونقل جاده ای بین دو کشور 
مشکالت زیادی در زنجیره تأمین کاال 

در کانادا به وجود خواهد آورد.
یــک راننده کامیون دیگــر که مواد 
غذایــی حمــل می کنــد، می گوید 
در  پیشگیرانه ضدکووید1۹  مقررات 
کانادا به ویژه در مقایسه با مقررات رایج 
در آمریکا، بیش از اندازه سختگیرانه 

هستند.
اما برخی دیگر که خود را واکســینه 
کرده اند، تنهایی و عدم تعامل رانندگان 
در مسیر رفت وبرگشت بین دو کشور 
را قبــول ندارند و می گویند در طول 
مســیر بارهاوبارها در پمپ بنزین ها، 
فروشــگاه ها و توقفگاه های بین راهی 
با فروشندگان یا دیگر همکاران خود 
در ارتباط هستند. عالوه بر این، آن ها 
واکسیناسیون را برای تضمین سالمت 
همه از جمله خانواده های خودشــان 

ضروری می دانند.
اما رانندگان مخالف واکسیناسیون که 
انتخاب برای واکسینه شدن یا نشدن 
را حق خود می دانند، این استدالل ها 
را قبول ندارنــد و از همان روزی که 

دولت لیبرال تصمیــم خود را درباره 
واکسیناسیون اجباری رانندگان اتخاذ 
کرد، برای ســازمان اعتراضات خود 
در قالب »کاروان آزادی« دست به کار 
شــدند و اولین گروه از کامیون های 
معترض را 26 ژانویه به سمت پایتخت 

فدرال گسیل داشتند.
رانندگان خودروهای سنگین مخالف 
واکسیناسیون اجباری در همان آغاز 
حرکت اعتراضی خــود اعالم کردند 
آن قــدر در اتاوا خواهند ماند تا دولت 
ترودو را به تجدیدنظر در موضعی که 
اتخاذ کرده اســت، وادار کنند. آن ها 
امیدوارند حضورشان در اتاوا و اختالل 
این  تحت تأثیر  پایتخت  فعالیت های 
اعتراضات، جاستین ترودو را مجبور 
کند در بحث تدابیر بهداشتی ضدکرونا 

در مرزها از موضع خود کوتاه بیاید.
ســازمان دهندگان جنبش اعتراضی 
کامیــون داران، کاروان آزادی را یک 
»جنبــش تاریخــی« و حتــی یک 
»انقــالب« توصیف کــرده و اعالم 
کرده اند که هدف اصلی این جنبش 
صرفاً لغــو واکسیناســیون اجباری 
کامیون داران نیست بلکه هدف اصلی 
لغو قطعی کلیه تدابیر بهداشتی است 
که دولت فدرال به مردم تحمیل کرده 

است.
آزادی  کاروان  ســازمان دهندگان 
فهرســتی از خواســته های خود را 
نیز منتشــر کرده اند. این فهرســت 
شامل لغو پاسپورت واکسن و برنامه 
ArriveCan و همچنین پایان یافتن 
کلیه محدودیت ها و الزامات مربوط به 

واکسیناسیون علیه کووید1۹ است.
جنبــه دیگر این اعتراضات مســائل 
امنیتی بود و از همان ابتدا کارشناسان 
امنیتی زنــگ خطر را بــرای ترودو 
بــه صــدا درآوردند و دربــاره خطر 
خشونت های احتمالی و دیگر حوادث 
پیش بینی نشده در این اعتراضات به 

دولت فدرال هشدار دادند.
اســتفانی کاروین، کارشــناس امور 
امنیتی و اســتاد روابــط بین الملل 
دانشــگاه کارلتون، تاکید کرد: »هیچ 
بعید نیســت آن چه را که امروز در 
کانادا شــاهدش هستیم، به زودی به 
دیگر کشورها نیز کشیده شود. یکی از 
عناصر کلیدی این جنبش اعتراضی، 

فراملی بودن آن است.«
پلیس اتاوا که به جــدی بودن اراده 
معترضان واقف بــود، از همان ابتدا 

تدابیر امنیتی در شهر به ویژه اطراف 
تپه پارلمان را تقویــت کرد تا مبادا 

اعتراضات از کنترل خارج شود.
پیتر اســلولی، رئیس پلیــس اتاوا، 
همــان زمان تاکید کــرد: »اعتراض 
کامیون داران در شــهرهای بین راهی 
آرام، مســالمت آمیز و هماهنگ بوده 
با بخش های  و مشــارکت های الزم 
مختلف صورت گرفته است اما اوضاع 
در این جا متفاوت است زیرا اتاوا نقطه 
پایانی و مرکز ثقل همه این اعتراضات 
خواهد بود. همه معترضــان در اتاوا 
گرد هم خواهند آمد به همین علت 
برقراری نظم و امنیت برای ما به مراتب 
دشــوارتر از دیگر شهرها خواهد بود. 
قطعــاً در مدتی که قرار اســت اتاوا 
میزبان کاروان آزادی باشد، نگاه ها از 
سراسر کشور معطوف اتاوا خواهد بود 
و عملکرد ما زیر ذره بین قرار خواهد 

گرفت.«
ادارات پلیس شــهرهایی مثل انتاریو 
هم که در مســیر کاروان آزادی قرار 
داشتند، تدابیری اتخاذ کردند تا خللی 
در فعالیت های شــهر به ویــژه تردد 

عمومی ایجاد نشود.
امــا هم زمــان بــا آغــاز حرکــت 
کامیون داران معترض به ویژه از مناطق 
غربی کانادا و مشخصاً بریتیش کلمبیا 
به سمت اتاوا، شماری از کامیون داران 
در دیگر مناطق نیز حرکت اعتراضی 
خود را آغاز کردند و هر چه گذشــت 
این جنبش اعتراضی در داخل کشور 
ابعاد گســترده تری به خود گرفت و 
در آن سوی مرزها نیز موضع گیری ها 
و واکنش هایــی عمدتاً در حمایت از 

معترضان برانگیخت.
در اولین روز حضور »کاروان آزادی« 
در اتــاوا، ده ها هزار نفر در اعتراض به 
کامیون داران  اجباری  واکسیناسیون 
و همچنین دیگر تدابیر محدودکننده 
مرتبط با پاندمی تظاهــرات کردند. 
اولیــن روز تظاهرات کامیــون داران 
معترض و هواداران آن ها در پایتخت 

فدرال بیشتر حالت یک جشن را برای 
حامیان جناح راست افراطی به خود 
گرفته و فرصت مناسبی برای رقص 
و آواز تظاهرکنندگان فراهم کرده بود.
برخی از معترضان تابلوها و پرچم هایی 
بــر روی مجســمه تــری فاکس، 
کردند.  نصب  پژوهشــگر ســرطان 
جیم واتسون شهردار اتاوا تاکید کرد 
مخالفان واکسن با این نوع حرکات و 
نمایش ها نمی توانند حرف خود را به 

کرسی بنشانند.
برخی از پرچم های کنفدراسیون که 
برای اولین بار در جنگ داخلی آمریکا 
برده داری  ایالت های طرف دار  توسط 
اســتفاده شــده بود، و اکنون بیشتر 
توسط طرف داران برتری سفیدپوستان 
مورداستفاده قرار می گیرد، در تجمع 
معترضان به واکسیناســیون در اتاوا 
به چشم می خورد. عالیم و نمادهای 
دیگری ازاین دســت نیز در تظاهرات 
اتاوا دیده می شــد کــه یکی از آن ها 
پرچم »گادسدن« بود که برای جناح 
راســت افراطی به نماد آزادی خواهی 

تبدیل شده است.
برخی معترضان با دردست داشــتن 
پالکاردهایی مدعی شدند که ویروس 
کرونا کسی را نمی کشد و منبع قدرت 

سیاستمداران را جهالت مردم است.
همچنیــن در اولیــن روز تظاهرات 
اتــاوا عالیم و نمادهای زیادی نیز که 
متعلق به همسایه جنوبی کانادا است 
در خیابان های پایتخت فدرال دیده 
می شد: پرچم های آمریکا، شعارهایی 
علیه پرزیدنت جو بایدن، عروسکی از 

دونالد ترامپ در یکی از کامیون ها.
شعارهای انتقادی و حتی توهین آمیز 
به جاستین ترودو که بیانگر نارضایتی 
و خشم از عملکرد دولت لیبرال بود در 
تظاهرات کاروان آزادی بیشتر از دیگر 
شعارها مشهود بود. در همین رابطه 
شــعارهای تندی هم علیه جاستین 
تــرودو و همچنیــن فرانســوا لوگو 
نخست وزیر کبک در چندین پلتفرم 

وب به نمایش گذاشته شد.

واکنش های داخلی به کاروان آزادی

جاســتین ترودو که مخاطب اصلی 
خطاب  است،  معترض  کامیون داران 
به معترضان در اتاوا تاکید کرده است 
که با ســروصدا و هیاهو نمی توان به 
پاندمی پایــان داد. بــه گفته ترودو 
کامیون دارانی که به تظاهرات در اتاوا 
ادامه می دهند یک اقلیت کوچک به 
حاشیه رانده شده هستند که با افکار 
عمومی کانادا ســنخیتی ندارند. به 
گفته ترودو همه کانادایی ها حق دارند 
دیدگاه مخالف خــود با دولت را ابراز 
کنند اما حق تهدیــد یا آزار و ارعاب 
هم وطنــان خود یا اشــاعه پیام های 

نفرت آفرین را ندارند.
ترودو برخی رفتارهای توهین آمیز و 
زننده تظاهرکنندگان از جمله توهین 
به مقبره سرباز گمنام، مجسمه تری 
فاکس و استفاده از عالیم و نمادهای 
نژادپرســتانه از جمله صلیب نازی ها 
را محکوم امــا تصریح کرد که دولت 
برای پایان دادن به اعتراضات به گزینه 

توسل به زور فکر نمی کند.
تــرودو با تاکید بر ایــن که مقامات 
فــدرال از نزدیک تحوالت مربوط به 
جنبش کامیون داران معترض را دنبال 
می کننــد، تصریح کــرد دولت برای 
مدیریت اوضــاع ابزار و نیروی الزم از 
جمله پلیس و ژاندارمری را در اختیار 
دارد اما فعالً نیازی نمی بیند که برای 
پایان دادن به تظاهرات شهروندان خود 
از آن ها استفاده کند. تهدید، خشونت، 
صحبت های توهین آمیز و اســتفاده 
از نشــانه ها و نمادهــای نفرت انگیز 
غیرقابل قبول است. همه باید بدانند 
که نیروهای پلیــس نیز برای حفظ 
نظم و مدیریت اوضاع مطابق با وظیفه 
خود عمل می کنند. ترودو در همین 
فرصت از سیاستمدارانی که از ترس 
بهره برداری می کنند، خواست  مردم 

به پیامد اظهارات و اقدامات خود فکر 
کنند.

اشــاره ترودو به شخصیت هایی مثل 
ارین اوتول بود که آشــکارا از جنبش 
اعتراض آمیــز کاروان آزادی حمایت 
کرده اند. ارین اوتول رهبر برکنارشده 
حــزب محافظه کار کانــادا در پایان 
نشســت های دوروزه حزب خود در 
اتاوا، بر حمایت خود از کامیون داران 
معترض تاکید کــرد. آقای اوتول که 
ابتدا از حمایت مســتقیم و صریح از 
کاروان آزادی خــودداری می کرد، در 
نهایت دل به دریا زد و با کنارگذاشتن 
احتیــاط نه تنها بر حمایــت خود از 
معترضــان تاکید کــرد بلکه حتی 
با نماینــدگان آن ها  تصمیم گرفت 
دیدار کند. رهبر محافظه کاران تاکید 
کرد کامیــون داران نیــز مثل همه 
شهروندان کانادایی باید بتوانند صدای 
خود را به گوش دولت برسانند. اوتول 
با تاکید بر این که کشــور این روزها 
به شــدت دچار تفرقه و دودســتگی 
است، از نحوه مدیریت پاندمی توسط 
جاستین ترودو انتقاد کرد و او را عامل 
اصلی »خستگی« کانادایی ها دانست.

اسکات مو، نخست وزیر ساسکاچوان، 
نیــز با انتقاد از سیاســت های دولت 
فــدرال حمایت خــود را از جنبش 
کاروان آزادی اعالم کرده است. آقای 
مو که معتقد اســت اجباری کردن 
واکسیناســیون برای کامیــون داران 
فقط به اقتصاد کشــور لطمه خواهد 
زد، تاکید کرد سیاست واکسیناسیون 
اجباری در مرزها هیچ معنا و مفهومی 

ندارد.
معتقد  ساســکاچوان  نخســت وزیر 
اســت که واکسیناسیون مانع از ابتال 
بــه کوویــد1۹ نخواهد شــد و یک 
کامیون دار واکســینه نشده به همان 
اندازه می تواند موجب انتقال ویروس 
شــود که یک کامیون دار واکســینه 
شده. اسکات مو خودش را مثال زده 
که واکسینه شده و حتی دوز تقویتی 
هم زده، اما باز هم بیمار شــده است 
هر چند شدت بیماری اش حاد نبوده 

است.
به گفته نخســت وزیر ساسکاچوان، 
سیاســت فدرال در زمینه مقابله با 
پاندمی تا همین جــا هم هزینه های 
زندگی را افزایش داده و بســیاری از 
شهروندان را دچار دردسر کرده است. 
ادامه این سیاســت می تواند خطرات 
بزرگی برای اقتصادی کشور و به ویژه 

زنجیره تأمین ایجاد کند.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک، هم 
تاکید کــرده آن هایی کــه اعتراض 
می کنند اقلیتی معدود هســتند اما 
الزم است که دست دوستی به سمت 
آن ها دراز کنیــم چرا که به خدمات 

آن ها نیاز داریم.«
وضعیت آشفته اتاوا صدای داگ فورد، 
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نخســت وزیر انتاریو، را هــم درآورد. 
آقای فورد در اولین موضع گیری خود 
در قبــال کاروان آزادی در اتاوا تاکید 
کرد از حق تظاهرات مســالمت آمیز 
حمایت می کنــد اما رفتــار برخی 
معترضان واقعاً آشــفته کننده است. 
آقای فورد به طور مشخص به استفاده 
از نمادهای نازیسم، توهین به بناهای 
یادبود و برخی نمادهای تفرقه افکن و 
نفرت آفرین که در تظاهرات اتاوا دیده 
شده است، اشاره کرد. جناح مخالف 
از این که داگ فــورد این قدر دیر به 
تحوالت اتاوا واکنش نشان داد، انتقاد 

کرد.
جاگمیت ســینگ، رهبر حزب نیو 
دموکراتیک کانــادا، نیز در پنجمین 
ســالگرد حمله خونین به مســجد 
جامع کبک با اتخــاذ موضعی کاماًل 
متفاوت با موضع اوتول، ضمن انتقاد 
از محافظــه کاران کــه از تظاهرات 
کامیون داران در اتــاوا حمایت کرده 
و آن ها را صلح طلب و میهن پرســت 
توصیف کرده اند، تاکید کرد جنبش 
افرادی رهبری  کاروان آزادی توسط 
برتری جویی  طرف دار  که  می شــود 
و تفوق سفیدپوســتان هســتند و 
اســالم را یک بیماری می دانند این 
در حالی اســت که درست پنج سال 
پیش در چنین روزی یک افراط گرای 
اسالم ستیز تحت تأثیر چنین افکاری 
به نمازگزاران در مسجد کبک حمله 

کرد و شش نفر را کشت.

واکنش های خارجی به کاروان آزادی

جنبــش اعتراضــی کامیــون داران 
کانادا  در  واکسیناســیون  مخالــف 
از همــان روزهــای ابتدایــی برخی 
شخصیت ها در همســایه جنوبی را 
نیز به واکنش ترغیب کــرد. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا آشــکارا 
از جنبــش کاروان آزادی حمایــت 
کرد. رئیس جمهور پیشین آمریکا از 
جنبش مخالفان واکســن حمایت و 
آن را دفــاع از آزادی ها توصیف کرد. 
پســرش دونالد ترامــپ جونیور، نیز 
شرکت کنندگان در کاروان آزادی در 
کانادا را »وطن پرستان مخالف تبعیض 

بهداشتی« خواند.
یک عضــو جمهوری خــواه مجلس 
نماینــدگان از ایالت تگــزاس نیز با 
معترضان کانادایی ابراز همبســتگی 
کرد و حتی در اوج اعتراضات در اتاوا 
عمداً یا سهواً به اشتباه اعالم کرد که 
جاســتین ترودو کانادا را ترک کرده 

است.
بازیکن ســابق هاکی  تئو فلــوری، 
کانادا در آغــاز حرکت کاروان آزادی 
به سمت اتاوا، در برنامه ای در شبکه 
فاکس نیوز اعــالم کرد: »حدود یک 
میلیــون و 4۰۰ هــزار تظاهرکننده 
مخالف واکسیناســیون در اتاوا گرد 

هم می آینــد. امــروز در کانادا یکی 
از بزرگ تریــن انقالب هــا در جریان 
اســت. کامیون داران معترض آن قدر 
در اتاوا می مانند تا جاســتین ترودو 
یا از ســمتش استعفا کند یا این که 
حقوق و آزادی های ازدست رفته را به 

ما بازگرداند.«
ایــالن ماســک، میلیــاردر معروف 
آمریکایی و مدیرعامل شرکت تسال، 
نیز در صفحه توییتر خــود از اقدام 
کامیــون داران معتــرض کانادایــی 

استقبال کرده است.
یک گروه فیسبوکی مرتبط با جنبش 
اعتراضی کامیــون داران در کانادا، در 
اســترالیا راه اندازی شد و خیلی زود 

هزار دنبال کننده پیدا کرد.
پلتفرم آمریکایــی Gab نیز که یک 
شبکه اجتماعی است و برخی آن را به 
ترویج افکار و دیدگاه های افراط گرایانه 
متهم می کنند، حمایت خــود را از 

کاروان آزادی اعالم کرده است.

کجا  از  آزادی  کاروان  هزینه هــای 
تأمین می شود؟

کمپین تأمین مالــی کاروان آزادی 
چهارشنبه شــب دوم فوریه از پلتفرم 
این  GoFundMe برداشــته شد و 
شــرکت در وبســایت خود با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کرد پلیس شــواهد 
و مدارکی در اختیار دارد که نشــان 
کامیــون داران  تظاهــرات  می دهد 
معتــرض کــه در ابتــدا ماهیــت 
مســالمت آمیز داشــت با اشــغال، 
مزاحمت، رفتار خشونت آمیز و برخی 
فعالیت هــای غیرقانونی دیگر همراه 
شده اســت. پس از بررسی شواهد و 
وقایع مربوطــه و گفتگوهای متعدد 
با مسئوالن اجری قانون و همچنین 
مقامات شــهرداری بــه این نتیجه 
جمــع آوری  کمپین  که  رســیدیم 
کامیــون داران  مالــی  کمک هــای 
معترض ناقض شــرایط و معیارهای 

خدمات رسانی شرکت است )طبق بند 
۸ که ترویج خشونت و توسل به آزار 
و اذیت را منع کرده است( و به همین 

علت کنار گذاشته می شود.
طبق بیانیه GoFundMe، ســازمان 
دهندگان تأمین مالی کاروان آزادی 
برنامه مشخصی را برای توزیع اولین 
یک میلیون دالر جمع آوری شده ارائه 
و تاکید کرده بودند که این وجوه بین 
کامیون هایی که در قالب کاروان آزادی 
به اتاوا ســفرکرده اند، توزیع می شود. 
اما باتوجه به تغییر و تحوالتی که در 
شــرایط ایجاد شده است، هیچ مبلغ 
دیگری به طور مســتقیم در اختیار 
سازمان دهندگان کاروان آزادی قرار 
نخواهد گرفت. ما با سازمان دهندگان 
این جنبش همکاری خواهیم کرد تا 
اعتبارات جمع آوری شــده باقی مانده 
به مؤسسات خیریه معتبر مورد تأیید 

GoFundMe ارسال شود.
تأمیــن  کمپیــن  وب ســایت  در 
مالــی کاروان آزادی، فقــط یــک 
فــرم درخواســت بازپرداخت وجوه 
 GoFundMe به حســاب  واریزشده 
نمایش داده شده و در آن تصریح شده 
است که حامیان مالی کاروان آزادی 
بازپرداخت  درخواست های  می توانند 
خــود را تا 1۹ فوریــه 2۰22 قبل از 

نیمه شب ارائه کنند.
اما ســازمان دهندگان کاروان آزادی 
نیز دســت روی دســت نگذاشته و 
کمپین تأمیــن مالی اعتراضات خود 
را به پلتفرم تأمیــن مالی اجتماعی 
GiveSendGo کــه خود را اولین و 
مهم ترین سایت تأمین مالی رایگان 
مســیحی معرفی می کنــد، منتقل 

کردند.
تامارا لیچ، سخنگوی کاروان آزادی، در 
ویدئویی که بعدازظهر جمعه 4 فوریه 
منتشر شد، انتقال کمپین تأمین مالی 
اجتماعی کاروان آزادی را اعالم کرد. 
وب سایت GiveSendGo جمع آوری 
16 میلیون دالر را برای کاروان آزادی 

قــول داده اســت و درحالی که هنوز 
چند ساعت بیشــتر از آغاز کمپین 
تأمین مالی کاروان در این وب سایت 
نگذشــته بود، بیش از ۸۰ هزار دالر 

جمع آوری شد.
توقــف کارزار تأمین مالــی کاروان 
آزادی در GoFundMe پــس از آن 
اتفــاق افتاد که یکــی از کمیته های 
پارلمان فدرال به اتفــاق آرای اعضا، 
مسئوالن این ســایت را احضار کرد 
تا به سؤاالت و شــبهات نمایندگان 
دربــاره تأمیــن مالی جنبشــی که 
پایتخت را فلج کرده اســت، پاســخ 
دهند و به پارلمان اطمینان دهند که 
کمک های مالی جمع آوری شــده در 
جهت اشاعه افراط گرایی، برتری جویی 
سفیدپوستان، یهودی ستیزی و دیگر 
اقدامات انزجارآفرین استفاده نخواهد 

شد.
 GoFundMe طرح احضار مسئوالن
ابتکار آلیســتر مک گرگور نماینده 
حزب نیودموکرات از بریتیش کلمبیا 
بود که محافظه کاران و بلوک کبکی از 

آن حمایت کردند.
یکی از ســؤاالت نمایندگان فدرال از 
مسئوالن GoFundMe این بود که 
چگونه آن ها از هدایای مالی ناشناس و 
کمک های مالی خارجی به گروه های 
آن ها  می کنند.  جلوگیــری  افراطی 
همچنین خواستار ضمانت هایی شدند 
مبنــی بر این که یــک میلیون دالر 
که تا این مرحله در اختیار ســازمان 
دهنــدگان کاروان آزادی قرار گرفته 
است، برای ترویج افکار و فعالیت های 

