
سال 27 شماره 1569جمعه 6  اسفند ۱۴۰۰

The Gateway to
 the Iranian Community 
Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

Vol. 27 Issue1569 Friday February 25, 2022

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی 
و خدمات اجاره

فروزان یزدان
Licensed Property Manager

604-817-9933604-817-9933

Are You Readinag This?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726 

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

Issue No. 

1569

دفتر وکالت «هانسون»
نازنین کهن

 وکیل رسمی بریتیش کلمبیا

#300 – 1401 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC V7M 2H9

604-۹۸4-7۵۵۵
 www.hansonco.ca

به دنبال لغو قانون شرایط اضطراری

جاستین ترودو 
کانادایی ها را به همبستگی دعوت کرد

جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا، 
پس از اعــام اینکه دولت کانادا قانون 
شرایط اضطراری را لغو کرده است، از 
کانادایی ها درخواســت کرد که متحد 
بماننــد و در مواجهــه باهمه گیــری 
جاری و پیامدهــای اجتماعی آن ابراز 

همبستگی کنند.
وی اظهار داشــت: کانادایی ها مسائل 

زیادی را پشــت ســر گذاشــته اند و 
چالش های زیادی پیــش رو داریم. به 
یاد داشته باشیم که ما با یک ویروس 
مبارزه می کنیم، نه با یکدیگر بنابراین 
بیایید باهم و در کنار یکدیگر کار کنیم.

علیرغم لغو این قانون، ترودو خاطرنشان 
کــرد که تهدید چــه از طریق حضور 
کمپ هــای اعتراضــی در شــهرهای 

مختلف یا سازمان دهی مداوم اعتراضات 
غیرقانونــی آنایــن همچنــان ادامه 
دارد. بررســی رشد و پیشرفت جنبش 
موســوم به »کاروان آزادی« که قصد 
برکنــاری دولت منتخب را داشــت، 
بسیار مهم خواهد بود. این مهم است 
که ما درک کامل تــری از آنچه باعث 
این نوع بی توجهی به قوانین و تهدید 

برای دموکراســی ما شــده است، به 
دســت آوریم. ما باید مطمئن شــویم 
که نهادهای ما در آینده آماده هستند. 
درحالی که وضعیت اضطراری فوری به 
پایان رسیده، این مشکل به سادگی از 
بین نخواهد رفت. مــا باید دائماً برای 
دفاع و بهبود دموکراسی خود در داخل 

و در سراسر جهان تاش کنیم.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

 »سوءتفاهم شده،
 عذرخواهی می کنم« 

در طــول عمر رژیم اســامی حاکم در ایــران، در صدها 
مورد افراد ســخنانی عادی )در نقد باورها، سیاســت ها، و 
تصمیم های مقام ها( گفته اند یا کارهایی بسیار عادی )مثل 
تک خوانی یا انتشــار عکس بانوان( کرده اند، که با فشار و 
تهدید نهادهای مذهبی، نظامی، امنیتی، و تبلیغاتی-امنیتی 
)خبرگزاری هــای فارس و تســنیم و تلویزیون حکومتی( 
مجبور به پس گرفتن یا حذف آن ها و عذرخواهی شده اند. 
آن هــا که حرف خود را پــس نگرفته اند و حتی برخی که 
پس گرفته اند، از کار منع شده اند یا سر و کارشان به دادگاه 
و زندان کشیده شــده است. در این موارد، هیچ گاه شاکی 
خصوصی وجود نداشــته است. رژیم به آن هایی که دنبال 
کننده بیشتری دارند نام »شاخ اینستاگرامی« داده و برای 

آن ها پرونده سازی کرده است.
اکتفا به سناریوی عذرخواهی فقط در مورد کسانی صادق 
اســت که قوای قهریه مطمئن اند که آن ها دیگر دهان یا 
کانال خود را خواهند بست و مخالف »نظام« نیز نیستند. 
مخالفان بعد از اظهار نظر بازداشت می شوند و سال هایی از 
عمر خود را در زندان می گذرانند، یا پس از اعتراف اجباری 
تلویزیونی، بعد از مدتی آزاد می شوند. اکثر این افراد کشور 
را ترک می کنند تا در ترس احضار دوباره یا بازداشت زندگی 

نکنند.

سه نمونه اخیر

برای روشن شدن محتوا و سبک عذرخواهی ها، سه نمونه 
اخیر را ذکر می کنم تا ویژگی های آن ها بارزتر شود.

1. متنی که در ادامه می آید، نوشــین معراجی، نویسنده 
فیلم نامه، منتشر کرده است:

»در خصــوص ویدئوی تقطیع شــده از صحبت های بنده 
پیرامون پاسخ به خبرنگاری که به کیفیت ارتباط شرعی دو 
کاراکتر فیلم سینمایی »نمور« اشاره کرد و توضیح خواست، 
طی روزهای گذشــته بخشی از پاسخ این جانب به شکلی 
سوءتفاهم برانگیز منتشر شــد، که باید خدمت هم وطنان 
عزیزم عرض کنم: این جانب نوشین معراجی، به عنوان یک 
ایرانی مقید به دین اسام و با اطاع و آگاهی از مناسبات 
و شرعیات مقدس شیعیان، طبیعی است که جاری شدن 
خطبه عقد در هنگام ازدواج زوجین را الزم و قطعی می دانم 
و به آن اعتقاد راســخ دارم. همان طور که بر مبنای همین 
اعتقاد و آگاهی، خود نیز تجربه شیرین عقد شرعی و رسمی 
را داشته و بنابراین سوء برداشت از صحبت های من در پاسخ 
به خبرنگار مذکور، خاف واقع است، و صحبت بنده اشاره 
به وجود عشــق به عنوان یک مکمل در کنار عقد شرعی 
بوده و به هیچ وجه در رد و تکذیب چنین چیزی سخن به 
زبان نیاوردم. بنابراین، ضمن تاکید بر این که این جانب به 
اصول اخاقی و دینی در روابط زن و مرد ایمان کامل دارم، 
الزم است در صورتی که شرایط پرفشار نشست های خبری 
و فضای حاکم بر جشــنواره موجب شده که حق مطلب 
به درستی ادا نشــود و موجبات رنجش برخی هم میهنان 
عزیز را فراهم آورد، مراتب عذرخواهی خود را تقدیم کنم.« 

)خبرگزاری رسمی حوزه، 27 بهمن 1۴۰۰(
خانم معراجی در جشنواره فیلم فجر به آن خبرنگار گفته 
بود: »وقتی دو نفر همدیگر را دوســت دارند، عشــقی که 

بینشــان وجود داشته، آن قدر حرمت دارد که به نظر من 
بچه ای که از آن ها به دنیا می آید حال زاده است.« برای آن 
که این سخنان بر سرنوشت فیلم تاثیری نگذارد، داود بیدل، 
کارگردان فیلم، نیز به عذرخواهــی ایدئولوژیک پرداخت 
و گفــت که روی موازین دینی و موارد شــرعی و اخاقی 
حساســیت دارد و خط قرمزها را رد نمی کند، اما همواره 
نسبت به شناساندن خطرهای نوظهور و ضدفرهنگی تاش 
خواهد کرد. متن عذرخواهی باال که از خواست مقام ها فراتر 
می رود و ادبیات تهاجم فرهنگی خامنه ای را تکرار می کند، 
بــرای ائمه جمعه کافی نبود و آن ها در خطبه های روز 29 

بهمن، به فیلم نامه نویس حمله کردند.

2. پس از آن که امیرحسین رستمی بازیگر ایرانی در پخش 
زنده برنامه فرمول یــک تلویزیون انتقادهایی درباره زمان 
شــیوع کرونا در کشور، قرنطینه نشدن شهر قم، و سرعت 
اینترنت و لزوم رفع فیلتر تلگرام مطرح کرد، و موجب توقف 
پخش زنده و اخراج وی از برنامه شــد، او در ویدیویی که 

منتشر کرد، این متن را خواند:
»بعد از حضورم در برنامه فرمول یک، ســواالتی را مطرح 
کردم که تقریبا بافاصله بعد از برنامه، دوستان متخصص از 
وزارت بهداشت با من تماس گرفتند و درباره خیلی از این 
ســواالت هم با هم گ پ زدیم. مسئوالن وزارت بهداشت با 
من تماس گرفتند و در مورد سواالتی که مطرح کردم گپ 
زدیم. شخص آقای احمدزاده که زحمت آوردن دانشجویان 
ما از چین را کشیدند و خودشان ۴۰ـ5۰ روز در قرنطینه 
بودند، در این موارد با من گپ زدند. همچنین دیشب آقای 
ملک زاده در برنامه فرمول یک حضور پیدا کرد و تقریبا به 
سواالت من جواب داده شد... اگر صحبت های من تشویش 
ایجاد کرد، عذرخواهی می کنم. از تمام کادر درمان، پزشک، 
و پرســتار این سرزمین ممنونم که در خط مقدم جنگ با 
کرونا هســتند. امیدوارم اگر حرفی زدم که رنجشی ایجاد 
شده من را به عنوان یک فرزند این سرزمین ببخشند. دست 
همه آن ها را می بوسم و دست مریزاد می گویم. یک توضیح 
کوچک هم الزم است بگویم؛ خانواده خودم، یعنی خواهر و 