غیرقانونی استفاده نخواهد شد.
در همین طرح به درخواســت طالب 
نورمحمد، نماینده لیبرال، از مسئوالن 
مرکز تحلیل تراکنش ها و گزارش های 
مالی کانــادا )FINTRAC( که واحد 
اطالعــات مالــی کانادا محســوب 
می شود، برای حضور در کمیته فدرال 

دعوت به عمل آمد.
آلیســتر مک گرگور تاکید کرد: »تا 

همین جای کار بیش از 1۰.1 میلیون 
دالر کمــک از طرف بیــش از 12۰ 
هزار اهداکننده به جنبش اعتراضی 
کامیون داران جمع شده است این در 
حالی است که بسیاری از اهداکنندگان 
ناشناس هستند و بسیاری از آن ها نیز 
در خارج از حوزه قضایی کانادا حضور 
دارند. الزم اســت که درباره همه این 

مسائل شفاف سازی شود.«
کــه  مالــی  تجزیه وتحلیل هــای 
کارشناسان سی بی سی انجام داده اند، 
حکایت از آن دارد که حداقل یک سوم 
حامیان مالی کمپیــن مالی کاروان 
 GoFundMe پلتفــرم  در  آزادی 
ناشــناس هستند یا هویت ساختگی 

دارند.
در بخش بیــان دیدگاه های کاربران 
در پلتفــرم GoFundMe برخی از 
اعالم  مالی  کمک های  اهداکنندگان 
کرده اند که در کشورهای دیگر مثل 
یا لهستان  انگلیس، استرالیا  آمریکا، 

حضور دارند.
آلیســتر مک گرگــور در مصاحبه 
بــا الپرس تاکیــد کرد پــس از آن 
پیشنهاد دعوت و سؤال از مسئوالن 
GoFundMe را مطــرح کــرده که 
پلیس اتاوا با انتشــار بیانیه ای از این 
مســئله ابراز نگرانی کــرد که یک 
»عنصر« سؤال برانگیز مهم مستقر در 
همسایه جنوبی در تأمین مالی کاروان 
آزادی مشارکت داشــته است. مک 
گرگور افزود پلیــس درباره ماهیت، 
اهداف و انگیزه های بسیاری از حامیان 
مالی کاروان آزادی کمترین اطالعاتی 
ندارد و این مسئله کم اهمیتی نیست 

که بخواهیم آن را نادیده بگیریم.
اما بلــوک کبکی که ظاهــراً قضیه 
ایــن حرف ها  از  را نگران کننده تــر 
می داند، از این هم فراتر رفته و با ارائه 
پیشنهادی از کلیه نمایندگان فدرال 
خواست آشــکارا و به صراحت اشغال 
محوطه پیرامون پارلمــان فدرال در 
اتــاوا را به عنوان یک اقدام غیرقانونی 
محکوم کنند. بااین حال طرح بلوک 
کبکی به علت عدم کسب آرای الزم 

به تصویب نرسید.
در آن ســوی جبهــه نیز ســازمان 
دهندگان کاروان آزادی دســت به کار 
شــده اند و به گفته کیت ویلسون، از 
مســئوالن مرکز عدالت و آزادی های 
مصــرح در قانون اساســی، رهبران 
کاروان آزادی روندهای قانونی را آغاز 
کرده اند تا بیــش از 1۰ میلیون دالر 
کمکی که GoFundMe جمع آوری 
کرده اســت، بــرای کامیــون داران 

معترض زنده کنند.
یکی از نماینــدگان معترضان تاکید 
کرد کلیــه اطالعاتی را کــه درباره 
نحوه جمــع آوری کمک های مالی و 
منشأ آن ها از ما درخواست شده بود 
در اختیار مســئوالن قرار داده ایم و 
اطمینان داریــم محدودیت هایی که 

به کاروان آزادی تحمیل شده است، 
برداشته خواهد شد.

دیوید مورین، استاد دانشگاه شربروک 
و دارنده کرســی یونســکو در زمینه 
پیشــگیری از تندروی و افراط گرایی 
خشونت بار، با اشاره به دخالت مقامات 
فدرال کانــادا در رونــد جمع آوری 
کمک های مالی برای کاروان آزادی، 
تاکید کــرد باتوجه به پیوندهایی که 
جایگزین  راســت  جناح هــای  بین 
)alt-right( کانــادا و آمریــکا وجود 
دارد، این گونــه مداخالت چندان هم 

تعجب آور نیست.
آقــای مورین می گویــد نه تنها این 
احتمــال وجود دارد که بخشــی از 
بودجه مورداســتفاده در سازماندهی 
کاروان آزادی از منابعــی در ایــاالت 
متحــده تأمین شــده باشــد، بلکه 
حتــی باتوجه به وجــود پرچم های 
کنفدراسیون در تظاهرات اتاوا، دور از 
ذهن نیست که شهروندان آمریکایی از 
مرز عبور کرده و برای تظاهرات به اتاوا 
آمده باشند. پرچم های کنفدراسیون از 
جمله نمادهایی بود که در اولین روز 
تظاهــرات کاروان آزادی در محوطه 

مقابل مجلس عوام موج می زد.
آقای مورین افزود در تظاهرات اوتاوا 
حتی پرچم هــای متعلق بــه گروه 
»ســه درصدی ها« را کــه یک گروه 
شبه نظامی آمریکایی است، به چشم 
خود دیده است. این گروه از عامالن 
اصلی تهاجم طرف داران دونالد ترامپ 
به ســاختمان کنگره در تاریخ ششم 
ژانویه 2۰21 بود. دولت فدرال کانادا 
از تابستان گذشــته نام این گروه را 
در فهرست ســازمان ها و گروه های 

تروریستی وارد کرد.
استاد دانشگاه شــربروک بدون این 
که به کشــور مشخصی مثل روسیه 
اشــاره کند افزود برخی کشورهای 
دیگــر هم هســتند که به داشــتن 
انگیزه های مغرضانه و تالش برای بر 
هم زدن ثبات و آرامش کشــورهای 
غربی شهرت دارند. گروه های اوباش 
اینترنتی تحــت اداره یا حمایت این 
کشورها برای دامن زدن به اعتراضات، 
نارضایتی ها و احتماالً اغتشاشاتی که 
در کشــورهای غربی شکل می گیرد، 

تالش می کنند.
آقــای موریــن معتقــد اســت که 
درهرصــورت دولت فدرال کانادا باید 
طی هفته هــا و ماه هــای آینده نیز 
همچنان هوشــیار باشد و از سازمان 
دهنــدگان کمپین هــای حمایــت 
مالــی معترضان کانادایــی از جمله 
بگیرد  GoFundMe حســاب پس 
حتی اگر صرفاً مســئله جلوگیری از 
اختالس احتمالــی کمک های مالی 
اهداکنندگان در میان باشــد. مورین 
تاکید کرد الزم است که دولت برای 
این کار یک سازوکار نظارتی دقیق به 

ادامه در صفحه بعداجرا گذارد.
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سیستم حقوقی کانادا 
درباره  الزامات واکسن در محل کار 

چه می گوید؟
که  می گویند  حقوقی  کارشناســان 
چالش های قانونی دستورهای واکسن 
کارفرمایان و اقدامات بهداشــتی در 
این زمینــه در حال کنار گذاشــته 
شدن  هســتند. به گزارش هفته و به 
نقل از »سی تی وی«، آنان می گویند 
که بیشتر پرونده ها درباره ی شکایات 
کارکنان از کارفرمایــان در اتحادیه 
اســت که روند رسیدگی سریع تر در 

سنجش با دادگاه ها دارد.
کارشناســان بر این باورند که رای ها 
صــادر شــده نشــان می دهند که 
تصمیم گیرنــدگان جانب احتیاط را 
رهــا کرده اند و خطرات ســالمتی را 
برای کارکنان و توده ی مردم دســت 

کم گرفته اند.
آدام ساواگلیو، وکیل کار، گفته است: 
»تصمیمات آغازین به وضوح به سود 
کارفرمایان و تعهدشــان برای حفظ 

ایمنی محل کار بوده است«.
تصمیــم داوری اخیر بین شــرکت 
هیدرو وان و اتحادیه ی کارگران برق، 
شکایات چندین کارگر را که به دلیل 
رعایت نکردن سیاست واکسیناسیون 
در مرخصی بی حقوق به سر می بردند، 
رد کــرد. ایــن سیاســت، کارگران 
واکسینه نشــده را وادار می کرد که 

آزمایش  بدهند.
کارشــناس پرونده گفته اســت که 
هیــدرو وان به تعهــدات خود تحت 
قانون ایمنی و بهداشت شغلی برای 
در پیش گرفتــن اقدامات احتیاطی 
خردمندانه در راســتای محافظت از 
ســالمت و ایمنی کارکنــان خود و 
مردمی که به آنها خدمت می کنند، 
عمل کرده است. او همچنین موضع 
اتحادیه را مبنی بر اینکه کارگران باید 

از خانه کار می کردند رد کرده است.
یو .اف .ســی .دبلیو.  دیگر،  موردی  در 
کانادا اســتدالل کرد که سیاســت 
واکسن بونگو کانادا در الزام کارکنان 
به افشای اطالعات بهداشتی شخصی 
خود، اســتفاده غیرمنطقــی از حق 

مدیریت است.

معترض  کامیــون داران  تظاهرات 
قانونی است؟

تردیدی نیست که حق تظاهرات در 
کانادا به موجب قانون اساســی کشور 
حقی بنیادین برای همه شــهروندان 
اســت اما آیا می توان حضور کاروانی 
بــزرگ از کامیون هــای معترض که 
فعالیت بخشی از اتاوا را مختل کرده 

است، تظاهرات نامید؟
لوئی-فیلیپ المبرون اســتاد حقوق 
دانشــگاه الوال در این باره می گوید: 
ســروصدای گوش خراش، رفتارهای 
تهاجمــی و محدودیت هــای تردد 
در اعتراضات اتاوا به گونه اســت که 
به راحتی نمی تــوان این اعتراضات را 
منطبق با حــق آزادی بیان و آزادی 
تظاهــرات قلمداد کــرد. مهم ترین 
مســئله در تظاهرات اتاوا این است 
که ببینیم آیا واقعاً آغاز آزادی عده ای 
به پایان آزادی عــده ای دیگر منجر 
می شود؟ در بحث حقوق و آزادی های 
فردی، همه چیز ســیاه یا همه چیز 
سفید نیست که بتوان به راحتی درباره 
آن ها قضاوت کرد. تقریباً همیشه همه 
چیز خاکستری است. اما در این اصل 
نمی تــوان تردید کرد کــه تظاهرات 
حق بنیادین همه است و از حمایت 
قانون اساســی و مراجع قضایی نیز 
برخوردار است. اما همین آزادی بیان 
نیز غالبــاً از برخی محدودیت ها رنج 

می برد. دستگاه های حاکم می توانند 
این محدودیت ها را باتوجه به شرایط 
موجود اعمال کننــد. به عنوان مثال، 
همه گیــری کرونــا محدودیت های 
بیشتری را در مورد حقوق و آزادی های 
فردی و اجتماعی نســبت به شرایط 
عادی توجیه می کند. درباره تظاهرات 
هــم باید گفت که هر تظاهرات و هر 
شــکل اعتراضی نمی تواند از حمایت 

آزادی بیان برخوردار باشد.
آقای المبــرون افزود تظاهراتی مثل 
جنبش کاروان آزادی در اتاوا که تردد 
را به صورت طوالنی مدت مختل کرده 
و با ایجاد موانع، مشکالتی در زندگی 
روزمره شــهروندان به وجود آورده، 
نمونه بارزی اســت که طبق قوانین 
کانادا و دستورالعمل های دیوان عالی 
کانادا نمی تواند از با اصل آزادی بیان و 

آزادی تظاهرات توجیه شود.

کاروان آزادی محافظه کاران را دچار 
تفرقه کرده است

حــزب محافظه کار ایــن روزها حال 
روز خوشــی ندارد. پــس از آن که 
برکنــاری ارین اوتول، رهبر ســابق 
حزب محافظه کار، تزلزل در صفوف 
این حزب را نمایان ســاخت اکنون 
در شــرایطی که انتخابات ریاســت 
حزب در راه است، جنبش اعتراضی 
کامیــون داران معتــرض یــا همان 

»کاروان آزادی« وحــدت این حزب 
را با آزمون جدیدی روبرو کرده است.

پییر پل-اوس، نماینده کبکی حزب 
محافظــه کار، در توییتــر خــود به 
پایتخت فدرال« توســط  »محاصره 
کامیون داران معترض اشــاره کرد و 
نوشت: »شــاید انگیزه کامیون داران 
معترض قابل درک باشد، اما اوضاعی 
که اکنون در اتاوا ایجاد شده با آن چه 
تصور می شد، متفاوت است؛ بنابراین 
من خواستار آن هستم که معترضان 
خیابان های شــهر را خلوت کنند و 
به اشــغال پایتخت که تحت رهبری 
آنارشیســت  گروه های  و  رادیکال ها 

صورت گرفته است، پایان دهند.«
اما دین آلیســون، نماینــده حزب 
محافظــه کار از انتاریو، در واکنش به 
پیام توییتری پل-اوس نوشــت: »به 
دیدگاه همکار خود احترام می گذارم 

اما در این زمینه کامالً با او مخالفم.«
جینــی روت، نایب رئیس شــرکت 
محافظه کار،  فعــال  و  روابط عمومی 
تظاهرات ضد واکسیناسیون در اتاوا را 
بازتاب یک حس عوام گرایانه دانسته 
و تاکید کرده است که محافظه کاران 
باید با آن کنار بیایند. خانم روت اذعان 
کرده که کاروان آزادی به یک موضوع 
چالش برانگیز در میان محافظه کاران 
کانادا تبدیل شده اســت آن هم در 
شرایطی که این حزب در جستجوی 

یک رهبر جدید قدرتمند است.
خانم روت افزود: »به نظر من مسئله 
اصلی این نیســت که آیا باید بیشتر 
به ســمت راست متمایل شویم یا به 
سمت چپ. مهم این است که چگونه 
می توانیــم برای حــرف دل مردمی 
که احســاس می کنند زندگی شــان 
پاندمی  محدودیت هــای  تحت تأثیر 
به هم ریخته اســت و واقعاً نمی دانند 
که دیگر چه نقشی در جامعه باید ایفا 

کنند، گوش شنوا باشیم.«
ارین اوتول که به علــت ناکارآمدی 
خود به ویژه در انتخابات فدرال گذشته 
ســرانجام با رأی عدم اعتماد اعضای 
حزب محافظــه کار از ریاســت این 
حزب برکنار شد، آشکارا به حمایت 
از کامیون داران معترض برخاســت و 

حتی با آن ها گفتگوهایی هم داشت.
اکنــون کاندیس برگن کــه به طور 
موقت سکان هدایت کشتی طوفان زده 
محافظه کاران را به دست گرفته است، 
باید تــالش کند اختالفاتــی را که 
کاروان آزادی در داخــل ایــن حزب 
به وجود آورده اســت، مدیریت کند 
و از آشفتگی بیشتر اوضاع در صفوف 

داخلی حزب جلوگیری نماید.
از انجمــن حزبی محافظه کاران خبر 
رســیده که جانشــین موقت اوتول 
خطاب به نمایندگان حزب گفته است 
که »فکر نمی کنم کــه باید از آن ها 

)معترضان( بخواهیم به خانه های خود 
بازگردند«.

اما جمعه شب درحالی که پلیس اتاوا 
منتظــر ورود گروه هــای دیگری از 
کامیون های معترض بود، خانم برگن 
با انتشار بیانیه ای پایان مسالمت آمیز 
از بن بست کنونی در پایتخت فدرال 
را خواستار شــد. خانم برگن خطاب 
به کامیــون داران تاکید کرد: آرامش 
و شــکیبایی خود را حفظ کنید، از 
اقدامــات تنفرآمیز، نژادپرســتانه و 
گرایش های  بپرهیزید.  خشونت آمیز 
سیاسی اهمیتی ندارند، آن چه همه 
ما می خواهیم پایان یافتن تظاهرات و 

محدودیت ها است.«
عالوه بر خانم برگن بسیاری از اعضای 
دیگر حــزب محافظه کار نیز حمایت 
آشــکار خود را از تظاهرکنندگان و 
آرمان آن ها اعالم کرده اند. اما سناتور 
دنیس پترسون از جمله محافظه کارانی 
اســت که دیدگاهی کامــالً متفاوت 
دارد و جمعه شــب نیز در اعتراض به 
موضع گیری هــای مقامات حزب در 
حمایت از کاروان آزادی، مجمع حزبی 
محافظه کاران را به منظور پیوستن به 
»گروه ســناتورهای کانادایی« ترک 
کرد. »گروه ســناتورهای کانادایی« 
شــامل 1۳ عضو اســت که با انتشار 
بیانیه ای از پیوســتن سناتور دنیس 
پاترسون به این گروه خبر داد با تاکید 

بر این که این ســناتور همواره مورد 
مختلف  احزاب  طــرف داران  احترام 
بوده است، ابراز امیدواری کرد بتواند 
همچنان برای ساکنان سرزمین های 

شمالی مفید واقع شود.
آقای پترســون پس از ایــن اتفاق با 
انتشار پیامی در حساب کاربری خود 
در فیس بوک تاکید کرد: »من از آن 
چه که این روزهــا در اتاوا و جنبش 
به اصطالح »کاروان آزادی« می گذرد، 

صریحاً و عمیقاً متأسف هستم.«
سناتور پترسون تاکید کرد: »حمایت 
از هــر کــس کــه پرچم نــازی یا 
کنفدراسیون را در دست می گیرد یا 
به مجسمه تری فاکس و مقبره سرباز 
گمنام توهین می کنــد، به هیچ وجه 
قابل توجیه نیست و گفته های او هم 
نمی تواند قابل احترام باشد. اگر شما 
هم خودرو خود را با زیر پا گذاشــتن 
قانون و مقررات در یک معبر عمومی 
مثل مرکز شهر و مشخصاً تپه پارلمان 
پارک کنید و حق شهروندان عادی را 
برای زندگی عادی مختل کنید، با این 
کار به قانون دهن کجی کرده اید و این 

کار شما قابل اغماض نیست.«

منابع: رادیو کانادا؛ سی.بی.سی نیوز، 
ژورنال دومونرویال و الپرس

ترجمــه و تنظیم: اشــکان امیری 
»هفته«

در رد شــکایت، قاضــی رابرت جی. 
هرمان گفته که خط مشــی واکسن 
این شرکت، امری منطقی و بر پایه ی 
حق مدیریت برای صدور سیاست های 

محل کار است.
کارشناســان می گویند این موارد بر 
حمایت گسترده فعلی از دستورهای 
واکســن در محــل کار و اقدامــات 

بهداشتی تاکید دارند.
اما آنهــا می گویند که تعــادل بین 
حفاظت از سالمت عمومی و حفاظت 
از حقــوق و آزادی هــای کانادایی ها 
ممکن اســت به تدریج بــا کاهش 
بیماری ها و افزایش نرخ واکسیناسیون 

تغییر کند.
وین مک کی، اســتاد بازنشسته در 
دالهوسی شولیچ،  دانشــکده حقوق 
گفتــه اســت: »در نهایــت، ایــن 
محدودیت ها طبیعتاً موقتی هستند، 

نه همیشگی.«
مــک کی افزوده اســت کــه گرچه 
خستگی ناشــی از همه گیری وجود 
دارد، ولی هنوز زمان کنار گذاشــتن 
همه محدودیت ها نیست و نمی توانیم 
اجازه دهیم آونگ به شتاب در جهتی 
دیگر حرکت کنــد و اگرچه حقوق 
فردی مهم است، ولی شما حق ندارید 
دیگران را در معرض خطر قرار دهید. 
شما حقی در زمینه ی آسیب رساندن 

یا به خطر انداختن دیگران ندارید.