مادر من، عضو کادر درمان همین سرزمین هستند.«

۳. بیــوک میرزایی در یک برنامه تلویزیونی بعد از این که 
عکس محسنی اژه ای را به او نشان دادند، به جای اسم وی 
صفتی برای وی ذکر کــرد: »آهان، اون قالتاق«. او پس از 
آن به خبرنگار تسنیم  گفت: »باور کنید سوءتفاهم شده؛ 
من این کلمه را در امتداد شــوخی با مهران رجبی خطاب 
بــه او گفتم، و اصاً این طور نبوده که شــبکه های معاند 
بزرگش می کنند. من بارها گفته ام سیاسی نیستم و چنین 
آدمی نیستم. واقعا غیرمنصفانه هدف حاشیه و تهاجم قرار 
گرفتــه ام، و چنان بزرگ کردند کــه ناجوانمردانه قضاوت 
می شوم. شاید برخی به این باور برسند ]که[ بیوک میرزایی 
سیاسی شده و به او کار ندهید! واقعا در طول این همه سال 
کسی حاشیه ای از من ندیده و همواره با تاش و کوشش 
برای ایران و ایرانی کار کرده ام... من جایی هم گفته ام چرا 
باید به آدمی که هیچ آســیبی به زندگی من نزده چنین 

اکتفا به ســناریوی عذرخواهی فقــط در مورد 
کسانی صادق است که قوای قهریه مطمئن اند که 
آن ها دیگر دهان یا کانال خود را خواهند بســت و 
مخالف »نظام« نیز نیستند. مخالفان بعد از اظهار 
نظر بازداشت می شوند و ســال هایی از عمر خود 
را در زندان می گذرانند، یا پس از اعتراف اجباری 
تلویزیونی، بعد از مدتی آزاد می شوند. اکثر این افراد 
کشور را ترک می کنند تا در ترس احضار دوباره یا 

بازداشت زندگی نکنند.

حرفی بزنم؟ همه این عزیزان برای من محترم اند و من بابت  
این سوءتفاهمی که پیش آمده عذرخواهی می کنم.« 

سازوکار فشار و تهدید

روال کار این اســت که بعد از اظهار نظری که حکم اعدام 
یا بازداشــت ندارد )مثل سب نبی- ناسزاگویی از پیامبر- 
یا توهین به رهبر(، مدیران تلویزیون یا وزارت ارشــاد )در 
مورد هنرمندان( یا مدیران ورزشــی )در مورد ورزشکاران( 
با آن ها تماس می گیرند که گویا مراجع قم یا بیت آن ها را 
زیر فشار گذاشته اند و اظهار نظر کننده باید همدلی نشان 
دهد و عذرخواهی کند. طبعا وقتی مدیری خواهشی دارد 
و اجابت نشود مشخص است که پیامدهایی مالی و شغلی 
خواهد داشــت. مدیران حتی نوع عذرخواهی را نیز دیکته 
می کنند. به این دلیل اســت که شباهت های زیادی میان 
عذرخواهی ها وجود دارد. در مورد افراد و شــخصیت های 
سیاسی اصوال این فرایند طی نمی شود و فرد را فورا احضار 
یا بازداشت می کنند، چون می دانند رانت و پاداشی نیست 

تا فرد به عذرخواهی تن در دهد.

وجوه مشترک

ایــن متن ها که در زبان عرفی »غلط کردن نامه« یا »توبه 
نامه« نامیده می شوند، چهار ویژگی مشترک دارند:

1. غالبا از زبان اهالی هنر و دیگر چهره های شناخته شده 
بیان می شوند که نخست چیزی را بنا به نظر شخصی شان 
می گویند، و بعد به خاطر حفظ شــغل و درآمد دولتی شان 
)در سینما و تلویزیون که بودجه اش را دولت تامین می کند( 
آن حرف را پس می گیرند. مورد اوشین در دهه شصت که 
گوینده فردی ناشناخته بود، یک استثنا به حساب می آید. 
خمینــی که مثل رهبران مافیا فرمــان قتل می داد، برای 
کســی که دختر پیامبر اسام را الگوی زنان معرفی نکرده 
بود حکم اعدام صادر کرد و بعد آن را پس گرفت. ناسزاگویی 
افراد شناخته نشده آن قدر زیاد شده که حاال حکومت آن ها 

را نادیده می گیرد.
2. این متن ها همیشــه ادعا می کنند که سخنان گوینده 
تقطیع شده و سوءتفاهم یا سوءبرداشت ایجاد کرده اند، در 
حالی که متن سخنان اولیه روشن است و هیچ گونه منشأ 
سوءتفاهمی در آن ها به چشم نمی خورد. امانت نداشتن و 
بی صداقتی اجبــاری در عذرخواهی ها و توبه های اجباری 
عیان اســت. این بی صداقتی اجباری بسیار بدتر از حجاب 
و روزه داری اجباری است، چون موارد اخیر، اجباری است 
که بر همه اعمال می شــود، اما خودی ها مجبور نیستند 

بی صداقتی اجباری را تحمل کنند.
۳. وجه مشترک دیگر این متن ها، اعتراف گوینده به همان 
چیزهایی است که حکومت از آن ها می خواهد. آن ها باید 
وانمــود کنند که به اختیار خود این ســخنان توبه آمیز را 
گفته اند؛ باید بگویند آســیبی از حکومت به آن ها نرسیده 
است؛ شیعه اند و باورمند به شریعت؛ و مسئوالن هرچه از 
دستشان برمی آید می کنند. آن ها همچنین باید بگویند که 
در تاریکی بوده اند و مقام ها و مســئوالن آن ها را از تاریکی 

درآورده اند.
۴. برای پرهیز از اتهام تشویش- که تحت این عنوان صدها 
نفر در رژیم اسامی به زندان محکوم شده اند- عذرخواهی 
آشــکارا یا به تلویح نشــان می دهد که فرد قصد تشویش 

نداشته است.

شباهت به اعتراف های اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی

این متن ها شباهت عجیبی به اعتراف های اجباری زندانیان 
سیاسی و عقیدتی در تلویزیون حکومتی )همکار بازجویان( 
دارند: تامل در گذشــته و رسیدن به اشتباهات خود، گول 
خوردن و ســاده بودن، و بی اطاعی از توطئه های دشمن. 
از این لحاظ، اعتراف دهی در رژیم اســامی را در دو مقوله 
می توان طبقه بندی کرد: اعتراف دهی در شــرایط زندان و 
بازجویی برای کاستن از شکنجه و فشار، و امید به کاستن 
از مدت زندان، و اعتراف دهی در شرایطی که گوینده آینده 
شــغلی اش را در خطر می بیند و می خواهد دل مقام ها و 

مسئوالن و بوق های تبلیغاتی رژیم را به دست آورد.
نکته اصلی در این توبه گرفتن ها آن است که در حکومت 
دینی همه باید مثل خامنه ای و رفقا بیندیشند، حرف بزنند، 
باور داشته باشند، و زندگی کنند، و اگر چنین نباشد، یا به 
زندان می روند یا باید از گفته ها و اعمال خود عذرخواهی و 

اظهار پشیمانی کنند.

جاستین ترودو استفاده از 
قانون وضعیت اضطراری

 را پایان داد

نخست وزیر کانادا، جاســتین ترودو، که در پاسخ به 
اعتراضات »کاروان آزادی« به استفاده از قانون وضعیت 
اضظراری -ابزاری قدرتمند که بــه دولت اختیارات 
فوق العاده در برخورد با معترضان اعطا می کرد- روی 

آورده بود، از لغو این وضعیت خبر داد.
به گــزارش هفته و نقل از »سی بی ســی«، ترودو در 
نشســتی خبری گفت: »وضعیت دیگــر وضعیتی 
اضطراری نیســت. مطمئنیم که قوانیــن و مقررات 

موجود اکنون برای حفظ امنیت مردم کافی است.«
فرماندار کل، بعدازظهر چهارشــنبه، الغای این قانون 
را امضا کرد که به طور رســمی به وضعیت فوق العاده 
پایان می داد.ترودو بهره از این قانون را واپسین راه حل 

برشمرده بود.
گفتنی است که نمایندگان مجلس عوام روز دوشنبه 
به تایید اســتفاده از این قانون رای دادند. ســنا روز 
چهارشــنبه در جریان بحث درباره این قانون بود، اما 
اندکی پس از اعام ترودو این پیشنهاد را پس گرفت.

تصمیــم دولت برای اســتناد به این قانــون در روز 
دوشنبه، 1۴ فوریه، به مناقشه و انتقادهایی چشمگیر 
انجامیــد. این قانون را از زمانی که مجلس در ســال 

19۸۸ تصویب کرد هرگز استفاده نشده بود.
بهــره از این قانــون به مقامات دولــت کانادا قدرتی 
گســترده اعطا می کند، قدرتی چون مسدودســازی 
حســاب های بانکی و کارت های اعتباری مخالفان و 
غیر قانونی تلقی کردن شرکت در اجتماعاتی که غیر 
قانونی تلقی شود. این ها همان اتفاق هایی هستند که 

برای کاروان آزادی افتاد.
پلیس اتاوا هم معترف شد که این قانون به آنان کمک 
کرد تا بساط اعتراض ها را برچینند، چراکه برای نمونه 
این قانون به آنان این اختیار را می داد تا افســرهای 
پلیس بیرون از انتاریو را هم برای شرکت در عملیات 

فرابخوانند.
جاستین ترودو پس از اعام اینکه دولت کانادا قانون 
شــرایط اضطراری را لغو کرده اســت، از کانادایی ها 
درخواســت کرد که متحــد بماننــد و در مواجهه 
باهمه گیــری جاری و پیامدهــای اجتماعی آن ابراز 

همبستگی کنند.
وی اظهار داشــت: کانادایی ها مسائل زیادی را پشت 
سر گذاشته اند و چالش های زیادی پیش رو داریم. به 
یاد داشته باشیم که ما با یک ویروس مبارزه می کنیم، 
نه بــا یکدیگر بنابراین بیایید باهم و در کنار یکدیگر 