دادخواست غرامت ۹.۸ میلیون دالری از کامیون داران معترض

طی هفته گذشته تاکنون اعتراضات 
کاروانی که خــود را »کاروان آزادی« 
نام گذاری کرده و بیشــتر جمعیتش 
را کامیــون داران تشــکیل می دهد، 
ادامــه دارد و آن هــا پــس از گذر از 
شهرهای سرتاسر کانادا از جمله اتاوا، 
تورنتو، کبک سیتی، وینیپگ، رجینا، 
ویکتوریا، ونکوور و … در مرکز شهر 
اتاوا در نزدیکی تپه پارلمان ســکنی 
گزیدنــد و عالوه بر بســتن جاده ها، 
بوق های کامیون خود را هم به صدا در 
می آورند. تا جایی که این اعتراضات 
با شــکایت هایی از جانب شهروندان 
کانادایی روبه رو شــده است؛ از جمله 
یک دادخواست غرامت ۹.۸ میلیون 

دالری از کامیون داران معترض.
به گزارش هفته و بــه نقل از تورنتو 
استار، در همین هنگام »زکسی لی« 
که یکی از شــهروندان ســاکن اتاوا 
اســت، دادخواستی را به دادگاه عالی 
انتاریــو ارائه داد مبنی بر آزار و اذیت 
ناشــی از بوق بی وقفــه کامیون های 
کاروان اعتراضــی که باعث ســلب 
آرامش در محیط زندگی و کار، ایجاد 
ناراحتی های روحی و روانی، سردرد، 
اختالل در خواب و عدم تمرکز آن ها 
شــده است و خواســتار غرامت ۹.۸ 

میلیون دالری شد.
در این بیانیه دادخواست، از »کریس 
باربر«، »بنجامین دیچتــر«، »تامارا 
لیچ« و »پاتریــک کینگ« به عنوان 
سازمان دهندگان »کاروان آزادی« نام 
برده شده است، چراکه اسامی این 4 
نفر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
که برای ســازماندهی این اعتراضات 
راه اندازی شده، به عنوان گردانندگان 
یاد شــده اســت. همچنین از یک 
گروه 6۰ نفره به نــام »جان دو« نام 
برده شــده است که گروهی متشکل 
از مالک کامیون هایی هستند که در 
حال حاضر در منطقه اعتراضی پارک 
شده اند اما هویت دقیق آن ها مشخص 

نشده است.
در شکایت این شهروند اتاوایی آمده 
اســت: »زمانی کــه او به خــارج از 
خانه می رود، تقریباً بالفاصله توسط 

معترضان مــورد هجوم قرار می گیرد 
و ســر او فریاد می زنند که ماسکی را 
که بــرای محافظت از خود و دیگران 
در برابر ابتال به کووید1۹می پوشــد، 

بردارد.«
در این شــکایت خســارت تخمینی 
افرادی که بــه آن ها هجوم می آورند 
و مورد حمله قــرار می گیرند، 1۰۰ 
دالر در روز عنوان شــده است و اگر 
خسارت دیدگان مجبور شوند به دنبال 
خانه دیگری برای زندگی باشند نیز به 

این هزینه ها اضافه خواهد شد.
این شــهروند اتاوایی می گوید، عدم 
اقدام پلیس اتاوا که طبق دستور صادر 
شده برای آنها نمی توانند کاری برای 
مقابله با سروصدا انجام دهند، تنش 
و اضطــراب بیشــتری برایش ایجاد 
می کند، چراکــه او 14 بار با پلیس 
تماس گرفته و همین پیام را دریافت 

کرده است.
در گزارش »تورنتو استار« آمده است: 
وقتی از کریس باربر که از او به عنوان 
متهم پرونده و یکی از گردانندگان این 
اعتراضات نام برده شده است، پرسیده 
می شــود که آیا از شکایت علیه خود 
مطلع است یا خیر. او پاسخ می دهد: 

»بــرای چی؟! کامیون من از شــنبه 
کار نکرده است. تامارا کامیون ندارد 
و بنجامین هم که در این اعتراضات 
حضور داشت، دیگر از گروه اعتراضی 
خارج شده است. موفق باشید.« او که 
طبق پرونده هــای دادگاه مالک یک 
شرکت حمل ونقل از سوئیفت کرنت 
Sask )Swift Current( ساســک 

است، همچنین گفت که چندین بار 
تالش کرده اســت تا کامیون داران از 

بوق زدن خودداری کنند.
»تامــارا لیــچ« کــه یکــی دیگر از 
اعتراضات  کمپین  سازمان دهندگان 
علیه محدودیت های کرونایی اســت 
و بیــش از 1۰ میلیون دالر برای این 
تظاهــرات جمع آوری کرده اســت، 
به ونکوورســان گفــت: »زمانی که 
آلبرتا در هــر انتخابات فدرال به پای 
صندوق های رأی مــی رود، نتیجه از 
قبل توسط رأی دهندگان شرق کانادا 
تعیین شده است. در حالی که همه 
ما کانادایی هســتیم، نیازها و سبک 
زندگی متفاوتی داریــم. برای مثال، 
قانون اسلحه برای شهر تورنتو باید با 
قوانین روستایی آلبرتا متفاوت باشد. 
غرب به حزبی نیــاز دارد که حاضر 

باشد برای آنچه که برای منافع خود 
و مردمش بهترین است بجنگد، بدون 
اینکه مجبور باشــد برای رأی شرق 

شکایت کند.«
لیچ مربی ســابق بدنســازی است و 
خواننــده و نوازنده گیتــار یک گروه 
 Medicine( موسیقی در مدیسن هت
Hat( ساســکاچوان است. او ۳ سال 
پیش با حزب وکســیت )Wexit( و 
بعدهــا در حزب اســتقالل وایلدروز 
)Wildrose( که در آلبرتا ادغام شد، 
فعالیت سیاسی می کرد. هنگامی که 
لیچ و همسرش به مانیتوبا نقل مکان 
کردنــد، او وایلدروز را تــرک کرد و 
به عنوان عضو اصلی شورای حکومتی 
بــه حزب حاشــیه ای و نوپا ماوریک 
)Maverick( پیوست. ماوریک، تحت 
رهبــری موقت خود، جی هیل، وزیر 
سابق کابینه در دولت استفان هارپر 
است که از منافع غرب دفاع می کند 
و در اصــول راهنمــای خود متعهد 
می شود که »هر رأی در مجلس عوام 
توسط نمایندگان ما باید مورد بررسی 
قرار گیرد که آیا حمایت یا مخالفت 
ما برای غرب و شهروندان ما مناسب 

است.«



77 Issue 1567 Friday February 11, 2022 سال 27 شماره 1567جمعه 22 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

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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 hybrid2013 PORSCHE BOXTER 2015 Hyundai Sonata Hybrid 2019 KIA SOUL LUXURY EV

NOW: $68,566
37,000 km

Was: $70,366

 Stk#H22583A 92,000 km  Stk#U22234
NOW: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $31,856

27,000 km

Was: $33,656
NOW:$31,685

69,000 km

Was:$33,485

2019 SUBARU WRX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22602A  Stk#B22005
NOW: $19,652 

Was: $21,452
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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

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
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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
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 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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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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 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 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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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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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
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

آیا مقررات و محدودیت های 
کنونی سفر در کانادا،

 غیرمنطقی است؟

پس از شروع همه گیری، کانادا همگام با بسیاری از کشورهای دنیا، مقررات 
سختگیرانه ای را برای مقابله با شــیوع کووید-19 اتخاذ کرد. با این وجود، 
ســویه های مختلف این ویروس تاکنون جان هزاران نفر را در کانادا گرفته و 
البته خســارات مادی زیادی را نیز به کشور وارد کرده است. از سوی دیگر، 
بر خالف همه گیری ســارس، کووید-19 ظاهرا قرار نیست به این زودی از 
بین برود. اما آیا سیاست های محدودکننده ای که برای سفر کانادایی ها اجرا 

می شود، واقعا به کاهش همه گیری می انجامد؟

 )Zain Chagla( دکتر زین چالــگا
متخصص عفونی و اســتاد دانشگاه 
مک مســتر در مقاله ای در گلوب اند 
میل به تشریح دالیل ناکارآمدی این 
مقررات و ســخت گیری ها پرداخته 

است:
از آغاز همه گیری کووید-1۹، دولت 
کانادا اقداماتی نظیر محدودســازی 
سفرها و نیز کنترل سختگیرانه مرزها 
را به منظور کاهش شــیوع ویروس 
به انجام رسانده است. با وجود اینکه 
شاید این اقدامات به کاهش گسترش 
بیماری کمک کرده باشد، اما ویروس 
کووید-1۹ خــودش را به سراســر 
دنیا رســانده و این نشان می دهد که 
ممنوع  کردن سفر و نیز تست گرفتن 
از مسافران شــاید نتواند مانع خوبی 
برای شیوع بیماری باشد. همچنین 
با وجود اینکه واکسیناسیون گسترده 
به کاهــش برخــی محدودیت های 
اومیکرون  انجامید، گســترش  سفر 
موجب شد یک سری محدودیت های 
جدید برای مسافرت ها تعریف شود و 
مقرراتی جدید برای قرنطینه و الزام 
مســافران به انجام تست کووید-1۹ 
در برابر مســافران قرار گیرد. اما این 
اقدامــات می تواند به معنــای تکرار 

برخی از اشتباهات گذشته باشد.
کشورهایی مثل اسرائیل و ژاپن، پس 
از افزایش آمار مربــوط به مبتالیان 
به اومیکرون، محدودیت های بســیار 
اعمال  ســفر  برای  ســختگیرانه ای 
کردنــد. این ســختگیری ها موجب 
تاخیر در گسترش اومیکرون در این 
کشــورها شــد، پس ا زمدتی شاهد 
گسترش چشــمگیر و بسیار سریع 
این ســویه جدید در این دو کشــور 
بودیــم. جالب اســت بدانید، حتی 
پیــش از اینکه آفریقــای جنوبی در 
25 نوامبر، شناسایی اومیکرون را به 
سازمان های بین المللی گزارش دهد، 
کانادا ایــن ویــروس را در فاضالب 
شهری شناسایی کرده بود،  اما آن را 
جدی نگرفــت. وقتی یک ویروس به 
راحتی در یک جامعه از فردی به فرد 
دیگر انتقــال می یابد، احتمال انتقال 
بیماری از طریق مســافرانی که هیچ 

گونه عالیمی ندارند، چندان قابل توجه 
نیست.

درس مهمــی را آموختیــم که باید 
در آینــده به آن توجه کــرد: اینکه 
ممنوعیت دائمی سفر، امری ناممکن 
است و مردم در کشورهایی مثل کانادا 
به دالیل مختلفی به ســفر نیاز پیدا 
می کنند. موج همه گیری اومیکرون به 
ما آموخت که ارتباطات بین کشورها 
در دنیای امروز به این معناســت که 
ویــروس کرونا، بخشــی از آینده ما 
خواهد بــود و باید بــه دنبال یافتن 
راه حل هایی جهانی برای آن باشــیم. 
اومیکرون همچنین بــه ما آموخت 
که مقررات کنونی محدودیت ســفر، 
هیچ معنایی ندارد و از اثربخشی الزم 

برخوردار نیست.
اولین کاســتی مرتبط با این موضوع 
در حال حاضر، دسترســی اندک به 

تســت کووید-1۹ است. در بسیاری 
از اســتان ها، دسترســی به تســت 
پی سی آر برای کسانی که نشانه های 
ابتال به کووید-1۹ دارند، در دسترس 
نیســت. این موضوع خــودش یک 
چالش به حساب می آید. خوب است 
بدانید تست پی سی آر ممکن است تا 
چند هفته یا حتــی چند ماه پس از 
تشــخیص بیماری، همچنان نتیجه 
مثبت را نشان دهد، در حالی که شاید 
دیگر فرد اصال به بیماری مبتال نباشد. 
به عبارت دیگر، یک فرد غیر بیمار که 
قصد سفر دارد، ممکن است فقط به 
خاطر اینکه مدت ها پیش به کووید-
1۹مبتال شده، از سفر محروم شود که 
این می تواند عالوه بر ضرر مالی، او را 

مجبور به قرنطینــه دوباره کند. در 
حالی که این اقدام اصال هیچ سودی 

برای جامعه ندارد.
از ســوی دیگر، عالوه بر مشکالتی 
که این کمبود برای مسافرت مردم 
ایجاد کرده، خودم شــاهد بودم که 
چگونه مشــکالت سراسری مرتبط 
با تســت تشــخیص اومیکرون، به 
بروز دشواری هایی در ارائه خدمات 
درمانــی و مدیریــت تخت هــای 

بیمارستانی انجامید.
الزاماتی که برای تســت کووید-1۹ 
مسافران وجود دارد، پرهزینه و البته 
دردسرساز است. شیوه کنونی تست 
مســافران در مرزها، هزینه ای بیش 
از 6۰۰ میلیون دالر را روی دســت 
دولت فدرال می گذارد. از سوی دیگر، 
مسافرانی که قصد بازگشت به کشور 
را دارند، باید هزینه تست کووید-1۹ 
در خــارج از کشــور را بپردازند که 
هزینه ای  موجــب صــرف  همین 
از ســوی کانادایی ها  قابل توججه 
می شود. تکمیل و ارائه نتیجه نهایی 
تست های پی ســی آر ممکن است 
بیــش از یک هفته زمان ببرد و این 
زمان طوالنی انتظار موجب می شود 
زمان قرنطینه مسافران بدون عالیم 
بیماری که به صــورت تصادفی در 

فرودگاه های کانادا تســت می شوند 
افزایش یابد. این وضعیت همچنین 
به طوالنی شدن زمان بازگشت کادر 
درمان از سفر منجر می شود و نتایج 
این موضوع به ویژه در دروه هایی که 
نظام درمانی به آنها شدیدا نیاز دارد، 

می تواند ناخوشایند باشد.
از ســوی دیگر بــا تناقض هایی در 
مقررات فدرال و اســتانی هم روبرو 
هستیم. بر اســاس مقررات فدرال، 
بچه ها تا 14 روز پس از بازگشــت 
از ســفر، نمی توانند به مهدکودک 
یا مدرســه بروند. اما مثال بر اساس 
قوانین انتاریو، اگر آنها به کووید-1۹ 
مبتال باشــند یا با فردی مبتال در 
تماس نزدیک بوده باشــند، باید به 

مدت پنج روز قرنطینه شوند.
این بدان معنا نیست که مسافرت، 
هیچ خطــری به همراه نــدارد. اما 
ریسک مبتال شــدن به کووید-1۹ 
در کانادا و انتقال آن به فردی دیگر 
در خارج از خــاک کانادا به تدریج 
کاهش می یابد می شود و پیامی که 
دولت در قالب مقررات تدوین شده 
به مردم می دهد هم باید نشــانگر 
این موضوع باشد. باید این موضوع 
برای کانادایی ها تبیین شود که بهتر 
اســت پیش از مســافرت واکسینه 

شوند تا خطر ابتال به کووید-1۹ و بروز 
عالیم شدید در آنها کاهش یابد. اگر با 
وجود واکســینه بودن در هنگام سفر، 
همچنان با ریسک بســتری شدن در 
بیمارستان روبرو هستید، باید در برنامه 
سفرتان بازنگری کنید و یا همان موارد 
احتیاطی که در کانادا در نظر می گیرد 
را مــورد توجه قــرار دهید. همچنین 
اگر در کشوری دیگر بستری شدید یا 
سیستم درمانی با فشار شدید بیماران 
کرونایی روبرو باشــد، شاید بهتر باشد 
برنامه تان برای بازگشــت را به تعویق 
بیندازیــد. با این حال، تاکید زیاد روی 
تست کووید-1۹ به عنوان ابزاری برای 
منصرف کــردن مردم از ســفر، اقدام 

چندان درستی نیست.
در نهایت اینکه نیاز به پایش سویه های 
مختلــف کروناویروس، حتــی بدون 
دریافت تست از مســافران ورودی در 
مرزها نیز امکان پیر است. آن دسته از 
افرادی که از سفر بازگشته اند و عالیم 
بیماری دارند را می توان از طریق مراکز 
درمانی محلی مــورد آزمایش قرار داد 
و به این ترتیب، یک شــبکه سراسری 
پایش بیمــاران ایجاد کــرد. می توان 
امکان تســت داوطلبانه برای مسافران 
در فرودگاه هــا را فراهم کــرد، بدون 
اینکه نیازی به قرنطینه اجباری باشد. 
همچنین، بهبود توان مراکز محلی برای 
پایش ســویه های مختلف کووید-1۹ 
با اقداماتی نظیر تقویــت توان فنی و 
زیرساختی آنها برای انجام تست ها و نیز 
بهبود آزمایش فاضالب برای شناسایی 
ســویه های جدید از جمله شیوه هایی 
هستند که نه تنها هزینه کمتری نسبت 
به روش های کنونی دارند، بلکه کمتر 
مخل روند معمول زندگی مردم خواهند 

بود.
به تدریج که همه گیری کاهش می یابد 
و به زندگی معمول بازمی گردیم، شرایط 
مسافرت نیز باید فراهم شود. اما فرایندی 
که اکنون برای ســفر وجود دارد، باری 
اضافه بر دوش مردم تحمیل می کند، 
بدون اینکه هیچ فایده قابل توجهی به 

همراه داشته باشد.
سپهر صادقی )نشریه مداد(

  یکی پس از دیگری،
استان های مختلف کانادا در حال 
لغو محدودیت های کووید هستند

مداد- به گزارش نشنال پســت، با فروکش کردن موج اومیکرون، بیشتر 
اســتان ها به طور جدی در مورد کاربرد پاسپورت واکسن و سایر اقدامات 
همه گیری عقب نشســتند و برخی از استان ها مانند کبک، آلبرتا، جزیره 
پرنس ادوارد و ساســکاچوآن و نیوفاندلند و البــرادور پایان قریب الوقوع 
محدودیت های همه گیری را اعالم کردند. به نظر می رسد کانادا روندی را 
تکرار می کند که در حال حاضر بیشتر اروپا را فرا گرفته است. کشورهای 
اروپایی پس از پشــت سر گذاشــتن موج اومیکرون محدودیت ها را کنار 
گذاشــتند. در کبک، مقامات طرح های بحث برانگیــز اخذ مالیات از افراد 
واکسینه نشده را کنار گذاشته و اعالم کرده اند که تقریباً همه محدودیت های 
ویــروس کرونا را تا 14 مارس پایان خواهند داد، اگرچه این محدودیت ها 
روی پاسپورت های واکسن خواهند ماند. به گفته لوگو باید ریسک زندگی 

با ویروس کرونا را پذیرفت.
همه این ها یک تغییر بین المللی به سمت شناسایی کووید1۹ به عنوان یک 
بیماری آندمیک اســت، ویروسی که همیشه تا حدودی در جمعیت یک 
کشــور وجود دارد. این بیماری برای کانادا، نمونه کالسیک بیماری بومی 
آنفلوآنزا است، ویروسی که ساالنه هزاران کانادایی را در بیمارستان بستری 
می کند. جدای از کمپین های واکسیناســیون فصلی که عمدتاً داوطلبانه 

هستند، بیماری آنفلوآنزا تأثیر کمی بر زندگی نرمال کانادایی ها می گذارد.
دولــت حاال به این نتیجه رســیده که باید با کووید1۹ نیز مانند  ســایر 
بیماری های تنفسی، آنفوالنزا یا انتروویروس هایی که باعث سرماخوردگی 

می شوند، رفتار کند.
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Targeted financial 
support programs 
available now
For eligible Canadians or business owners 
who continue to struggle due to COVID-19: 

 Hardest-Hit Business Recovery Program

 Tourism and Hospitality Recovery Program

 Canada Recovery Hiring Program

 Canada Worker Lockdown Benefit

canada.ca/coronavirus

راه اندازی وبسایت برای ردیابی آنالین روند درخواست 
مهاجرت همسر و فرزند

کانادا تارنمایی راه  انداخته اســت تا 
متقاضیان حمایت از همسر و فرزند 
درخواست مهاجرتشان را آنالین پی 
بگیرنــد. به گزارش هفتــه و به نقل 
از »سی آی ســی نیــوز«، این امکان، 
هم اکنــون، تنها بــرای متقاضیان و 
اســت که  متقاضیانی  نماینــدگان 
برای حمایت از همســر و فرزند خود 

درخواست کرده اند.
نشانی تارنما: 

prt-srp.apps.cic.gc.ca
و  پناهندگــی  مهاجــرت،  اداره ی 
شهروندی کانادا اعالم داشته که این 
اطالعات هر آن ممکن است پیش از 
تصمیم گیری نهایی افســران پرونده 
تغییر کند. این اداره همچنین عنوان 
کرده که ممکن است میان روند واقعی 
پرونده و اطالعات نشــان داده شده 

تأخیر یا ناهمخوانی هایی باشد.
گفتنی اســت، وزیر مهاجرت، شان 
فریزر، در راســتای نوسازی سامانه ی 
مهاجرت کانادا، پرده از این روش نوین 
ردیابی پرونده، در روزهای نخستین 

این هفته، برداشت.
در بیانیه ی رســانه ای این وزارتخانه 
کــه  »دریافته ایــم  اســت:  آمــده 
دســترس  خواهــان  متقاضیــان 
آســان تر به روند پرونــده ی خود و 
به روزرســانی های آن هستند. این ما 
را بر آن داشت تا ردیاب تازه ای برای 
درخواست کنندگان اقامت دائم برای 
همسر و وابستگان در فوریه ی 2۰22 
راه اندازی کنیم تا متقاضیان دسترسی 
آسان تری به پرونده ی خود و وضعیت 

درخواستشان داشته باشند.«
همچنین، دولت کانادا بر آن است که 

درخواست های آنالین برای مهاجران 
آینده را در تابستان 2۰22 گسترش 
دهد تا از ایــن راه دیرکردهای پیش 
آمده به علت کاغذبازی های اداری و 

نیز همه گیری را کاهش دهد.
در بیانیه همچنین آمده که که کوشش 
دولت بر آن اســت تا میانگین زمان 
رســیدگی به پرونده های درخواست 
مهاجرت همسر و وابستگان به همان 

12 ماهی که پیش تر بود بازگردد.
کانادا در همه ی برنامه های مهاجرتی 
با دیرکرد دست وپنجه نرم می کند. تا 
آن جا که در دسامبر 2۰21، پرونده ی 
54 هزار و 6۸۳ درخواست حمایت از 
همســر و ۸۸4۸ درخواست فرزند و 
دیگر وابستگان منتظر تصمیم گیری  

بوده اند.

۲۰۲۲ سال پاکسازی 
پرونده های بررسی نشده

شــان فریزر وزیر مهاجــرت کانادا از 
بازگرداندن  بــرای  کانادا  برنامه های 
سیستم بررسی درخواست متقاضیان 
به مســیر اصلی پرده بــرداری کرد. 
در ســال 2۰21 دولــت با تخصیص 
بودجه ۸5 میلیون دالری برای اداره 
مهاجــرت گام مثبتی برای به تحقق 
رسیدن آن برداشت. جاستین ترودو 
نیز در نامه دســتوری خــود از وزیر 
مهاجرت خواســت تا دوره بررســی 
کاهش  را  متقاضیان  درخواست های 

دهد.
بودجــه ۸5 میلیــون دالری به اداره 
مهاجرت اجازه می دهد تا پایان سال 
به اســتاندارهای خدمــات پردازش 
مجوز های تحصیلی و کاری، تمدید 
کارت اقامــت دائــم و درخواســت 
شــهروندی بازگردد. کانادا همچنین 
در تــالش اســت تا زمان بررســی 
را  درخواســت های ویزای توریستی 

کاهش دهد.
در ســال 2۰21 بررســی بالــغ بر 
5۰۰۰۰۰ درخواســت اقامت دایم را 
به اتمام رسانید. شــان فریزر اضافه 
کرد کــه تصمیم دارد تا در نیمه اول 
ســال 2۰22 بررســی حداقل 147 
هزار درخواست اقامت دائم را به پایان 
برساند که دوبرابر تعداد پرونده هایی 
است که در دوره مشابه سال 2۰21 

به مرحله بررسی نهایی رسیدند.
عــالوه بر این او اعالم کرد سیســتم 
جدید آنالین در سایت اداره مهاجرت 
برای متقاضیان کفالت افراد خانواده از 
فوریه در اختیار متقاضیان قرار دارد 
تا بتوانند روند بررسی درخواست خود 

و اطالعات درخواست را دنبال کنند.
هم اکنون دوره بررســی متقاضیان 

اقتصادی بســیار طوالنی تر از زمان 
تقریبی اعالم شــده در ســایت اداره 
مهاجرت اســت. فریزر گفت نسبت 
به روزرســانی دوره های بررسی اعالم 
شــده در ســایت اداره مهاجرت نیز 
اقدام خواهد کرد. به عنوان مثال دوره 
بررســی درخواست های متخصصین 
فدرال که از طریق سیستم اکسپرس 
انتری برگزیده می شــوند در سایت 
اداره مهاجرت شــش ماه اعالم شده 
درصورتی که دوره بررسی بالغ بر سه 

برابر آن است.
از ماه سپتامبر 2۰21 هیچ گزینشی 
از حوزه رقابتی تجربه داران کانادایی 
و متخصصین خارجی انجام نگرفته 
اســت و دولت حداقل تا پایان نیمه 
اول 2۰22 نیــز تصمیم به گزینش 

متقاضیان این برنامه ها ندارد.
با توقف در گزینش این دو برنامه دولت 
تالش دارد تا بتواند از تعداد فایل های 
در حال بررسی بکاهد به جای اینکه به 
تعداد آن ها اضافه کند. وزیر مهاجرت 
گفت این برنامه برای ایجاد تسریع در 
سیستم مهاجرتی کانادا گرفته شده 
اســت، نه توقف کامــل در گزینش، 
او افزود ایجاد تغییرات در سیســتم 
اکسپرس انتری نیز قبل ازسرگیری 
گزینش متخصصیــن خارجی اعالم 

خواهد شد.
شان فریزر وزیر مهاجرت، افزود توقف 
در گزینــش تجربــه داران کانادایی، 
برای برخی از این متقاضیان موجب 
خواهد شد که با منقضی شدن مجوز 
کار مجبور شــوند یــا از کانادا خارج 
شوند و یا به علت نداشتن مجوز کار 
معتبر قادر به ادامه اشــتغال نباشند. 
این در حالی اســت که ما به میزان 

قابل توجهی نیاز به نیروی کار داریم. 
برای رفع این مشــکل اداره مهاجرت 

در نظر دارد سیستمی را معرفی کند 
تا این افراد بتوانند مجوز کار خود را 

تمدید کنند و مجبور به ترک کانادا 
نشوند. جزئیات زمان اجرای آن هنوز 

مشخص نیست.
تعداد زیادی از درخواست های بررسی 
نشده متعلق به متقاضیان شهروندی، 
ویزیتوری، تحصیلی و کاری، کفالت 
افراد خانواده و پناهندگی هســتند. 
از کل تعــداد بالغ بــر 1.۸ میلیون 
درخواست بررســی نشده 11۹ هزار 
پرونده متعلق به برگزیده شــدگان از 
طریق سیستم اکسپرس انتری است.