کار کنیم.
علیرغم لغو این قانون، ترودو خاطرنشان کرد که تهدید 
چه از طریق حضور کمپ های اعتراضی در شهرهای 
مختلف یا ســازمان دهی مداوم اعتراضات غیرقانونی 
آناین همچنان ادامه دارد. بررســی رشد و پیشرفت 
جنبش موسوم به »کاروان آزادی« که قصد برکناری 
دولت منتخب را داشــت، بسیار مهم خواهد بود. این 
مهم اســت که ما درک کامل تری از آنچه باعث این 
نوع بی توجهی به قوانین و تهدید برای دموکراسی ما 
شده است، به دست آوریم. ما باید مطمئن شویم که 
نهادهای ما در آینده آماده هستند. درحالی که وضعیت 
اضطراری فوری به پایان رسیده، این مشکل به سادگی 
از بیــن نخواهد رفت. ما باید دائماً برای دفاع و بهبود 
دموکراســی خود در داخل و در سراسر جهان تاش 

کنیم.
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر
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هایالیت، کوتاه کردن )خانم ها(
رنگ ریشه، بند و ابرو

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment
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«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

کانادا روسیه را به دلیل  تهاجم به اوکراین تحریم کرد
پرژن میرور- دولت کانادا به رهبری 
جاستین ترودو در پاسخ به فشارهای 
نظامی روســیه علیه اوکراین، خبر از 

یک سری تحریم علیه روسیه داد.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
یک روز پس از اعام رسمی والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روســیه مبنی 
بر به رسمیت شــناختن دو منطقه 
جدایی طلب لوهانسک و دونتسک در 
اوکراین، تحریم های کانادا علیه روسیه 

را اعام کرد.
 ،2۰22 فوریــه   21 دوشــنبه  روز 
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه 
از اعزام نیروهای نظامی این کشور به 
مناطقی که در ســطح بین المللی به 
عنوان ســرزمین اوکراین به رسمیت 
شناخته شده اند برای آنچه “ وظیفه 

حفظ صلح “ نامید، خبر داد.
آقای ترودو روز ســه شنبه 22 فوریه 
اعام کرد: “ اشــتباه نکنید، این یک 
حمله وســیع به یک کشور مستقل 
و کامــاً غیــر قابــل قبول اســت. 
تحریک های وقیحانه روسیه تهدیدی 

برای امنیت و صلح در جهان است.“
دولت کانــادا در تاش برای منصرف 
کردن پوتین از اقدامات بیشتر، آنچه 
را که اولیــن دور از تحریم ها نامیده 
و روســیه را هدف قرار می دهد اعام 

کرد.
تحریم های کانادا علیه روسیه شامل 
ممنوعیــت کانادایی هــا از تمامــی 
معامات مالی با دو منطقه جدا شده 
لوهانسک و دونتســک است. مردم 
کانــادا همچنین از خریــد وام های 
دولتی روســیه و معامله با دو بانک 
روســی تحت حمایــت دولت منع 

شده اند.
دولت کانادا همچنین اعضاء پارلمان 
روسیه که به شناسایی مناطق جدایی 
طلب رای داده اند تحریم خواهد کرد. 
به گفته آقای ترودو: “ این تحریم ها تا 
زمانی که تمامیت ارضی اوکراین احیا 

نشود پابرجا خواهند ماند.“
دولت کانــادا و متحــدان غربی آن 
هشــدار داده اند که اقدامــات اخیر 
کرملین می تواند بخشی از بهانه ایجاد 
شده توسط روسیه برای تهاجم نظامی 

تمام عیار به اوکراین باشد. 
رییس جمهور روســیه روز دوشنبه 
21 فوریه در یک سخنرانی تلویزیونی 
خطاب به مردم روســیه، مشروعیت 
دولــت اوکراین را زیر ســوال برد و 
گفت که این کشور ساخته بلشویک ها 
است. آقای ترودو گفت که این ادعاها 
نادرست و حاوی اطاعات خطرناک 

است.
روز سه شنبه 22 فوریه 2۰22، ایاالت 
متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان خبر از 

یک کاروان آزادی دیگر در راه است، 
آغاز راهپیمایی اعتراضی

 کهنه سرباز کانادایی از ونکوور به اتاوا
مــداد- بــه گــزارش TNC، جیمز 
نیروهای مســلح  تــاپ کهنــه کار 
کانــادا )CAF( صبــح یک شــنبه 
راهپیمایــی ۴۳95 کیلومتری خود 
را برای همبستگی با کامیون داران و 
کانادایی های کارگر جهت پایان دادن 
به دستورات سرکوبگر دولت، از ونکوور 