فریزر گفــت من می دانــم که دوره 
طوالنی بررســی درخواســت بسیار 
عامل آزاردهنده ای برای بســیاری از 
کاناداســت.  به  مهاجرت  متقاضیان 
بدین دلیل کوتاه کردن دوره بررسی و 
ساده سازی ورود سریع این متقاضیان 
در اولویت دســتور کار من قرار دارد. 
برای به تحقق رسانیدن آن، مدرنیزه 
کردن سیستم گزینش مسیر اصلی 

کاهش این مجموعه بزرگ فایل های 
بررسی نشده است. ورود سریع تر این 
افراد موجب رشــد اقتصادی کانادا و 
تقویــت جوامع کوچک مهاجرین در 
تمامی کانادا خواهد شد. این مهاجرین 
تــازه وارد بــرای ســاختن آینده ای 

روشن تر به کانادا وارد می شوند.
کانادا با ارائه سیستم مهاجرتی رقابتی 
می بایست برای آنان که قصد مهاجرت 
به این کشــور را دارند بهره برداری از 
سرویسی که شایسته آن هستند را به 

وجود بیاورد.
اداره مهاجــرت تــا کنــون تقریباً 
5۰۰ نیــروی جدید برای بررســی 
درخواست ها استخدام کرده است تا 
بتوانند به افسران مهاجرتی در نقاط 
مختلف دنیا کمک رســانی کنند. تا 
پایان بهار و یا تابستان سیستم آنالین 
ارسال درخواست متقاضیان به طور 

کامل راه اندازی خواهد شد.
تا کنون اداره مهاجرت توانسته تا دوره 
بررسی درخواست متقاضیان کفالت 
همســر را از طریق سیستم آنالین 
به 12 ماه اســتاندارد بررســی، برای 
متقاضیان جدیــد این برنامه کاهش 

دهد.
اداره مهاجرت و شهروندی همچنین 
پرتالی را ایجاد کرده تا تمدید کارت 
اقامت متقاضیان به طور کامل بدون 
دخالــت و حضور انســان به صورت 
آنالین توسط متقاضی انجام و کارت 
اقامت خود را دریافــت کنند. از ماه 
جــون 2۰21 تا پایان ســال 2۰21 
اســتفاده از ایــن پرتــال به صورت 
آزمایشی فعال شد و بالغ بر 225 هزار 
متقاضی از آن استفاده و کارت اقامت 

خود را تجدید و دریافت نمودند.
به نظر می رســد 2۰22 سال تحول 
و ایجاد تغییرات عمده در سیســتم 
پــردازش  و  مهاجریــن  گزینــش 

درخواست آنان خواهد بود.

معصومه علی محمدی
نشریه هفته
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سیستم بهداشت و درمان کانادا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بحثی غیر رســمی درباره ی آینده ی 
سیستم بهداشــت و درمان کانادا در 
حال شکل گیری اســت: یک سوی 
بحــث تقاضا بــرای بودجه ی دولتی 
بیشتر اســت، و ســوی دیگر بحث 
درخواست برای پررنگ تر شدن نقش 
بخش خصوصی در بهداشت و درمان.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، با توجه به نوع بسیار 
اومیکرون و جمعیت قابل  مســری 
توجهی از کانادایی های واکسینه نشده 
که بیمارستان ها را تهدید می کنند، 
ظرفیت مراقبت های بهداشتی کانادا 

نگرانی اصلی در حال حاضر است.
کانادا از این نظر منحصر به فرد نیست. 
از زمان شروع همه گیری، هزاران عمل 
جراحی در بریتانیا لغو شده است. اما 
فشــار بر سیســتم کانــادا نیز قابل 
پیش بینی بود. در واقع، فرانســیس 
وولی، اقتصاددان دانشــگاه کارلتون، 
پیش بینی کرد که کرونا شکنندگی 
سیســتم را در مارس 2۰2۰ آشکار 

خواهد کرد.
همانطور که وولی نوشــت، کانادا در 
میان کشورهای ســازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه )OECD( دومین 
کشور از پائین در داشتن تعداد تخت 

بیمارستانی است.
وولی اســتدالل کــرد، در حالی که 
تعــداد کل تخت هــای مراقبت های 
حاد به طور گســترده در اقتصادهای 
پیشرفته در 5۰ سال گذشته به دلیل 
تغییرات در فناوری و مراقبت کاهش 
یافته است، تعداد کم به ویژه در کانادا 
را می توان در »شکست سطح بودجه 
برای همگام شدن با رشد جمعیت« 

دنبال کرد.
همچنین، در حالی که ترودو از تأمین 
مالی خدمات بهداشــتی در ســطح 

استانی خودداری کرده است، لیبرال ها 
پیشنهاد کرده اند با خدمات خصوصی 

مقابله شود.
لیبرال ها، با تکیه بر توافق های قبلی 
برای تأمین مالی خدمات ســالمت 
روان، پاییز گذشته قول دادند که در 
این بخش »سرمایه گذاری اولیه« ۴.5 
میلیارد دالری طی پنج ســال انجام 
دهند. برنامــه ی لیبرال همچنین ۹ 
میلیارد دالر برای بهبود مراقبت های 
طوالنی مــدت و 3.2 میلیــارد دالر 
برای کمک به اســتان ها و مناطق در 
استخدام پزشکان و پرستاران جدید 

وعده داده است.
 ترودو ادعا کرده اســت که حمایتی 
که دولت فدرال به استان ها در طول 
همه گیری ارائه کرده ۴ میلیارد دالر 

است.
کانــادا بایــد در مــورد هزینه های 
بهداشتی خود هوشــمندانه تر عمل 
کند، چراکه سیســتم عمومی نه با 
مشــکل هزینه بلکه با مشکل درآمد 

مواجه است که ناشی از کاهش مالیات 
بر شرکت ها و ثروتمندترین کانادایی ها 

است.

باال  دوباره  و خصوصی  دولتی  بحث 
گرفته است

گرگ مارچیلدون، مدیر اجرایی آخرین 
کمیســیون ســلطنتی مراقبت های 
بهداشتی در کانادا، پیشنهاد می کند 
که به جای افزایش CHT )سازوکاری 
که از طریق آن دولت فدرال خدمات 
بهداشــتی را در سطح استان تامین 
می کنــد(، دولت فدرال باید بر دارو و 
مراقبت های طوالنی مدت تمرکز کند، 
که به پوشش هزینه های سنگینی که 
در حال حاضر توسط استان ها انجام 

می شود، کمک می کند.

اما شــان اسپیر، مشــاور ارشد سابق 
سیاست گذاری اســتفان هارپر، این 
هفته نوشت که سال 2۰22 باید سالی 
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باشــد که کانادایی ها با کاستی های 
سیستم مراقبت های بهداشتی روبرو 
شوند و نقش بیشتری را برای بخش 

خصوصی در نظر بگیرند.
چنیــن صحبت هایی ممکن اســت 
بحثی را که در انتخابات گذشــته به 

طرز ابتدایی انجام شد، زنده کند.
در این میــان، نقطه اختالفی واقعی 
بین لیبرال ها و محافظه کاران بر سر 
خدمات بهداشــتی خصوصی وجود 

دارد.
اوتول، رهبر محافظه کاران، گفته است 
که از »نوآوری هایی« که به کانادایی ها 
»انتخاب بیشتری« می دهد، حمایت 
می کند – تصوری کــه اگرچه قابل 
بحث اســت، اما ممکن اســت برای 
کانادایی های ناامید از سیستم دولتی 

جذاب باشد.
دانیــال رضا که پزشــک خانواده در 
تورنتو است می گوید: »فکر می کنم 
چیزی کــه این بحث هــا را ]درباره 
خصوصی سازی[ ایجاد می کند زمانی 
است که ما در بهداشت و درمان دولتی 
که می دانیم عادالنه تریــن راه برای 
مراقبت هستند، سرمایه گذاری  ارائه 

کمتری انجام می دهیم.«

دولت فدرال بازپرداخت وام های 
تجاری مربوط به کرونا را تا سال 2۰2۳

 تمدید می کند

دولــت فــدرال مهلــت بازپرداخت 
وام های حســاب تجــاری اضطراری 
کانادا )CEBA( را تا پایان سال 2۰23 

تمدید می کند.
بــه گــزارش هفتــه و بــه نقــل 
»ســی تی وی«، دولت CEBA را در 
آوریل 2۰2۰ به عنــوان یک برنامه 
وام بدون بهره معرفی کرد که در ابتدا 
تا سقف ۴۰ هزار دالر به آن مشاغل 
کوچــک و غیر انتفاعی می داد که به 
علت کرونا درآمدشان را از دست داده 
بودند. این وام سپس گسترش یافت 
و کسب وکارها توانستند برای دریافت 
وام های 6۰ هزار دالری درخواســت 

دهند.
تــا قبــل از روز چهارشــنبه، اگــر 
وام گیرنــدگان پیش از پایان ســال 
بازپرداخــت  را  وامشــان   2۰22
می کردند دولت قصد داشــت تا یک 

سوم وام آنها را ببخشد.
اکنون، مشــاغل واجد شــرایط “در 
وضعیت خوب” تا 31 دسامبر 2۰23 
فرصت دارند تا وامشان را بازپرداخت 
کنند و واجد شرایط بخشودگی بدهی 

تا سقف 2۰ هزار دالر باشند.
نخست وزیر جاســتین ترودو و وزیر 
تجارت بین الملل، توســعه صادرات، 
تجارت کوچک و توسعه اقتصادی مری 
نگ روز چهارشنبه اعالم و خاطرنشان 
کردند که با توجه به محدودیت های 
جدیدی که بســیاری از مشاغل به 
دلیل افزایش فعلــی اومیکرون با آن 
مواجه هستند، ممکن است به زمان 
بیشتری برای بازپرداخت وام هایشان 

نیاز داشته باشند.
نگ گفت که کارکنان و مشــاغل در 
سراسر کشور با عدم اطمینان مجدد 
روبرو هستند و با قرنطینه های جدید 
و افزایش تعداد موارد کرونا، همچنان 

می دانیم که بهترین چیز برای اقتصاد 
حمایت از کارکنان و مشاغل در برابر 

این بیماری همه گیر است.
دولــت همچنین قصد تمدید مهلت 
بازپرداخــت »وام معادل CEBA« را 
که از طریق صندوق امداد و بهبودی 
منطقه ای پرداخت شده تا 21 دسامبر 

2۰23 دارد.
نگ گفته اســت: »ما از کسب وکارها 
شــنیده ایم کــه بــه دنبــال ایــن 
انعطاف پذیری هستند، و این چیزی 
اســت که اعالمیه امــروز درباره آن 
است. این سال اضافی به کسب وکارها 
کمک می کند تا این انعطاف پذیری را 

تا پایان همه گیری به دست آورند.«
وام های معوق پــس از ضرب االجل 
جدید، از اول ژانویه 2۰2۴ به وام های 
مدت دار دو ســاله با نــرخ بهره پنج 

درصد تبدیل می شوند.
گفتنی است، در حالی که درخواست ها 
برای این وام ها در اواسط سال 2۰21 
بســته شــد، از زمان راه اندازی آن، 
۸۹۸25۴ کسب وکار برای این وام ها 
تأیید شــده اند که مجموعــاً ۴۹.17 
میلیارد دالر کمک فــدرال دریافت 

کرده اند.

$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
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با باال رفتن نرخ بهره 
و فروکش کردن »تب خرید و فروش«،  

قیمت مسکن در کانادا
 ممکن است تا ۲۰ درصد کاهش یابد

ایرونیا- نهاد سامانگر بانکی کانادا در 
پادکســتی اعالم کرد با افزایش نرخ 
بهره و پایان یافتن به “تب سوداگرانه” 
در بازار مسکن، قیمت ملک در کانادا 
می تواند به مقدار قابل توجهی کاهش 

می یابد.
پیتر روتلج، رئیــس دفتر نظارت بر 
موسســات مالــی ) OFSI (گفت: 
افزایــش قیمت مســکن برای مدت 
طوالنی ، در دسترس بودن وام های 
مسکن ارزان ، و تمایل فراوان کانادایی 
ها به خرید ، همگی به جنون اخیر در 

بازار مسکن دامن زده اند.
به گفتــه او  نرخ های باالتر بهره این 
تب را کاهش دهد و منجر به کاهش 
قیمت ها خواهد شد. روتلج گفت: »در 
برخی از بازارها، که افزایش قیمت ها 
واقعاً سریع بود، احتماال شاهد کاهش 
1۰ درصــدی، 2۰ درصدی خواهید 

بود.
به بــاور  کارشناســان حباب قیمت 
مســکن در کانادا به مراتب بیش از 
سایر کشورهای صنعتی جهان است 
و برای 12 سال متوالی، شاهد افزایش 
بیش از حد قیمت در بازار مســکن 

هستیم.
از آنجایی که ترس از حباب مســکن 
افزایش یافته است، دولت فدرال برای 

اطمینان از بازگشــت وام ها استرس 
تست را  اعمال کرده و به این ترتیب 
مطمئن می شود وام گیرندگان جدید 
درآمد کافی برای پرداخت سود باالتر 

را دارند.
در تورنتــو، بزرگ ترین شــهر کانادا، 
قیمت مسکن در ســال گذشته 1۸ 
درصــد افزایــش یافــت و میانگین 
قیمت نزدیک بــه 1.1 میلیون دالر 

)۸67.5۰۰ دالر آمریکا( است .
با این حــال، روتلج اشــاره کرد که 
کاهــش شــدید  قیمــت در برخی 
بازارهای مسکن بعید است تهدیدی 
گسترده تر برای سیستم مالی کشور 

ایجاد کند.
روتلج در ادامه گفت: »شما باید انتظار 
کاهــش 2۰ درصدی و یا کمتر را در 
بازارهایی چــون انتاریو و یا بریتیش 
کلمبیا داشته باشید . در این دو استان 
به وبژه در ده سال اخیر این باور وجود  
داشته که قیمت مسکن در هر شرایط 
اقتصادی افزایش می یابد و در صورتی 
که موج کاهش قیمتها شروع شود ، 
ایــن باور نیز از میان رفته و با حضور 
فروشــندگان بیشــتر در بازار برای 
گرفتار نشدن در موج کاهش قیمت 
، “تب ســوداگری ” هم تا حد زیادی 

فروکش می کند. «

به باور کارشناسان، تورم تنها عامل افزایش بهای مسکن در کانادا نیست
ایرونیا- در شرایطی که قیمت مسکن 
در کانادا همچنان رو به افزایش است 
، محافظه کاران این مشــکل بزرگ 
را  »بحران تورم مســکن« توصیف 

می کنند.
به باور آنها شرایط فعلی بازار مسکن 
کامالً با بحث های جاری در مورد نرخ 
تورم کانــادا که به باالترین میزان در 
۳۰ سال گذشته رسیده ،  درارتباط 

است.
با این وجود برخی کارشناسان هشدار 
می دهند انتخاب تورم به عنوان تنها 
عامل افزایش بهای  مسکن می تواند 
دالیل واقعی این مسئله  را پنهان کند.
مرتضی حیدر، استاد مدیریت امالک 
و مستغالت در دانشــگاه رایرسون، 
می گویــد: »کرانی مســکن پیش از 
گفتگوهــای ما در مورد تورم یا حتی 
نگرانی ها در مورد تورم وجود داشته 
و اگــر فرض کنیم بــا کاهش تورم ، 
مشکل مســکن کامال حل می شود، 

اشتباه بزرگی کرده ایم.
مجلــس عوام  این مــاه نیز در حال 
بررسی اثرات تورم بر اقتصاد کانادا از 
طریق یک کمیته ویژه پارلمانی است .
این کمیتــه کار خــود را  در ژانویه 
آغازکرد و در اولین جلسه آن کمیته 
بحث مفصلی در مورد قیمت مسکن 

انجام شد
برخی از شــرکت کننــدگان در آن 
جلسه تاکید می کنند این کمیته  به 
اشتباه دو موضوع متفاوت را  کامال با 

هم مرتبط می داند
در همین حال محافظه کاران اصرار 
دارند افزایــش ۳۳ درصدی  قیمت 
مســکن در کانادا از مارس 2۰2۰ تا 
نوامبــر 2۰21  به دلیل  بی مباالتی 
دولت فدرال در پول پاشــی و کمک 
های نقدی به گروه های مختلف در 

طی همه گیری جهانی کووید بوده.
طبــق گــزارش انجمن امــالک و 
مستغالت کانادا )CREA(،  متوسط 
قیمت مســکن در کانادا در دسامبر 

2۰21 به 71۳5۰۰ دالر رسید.
پیر پولیور، منتقد مالی محافظه کار، 
گفت: »تورم قیمت مسکن به دنبال 
چاپ حــدود 4۰۰ میلیارد دالر پول 
نقد جدید توسط دولت و ریختن آن 

به سیستم مالی رخ داد.

اما بســیاری از کارشناســان مسکن 
اشــاره می کنند که قیمت مسکن 
در کانادا در 2۰ سال گذشته به طور 
پیوسته باال رفته و افزایش قیمت به 
مراتب  پیش از تاثیر افزایش  نرخ تورم 

در دو سال  اخیر است.

ارقام فــروش CREA افزایش ۳1۸ 
درصدی قیمت مســکن را از ســال 
2۰۰۰ نشان می دهد و ثابت می کند  
افزایش قیمت  مسکن از دو دهه قبل 

آغاز شد
حیدر به کاهش ســرعت ســاخت و 
ســاز مســکن جدید به عنوان علت 
اصلی اشاره می کند. به گفته او این 
روند در دهه 1۹7۰ آغاز شد و کانادا 
را با تعداد خانه هایی به مراتب کمتر 
به نسبت جمعیت از میانگین هفت 

کشور صنعتی باقی گذاشت.
برخی دیگر می گویند که کانادا باید 
نحوه محاسبه نرخ تورم خود را تغییر 
دهد تا قیمت مســکن را که بیش از 
شش برابر سریعتر از نرخ تورم عمومی 
از ســال 2۰۰۰ افزایش یافته است، 
شامل شود و به این ترتیب هزینه ها 
به شکلی واقعی با درآمد تطبیق پیدا 

کند.
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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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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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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

۱۳ نکته درباره 
پرونده الناز حاج تعمیری:

الناز زنده است 
چون نوع ربودنش وحشیانه بوده 

نه جنایتکارانه؟
با گذشت یک ماه  از ربوده شدن الناز 
حاج تعمیری سرنوشت او همچنان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. جان لوردن، 
یوتیوبر معروفی که از ســال 2۰15 
برنامــه BRAINSCRATCHرا بــا 
موضوع بررســی معماهای حل نشده 
و پرونده افراد گم شــده راه انداخته 
اســت، باور دارد که می توان به زنده 
بــودن الناز امید داشــت چراکه نوع 
آدم ربایی انجام شده با اینکه وحشیانه 
بوده امــا جنایتکارانه نبوده اســت. 
همچنین چنین آدم ربایی نمی تواند 
کار یک دوست پســر افسرده باشد. 
لوردن می گوید که پرونده های زیادی 
را دیــده اما این یکــی انگار معما در 
معماست و ما داریم یک فیلم جیمز 

باندی می بینیم.
به گــزارش هفته، آنچــه می خوانید 
مهمترین نکاتی اســت که در ویدیو 
جان لوردن درباره الناز حاج تعمیری 

مطرح شده است:
1- واساگا )محل ربودن الناز( بیشتر 
از هر چیزی یک مقصد توریســتی 
تابستانی به حســاب می آید که در 
طول سال جمعیتی کمتر از 2۰۰۰۰ 
نفر طبق آمار ســال 2۰16 داشــته 
اســت. الناز در فصل زمستان به این 
منطقه می رود که زمانی بسیار خلوت 
اســت. خانه ای که الناز در آن بوده از 
خانه های دیگر فاصله دارد و ربایندگان 
می توانستند خیلی راحت کارشان را 
پیش ببرند. در این شهر توریستی یا 
باید مهمان خانه فردی باشید یا خانه 
داشته باشید یا در هتل اقامت کنید. 
در هر ســه مورد اگر مدت زمانی که 

آدم رباها در واســاگا بوده اند بیشتر از 
چند ساعت شده باشد، می توان آن ها 

را ردگیری کرد.
2- در این منطقه توریستی که از یک 
طرف به دریا می رسد و تنها یک سمت 
مسکونی است، بررسی دوربین ها کار 
سختی نیســت و می تواند به یافتن 
مســیر آدم رباها کمک کنند. چیزی 
که خانواده الناز بســیار از مردم این 
منطقه درخواست کرده بودند. ضمن 
اینکه بازهم در یک منطقه توریستی 
فروشگاه ها و مغازه های زیادی هستند 
که دوربین دارند اما مسئله این است 
کــه زمان محدودی ایــن فیلم ها در 

دوربین می مانــد و باید قبل از پاک 
شدن بررسی شوند.