به اتاوا آغاز کرد.
تاپ یک هفته پیش زمانی که با لباس 
فرم نظامی در تظاهرات مرزی سوری 
)Surrey( ظاهر شد، اعام کرد که از 
ونکوور به اتاوا راهپیمایی خواهد کرد 
تا به سیاستمداران این پیام را بفرستد 
که کانادایی های کارگری که کشــور 
را ساخته اند، شایسته ی این شرایطی 
که دولت در همه گیری کووید برای 
آن ها ایجاد کرده، نیستند. وی تاکید 
کرد سیاست های دولت و دستورات 
واکسن برای شخص خودش ویرانگر 
بوده است. تاپ، کهنه سربازان کانادا 
را نگهبانان کشور خوانده و از استعاره 
یک خانه برای توصیف مسئولیت ملی 

خود استفاده کرد.
در ضمن تاپ اعام کرد که هیچ کمک 
مالی را نخواهد پذیرفت و در صورت 
تمایــل افراد می تواننــد کمک مالی 
WoundedWarriors. بــه  را  خود 

ca اهــدا کنند. با ایــن حال، وی به 
دنبال مکان هایی برای اقامت در طول 
مسیر و همچنین کمک به جزئیات 
دیگــر راهپیمایی اســت. از طریق 
صفحات  و   CanadaMarches.ca
مربوط به توئیتر، فیس بوک و یوتیوب 

می توان با تیم تاپ تماس گرفت.

تحریم بانک های روسیه دادند و آلمان 
نیز از توقف اجرای طرح خط لوله گاز 
نورد اســتریم 2 که گاز روسیه را به 

آلمان می رساند خبر داد.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا 
نیــز در همیــن روز اعــام کرد که 
دولت بریتانیــا تحریم های جدیدی 
علیه بانک های روســی و افرادی که 
از تصمیــم والدیمیر پوتین مبنی بر 
به رسمیت شناختن مناطق جدایی 
طلب لوهانسک و دونتسک حمایت 

کردند، برقرار خواهد کرد.
تحریم های اعام شده از سوی بوریس 
جانسون شامل پنج بانک روسی و و 
سه تن از بازرگانان ثروتمند روسی که 

در ارتباط با بریتانیا هستند می شود.
اوالف شــولتز، صدر اعظم آلمان نیز 
دستور توقف صدور گواهی برای خط 
لوله گاز طبیعی روســیه موسوم به 
نورد اســتریم 2 را در پاسخ به اقدام 

والدیمیر پوتین صادر کرد.
خانم کریستیا فریلند، معاون نخست 
وزیر و وزیر اقتصاد دولت کانادا نیز در 
همین رابطه اعام کرد: “ امروز رهبران 
خودکامه جهان نظاره گر آن هستند 
تا ببینند آیا اتحاد دموکراسی های ما 
اراده و ظرفیت الزم برای دفاع از نظم 
بین المللی مبتنی بر قانون را دارد یا 

خیر.“
آقای ترودو همچنیــن از اعزام ۴6۰ 
نیــروی نظامی کانادا، یــک ناوچه و 
یک هواپیمای گشــت زنــی دریایی 
این کشور به التویا یکی از اعضاء ناتو 
خبــر داد. نیروها و تجهیزات نظامی 
کانادا تحت یک برنامه موجود به نام 
ری اَشورنس در التویا مستقر خواهند 

شد.
آقای جاستین ترودو در صحبت های 

روز سه شــنبه 22 فوریه خود اضافه 
کرد: “ ما این کار را برای تقویت تعهد 
خود به ناتو و ارتقای صلح و امنیت در 

اروپا انجام می دهیم.“
مانی ژولی، وزیر امور خارجه کانادا، 
روز سه شنبه 22 فوریه از همه اتباع 
کانادایی حاضر در اوکراین خواست به 
سرعت خاک این کشور را ترک کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 

هشــدار خانم ژولی به کانادایی های 
حاضر در اوکراین پس از آن صادر شد 
که والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، بدون توجه به هشــدارها 
انتقادات غرب، اســتقال مناطق  و 
جدایی طلب شــرق اوکرایــن را به 
رسمیت شناخت و به این ترتیب راه را 
برای حمایت های نظامی و تجهیزاتی 

از این دو منطقه هموار کرد.

آمار کانادا: یارانه  دستمزد به تعطیلی کمتر مشاغل
 و رشد بیشتر اشتغال منجر شده است

پژوهشی تازه نشــان داده است، آن 
یارانه ی  برنامه ی  از  پیشــه هایی که 
دســتمزد دولت فدرال بهره برده اند، 
احتمال تعطیلی شــان، در نخستین 
سال همه گیری، کمتر بوده. همچنین، 
پیشــه هایی که در زمینه ی اقامت، 
سرگرمی و هنر فعال بوده اند بیشترین 

سود را از این برنامه برده اند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، این پژوهش، که روز 
چهارشنبه دفتر آمار کانادا منتشر کرد، 
نشان می دهد که احتمال بسته شدن 
کسب وکارهایی که از یارانه ی دستمزد 
اضطراری کانادا )CEWS( بین مارس 
تا سپتامبر 2۰2۰ استفاده کرده اند، در 
سنجش با کسب وکارهایی که از این 
برنامه اســتفاده نکرده اند، 6.9 درصد 

کمتر است.
اگرچه مشــاغل معموالً، میان فوریه 
2۰2۰ و میانگیــن ســه ماهــه ی 
آخر آن ســال،  ۸.9 درصد از شــمار 
کارمندانشان کم می کنند، اما آنهایی 
که از یارانه دســتمزد استفاده کردند 

اشتغال را پنج درصد هم باال بردند.
گفتنی است که دولت فدرال این یارانه 
را در زمان شــروع همه گیری معرفی 
کرد تا بخشــی از دستمزد کارمندان 
را در مشــاغلی که کاهش معینی در 

درآمد داشتند، پوشش دهد.
به گفته ی آمار کانــادا، بین مارس و 
ســپتامبر 2۰2۰، ۴1.6 درصد از کل 
مشاغل فعال در فوریه 2۰2۰، دست 

کم یک بار از این یارانه بهره برده اند.
این گزارش می گوید که نتایج مبتنی 

بر عوامِل پیش از همه گیری -مانند 
بدهی، سودآوری، نقدینگی، بهره وری، 
اندازه، نوع صنعت و استان و همچنین 
استفاده از سایر برنامه های حمایتی- 

بوده است.
کســب وکارها در زمینــه ی اقامت، 
خــوراک، هنر و ســرگرمی با 66.7 
درصد باالترین بهــره را از این برنامه 
برده اند. چنین، این گزارش نشان داد 
که مشــاغِل با خطر تعطیلی باالتر و 
مشــاغلی که در زمینــه ی خدمات 

اقامتــی، خوراکی، هنر و ســرگرمی 
هستند، باالترین سود را در بهره از این 
برنامه در راستای حفظ و بقای خود 
داشته اند. در این میان، یارانه دستمزد 
تأثیر بسیار کمتری بر مشاغلی داشت 
که پیــش از همه گیــری، بهره وری 
و ســودآوری باالتــر، بدهی کمتر و 

نقدینگی بیشتر داشتند.
گفتنی اســت که ایــن یارانه در 2۳ 
اکتبــر 2۰21 پایــان یافــت و با دو 

برنامه ی جدید جایگزین شد.
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 مسافران واکسینه شده
برای ورود به کانادا  نیازی به 

تست »پی.سی.آر« ندارند

واکنش فرماندارکل کانادا پس از 
دریافت درخواست هایی برای انحالل 

دولت جاستین ترودو
مداد- به گزارش سی.بی.سی،  گروه مسئول اعتراض کاروان آزادی در اتاوا 
خواستار ماقات با فرماندار کل بود و دفتر فرماندار کل، مری سایمون به 
کانادایی ها اعام کرد که نمی توانند دولت فدرال را به سادگی با تماس با 

فرماندار کل یا این دفتر منحل کنند.
دفتر فرماندارکل کانادا عصر سه شنبه در توئیتر اعام کرد دفتر دبیرخانه 
فرمانداری کل می داند که اطاعات نادرســتی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود که شهروندان را تشویق می کند تا با فرماندار کل 
یا دفتر آن برای ثبت رأی عدم اعتماد تماس بگیرند. این اطاعات صحیح 

نیست و چنین فرآیندی در قانون وجود ندارد.
در این توضیحــات به صراحت به اعتراض کاروان آزادی اتاوا و تظاهرات 
مشابه در سراسر کانادا در هفته های اخیر اشاره نشده است اما باید گفت 
ســازمان دهندگان این کاروان اعتراضی اظهار امیدواری کرده بودند که 

بتوانند دولت فدرال را از طریق درخواست از فرماندار کل منحل کنند.
طبق قانون اساســی کانادا، رأی عدم اعتماد توسط اکثریت نمایندگان 
مجلس عوام می تواند منجر به انحال دولت فدرال شود، اما هیچ مکانیسم 

معادلی برای شهروندان عادی وجود ندارد.

وقتی خبرنگار سی.بی.سی 
پرده ها را کنار می زند

 )Ashley Burke( بــورک  اشــلی 
 CBC تلویزیون پارلمانــی  خبرنگار 
مشــغول کار بر روی یک ســوژه با 
کامیونداران  دوباره ی  تجمع  موضوع 
معتــرض در نزدیکی اتــاوا بود که 
دســت روزگار او  و تیم همراهش را 
به یکی از همان کامیونداران محتاج 
کــرد و همین موضوع ســاده باعث 
شــد تا یک خبرنگار ارشد از یکی از 
رسانه های اصلی کانادا پس از حدود 
یک ماه گزارش از نشست های خبری 
سیاســتمداران و رئیس پلیس اتاوا 
دربــاره ی کاروان آزادی، یک توئیت 
ســاده درباره چهره ی واقعی و پشت 
پرده ی یکی از معترضان را منتشــر 
کند. توئیتی ســاده که بــه اندازه ی 
تمام آن نشســت های خبری مهم و 