۳- همســایگان می گویند شبی که 
این اتفاق افتاد به سرعت پلیس همه 
خیابان هــا را پر کــرد و هرج و مرج 
تا ســاعت های زیادی ادامه داشــت. 
افســرها همه را کنترل می کردند تا 
ببیند اطالعاتی وجود دارد یا متوجه 

مورد مشکوکی می شوند. گفته شده 
دوربین هــای نظارتــی حتی تصویر 
ســه مرد را در خودروی شاسی بلند 

سفیدی ضبط کرده است.
4- با اینکه ســه مرد سیاهپوســت، 
یونیفرم پلیس داشــته اند اما لباس 
پلیس آن ها کامل نبوده است. آن ها 
صورت های شــان را نپوشانده بودند 

و احتمــال قوی اجیر شــده بودند. 
کســی که این دســتور را داده بوده، 
می خواسته الناز را زنده دستگیر کنند 
و قصد کشــتن او را دست کم تا آن 
زمان نداشته اســت. آن ها حرفه ای 
بودند چراکه موبایل و ساعت او را هم 
می گیرند و در برف ها پرت می کنند 
یعنــی آگاه بودنــد کــه تلفن های 
هوشــمند و ســاعت ها قابل ردیابی 

هستند.
5- پلیس چندین بار اذعان می کند 
که هیچ ردی از فعالیت مجرمانه که 
الناز به آن هــا گره بخورد پیدا نکرده 
اســت. حتــی خانــواده او هم هیچ 
اطالعات و فعالیــت مجرمانه ای در 
پرونده شــان ندارند. موارد سیاسی و 

قاچاق مواد را هم رد می کند.
6- پلیس درباره وضعیت خانه ای که 
الناز از آن ربوده شده هیچ اطالعاتی 

منتشر نکرده است.
7- همســایه ها همچنین از یک مرد 
ریش دار صحبت می کنند که حوالی 
خانه ای که الناز در آن بوده، می گشته 
و پالک ماشــینش آن ها را به شک 
انداخته اســت. گویا پالک پوشیده 
شده بوده. این ماشین بعدا مشخص 
می شــود دزدی بوده؛ چون ماشین 
را کــه رها کرده بودنــد، پلیس پیدا 
می کند. ماشین دوم هم که با آن الناز 
را می ربایند اتفاقا سفید بوده؛ پلیس 

آن را هم پیدا می کند که دزدی بوده 
اســت. با اینکه خانواده قویا ربط این 
دو را بهم رد می کننــد اما این خط 
مشترک می گوید که آدم ربایی دوم به 

حمله اول ربط داشته است.
۸- همه می دانند که الناز پیش از این 
هم در خانه خودش در ریچموند هیل 
مورد حمله دو مرد با صورت پوشیده، 
قرار می گیرد. آن ها الناز را از ماشین 
بیرون می کشند و با ماهیتابه به قدری 
به سر او ضربه می زنند که حدود ۳5 
تا 4۰ بخیه می خــورد. چرا این کار 
را می کنند؟ آیا آن ها می خواســتند 
او را بترســانند و برای همین چنین 
وحشیانه آن هم با ماهیتابه به او حمله 

می کنند؟
۹- پلیس بعد از حملــه اول به الناز 
می گوید پیش خانواده و یا دوســتی 
برود. الناز از ریچموند هیل به ساحل 
واســگا می آید که تنها ۸۰ کیلومتر 

باهم فاصله داشتند.
1۰- خانــواده می گویند روی چهره 
الناز جای زخم بزرگ این حمله هنوز 
بوده و کامال نشانه ای برای شناسایی 
می تواند باشد اما جای تعجب است که 
از این حالت چهره او تصویری منتشر 

نشده است.
11- خانــواده گفته وقتی آدم ربابان 
الناز را داخل برف می کشیدند او داد 
و فریاد می کرده اســت اما وقتی او را 
داخل ماشین می برند صدایش قطع 
می شود. این احتمال ها وجود دارد که 
او را با جان خانواده اش تهدید کرده اند 
یا به او می گویند اگر سر و صدا کند 
او را می کشند و یا قول برگراندن او را 
داده اند. البته ماشین یک دقیقه بعد 

راه می افتد.
12- چرا انتشار عکس های الناز مهم 
اســت؟ چون ممکن است الناز را هر 
جایی برده باشند، حتی خارج از کشور 
و دیده شدن عکس ها می تواند به پیدا 

کردن او کمک کند.
1۳- اخبــار الناز حاج تعمیری خیلی 
پوشش داده نشــده که جای تعجب 
دارد. در یوتیوب 15 برنامه پرطرفدار 
درباره آدم ربایی هست اما هیچ کدام 

تا امروز این جرم را پوشش نداده اند.

نژادپرستی گسترده در بخش درمان انتاریو
نتایج یک بررســی جدید در شبکه 
بهداشــت و درمان انتاریو حکایت از 
آن دارد کــه رفتارهــا و برخوردهای 
نژادپرســتانه به طرز گسترده ای در 
این بخش رایج است به طوری که از 
هر 1۰ پرستار زن سیاه پوست، ۹ نفر 
می گویند در محل کار خود رفتارهای 

نژادپرستانه را متحمل شده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
انجمن پرستاران مجاز انتاریو که این 
تحقیق را انجام داده اســت با انتشار 
گزارشی که آن را »تاریخی« خواند، 
ریشــه کنی معضل نژادپرستی علیه 
پرســنل درمان را در بخش بهداشت 

استان خواستار شده است.
در گزارش انجمن پرســتاران مجاز 
انتاریو آمده اســت ۸۸ درصد از کل 
2۰5 پرستار شــرکت کننده در این 

تحقیق اذعان کردند که دســت کم 
یک بــار در محل کار خــود با رفتار 
نژادپرســتانه مواجه شــده اند. طبق 
همین بررسی، 6۳ درصد از پرستاران 
گفتند که پس از تحمــل رفتارها و 
تعرضات نژادپرستانه از طرف بیماران، 
همکاران یا افراد مافــوق خود برای 
مدتی دچار مشکالت روحی و روانی 

شده اند.
در همین گزارش آمده است که شمار 
پرستاران سیاه پوســت در مشاغل و 
موقعیت هــای برتر بیمارســتان ها و 
کالج هــا چه در ســمت های بالینی، 
چه اداری و چه دانشگاهی نسبت به 

جمعیتشان بسیار پائین است.
انجمن پرستاران مجاز انتاریو در این 
گــزارش به ویژه از این مســئله ابراز 
تاسف کرده اســت که پرستاران زن 

سیاه پوست عمدتا برای پرداختن به 
مشاغل کم اهمیت و سمت های رده 
پائین استخدام می شوند بدون این که 
به میزان تجربه و کارآیی آن ها توجه 

شود.
اما پرســتاران مهاجــر نیز در بخش 
بهداشــت و درمــان انتاریو وضعیت 
بهتری ندارند و غالبا از آن ها به عنوان 
مراقب استفاده می شود چرا که بیشتر 
اوقات مدرک پرستاری آن ها در انتاریو 

به رسمیت شناخته نمی شود.
نژادپرستی سالمت جسمانی و روانی 
پرســتاران رنگین پوســت را تهدید 
می کنــد و مانع از پیشــرفت آن ها 
در کارشان می شــود ضمن این که 
این پدیده می تواند کیفیت خدمات 
درمانی عرضه شده به بیماران را نیز 

تحت تاثیر قرار دهد.
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ایرونیا- کانادایی ها چند روزی است 
که شیرو محصوالت لبنی را با قیمتی 
به مراتب بیشــتر از ســال گذشته 

خریداری می کنند.
افزایش قیمت ها  که از روز سه شنبه 
در بســیاری از  فروشــگاهها اعمال 
شد، در برخی استان ها به 15 درصد 
می رســد و همگام با افزایش قیمتی 
است که برای شیر خریداری شده از  

کشاورزان  پرداخت می شود.
قعاالن رسانه ای حامی مصرف کننده 
مــی گویند این افزایش چشــمگیر 
قیمت بر همه کسانی که شیر مصرف 
می کنند تأثیر می گذارد، اما می تواند 
بــه خانواده های کــم درآمد و ناامن 

غذایی آسیب  برساند.
آریانا اسکات، مدیر  بانک غذا آلبرتا، 
گفت: “اگر خانواده ها شروع به جیره 
بندی یا رقیق کردن شیر کنند، باید 

نگران سالمتی آنها بود. .”
خبرنگاران گلوبــال نیوز در چندین 
اســتان، قیمت یک دبه چهار لیتری 
شیر در این هفته را با قیمت همین 

کاال در ژانویه مقایسه کردند.
در تورنتو، قیمت در دو فروشگاه مواد 
غذایی NoFrills و Loblaws که هر 
 Loblaw دو متعلق به شــرکت های
هســتند، از 4.6۹ دالر به 5.۳۹ دالر 

رسید.
این افزایش 14.۹ درصدی است. در 
Longo، قیمت از 4.7۹ دالر به 5.4۹ 

دالر افزایش یافت.
در هالیفاکس، قیمت در سوپراستور 
 Loblaws آتالنتیک، که متعلــق به
نیز است، از 5.7۹ دالر به 6.2۹ دالر 
رسید. این افزایش ۸.6 درصدی است.

در کلگری، قیمت در سوپراســتور از 
4.65 دالر به 5.۳۹ دالر رســید. این 

افزایش 15.۹ درصدی است. افزایش 
قیمت ها در خواربارفروشــی ها در 

بریتیش کلمبیا یکسان بود.
 Field Agent جف دوکت، مدیر کل
Canada، یــک شــرکت بازاریابی 
دیجیتــال مســتقر در کلگری که 
قیمت شیر   را در سرتاسر کانادا دنبال 
می کنــد، گفت: افزایــش این هفته 
“بزرگترین افزایش قیمت شیر از سال 

2۰15 تاکنون  است.
کمیســیون لبنیات کانادا در نوامبر 
اعالم کرد  کشاورزان از ابتدای فوریه 
شیر تولیدی خود را با افزایش قیمت 

۸.4 درصدی می فروشند .
ایــن بزرگترین افزایش ســاالنه در 
تاریخ خرید شیر از دامداران کانادایی 

محسوب می شود.
این افزایش قیمت به منظور جبران 
هزینه های فزاینده برای کشــاورزان 
لبنی، به ویژه هزینه های خوراک است 
که به گفته کمیسیون، طی دو سال 
گذشــته تا ۳۰ درصد افزایش یافته 
است. این کمیسیون گفت که هدف 
از افزایــش قیمت این اســت که به 
کشــاورزان فرصتی بدهد تا برخی از 
هزینه های باالتر مرتبط با همه گیری  

کووید 1۹ را جبران کنند.
دوکت تاکید کرد با اینکه  معتقد است 
افزایش قیمت شیر خریداری شده از 
کشــاورزان کامال موجه اســت،کل 
سیستم قیمت گذاری و توزیع لبنیات 

در کانادا، واقعاً بد و ناکارآمد است.
او گفت: “شما می توانید یک بطری 
دو لیتری کوکاکوال را در فروشگاه  وال 
مارت در کلگری و در میسی ساگا  با 
قیمت یکسان خریداری کنید . اما در 
همان دو فروشگاه، یک دبه شیر چهار 

لیتری یک دالر تفاوت دارد!!”

بهای شیر و محصوالت لبنی
 تا ۱5 درصد در استان های کانادا 

افزایش یافت

اومیکرون بیشتر به چه مشاغلی در کانادا ضربه زد
به علت گسترش سویه ی اومیکرون 
در کانــادا و در پــی آن وضع قوانین 
سفت و سخت بهداشت عمومی، این 
کشور 2۰۰ هزار شغل را در ماه ژانویه 

از دست داد.
به گزارش هفته و به نقل از »گلوبال 
نیوز«، هفته گذشته آمار کانادا اعالم 
داشــت که این میزان از دست دادن 
شــغل، باالترین کاهــش از ژانویه ی 
2۰21 اســت کــه در آن ماه اقتصاد 
کانــادا 2۰7 هزار و ۸۰۰ شــغل را از 

دست داده بود.
از دست رفتن شغل ها، همچنین نرخ 
بیکاری را در ماهی که گذشت به 6.5 
درصد رساند، در حالی که این میزان 

در ماه دسامبر 6 درصد بود.

بــه گفتــه ی اداره ی آمــار کانــادا، 
خدمت دهندگاِن غذایی و نیز هتل ها، 
با سهم 57 درصدی از این کاهش ها، 
آسیب دیده ترین مشاغل اند. همچنین 
جوانان و نیز زنان بیشترین لطمه را از 

این کاهش ها خورده اند.
همچنین، از هــر ده نفر یک نفر به 
علت بیمار شدن از کارکردن بازمانده 
اســت که خود رکوردی است. شمار 
کارکنانی که کمتر از نیمی از ساعات 
معمول خود کار کرده اند به 62۰ هزار 
تــن افزایش یافته که ایــن میزان از 

مارس 2۰2۰ بی سابقه است.
اقتصاددانان، اما، بر این باورند که این 
اعــداد و ارقام می توانند دلیلی متقن 

برای خوش بینی باشند.

گفتنی است که نرخ تورم ساالنه در 
دســامبری که گذشت به 4.۸ درصد 
رسید که باالترین میزان نرخ تورم در 

کانادا از سپتامبر 1۹۹1 بوده است.
همچنین، گفتنی اســت، به گفته ی 
آمار کانــادا، بیــش از 4۰ درصد از 
کارکنــان در ماه ژانویــه از خانه کار 

کرده اند.
تعداد کل بیکاران در ماه ژانویه 1۰6 
هزار یا ۸.6 درصد افزایش یافته و به 
بیش از 1.۳4 میلیون تن رسیده است.

 نرخ بیکاری: 6.5 درصد
 نرخ اشتغال: 6۰.۸ درصد

شــمار بیکاران: یک میلیون و ۳41 
هزار و ۸۰۰ تن

 نرخ بیکاری جوانان: 1۳.6 درصد

اکثر کانادایی ها حتی در صورت افزایش نرخ بهره
 نسبت به آینده بازار مسکن و افزایش قیمت ها خوش بین هستند

نشان می دهد  نظرســنجی  ایرونیا- 
که کانادایی های معتــاد به امالک و 
مســتغالت از تهدیــد نرخ های بهره 

باالتر نمی ترسند.
با وجود هشدار مقامات بانک مرکزی 
و نهادهای نظارتــی مبنی بر اینکه 
هزینه های استقراض با افزایش نرخ 
بهره بیشــتر خواهد شد و این امر به  
احتمال زیــاد به روند افزایش قیمت 
مسکن لطمه می زند، خوش بینی به  
تداوم افزایش قیمتها در بازار مسکن 

کشور به حد نصاب جدید رسید
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی 
گروه تحقیقاتی نانــوس ، حدود 64 
درصد از کانادایی ها انتظار دارند که 
ارزش امالک و مســتغالت  در شش 

ماه آینده افزایش یابد.
از نگاه کارشناســان اقتصادی نتیجه 
این نظرسنجی شگفت آور است آن 

هم در شرایطی که بانک مرکزی کانادا 
هشــدار داده  ماه آینده  افزایش نرخ  

بهره را آغاز خواهد کرد.
نتیجــه این نظرســنجی همچنین 
نشــان می دهد  بانک مرکزی و سایر 
مقامات راه درازی برای از میان بردن  

انتظارات سفته بازی در بازار مسکن را 
خواهند داشت ؛بازاری که  قیمتها در 
آن از زمان شروع همه گیری  بیش از 

4۰ درصد افزایش یافته است.
میزان تایید ادامه روند افزایش قیمت 
مســکن و خوش بینی  به بازار فقط 

یک بار به باالی 64 درصد رســیده 
اســت و  میانگین تاریخی حدود 4۰ 

درصد است.
در مقابــل تنها 5.6   درصد از پاســخ 
دهنــدگان گفتند که انتظــار دارند 
قیمت ها کاهش یابد که یکی از پایین 

ترین ها در تاریخ است.
بانک مرکزی در آخرین نشست خود 
در 26 ژانویه نرخ بهــره را ثابت نگه 
داشت، اما تاکید کرد به زودی هزینه 
های اســتقراض را برای کاهش تورم 
افزایش می دهد  و هشدار داد برخی 
از بازارها ممکن اســت پس از آن با 

اصالح مواجه شوند.
پیتر روتلج، رئیس دفتر سرپرســت 
موسسات مالی، هفته گذشته  گفت 
که برخــی از مناطق ممکن اســت 
شــاهد کاهش قیمت مسکن تا 2۰ 

درصد باشند.
با این حال، اقتصاددانان می گویند که 
تصمیم بانک مرکزی برای صبر کردن 
حداقل تا ماه مارس برای شروع چرخه 
افزایش نرخ بهره خود ممکن است  به 

آشفتگی بازار مسکن دامن بزند.
بنجامین رایتز، استراتژیســت کالن 
بانک مونترال گفــت: »این احتمال 
وجود دارد کــه تصمیم به صبر پنج 
هفته ای برای شروع افزایش نرخ  بهره 
بتواند قیمتها را در بازار بیشــتر باال 

ببرد«
از   Nanos Research ،هر هفتــه
25۰ کانادایی بــرای نظرات آنها در 
مورد امــور مالی شــخصی، امنیت 
شغلی و چشم انداز آنها برای اقتصاد و 
قیمت امالک و مستغالت نظرسنجی 
می کند. نتایج از میانگین چرخشی 
چهار هفته ای حدود 1۰۰۰ پاســخ 

گردآوری شده است.



1616 Issue 1567 Friday February 11, 2022 شماره ۱47۱ جمعه 22 فروردین ۱۳۹۹سال 27 شماره 1567جمعه  22 بهمن ۱۴۰۰ ۳۰30 Issue 1471 Friday April 10, 2020

فال 
42هفته PAIVAND Vol. 23 Issue 1370 Friday May 4, 2018سال بیست و سوم. شماره ۱۳70 جمعه ۱4 اردیبهشت ۱۳۹7 ۴2

فروردین:اگــر شــما به خاطــر اینکــه وارد مرحله جدیدی شــده اید و 
توانایی هایتان دگرگون شده است کمی احساس یأس می کنید، نگرانی به 
دلتان راه ندهید. به جای اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید، به لحظه حال 
توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کامالً آمادگی ندارید لزومی ندارد که 

احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.

اردیبهشت: ممکن اســت در ذهن تان شــما یک پرنــده آزاد باشید، اما 
کارهای روتین و روزمره فرصت کمی در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی 
برای خیال بافی داشــته باشید. شــما راحت می توانید راه حل رهایی از این 
موقعیت دشوار و پیچیده را بیابید. ممکن است کمی پیچیده باشد؛ به هر حال، 

اولین قدم همیشه دشوار است. 

خرداد : شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز 
بیشتر رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارید، ولی به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوست دارید کارهای بیشتری 
انجام دهید. خوشــبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل 

دارید. همین برای لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

تیر: شــما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید 
با کار سخت به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان شک می کنید. 
اما خوب نیســت که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را تلف 

کنید. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. 

مرداد : اگر چه ممکن اســت احســاس کنید به واقعیت چســبیده اید،  اما 
رویاهایتان ممکن است رشد کنند و به طور موقت بر شما غلبه کنند. شما باید 
راهی برای غلبه بر ترس تان از پیش رفتن و جلو رفتن در مسیری جدید پیدا 
کنید. نگران نباشید؛ حتی در دریای خیاالت تان غرق شدید مطمئن باشید به 

زودی به ساحل نجات دست خواهید یافت.

شهریور : شما در حالیکه می دانید چگونه به جایی برسید که متفاوت باشید، 
ممکن است طرز فکری محکم در مورد ایده آل های آینده نداشته باشید. اگر 
به چیزهایی که می خواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیست که آنها 
با داشــتن برنامه عملی و کاربردی تضاد ندارند. اما نباید زیاد وارد جزئیات 

بشوید. منتظر روزهای بعدی باشید.

مهر :  شــما حس می کنید که در لبه یک پرتگاه ایستاده اید، جایی که به 
اندازه جهانی ناشناخته و بزرگ وسعت دارد. شما آماده اید که درون پرتگاه 
بپرید، پرواز کرده و یا با چتر نجات پایین بروید؛ اما صدایی از درونتان فریاد 
می زند: نه! به صدایی که از درون خودتان برمی آید توجه کنید قبل از اینکه 

آینده خود را تباه کنید به پشت سر خود و زمان گذشته نگاهی بیندازید.

آبان : ادراک و احساس شما ممکن است اکنون بسیار دقیق باشد، اما این به 
معنی این نیست که شما می توانید بر پایه نتیجه گیری های خود عمل کنید، 
مشکل اینجاست که شما می توانید عیب و ایرادها را ببینید،  هم در خودتان و 
هم در دیگران. یک سیاست زیرکانه می تواند ادامه گر یک مشاهده باشد،  

اما قبل از اینکه هر نوع تصمیمی بگیرید چند روزی صبر کنید .

آذر : شــما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوســتی هایتان فکر 
می کنید و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. 
ارتباط و تعاملهایتان با دیگران ممکن است منشا اصلی ناراحتی هایتان باشد، 
اما نباید اجازه دهید که این ناراحتی شــما را به شــک و بدبینی بکشــاند. 

چیزهایی را که آموخته اید را با آنچه از قبل می دانستید ترکیب کنید.

دی : اگر شما اکنون وظایف خود را به خوبی انجام ندهید، شاید دیگران 
بیایند و این کار را برایتان بکنند. جالب اینجاست که اگر آنها شما را سرزنش 
کنند، شما هم به آنها ایراد می گیرید که چرا در زندگی شما دخالت می کنند. 
با وجود این شما مجبورید سخت کار کنید تا زندگی تان را تغییر دهید و 

مسوولیت های خود را انجام دهید.

بهمن : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که بوجود آمده بود حل کرده اید. اما 
متاسفانه 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.

اســفند : به نظر می رســد اگر ابرهای تیره از آســمان زندگی شما کنار 
بروند و آســمان تان صاف شــود، شما بتوانید دید روشــنی از اتفاقاتی که 
در آینده برایتان می افتد داشــته باشید. شما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی 
که می خواهید هستید و می دانید که چگونه باید به آنهادست یابید. باکمی 

پشتکار   قادر خواهید بود که رویاهای همیشگی خود را معنی ببخشید .

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

میــدان راه آهــن شــاید به نظــر خیلی ها 
قدیمــی و ناامن بیایــد اما قــدم زدن در 
پاســاژ دریانــی بــا آن کافــه  و رســتوران و 
میهمانسراها حسی شبیه نگاه کردن به 
یک عکــس قدیمی دارد. بــا این تفاوت 
مســافران  و  شــلوغی  آن  از  دیگــر  کــه 
ســاک بدســتی که از شهرســتان به اینجا 
می آمدنــد تــا در میهمانســراها جاگیــر 
شــوند خبری نیست. روزگاری که به قول 

آقای کلوانی میهمانسرادار قدیمی: »اگر 
اینجــا انــدازه یــک موزاییک جا داشــتی 
می توانســتی روزی 200 تومــان کاســبی 

کنی.«
خورشــید باالی میدان راه آهن ایســتاده 
و بــاد پرچم هــای کوچــک ســبز و قرمــز 
و آبــی کــه سراســر میــدان بــه ریســه ها 
آویزان اســت را تکان می دهد. تاکســی و 
شخصی ها بسرعت پر و خالی می شوند. 
مســافران بــا عجلــه خــود را بــه ورودی 
راه آهن می رســانند تا از قطار جا نمانند. 
در غذاخوری هــای ضلــع شــرقی میدان 
چنــد نفــری مشــغول خــوردن چایــی و 
کشــیدن قلیان هســتند. فونــت قدیمی 
همــان  هنــوز  شیشــه ای  درهــای  روی 
اســت کــه بــوده و انــگار کســی حوصلــه 
مدرن کردن ســردر یا داخــل مغازه ها را 
ندارد. تــوی خیابان بیگی مردان به نظر 
بی دلیل روی ســکویی پشــت بــه میدان 

ردیــف نشســته اند. پیرمــردی از داخــل 
کیســه قدیمــی کــه جلــوی پایش اســت 
شــلواری جیــن را بیــرون می کشــد نــگاه 
می کند. پســری جوان با صورتی که انگار 
اســتخوان هایش تــا چنــد لحظــه دیگــر 
بیــرون می زند از موتورســواری بســته ای 
می گیــرد و در چشــم بهــم زدنــی غیب 
می شــود. ابتدای خیابان بیگی هم چند 
نفر مشــغول فروش انگشترهای مردانه 
هســتند. کاســبان بی مغــازه میــدان کــه 

شاهدان عینی سال های رفته هستند.
دســتانی  و  بزرگتــر  ســایز  چنــد  کتــی 

رنگارنــگ از عقیــق و فیــروزه کــه زیر نور 
می درخشــند. 50 ســاله بنظر می رسد و 
می گوید 27 سال است اینجا می ایستد و 
همه آدم های این دوروبر را می شناســد. 
اتاقی کرایــه کرده و شــبی 17 هزارتومان 
پولــش را می دهــد. به قــول خودش چه 
فرقی می کند کجــا زندگی می کند و چی 
می خــورد. او راســت یا دروغ خــودش را 
بدون خانواده و تنها معرفی می کند و از 
کارهایی که در این سال ها داشته می گوید 
همین طور که حرف می زنیم صدای آواز 
کوچه بازاری از پشــت ســرمان خیابان را 
پــر می کنــد. مردی بــا لبــاس چهارخانه 
قرمــز و آبــی و شــکمی ورم کــرده از راه 
می رســد. ضبط کوچکی را حائل شــکم 
کــرده و وقتــی بــا انگشــتر فــروش حرف 
می زند جای خالی دندان هایش نشان از 
گذشــته اش می دهد. مرد انگشتری او را 
یکی از قدیمی هــای این اطراف معرفی 

می کنــد. همین طــور کــه ســعی می کند 
دســتش  از  را  انگشــتری  نکنــد  نگاهــم 
»70تومــان  می گویــد:  و  درمــی آورد 
می خری؟« دختربچــه ای فال فروش از 
پشــت ســر دائم تکرار می کند: »عمو به 

من پول می دهی؟«
در رســتوران خالی مردی تقریباً 60ساله 
از آش  پــر  بــزرگ  قابلمه هــای  پشــت 
نشســته. نخستین نشــانه کســادی بازار. 
او کــه ســال ها در ایــن راســته کار کــرده 
می شــنود  دور  از  کــی  »هــر  می گویــد: 
پــارو  پــول  و  اســت  راه آهــن  می گویــد 

می کنیم اینجا حالت توریســتی داشــت 
ولی دیگر از توریســت ها خبری نیســت. 
سال های گذشــته عرب های خوزستان و 
عراقی هــا می آمــدن ولی حــاال هیچی.« 
از او دلیل کســادی بازار را می پرســم و او 
می گوید: »قبل ترها مســافرهای داخلی 
می آمــدن اینجــا بلیــت تهیــه می کردن 
تــا  بماننــد  روز  چنــد  بودنــد  مجبــور  و 
ســوار قطــار شــوند. این مــدت معطلی 
از رســتوران  و  را می رفتنــد میهمانســرا 
استفاده می کردند. وقتی میهانسراها باز 
باشــد بقیه هم رزق و روزیشــان می آید. 
ولی االن همه از اینترنت بلیت می خرند 

و در سطح شهر پخش شده اند.«
مغــازه دار میانســال دیگــری هــم از راه 
می رســد. مغــازه اش 50 ســال قدمــت 
دارد و خــودش بعد از فوت پدرش اداره 
مغــازه را بــه دســت گرفتــه، او می گوید: 
»آن موقــع بوفــه راه آهــن روزی 8 کیلــو 

کالباس از من می خرید با کلی نان و چند 
کیلو خیارشــور اما حاال...« از او می پرسم 
آن موقع هم اینجا کارتن خواب و معتاد 
داشــت؟ می خندد و بــا طنز مخصوص 
خودش می گویــد: »کارتن خواب ها جزو 
جهیزیه راه آهن هســتند. قبــًا هم بوده 
بعــداً هــم هســت چــون اینجــا خاکش 
خــراب اســت. ســی ســال پیــش اینجــا 
بهتریــن نقطه تهران بــود. من از بچگی 
اینجــا بــودم همیشــه همیــن وضعیت 
بــود. دزد و قاچاقچــی و معتاد بود هیچ 
فرقی نکرده. شاید باورت نشود ولی من 
بعضی ها رو می شناســم که از زمان شاه 
معتاد بودند هنوز هم هســتند. آن زمان 
12 ســالم بــود و االن پیــر شــدم ولی آنها 

حتی قیافه شان هم عوض نشده.«
میهمانســراهایی که چرخ مولد اقتصاد 
میــدان راه آهن بودنــد و مردم برای یک 
اتاقــش سرودســت می شکســتند حــاال 
تبدیــل به فضایــی قدیمی شــده و انگار 
کسی به فکرشان نیست جز صاحبانشان 
کــه هــر روز بــا افســوس بــه گذشــته فکر 
می کنند. دیوارهای میهمانسرای منصور 
با ســرامیک های ســفید و براقی نوسازی 
شــده وشــبیه میهمانســرایی 80 ســاله 
نیست. محمد زاده توی اتاقک مدیریت 
بــاالی پله ها نشســته. مــردی میانســال 
و خــوش رو کــه می گویــد میهمانســرا را 
از پــدرش بــه ارث بــرده و خــودش هــم 
از ســال 63 اینجــا مشــغول اســت. او از 
تــوی  مســافران  کــه  می گویــد  روزگاری 
راهروها می خوابیدند. حتی روی پشــت 
بــام هم 50 تــا تخت می گذاشــتند. حاال 

قدغن شده.
بــرای  کســی  دیگــر  »االن  می گویــد:  او 
گشــت و گــذار نمی آید. بیشــتر درگیر کار 
اداری هســتند یــا دادگاهــی دارنــد، یا در 
بیمارســتان مریض دارنــد و می خواهند 
جــای ارزان بگیرنــد. ســابق مــردم توی 
مجبــور  یــا  می خوابیدنــد  قطــار  صــف 
بودند چند روز بمانند تا قطاری گیرشان 
بیایــد.« او به لیســت نرخ پشــت شیشــه 
میز اشــاره می کند که از سال 94 تغییری 
نکرده. حتی مجبورند زیر قیمت بدهند 
تا از میهمانسراهای دیگر عقب نیفتند. 
او یکــی از دالیــل کــم شــدن مســافر را 
آدم هایی می داند کــه حتی نمی گذارند 
مســافر از ایســتگاه راه آهن بیرون بیاید و 
از همانجــا آنها را به خانه های شــخصی 

خود می برند.
و  میهمانســرا  از  پــر  دریانــی  پاســاژ 
غذاخــوری اســت. مثــل یــک مجموعه 
از  پــر  قدیمــی.  امــا  کامــل  زنجیــره ای 
رســتوران هایی که ماکارونی و سوســیس 
در  و  شیشــه ای  محوطــه  تــو  را  بنــدری 
معــرض دید قرار داده اند. جلوی مغازه 
دیگر ســیب زمینی و تخم مــرغ آب پز را 
توی ســبد جلــوی مغــازه گذاشــته اند تا 
خنک شود. قلیان سراهایی با دکوراسیون 
داخلی گل های درشت با رنگ سبز و زرد 
فســفری براق و پیچک هــای مصنوعی. 
طبقات باال هم ردیف به ردیف اتاق های 
میهمانسراهاســت. فکــر می کنم چقدر 
راحــت می شــود از همین پاســاژ با کمی 
رنــگ و لعــاب و مرتــب کــردن مغازه ها 
توریســت جذب کــرد. اگر همین راســته 
قدیمــی در کشــورهای همســایه مــا بود 
را  تبلیغــش  چقــدر  بــود؟  چطــور  االن 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - زهرابــه- فیلمــی بــا ژانــر کمدی و اجتماعی ســاخته ســعید 

سهیلی
2-  رشته کوه ایرانی- تبعیدگاه ناپلئون

3-  سفید آذری- پرسش- یواش – بزرگ قبیله
4-  سخت آسیب دیده- صید- بعد از می در موسیقی می آید

5-  جد اعای حضرت رسول اکرم)ص(- گردآمده- نامی پسرانه با ریشه فارسی
6-  فرزندان- الزام و اثبات- آزمون ها

7-  ابزار باغبانی- مشهور- روشندل
8-  صدمه- ساحل- درودگر- ادات تشبیه

9-  بیماری مرگامرگی ستور- پیله- معتمدان
10- تخته بزرگ- از بناهای تاریخی این شهر می توان به پلی اشاره کرد که متروکه شده 

و از دوره صفویه است- فراموشی
11-  آرنج- ظلم و ستم- دیلم

12-  یک رده ژاپنی جهت معرفی خودروهای ســایز کوچک- برتر و باالتر از دیگران- 
جنب و جوش

13-  گرد دهان از جانب بیرون- حواله و چک- 28 گرم- ضمیر سوم شخص مفرد
14-  ایده آل- جمع مشهور

15-  از نقــاط دیدنی و جالب توجه 
استان خراسان شــمالی- رشته ای 

در اسکی

 عمودي:
1-  از آثار مشهور پل ورلن- شیرینی 

سنتی ایرانی و سوغات کرمانشاه
از  تابلویــی  شــاهان-  شــاه    -2

ویلیام ترنر
3-  پژمردگــی و افســردگی- عابــد 
مسیحی- پارچه پر سوراخ!- یار پت!

منقــار  ســروصدا-  مــرض    -4
مرغان- یک لحظه- دفعه

5-  ترکیــب یــد بــا عنصــر دیگــر- 
دوباره کاری- جستنی کارآگاه

6-  نیــروگاه شــمال- آش محلــی 
قم- آفریده شدگان

7-  محلــه مرفــه نشــین تهــران- 
جراید و مطبوعات

در  شــهری  گاه-  مخفــف    -8
اســتان مرکــزی- یکــی از ابزارهای 

رایانه ای- ابر پایین آمده
9-  استوار دوم- برادر

10-  ســرعت بخشــیدن- کوشــش 
کننده- کمک هزینه بانکی

بــه  انحــراف  11-  میــوه بهشــتی- 
راست- بی کس

12-  طاووسی اسپانیولی- برجستگی 
جوهــر  فرانســه-  رود  گیــوه-  تــه 

کیمیاگری
13-  پادشــاه- لباس رسمی اروپا- 

ضمیر جمع- گفتاواز
14-  پرنده ای از راسته کبوتر دریایی 

سانان- ایستاده و منتصب
15- شالی کوب- مهاجم لس آنجلس 

گلکسی

   افقي:
1-  شیرینی الستیکی- کامل و بدون نقص در نوع خود

2-  ظرفیت شیمیایی- سازمانی برای بهداشت
3-  بند تنبان- شب اول زمستان- برهان ها، حجت ها- گندم

4-  مجال، فرصت- کارهای عام المنفعه- شماره رمز
5-  خبرگزاری رسمی ایتالیا- جمع ودیعه- جیره غذای روزانه

6-  بی پایه- انتقال بیماری- در بردارنده
7-  باطن- گونه و رده- ساختمان

8-  یک تخته از عقلش کم است- بالنگ- تنگه استراتژیک- ماه برفی
9-  از اصوات تعجب- زبان کوچک- شمارک
10-  الهه نوریونان- علم آموختن- دیوار گلی

11-  نوعی زردآلو- آپارتمان کوچک- از طریق، به دست
12-  جگر سفید- روستایی زیبا و باستانی حومه تالش- رود طوالنی اروپا

13-  رمق آخر- اشتباه لفظی یا رفتاری- تکان خودمانی- کلمه اخطار و تنبیه
14-  تراکم، فراوانی- ایالتی در امریکا

15-  روســتایی سرســبز و خرم و زیبا در شــرقی ترین منطقه شهرســتان بافق- 
قهوه ای روشن

 عمودي:
1 - بیماری خاموش- سره

2-  اقبــال و بخــت- مخفــی 
کردن اصل مطلب با زرنگی 

و حیله
3-  ســمت- رهایی- همراه 

پلو- چاره
4-  جنگل مناطق سردسیر- 
کاه فرنگــی- جنــس شــلوار 

سنگ شور شده- منفک
5-  بیکارگــی و تنبلــی- تیــم 

بلژیکی- خوار کننده
وســیله  نــازک-  دیبــای    -6
پهــن کــردن خمیــر- درجه 

ارتشی
کشــتی-  صاحــب    -7

سحرآمیز
نا امیــد- قهــوه  8-  ســیلی- 

خانه- خمیده
اســمره- شــرکت  9-  کشــور 
تجهیزات رایانه ای امریکایی

10-  خلق و آفریدن- تاکسی 
در اختیار!- بی حس

11-  فرصت دادن- وسایل و 
ادوات جنگ- سرگیجه

12-  گروهــی از افــراد- بــاران 
مــواد  از  یکــی  طــا-  ریــزه- 
ســواری  دوچرخــه  رســمی 

پیست
13-  حرف گزینش- نویسنده- 

گردآوری شده- گشاده
14-  مرید- الگو، مقتدا

15-  خرده سنگ- مجموعه ای 
منشــأ  کــه  زیانبــار  حــوادث  از 

انسانی ندارند
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محمد معصومیان
روزنامه نگار

ë  میهمانسراهايی که چرخ مولد اقتصاد میدان راه آهن بودند
و مردم برای يک اتاقش سرودســت می شکستند حاال تبديل 
به فضايی قديمی شــده و انگار کســی به فکرشــان نیست جز 
صاحبانشان که هر روز با افسوس به گذشته فکر می کنند. ديوارهای میهمانسرای منصور 

با سرامیک های سفید و براقی نوسازی شده وشبیه میهمانسرايی 80 ساله نیست.

ë  االن ديگر کســی برای گشــت و گــذار نمی آيد. بیشــتر درگیر کار اداری هســتند يا
دادگاهــی دارند، يا در بیمارســتان مريض دارند و می خواهند جــای ارزان بگیرند. 
سابق مردم توی صف قطار می خوابیدند يا مجبور بودند چند روز بمانند تا قطاری 

گیرشان بیايد.

ë  قبل ترها مسافرهای داخلی می آمدن اينجا بلیت تهیه می کردن و مجبور بودند
چند روز بمانند تا سوار قطار شــوند. اين مدت معطلی را می رفتند میهمانسرا و از 
رســتوران استفاده می کردند. وقتی میهانسراها باز باشــد بقیه هم رزق و روزيشان 

می آيد. ولی االن همه از اينترنت بلیت می خرند و در سطح شهر پخش شده اند.

نیم نگاه

می کردند؟ ابری از رؤیاها و مقایسه ها.
وارد یکی از میهمانسراها می شوم و هنوز 
ســر حرف را بــاز نکــرده صدایی خســته 
از اتــاق پشــتی می گویــد بیا اینجــا. آقای 
کلوانی با ســبیلی ســیاه و کت وشــلواری 
و  نشســته  قدیمــی  مبــل  روی  برازنــده 
ســرش تــوی گوشــی اســت. بی حــال و 
همان طــور  و  می رســد  بنظــر  حوصلــه 
کــه ســرش تــوی گوشــی اســت از تاریــخ 
می گویــد:  ســاله اش   80 میهمانســرای 
»20 سال است که کاسبی خوابیده. اینجا 
مال پدرم بود و من هم 45 ســال اســت 

کــه اینجا هســتم. 40 تــا اتاق هــم داریم 
کــه پــر از خالی اســت.« کلوانــی پایش را 
دور ســرامیکی می کشــد و می گوید: »آن 
موقع که کاروکاســبی اینجا رونق داشــت 
همــه آرزو داشــتن اندازه این ســرامیک 
اینجــا جا داشــتن تا شــبی 200 تومان در 
بیاورنــد. االن قطارهــا را یکســره کردنــد 
و اتوبوس هــای داخــل شــهری را از ایــن 
کله به اون کله کردند. راه آهن بن بســت 

شده.«
انــگار حــرف زدن از گذشــته ناراحتــش 
می کنــد بــا صدایــی کــه انــگار از تــه چاه 
بیــرون می آیــد می گویــد: »اینجــا طــرح 
شــهرداری اســت و نمی شــود کاری کرد. 
تعریض کوچــه و خیابــان دارد. چاره ای 
نیســت. بعــد از ســی ســال دیگــر کاری 
از دســت مــا برنمی آیــد. آن موقــع کــه 
اینجــا می ارزید می شــد با پولــش برویم 
حسن آباد 4 دهنه مغازه بخریم که االن 
هر کــدام 12میلیارد پولش اســت. اینجا 
بایــد خرجــی 20 نفــر را در بیــاورد ولــی 
االن کًا 4نفــر هســتیم.« چشــمش را به 
درمی دوزد و با صدایی غمگین می گوید: 
»اینجا قبل ماه رمضان باید هیاهو باشد 
و هر کی که از در می آمد تو می گفتیم جا 

نداریم.«
میهمانسرای بنفشــه نو در پاساژ دریانی 

هم از کســادی بــازار ناراحت اســت ولی 
این مســأله را بــه اقتصاد مــردم مرتبط 
می دانــد. مــرد جوانــی کــه پشــت دخل 
نشسته با شــور و حرارت تعریف می کند 
کــه دولــت قبــل قرار بــوده بــه آنهــا وام 
بدهــد امــا: »بعــد از 6 ماه رفتــن دیدیم 
همه وام ها به هتل ها رسید و به ما گفتند 
40میلیــون وام می دهیــم با کلی شــرط 
و شــروط. ما هم گفتیــم نمی خواهیم.« 
بــه تلفــن قدیمــی روی دیوار هتــل نگاه 
می کنم به چوب هــای زردی که به دیوار 
و ســقف زده شــده و پرچــم کشــورهای 

مختلف دنیا روی لبه پنجره.
ضلــع غربــی میــدان هــم هنــوز چنــد 
مغــازه هســتند که رنــگ و بوی گذشــته 
حســن  حــاج  کرده اند.کبابــی  حفــظ  را 
یکــی از آنهاســت. پیرمردی که از پشــت 
دخل بیــرون آمــده می گویــد اینجا مال 
پدرش بــوده از روز افتتاح راه آهن تهران 
بــاز شــده: »اول قهــوه خانــه بــوده بعــد 
هــم  آش فروشــی و بســتنی فروشــی و 
بعــد از انقاب رســتوران شــده. اما حاال 
دیگــر مشــتری نیســت. همــه دوســت 
دارند در رســتوران های شــیک و امروزی 

غــذا بخورنــد.« در چند قدمی رســتوران 
میهمانســرای قدیمی »آریا« است. پسر 
جوان پشــت دخل می گوید میهمانســرا 
90سال قدمت دارد و وقتی داخل حیاط 
می شوم هنوز90 سال پیش است. با این 
تفاوت که حوض از وسط حیاط برداشته 
شده و درختان از ته بریده شدند و رویش 
چند موزاییک با رنگی متفاوت کار شده. 
مــردی قد بلند با موهای مجعد در اتاق 
همکف حیــاط را می بندد و لخ لخ کنان 
سکوت را بهم می زند تا به توالت برسد. 

روزگاری اینجا چه سروصدایی بود.
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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سوء تغذیه بروز موخوره

سشوارکشیدن 
مداوم

 برس زدن 
بیش از حد

رنگ و دکلره 
مکرر

فرکردن دائمی

باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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ضـــربان
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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 5 دلیل
سوء تغذیه بروز موخوره

سشوارکشیدن 
مداوم

 برس زدن 
بیش از حد

رنگ و دکلره 
مکرر

فرکردن دائمی

باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.

مــهارت 
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نگاهی به زوایای لیزر موی زائد
ë  مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع

موهای زائد هستم می خواستم بپرسم آیا با لیزر کاماًل 
برطرف می شوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است 
که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن 
است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیده ام 

برخی با لیزر دچار زخم های عمیقی شده اند.
اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو 
در منطقه مورد نظر می شـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانه های 
مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن می روند. این عمل معموالً 4 تا 
6 جلسه تکرار می شود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم 
اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد به دلیل 
اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و 

بعد دوباره لیزر انجام دهید.
در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن 
ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین  اگر شخصی که 
لیزر انجام می دهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا 
ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید 
حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری 
منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیه های 

پزشک توجه کنید تا دچار عارضه ای نشوید.

پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

مراقبـــت از دندان هـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی 
گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت 
بهداشـــت دهان و دندان بی دقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگی های 

عمیق دندان دچار می شوند.
دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به »ایران« می گوید: میکروب ها 
و باکتری های پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و 
به پوســـیدگی دندان منجر می شوند. از آنجایی که این باکتری ها برای شروع 
فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان های فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالت ها 

را به حداقل برسانیم.
مسواک زدن بعد از صرف وعده های غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از 

اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری می کند.
دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید می کند: اســـتفاده از دهانشـــویه های 
فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت)شـــیارپوش( 
دندان های دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی 

بسیار مؤثر است.

مبتالیان به دیابت چقدر ورزش کنند؟ نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!
نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهم ترین دالیل 
نفخ کردن است. دکتر میترا علی نژاد خرم با بیان این مطلب 
به »ایران« می گوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی 
نیازمند آب کافی اســـت. به عبارت ســـاده تر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت 
ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیت های 

روزانه کمک می کند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن می افزاید: نوشیدن آب یا مایعات 
دیگر همراه غذا، شیره های گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات 

هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد.
از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث 

می شود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد.
وی درخاتمـــه تأکیـــد می کند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با 

عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

افـــراد مبتال بـــه دیابت هـــم مانند ســـایرین می توانند 
فعالیت هـــای ورزشـــی را در برنامـــه روزانه خـــود قرار 
دهند اما آگاهی از طول زمان و شدت ورزشی که انجام 
می دهنـــد می تواند در پیشـــگیری از نوســـان میزان قندخـــون تأثیر زیادی 

داشته باشد.
محققـــان معتقدند که انجـــام منظم فعالیت های ورزشـــی در طول هفته 
نقـــش مهمی در کاهش قندخون دارد. به گزارش فیت شـــیپ اگر مبتال به 
دیابت هســـتید و تازه تصمیم گرفته اید ورزش کنید، در ابتدا بهتر اســـت از 
روزی 10 دقیقه شروع کنید، هر زمانی که راحت هستید ورزش کنید، بتدریج 
می توانید زمان ورزش کردن را 2 تا 4 دقیقه افزایش دهید تا وقتی که به 20 
تا 60 دقیقه برســـد. ســـعی کنید حداقل 3 روز در هفتـــه ورزش را در برنامه 
هفتگـــی خود جای دهید. افرادی که قصد کم کردن وزن خود را دارند بهتر 
اســـت 5 روز در هفته فعالیت ورزشـــی داشـــته باشـــند. بهترین زمان برای 

ورزشـــی  فعالیت  انجام 
یک تـــا دو ســـاعت بعد 
اســـت  خـــوردن  غـــذا  از 
زیـــرا می توانیـــد میـــزان 
غـــذا  از  بعـــد  قندخـــون 
کنیـــد،  اندازه گیـــری  را 
مبتالیان بـــه دیابت نوع 
اول در صورت اســـتفاده 
از انســـولین بهتر است از 

ورزش کردن در زمانی که میزان انسولین به حداکثر می رسد خودداری کنند 
در نتیجه ســـاعات روز به غیر از عصر برای این دســـته مناسب است، افراد 
مبتال به دیابت نوع دوم هم در همه ســـاعات روز مشـــکلی ندارند فقط در 

ساعات اولیه روز با شدت بسیار پایینی باید ورزش کنند. 
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سوء تغذیه بروز موخوره

سشوارکشیدن 
مداوم

 برس زدن 
بیش از حد

رنگ و دکلره 
مکرر

فرکردن دائمی

باسبکزندگیسالمحافظهخودرابیمهکنید

ورزش برای همه افراد جامعه و در هر ســـنی امری واجب و ضروری اســـت اما در میان افراد جامعه معلوالن از ســـهم کمتری در این خصوص 
برخوردار هســـتند، شـــاید مهم ترین دلیل آن هم نبود امکانات و فضای مناسب جهت فعالیت ورزشی باشد. این امر در شهرها و روستاها بیشتر 
از ســـایر مناطق احســـاس می شود. از آنجایی که در هیچ حالتی نباید این مهم را فراموش کرد، برای آن دسته از افرادی که مشکل حرکتی ندارند 
به عنوان مثال نابینا یا کم بینا هســـتند، پیاده روی یا کوهنوردی های ســـبک پیشـــنهاد می شـــود، این ورزش درعین ســـبک و کم خطر بودن در افزایش سالمت جسمی و 

روحی افراد تأثیر بسزایی دارد.
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در زندگی پرمشـــغله امروزی طبیعی 
اســـت که گاهی فراموشـــکار شـــویم یا 
برای فـــرار از حواس پرتـــی گاهی آالرم 
گوشـــی هایمان را فعال کنیـــم. اما اگر 
تعـــداد ایـــن حواس پرتی ها زیاد شـــود 
یا وابســـتگی مان به عالمـــت زدن روی 
دســـت یا تنظیم آالرم گوشـــی برای به 
یاد آوردن مسائل مختلف غیرطبیعی 
باشـــد باید به فکر بررســـی دقیق دلیل 

این مشکل باشیم.
هنگامـــی کـــه ســـخن از حواس پرتـــی 
یـــا اختـــالل حافظه بـــه میـــان می آید 
ناخـــودآگاه به یاد آلزایمـــر می افتیم و 
ترس وجودمان را فرا می گیرد اما نباید 
ترسید چراکه همیشه فراموشکاری های 
مزمن نشـــانه ابتال به آلزایمر نیستند. 
دالیل مختلف که گاهی قابل پیشگیری 
و اصـــالح هســـتند حافظه مـــا را تحت 
تأثیـــر قـــرار می دهند. برای آشـــنایی با 
دالیل اختالل حافظه با رئیس بیســـت 
و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی 
و الکتروفیزیولـــوژی بالینی به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید.
 دکتـــر ناهید بالدی مقـــدم، متخصص 
مغز و اعصـــاب به »ایـــران« می گوید: 
عوامل مختلفی بر قدرت حافظه افراد 

اثر می گذارد.
شیوه زندگی یکی از مهم ترین مسائلی 
اســـت که قدرت حافظه شـــما را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اصالح سبک زندگی 
و روی آوردن بـــه رژیـــم غذایی ســـالم، 
اســـتفاده از غذاهـــای کم نمـــک و کم 
چربی، مصـــرف غذاهای تـــازه و میوه 
و ســـبزیجات در کنار پرهیـــز از خوردن 
فســـت فودها می تواند یکـــی از راه های 
خداحافظـــی با حـــواس پرتی باشـــد. 
حقیقت این اســـت که چاقـــی و اضافه 
وزن در کنار فقر حرکتی در زندگی های 
نشســـته و کم تحرک امـــروزی در بروز 
و شـــدت یافتـــن بیماری هـــای اختالل 

حافظه نقشی پررنگ دارد.
کنگـــره  پنجمیـــن  و  بیســـت  رئیـــس 
بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی 

بالینی با تأکید بـــر اینکه برخی عوامل 
قابـــل اصالح هســـتند، می افزایـــد: در 
بحث ســـبک زندگـــی ســـالم موضوع 
کنترل فشـــار خون و پرهیز از دخانیات 
بخصوص سیگار و قلیان که متأسفانه 
در سال های اخیر در میان جوانان رواج 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت نیـــز مطرح 

است.
ë سیگار دشمن حافظه

تحقیقـــات متخصصـــان نشـــان داده 
ســـیر پیشـــرفت برخـــی بیماری هـــای 
 اختـــالل حافظه مانند بیمـــاری  ام اس  

در میان آن دســـته 
این  به  از مبتالیان 
بیماری که ســـیگار 
می کشـــند بیش از 
سایر بیماران است 
و قطع اســـتعمال 
این  در  دخانیـــات 

بیماران به کاهش ســـیر بیماری منجر 
می شـــود. این موضـــوع در مبتالیان به 

آلزایمر نیز مشاهده می شود.
دکتـــر بـــالدی مقـــدم در توضیـــح این 
موضوع می گوید: عامـــل اصلی ایجاد 
بیمـــاری آلزایمـــر یـــا  ام اس کـــه جـــزو 
بیماری هـــای اختالل حافظه هســـتند 
به طور دقیق شناخته نشـــده است. اما 
ثابت شـــده در افرادی که شیوه زندگی 
درســـت و ســـالمی در پیش می گیرند، 
عوارض این بیماری ها به مراتب کمتر 
است. برای مثال به جای اینکه عوارض 
بیمـــاری طی مـــدت 2 یا 5 ســـال بروز 
کند در مدت زمانـــی طوالنی تر نمایان 
خواهد شد یا اینکه بیمار عالئم حادی 
را تجربـــه نمی کنـــد و می تواند با وجود 
ابتال به بیماری، زندگی عادی و طبیعی 
داشـــته باشـــد و تنها در انجـــام برخی 

کارهای دقیق تر دچار مشکل می شود.
ë  مصرف خودســـرانه داروی خواب آور

ممنوع!
اگر نگران سالمت حافظه خود هستید و 
نمی خواهید به حواس پرتی دچار شوید 
نباید خودســـرانه از داروهای خواب آور 
یا آرامبخش اســـتفاده کنید. متأسفانه 
ایـــن روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه 
بـــرای کاهش اســـترس و تنش ناشـــی 
از فعالیت های روزمـــره به قرص های 

آرامبخش پناه می برند و این قرص ها 
را برای مدتی طوالنی استفاده می کنند.

عضـــو هیـــأت مدیـــره دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی خاطرنشان 
می کند: مصرف بیـــش از حد داروهای 

مســـکن و خـــواب آور که تحـــت عنوان 
داروهـــای ضـــد اضطـــراب در جامعه 
بخـــش  روی  می شـــوند  شـــناخته 
مربـــوط بـــه بازیابـــی اطالعـــات تأثیر 
گذاشـــته و عملکرد حافظـــه را مختل 

می کند. معموالً پزشـــک ایـــن داروها 
را کـــه از خانـــواده داروهـــای لورازپـــام، 
کلردیازپوکســـاید، دیازپام و.... هســـتند 
با توجـــه به نـــوع بیماری بـــرای مدت 
زمانی محدود تجویز می کند تا بیمار از 

عوارض آن در امان باشد.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
افسردگی یکی از مهم ترین فاکتور های 
خطر بروز بیماری های اختالل حافظه و 
در رأس آنها آلزایمر است. وقتی فردی 
دچار افســـردگی می شـــود به ســـختی 
می تواند روی مســـائل مختلف تمرکز 
کند، به همین دلیل یادآوری آن مسائل 

هم برایش غیرممکن خواهد شد.
ë استرس و اضطراب خود را کنترل کنید

روزهایـــی که تنش و اضطراب بیشـــتری 
داریم انگار که فراموشـــکارتر می شـــویم 
و مشـــکل حواس پرتی هم به اضطراب 
ما افزوده می شـــود. دکتر بـــالدی مقدم 
معتقـــد اســـت، اســـترس و اضطـــراب 
براحتـــی روند بـــه یادســـپاری اطالعات 
را مختـــل می کنـــد و مانـــع تمرکـــز روی 
مسائل می شود، از این رو در روزهایی که 
مضطرب تر هســـتید فراموشـــکارتر هم 

خواهید شد.
وی در خاتمـــه توصیه می کند: ســـعی 
کنید با ورزش های هوازی و مدیتیشـــن 
استرس خود را مدیریت کنید تا بتوانید 

از حافظه خود بیشترین بهره را ببرید.
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مذاكرات ايران و كنسرسيوم بتعويق افتاد
مذاكرات شركت ملي نفت ايران با نمايندگان 
شركتهاي عضو كنسرسيوم بين المللي نفت ايران كه 
از تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري در تهران آغاز 
شده بود، پايان يافت.در جريان اين مذاكرات كليه 
امور مربوط به روابط بلندمدت شركت ملي نفت 
ايران با اعضاي كنسرسيوم مورد بررسي قرار گرفت. 
اين مذاكرات مجدداً در تاريخي كه بتوافق طرفين 

خواهد رسيد دنبال ميشود.
مالقات »تاچر« با هوشنگ انصاري

خانم »مارگارت تاچر« رهبر حزب محافظه كار 
انگلستان كه براي يك ديدار چند روزه به تهران آمده 
اس���ت بعدازظهر ديروز با آقاي هوشنگ انصاري 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران مالقات و گفتگو كرد. اين ديدار در ساختمان 

مركزي شركت ملي نفت ايران انجام گرفت. 
در اين مالقات س���فير انگلس���تان در دربار 
شاهنشاهي وزير مختار سفارت انگليس و دو نفر از 

نمايندگان پارلمان انگلستان نيز حضور داشتند.
رهبر حزب كمونيست افغانستان زمام امور

 را بدست گرفت
راولپندي � يونايتدپرس � راديو كابل � شوروي 
رژيم تازه افغانس���تان را كه تنها 4 روز از عمر آن 
ميگذرد برسميت شناخت.سفير شوروي در كابل به 
مالقات »محمد تارمكي« كه برياست رئيس شوراي 
جمهوري دمكراتيك انقالبي برگزيده شده است 
رفت و پيام مربوط به شناسائي رژيم افغانستان توسط 
شوروي را تسليم وي كرد.راديو كابل گفت اعضاي 
دولت آينده افغانس���تان كه رياست آنرا نورمحمد 
تاره كي به عهده دارد از س���وي اين شورا برگزيده 

ميشوند و در برابر آن مسئوليت دارند.
خريد خانه و تلفن در تهران

 بايد براي شهرستاني ها ممنوع شود
شركت مخابرات ايران بايد بجاي خودداري 
از نقل و انتقال تلفن ها كه در مالكيت افراد اس���ت 
راههاي عملي تر ديگري را براي جلوگيري از ايجاد 
بازار سياه تلفن جستجو كند.يك راه اين است كه 
شركت مخابرات از صدور امتياز براي شهرستانيها و 
مهاجرت كنندگان به تهران خودداري ورزد. اصوالً 
دولت بايد قانوني را بتصويب برساند تا براساس آن، 
كساني كه از شهرستانها به پايتخت مهاجرت كرده اند 
حق خريد خانه و تلفن و امثال آنرا نداشته باشند تا اين 

همه درگيري هم بوجود نيايد.
تقسيمات اداري جديد

 تهران و استان مركزي اعالم شد
تقسيمات جديد اداري تهران و استان مركزي 
اعالم شد. براساس اين تقسيمات، قزوين از استان 

مركزي جدا و جزو استان زنجان شده است.
تقسيمات جديد تهران و استان مركزي بشرح 

زير است: 
* تهران ش���امل بخش���هاي رودبار قصران، 
لواسانات، ري و فشاپويه است. مراكز اين بخشها نيز 
عبارت است از فشم، گلندوك، كهريزك و حسن 
آباد.نقاط شهري شهرستان تهران نيز عبارت است 
از: تهران، فشم، اوشان، ميگون، فرحناز و قاسم  آباد 
شاهي، شهرستان كرج نيز در تقسيمات جديد جزو 

تهران محسوب شده است.
در طرح جديد تقس���يمات كشوري، استان 

مركزي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است.
جزئيات كشف بمب در سركنسولگري ايران 

در برلن غربي
امروز جزئيات كشف يك كيف محتوي يك 
بمب ده كيلوئي در ساختمان سركنسولگري ايران در 

برلين غربي منتشر شد.
همزمان با انتشار اين جزئيات اعالم شد پليس 
برلن غربي تا مدت���ي نامعلوم و تا حصول اطمينان 
باينكه خطري در بين نيس���ت از اين س���اختمان 

محافظت خواهد كرد.
بموجب گزارش هاي رسيده يك ربع از نيمه 
شب، پليس و سرايدار ساختمان سركنسولگري ايران 
در برلين غربي به سركنسول اطالع ميدهند كه چمدان 

مشكوكي در ساختمان مزبور ديده شده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1357 
)برابر با 23 جمادي االول 1398، اول ماه مه 1978( نقل شده است.
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آنكه مرا آرزوس���ت دير ميس���ر شود
وينچه مرا در سرست عمر در اين سر شود

تا تو نيايی به فضل رفتن ما باطلس���ت
ور به مثل پای سعی در طلبت سر شود

برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت
زان همه آتش نگفت دود دلی برش���ود

ای نظ���ر آفت���اب هيچ زي���ان داردت
گ���ر در و ديوار ما از تو منور ش���ود

گر نگهی دوس���ت وار بر طرف ما كنی
حقه همان كيمياست وين مس ما زر شود

ه���وش خردمند را عش���ق به تاراج برد
من نش���نيدم كه باز صيد كبوتر ش���ود

گ���ر تو چنين خوبروی بار دگر بگذری
س���نت پرهي���زگار دين قلندر ش���ود

هر كه به گل دربماند تا بنگيرند دس���ت
هر چه كند جهد بيش پای فروتر ش���ود

چون متصور شود در دل ما نقش دوست
همچو بتش بشكنيم هر چه مصور شود

پرتو خورش���يد عشق بر همه افتد وليك
سنگ به يك نوع نيست تا همه گوهر شود

هر كه به گوش قبول دفتر سعدی شنيد
دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود
سعدی

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرایه

آذين  بندی خیابا ن ها در آستانه نیمه شعبان/ عکس از: شايان محرابی

شهادت استادمرتضي مطهري
ساعت ده و 40 دقيقه بعد از ظهر 11 ارديبهشت 
1358  استاد مرتضي مطهري ، استاد فلسفه و الهيات، 
پژوهشگر و رئيس جلسات شوراي انقالب پس از 
خروج از خانه دكتر سحابي در خيابان فخرآباد )تهران( 
از فاصله نزديك از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت 
و چند دقيقه بعد در بيمارستان »طرفه« واقع در همان 

نزديكي به شهادت رسيد.
ساعتي بعد فردي ناشناس تلفني به روزنامه هاي 
تهران خبر داد كه استاد مطهري توسط گروه فرقان ترور 

شده است.
قتل ناصرالدين شاه قاجار

يكم ماه می 1896 روزي اس���ت كه ناصرالدين 
شاه از طايفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظيم 
در شهر ري به دس���ت ميرزا رضا كرماني كشته شد. 
ناصرالدين شاه 16 جوالی 1831 به دنيا آمده و هنگام 

مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت كرد.
 ميرزارضا تپانچه را در زير عريضه خود )نامه خود 
� ورق كاغذ( پنهان كرده بود.ميرزا رضا كرماني يكم ماه 
مي 1896 دستگير و يازدهم آگوست همان سال به دار 

آويخته شد .
يکم ماه مي، روز جهاني كارگر

يكم ماه مي، روزجهاني كارگران است. ده ها سال 
است كه به اين مناس���بت در اين روز، در كشورهاي 
مختلف )به استثناي اياالت متحده، كانادا و چند كشور 

كوچك( مراسم ويژه برگزار مي شود. 
اياالت متحده و كانادا نخستين دوشنبه هر سپتامبر 
)شهريور ماه( را به عنوان »روزكارگر« برگزار مي كنند

زادروز اينترنت
سي ام آوريل 1993 را زادروزWWW )شبكه 
شبكه ها � اينترنت( و آغاز بهره برداري از بزرگترين 
پديده ارتباط عمومي و غير انحصاري نوشته اند كه در 

زندگاني يكايك مردم ايجاد تحول كرده است. 
اين وس���يله عام المنفعه، كه از آن پس در حال 
تكامل است بشر را درجريان همه امور قرارداده و كارها 
را بر آن آسان ساخته است. با اين ابزار، ديگر »محرمانه 

بودن و درخفا كارها را انجام دادن و ...« معنا ندارد.

قاب امروز
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جدول سودوکو

مذاكرات ايران و كنسرسيوم بتعويق افتاد
مذاكرات شركت ملي نفت ايران با نمايندگان 
شركتهاي عضو كنسرسيوم بين المللي نفت ايران كه 
از تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري در تهران آغاز 
شده بود، پايان يافت.در جريان اين مذاكرات كليه 
امور مربوط به روابط بلندمدت شركت ملي نفت 
ايران با اعضاي كنسرسيوم مورد بررسي قرار گرفت. 
اين مذاكرات مجدداً در تاريخي كه بتوافق طرفين 

خواهد رسيد دنبال ميشود.
مالقات »تاچر« با هوشنگ انصاري

خانم »مارگارت تاچر« رهبر حزب محافظه كار 
انگلستان كه براي يك ديدار چند روزه به تهران آمده 
اس���ت بعدازظهر ديروز با آقاي هوشنگ انصاري 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران مالقات و گفتگو كرد. اين ديدار در ساختمان 

مركزي شركت ملي نفت ايران انجام گرفت. 
در اين مالقات س���فير انگلس���تان در دربار 
شاهنشاهي وزير مختار سفارت انگليس و دو نفر از 

نمايندگان پارلمان انگلستان نيز حضور داشتند.
رهبر حزب كمونيست افغانستان زمام امور

 را بدست گرفت
راولپندي � يونايتدپرس � راديو كابل � شوروي 
رژيم تازه افغانس���تان را كه تنها 4 روز از عمر آن 
ميگذرد برسميت شناخت.سفير شوروي در كابل به 
مالقات »محمد تارمكي« كه برياست رئيس شوراي 
جمهوري دمكراتيك انقالبي برگزيده شده است 
رفت و پيام مربوط به شناسائي رژيم افغانستان توسط 
شوروي را تسليم وي كرد.راديو كابل گفت اعضاي 
دولت آينده افغانس���تان كه رياست آنرا نورمحمد 
تاره كي به عهده دارد از س���وي اين شورا برگزيده 

ميشوند و در برابر آن مسئوليت دارند.
خريد خانه و تلفن در تهران

 بايد براي شهرستاني ها ممنوع شود
شركت مخابرات ايران بايد بجاي خودداري 
از نقل و انتقال تلفن ها كه در مالكيت افراد اس���ت 
راههاي عملي تر ديگري را براي جلوگيري از ايجاد 
بازار سياه تلفن جستجو كند.يك راه اين است كه 
شركت مخابرات از صدور امتياز براي شهرستانيها و 
مهاجرت كنندگان به تهران خودداري ورزد. اصوالً 
دولت بايد قانوني را بتصويب برساند تا براساس آن، 
كساني كه از شهرستانها به پايتخت مهاجرت كرده اند 
حق خريد خانه و تلفن و امثال آنرا نداشته باشند تا اين 

همه درگيري هم بوجود نيايد.
تقسيمات اداري جديد

 تهران و استان مركزي اعالم شد
تقسيمات جديد اداري تهران و استان مركزي 
اعالم شد. براساس اين تقسيمات، قزوين از استان 

مركزي جدا و جزو استان زنجان شده است.
تقسيمات جديد تهران و استان مركزي بشرح 

زير است: 
* تهران ش���امل بخش���هاي رودبار قصران، 
لواسانات، ري و فشاپويه است. مراكز اين بخشها نيز 
عبارت است از فشم، گلندوك، كهريزك و حسن 
آباد.نقاط شهري شهرستان تهران نيز عبارت است 
از: تهران، فشم، اوشان، ميگون، فرحناز و قاسم  آباد 
شاهي، شهرستان كرج نيز در تقسيمات جديد جزو 

تهران محسوب شده است.
در طرح جديد تقس���يمات كشوري، استان 

مركزي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است.
جزئيات كشف بمب در سركنسولگري ايران 

در برلن غربي
امروز جزئيات كشف يك كيف محتوي يك 
بمب ده كيلوئي در ساختمان سركنسولگري ايران در 

برلين غربي منتشر شد.
همزمان با انتشار اين جزئيات اعالم شد پليس 
برلن غربي تا مدت���ي نامعلوم و تا حصول اطمينان 
باينكه خطري در بين نيس���ت از اين س���اختمان 

محافظت خواهد كرد.
بموجب گزارش هاي رسيده يك ربع از نيمه 
شب، پليس و سرايدار ساختمان سركنسولگري ايران 
در برلين غربي به سركنسول اطالع ميدهند كه چمدان 

مشكوكي در ساختمان مزبور ديده شده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1357 
)برابر با 23 جمادي االول 1398، اول ماه مه 1978( نقل شده است.
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آنكه مرا آرزوس���ت دير ميس���ر شود
وينچه مرا در سرست عمر در اين سر شود

تا تو نيايی به فضل رفتن ما باطلس���ت
ور به مثل پای سعی در طلبت سر شود

برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت
زان همه آتش نگفت دود دلی برش���ود

ای نظ���ر آفت���اب هيچ زي���ان داردت
گ���ر در و ديوار ما از تو منور ش���ود

گر نگهی دوس���ت وار بر طرف ما كنی
حقه همان كيمياست وين مس ما زر شود

ه���وش خردمند را عش���ق به تاراج برد
من نش���نيدم كه باز صيد كبوتر ش���ود

گ���ر تو چنين خوبروی بار دگر بگذری
س���نت پرهي���زگار دين قلندر ش���ود

هر كه به گل دربماند تا بنگيرند دس���ت
هر چه كند جهد بيش پای فروتر ش���ود

چون متصور شود در دل ما نقش دوست
همچو بتش بشكنيم هر چه مصور شود

پرتو خورش���يد عشق بر همه افتد وليك
سنگ به يك نوع نيست تا همه گوهر شود

هر كه به گوش قبول دفتر سعدی شنيد
دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود
سعدی
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 سرایه

آذين  بندی خیابا ن ها در آستانه نیمه شعبان/ عکس از: شايان محرابی

شهادت استادمرتضي مطهري
ساعت ده و 40 دقيقه بعد از ظهر 11 ارديبهشت 
1358  استاد مرتضي مطهري ، استاد فلسفه و الهيات، 
پژوهشگر و رئيس جلسات شوراي انقالب پس از 
خروج از خانه دكتر سحابي در خيابان فخرآباد )تهران( 
از فاصله نزديك از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت 
و چند دقيقه بعد در بيمارستان »طرفه« واقع در همان 

نزديكي به شهادت رسيد.
ساعتي بعد فردي ناشناس تلفني به روزنامه هاي 
تهران خبر داد كه استاد مطهري توسط گروه فرقان ترور 

شده است.
قتل ناصرالدين شاه قاجار

يكم ماه می 1896 روزي اس���ت كه ناصرالدين 
شاه از طايفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظيم 
در شهر ري به دس���ت ميرزا رضا كرماني كشته شد. 
ناصرالدين شاه 16 جوالی 1831 به دنيا آمده و هنگام 

مرگ 65 ساله بود و 48 سال سلطنت كرد.
 ميرزارضا تپانچه را در زير عريضه خود )نامه خود 
� ورق كاغذ( پنهان كرده بود.ميرزا رضا كرماني يكم ماه 
مي 1896 دستگير و يازدهم آگوست همان سال به دار 

آويخته شد .
يکم ماه مي، روز جهاني كارگر

يكم ماه مي، روزجهاني كارگران است. ده ها سال 
است كه به اين مناس���بت در اين روز، در كشورهاي 
مختلف )به استثناي اياالت متحده، كانادا و چند كشور 

كوچك( مراسم ويژه برگزار مي شود. 
اياالت متحده و كانادا نخستين دوشنبه هر سپتامبر 
)شهريور ماه( را به عنوان »روزكارگر« برگزار مي كنند

زادروز اينترنت
سي ام آوريل 1993 را زادروزWWW )شبكه 
شبكه ها � اينترنت( و آغاز بهره برداري از بزرگترين 
پديده ارتباط عمومي و غير انحصاري نوشته اند كه در 

زندگاني يكايك مردم ايجاد تحول كرده است. 
اين وس���يله عام المنفعه، كه از آن پس در حال 
تكامل است بشر را درجريان همه امور قرارداده و كارها 
را بر آن آسان ساخته است. با اين ابزار، ديگر »محرمانه 

بودن و درخفا كارها را انجام دادن و ...« معنا ندارد.
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فروردین: این روزها برایتان سخت است که تمرکز داشته باشید، به خاطر اینکه 
خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی شما سخت تحریک 
شده است. هنوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید عالقه نشان دهید 
به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید و کارهای ثابتی بکنید که شما 

را ارضا می کند. 

اردیبهشت: اکنون زمان آن است که اوضاع را بررسی کنید که ببینید تا کنون 
چه کارهایی کرده اید و برای ورود به مرحله بعدی آماده بشوید. ثبات بخشیدن 
به کارها و روش هایتان موجب می شود که بتوانید سطوح باالتری از خالقیت و 
نوآوری را ایجاد کنید. نیازی به گذاشتن انرژی بیشتر در کار نیست؛ بلکه باید 

بوسیله هوش خود لیاقت خود را  نشان دهید.

خرداد : بیشتر وقتها نگاه کردن به جلو راحت تر از تجزیه و تحلیل کردن گذشته 
است، برای اینکه شما بیشتر تمایل دارید چیزهای جدید را تجربه کنید. اما هم 
اکنون شما به خاطر اینکه از زمان حال فرارکنید روی آینده تمرکز کرده اید. زمان 
کافــی برای کار و فعالیت های جدید خود اختصاص بدهید و قبل از اینکه دیر 

بشود کارهایی که الزم است را انجام دهید.

تیر: این روزها احســاس می کنید که کمی  نیاز به آرامش در دنیای شــخصی 
و خصوصی خــود دارید پس زندگی اجتماعی را برای مدتی رها می کنید تا با 
خودتان تنها باشید. فراموش نکنید شما قبل از اینکه بخواهید دوباره کاری انجام 
دهیــد و به اجتماع بازگردید کمی هم نیاز به آرامش و تقویت روح و روان خود 

دارید.

مرداد : شما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی که می خواهید هستید و می دانید 
که چگونه باید به آنهادست یابید، همچنین این توانایی را دارید که برای رسیدن 
به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. این امر به شما اجازه می دهد تا بتوانید 
برای خودتان اهداف بزرگی در نظر بگیرید و با کمی پشتکار قادر خواهید بود که 

رویاهای همیشگی خود را معنی ببخشید .

شــهریور : از فعالیت ها و یا کارهایی که انجام می دهید دلزده شــده اید، به 
دنبال یک نو گرایی در کارهایتان هستید تا بتوانید لحظات هیجان انگیزتری را 
برای خود رقم بزنید. اگر فقط به خاطر این که از فعالیت هایتان خسته شده اید 
می خواهید کارهای جدیدی را آغاز کنید توصیه می شود که کمی صبر کنید، 

زیرا اگر کاری را با عجله آغاز کنید پایان خوبی نخواهد داشت.

مهر :  این روزها برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ 
کنید، برای اینکه تغییرات غیر منتظره ای در برنامه های شــما به وقوع پیوسته 
است که کارکردن بر اساس برنامه های اصلی تان را غیرممکن ساخته است. اما به 
جای اینکه سعی کنید روی موضوعاتی که نمی توانید تغییرشان دهید کار کنید، 

یک روش جدید برگزینید. 

آبان : با اینکه نسبت به زندگی خوش بین هستید، اما می توانید احساس کنید 
که اتفاقاتی دارد می افتد که نگرانی و اضطراب برای شما ایجاد می کنند. انرژی 
تان را صرف این نکنید که با تالش و کوشش بسیار بخواهید روال زندگی را به 
همان شیوه قدیمی برگردانید. به جای جنگیدن با تغییر و دگرگونی، با آغوش 

باز به استقبال شان بروید.

آذر : اگرچه شما از موقعیتی که در آن قرار دارید خشنود و راضی نیستید، با این 
وجود آماده اید که برای لحظاتی دست از جنگ و ستیز بردارید و همه چیز را 
آسان بگیرید. متاسفانه، ممکن است شرایط با شما همراهی نکنند، به این ترتیب 
شما نیاز خواهید داشت که به فکر حل مشکالت و مسائل غیر قابل انتظار باشید. 

دی : شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی توانید خیلی خوب در 
لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در ذهنتان 
دارید خیلی بیشتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد.  االن 
فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به احساسات الینحل به 

بودن در زمان حال اعتماد کنید.

بهمن :ممکن است در ذهن تان شما یک پرنده آزاد باشید، اما کارهای روتین و 
روزمره فرصت کمی در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی برای خیال بافی داشته 
باشــید. شما راحت می توانید راه حل رهایی از این موقعیت دشوار و پیچیده را 
بیابید. ممکن اســت کمی پیچیده باشد؛ به هر حال، اولین قدم همیشه دشوار 

است. 

اسفند : شما برای انجام دادن وظایفتان چند راه در پیش رو دارید و این راهها 
اختیارات زیادی را به شــما می دهند. اگر یک راه وجود داشته باشد برای شما 
ساده تر است، اما تا موقعی شــما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 
اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی است. الزم است خودتان را با شرایط 

موجود تطبیق بدهید.
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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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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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اسامی برندگان جدول 3778
  1ـ  سعید صالحیـ  تهران
2ـ علی بیگدلیـ  تهران

3ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــیاره اورانوسـ   ــن و داخلي ترین قمر س 1. كوچكتری

عناصر چهارگانه
ــته یا تصاویر  ــتگاهي براي ثبت نوش 2. فرماندهـ  دس

رایانه ايـ  روادید سفر
ــبـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال یا نقره  3. ش

روي پارچه مي دوزندـ  آتش
ــكدهـ  خاك  ــاره  به دورـ  جنس الماسـ  آتش 4. اش

سفالگري
ــتـ  عابد  ــي به دنبال آن اس ــداـ  معدنچ ــرف ن 5. ح

مسیحي
6. از مراكز استانهاـ  زیركـ  شهري در هندوستان

7. آرزومنديـ  دشت و صحراـ  نوعي نمایش
ــوس رایانهـ   ــري براي م ــام دیگ ــدـ  ن 8. آب منجم

كافي
9. هدیهـ  جمع رايـ  مخفي، پوشیده

ــر  ــرارش دال ب ــنـ  تك ــتان نائی ــع شهرس 10. از تواب
خودستایي و الف زدن استـ  به انتها رساننده

ــوم سال میالديـ  از حروف نداـ  پول كشور  11. ماه س
آفتاب تابان

12. چاشني ساالد و غذا ـ  رواـ  پلیسـ  شامه نواز
ــانـ  نغمه پردازـ   ــد پرندگان و آبزی ــیله صی 13. وس

كوه سیمرغ
ــونـ  گاري دوچرخـ  جزیره اي در  ــوظ، مص 14. محف

جنوب كشور
15. پایتخت كنیاـ  شهري در جنوب 

عمودي:

1. تب نوبهـ  كار شگفت و بزرگ
2. سوگندـ  النه حیواناتـ  دانه اي روغني

3. جاده قطارـ  به كار گماشتنـ  تیر انداختن
ــرفـ  جنس  ــرزدارـ  پرح ــوه پ ــطحـ  می ــد س 4. واح

مذكر
ــابقه  ــهـ  نوعي موتور مس 5. زبانه آتشـ  واحد شیش

اي
ــكل هفت و هشت در خیاطيـ  نیروها  ــي به ش 6. برش

ـ پرآب
7. كاتالیزورـ  خجلتـ  شیون

ــرآبـ  حرف  ــزرگ و پ ــوه اي ب ــانـ  می 8. درون ده
انتخاب

ــردي یك جسمـ   9. گیرنده امواجـ  اندازه گرمي وس
راه غیراصلي و كوتاه

10. سیصد كیلوگرمـ  پرستارـ  ماري افسانه اي
11. گماشتگانـ  حجمي هندسيـ  سوداي ناله

12. ضمیر انگلیسيـ  كوهي در آذربایجانـ  كشوري 
در غرب آفریقاـ  عدد خراب كردني

حرف )  ی  ( 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

ــفر شدنـ  از مشتقات  ــش عدد بازاريـ  آماده س 13. ش
نفتي

14. اذیتـ  گوشت كبابيـ  شمارك
ــیفتگيـ  غده تنظیم كننده فعالیت سایر غدد  15. خودش

بدن

حل جدولهای شماره3778
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روي پارچه مي دوزندـ  آتش
ــكدهـ  خاك  ــاره  به دورـ  جنس الماسـ  آتش 4. اش

سفالگري
ــتـ  عابد  ــي به دنبال آن اس ــداـ  معدنچ ــرف ن 5. ح

مسیحي
6. از مراكز استانهاـ  زیركـ  شهري در هندوستان

7. آرزومنديـ  دشت و صحراـ  نوعي نمایش
ــوس رایانهـ   ــري براي م ــام دیگ ــدـ  ن 8. آب منجم
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9. هدیهـ  جمع رايـ  مخفي، پوشیده

ــر  ــرارش دال ب ــنـ  تك ــتان نائی ــع شهرس 10. از تواب
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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 
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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.
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ماجرای نامه های ارسالی به 
دریافت کنندگان کمک هزینه

 ویژه همه گیری
فردا- آژانس درآمد کانادا از چند روز 
پیش، اقدام به ارسال نامه ای رسمی 
به آن دسته از مالیات دهندگانی کرده 
کــه کمک هزینه  دولتی ویــژه دوره 
همه گیری )موســوم به CERB( را 
در ســال 2۰2۰ دریافت کردند. در 
این نامه رســمی، از مالیات دهندگان 
خواسته می شــود اطالعات بیشتری 
درباره اینکه در آن سال، حائز شرایط 
دریافــت این کمک از ســوی دولت 

بودند، ارائه دهند.
بســته کمک CERB پــس از آغاز 
همه گیری به بســیاری از کانادایی ها 
ارائه شد و این کمک تا اکتبر 2۰2۰ 
نیز ادامــه یافت. پس از آن، بســته 
دیگری به نام »کمک هزینه بهبودی 

کانادا« )CRB( جایگزینش شد.
افرادی می توانســتند حائز شــرایط 
دریافت CERB شــوند که حداقل 
خالــص دوازده ماه گذشــته آنها 5 
هــزار دالر بــوده و طــی دوره های 
چهار هفتــه ای دریافت CERB نیز 
درآمدشان مبلغی کمتر از هزار دالر 

بوده باشد.
نامه های ارسالی از سوی آژانس درآمد 
کانادا بیشــتر برای کســانی ارسال 
شده که از نظر این سازمان، احتماال 
 CERB درآمدشان را در دوره دریافت
بیش از هزار دالر بــود. البته آژانس 
درآمد کانادا می گوید ارسال این نامه 
به این معنا نیســت که گیرنده الزاما 
حائز شــرایط دریافت CERB نبوده 
اســت، بلکه صرفا اطالعات ضروری 
برای اثبات اینکه حائز شرایط بوده از 

او در اختیار این سازمان قرار ندارد.
آژانــس درآمد کانــادا از ایــن افراد 
می خواهــد مدارکی نشــانگر میزان 
 CERB درآمدشان طی دوره دریافت

را ارائه دهند. یک نســخه از گردش 
مالی )bank statement( نشــانگر 
درآمد فرد، نامه از ســوی کارفرما که 
میــزان درآمد فرد در آن ذکر شــده 
 )T4( 4باشــد و نیز فرم مالیاتی تی
مربوط به ســال 2۰2۰ که جزئیات 
درآمدی طــی دوره CERB  در آن 
قید شده باشد از جمله مدارکی است 
که شاید ممکن است از گیرنده نامه 

خواسته شود.
حاال اگر گیرنده نامه نتوانست اثبات 
 CERB کند که حائز شرایط دریافت
بــوده چه؟ در این صورت، او باید این 
مبلغ را به دولــت بازگرداند. آژانس 
درآمــد کانادا می گوید از آن دســته 
از افــرادی که بدون ســوءنیت اقدام 
به دریافت ایــن کمک هزینه کردند، 
هیچ مبلغی به عنوان جریمه یا سود 
دریافت نمی شود. البته احتمال دارد 
نسبت به تصمیم نهایی آژانس درآمد 

کانادا اعتراض داشته باشید.
این آژانس برای بررســی شکایت ها، 
فرآیندی دومرحلــه ای را در اختیار 
کانادایی ها قــرار می دهد. این آژانس 
ابتدا به شکایت های دریافتی رسیدگی 
کرده و پاســخ را به صورت مکتوب 

اعالم می کند.
اگر نتیجه اعالمی از نظرتان درســت 
نبود، می توانید درخواست تجدیدنظر 
را ارائه دهید. در این درخواست باید 
دالیل و مستندات تان برای رد تصمیم 
آژانس را ارائه دهید. مثال شاید اعالم 
کنید برخی مــوارد در تصمیم گیری 
آژانس در نظر گرفته نشــده یا اینکه 
مدارک تان ناقص بوده اســت. در این 
صــورت، باید مدارک تکمیلی را ارائه 

دهید.

هشدار صاحبان سوپرمارکت ها درباره افزایش سرقت مواد غذایی 
طی دو سال گذشته در کانادا

ایرونیا- شمار سوپرمارکت هایی که 
از افزایش دزدی محصوالت غذایی و 
داروخانه ها خبر می دهند، در سالهای 
اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته 

است
گزارشها حاکی از آن است که گوشت 
در جایگاه نخست  اقالم مسروقه قرار  
دارند و پس از آن پنیر و داروهای بدون 
نسخه قرار می گیرند. مشروب فروشی 
ها نیــز از زمان شــروع همه گیری، 
افزایش ســرقت را گزارش کرده اند. 
هنوز مشخص نیست که آیا افزایش 
دزدی از مغازه به دلیل افزایش تورم 
و ناامنی غذایی اســت یا باید دالیلی 
از جمله  بازار فروش مجدد کاالهای 

مسروقه را در نظر گرفت.
بــا این همه کارشناســان می گویند 
ســارقین در ماه های اخیر گستاخ تر 
شــده اند و مشــتریانی که از ماسک 
استفاده می کنند شناســایی افراد را 

دشوارتر می کنند.
فدراســیون  از  ســندز  گــری 
خواربارفروشــان مستقل کانادا گفت 
که چندین خواربارفروش در سراسر 
کشــور نســبت به افزایش دزدی از 
مغازه و رفتار تهاجمی  سارقین ابراز 

نگرانی کرده اند.
ساندز، معاون ارشد سیاست عمومی 
گروه صنعتی، گفت: »خرده فروشان 
شــاهد ســرقت ها و درگیری هــای 

فیزیکی بیشتری هستند.
»فقــط در چنــد هفته گذشــته، 
خواربارفروشان شاهد سرقت گوشت 
بسیار بیشتری بوده اند. قیمت گوشت 

قطعا افزایش یافته است.«
آمار کانادا ماه گذشته گزارش داد که 
قیمت گوشت در دسامبر در مقایسه 
با ســال قبل ۹ درصد افزایش داشته 

است.

ساندز گفت که خرده فروشان اغلب 
بجــای درگیر شــدن با ســارقین و 
مظنونیــن از آنها مــی خواهند که 
فروشــگاه را ترک کنند و  برنگردند: 
»ممکن اســت بگوینــد از اینجا برو 
بیرون و برنگرد. بخشــی از مشــکل 
مربوط به ماســک زدن است، حتی 
اگر آنها را در دوربین داشــته باشید، 
تشــخیص افراد ممکن است سخت 

باشد.
گروهبان استیو آدیسون از اداره پلیس 
ونکوور درباره روند آمار سرقتها در دو 
سال اخیر گفت :»در ونکوور طی دو 
سال گذشته شاهد روند قابل توجهی 
بوده ایم که شامل دزدان خشن مغازه 
می شود. این شامل افرادی می شود 
که از ســالح و نیروی فیزیکی علیه 
کارکنان فروشــگاه و امنیت استفاده 

می کنند.
ادیســون اضافه کرد که این وضعیت 
کمتر به همه گیری مربوط می شود 
و بیشــتر به افرادی مربوط می شود 
که محصوالت را برای فروش در بازار 

غیرقانونی می دزدند.
میشل واسیلیشن، سخنگوی شورای 
خرده فروشی کانادا، گفت: سرقت به 
طرق مختلف بر خرده فروشان تأثیر 
می گذارد که بزرگترین آن از دســت 

دادن موجودی است.
نگهبانان  فروشــان همچنین  خرده 
امنیتی را اســتخدام می کنند و به 
راه حل هایــی مانند قفل ویترین  و 
سایر اقدامات امنیتی برای جلوگیری 

از سرقت مردم روی می آورند.
وسیلیشــن گفت، اما این اقدامات با 
هزینه های اضافی همراه اســت که 
خرده فروشــان معموالً باید از طریق 

قیمت های باالتر استفاده کنند.
واسیلیشــین از قول خرده فروشان 
گفت کــه پیگرد قضایی پرونده های 
دزدی از مغازه ها طی دو سال گذشته 
به میــزان قابل توجهی کاهش یافته 
اســت و به این خاطر  برخی از خرده 
فروشان رویکرد خود را تغییر داده اند 
تا  بجای دســتگیری تالش کنند تا 

سرقت کمتری به وقوع بپیوندد .

هنگامی که ســرقت رخ می دهد، به 
کارکنان توصیه می شود برای امنیت 
خود و دیگرانی که ممکن اســت در 
نزدیکی آنها باشند، با مرتکب درگیر 

نشوند.
در گزارش ویــژه قیمت مواد غذایی 
کانادا که در دســامبر منتشــر شد، 
پیش بینــی شــده افزایــش قیمت 
مواد غذایــی و افزایش ناامنی غذایی 
می تواند منجر به افزایش نرخ سرقت 
شود.: “یک پدیده رو به رشد مرتبط 
با افزایش ناامنی غذایی ناشی از تورم 
باال، ســرقت از فروشــگاه های مواد 
غذایی است که پیش بینی می شود 

در سال 2۰22 تشدید شود.”
خواربارفروشــان به طور حکایتی از 
افزایش سرقت، به ویژه اقالمی مانند 
گوشت، پنیر، داروهای بدون نسخه و 
نوشیدنی های انرژی زا خبر می دهند. 
ضرر گزارش نشده ناشی از سرقت می 
تواند به ۳۰۰۰ تا 4۰۰۰ دالر در هفته 
در برخی از خواربارفروشی های کانادا 

برسد.
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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: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-404-4073

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
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

بابک قوی پنجه      236-777-9085

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 گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى و کانادایى- 
طالق (شرعى)- امور کنسولى و وکالتنامه های online 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( و انگلیسی 
آموزش گیتار و آواز 
)کالسیک، پاپ، فالمینکو(

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

3 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
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

کالس نقاشی
زیر نظر:  مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

مورد نیاز اجاره
آپارتمان یک و یا دوخوابه در وست ونکوور

حدفاصل خیابان یازدهم تا هفدهم - مارین درایو
لطفا با شماره 2499-۸09-604 تماس حاصل فرمائید.

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
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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. 1567

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

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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 ،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»

کلینیک استتیک مدیکال پیشرفته

بوتاکس، فیلر، Peeling     مزوتراپی: پوست، مو، سلولیت، بیمارى هاى مو و ناخن
لیزر: موهاى زائد، جوان سازى پوست، درمان آکنه، پیگمانتاسیون و تاتو    میکرو درم

B & L Inc.
Canadian Association of Medical Aesthetics
& American Academy of Aesthetic Medicine Certified Doctor

تماس بین ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر

604- 346-8400
514-949-2116

تخفیف ویژه نوروزی
برای هموطنان عزیز