بحث برانگیز شد.
چهره ی انســانی که اشلی بورک در 
کم تر از 1۰۰ کلمه به تصویر کشید، 
در تمام این روزها پنهان شــده بود 
و خیلی ها تــاش می کردند تا از آن 
»اقلیتی حاشیه ای« با افکاری نامطلوب 
بســازند کــه اغلب »نژادپرســت«، 
»زن ســتیز«، »طرفدار حزب نازی«، 
»قلــدر«، »بی منطق«، »ضد دانش« 
و »افراطی« خوانده می شد. اما وقتی 
دوربین خبرنگار ارشد CBC آن سوی 
این نقاب را به فالورهای خود نشــان 
داد، عکس العمل هــای هر دو طرف 

دیدنی یا به عبارتی خواندنی بود.
اما داستان چه بود؟

پس از سرکوب معترضان و اخراج آنها 
از شهر اتاوا به دست نیروهای پلیس 

در آخر هفته ی گذشته، برخی از آنها 
که با توجه به تهدید به مجازات بستن 
حساب های بانکی و لغو گواهی کار و 
بیمه ی کامیون شان، زندگی خود را از 
دست رفته می دیدند و دیگر چیزی 
برای از دست دادن نداشتند، تصمیم 
گرفتنــد در جایــی در نزدیکی اتاوا 
دوباره دور هم جمع شوند تا بتوانند 
اقدامات بعــدی تصمیم گیری  برای 
کنند. تا این لحظه سه کمپ تجمع در 
اطراف اتاوا شناسایی شده که هر سه 
زمین های شخصی هستند و مالکان 
به کامیونداران اجازه داده اند تا در آنها 

اطراق کنند.
ماجرای »اشــلی بورک« هم از آنجا 
آغاز شد که خودروی حامل او و تیم 
همراهــش راهی یکــی از این مراکز 
اســتقرار بود تا گزارشــی تهیه کند. 
اما باران یخی دیشب، باعث لغزیدن 
خودروی آنها به شانه ی خاکی و گیر 
افتادنشــان در یخ و برف کنار کمپ 
معترضان شــد. دست بر قضا یکی از 
کامیونداران معترض به اسم »تایسون 
گارو« با وانت خود از آنجا رد می شده 

که می ایستد تا به آنها کمک کند.
جالبی ماجرا آن بوده که این راننده ی 
معترض کاهی بر ســر داشــته که 
روی آن نوشــته شده بود »بودجه ی 
CBC را قطع کنید« و می دانسته که 
خودروی گیر افتاده هم به تلویزیون 

CBC تعلق دارد.
در چند هفته ی گذشته کامیونداران 
معترض به این نتیجه رســیده بودند 
که گــزارش خبرنگاران شــبکه های 

اصلی و بــزرگ کانــادا از اعتراضات 
آنها یک طرفــه و منفی بود و همین 
موضوع باعث شــد تا این خبرنگاران 
با عکس العمل منفی و بعضی وقت ها 
خشن معترضان روبرو شوند. در یکی 
دو مــورد حتی خبرنــگاران یا تیم 
فیلم برداری همراه آنها مورد حمله ی 
فیزیکی هم قرار گرفتند. از آن زمان 
معترضان و هواداران آنها با تأســی از 
شعار »Defund the Police« که در 
چندسال اخیر توسط فعالین سیاسی-
اجتماعی چپگرا به وفور تبلیغ می شد، 
شــعار »Defund the CBC« را در 

مرکز توجه خود قرار داده بودند.
اما اجازه دهید به داســتان خودمان 
برگردیم: تــاش »تایســون گارو« 
برای بیرون کشیدن خودروی »اشلی 
بورک« باعث می شود تا این خبرنگار 
ارشــد که در این چند هفته گذشته 
همواره بیانیه های رسمی دولتمردان 
و روســای پلیــس را در توییتر خود 
منتشــر کرده بــود، احتمــاال برای 
اولین بار یک چهره کاما انســانی از 
معترضان را نشــان دهد. اتفاقی که 
بسیاری از طرفداران دولت و همچنین 
طرفداران کاروان آزادی که در توییتر 
این خبرنگار را فالو می کردند را کاما 

شوک کرد.
»تایسون گارو« پس از آنکه خودروی 
خبرنگار تلویزیــون دولتی کانادا را از 
الی برف و یخ به بیرون یدک کشید 
با او گفتگو کرد و به اشلی گفت که به 
دلیل قوانین مرزی جدید بین کانادا و 
ایاالت متحده، شغل خود را از دست 
داده اســت و نمی داند چه باید بکند 
اما تصمیم گرفتــه در کاروان آزادی 
شرکت کند چون برای آینده ی نوه اش 

»آزادی« می خواهد.

»حذف چهره ی انسانی«

در انگلیســی یک کلمه  وجود دارد 
به نــام Dehumanization که اگر 
بخواهیم آن را به فارسی برگردانیم به 
شکل لغوی می شود »انسانیت زدایی« 
اما بــرای درک مفهــوم آن باید به 

اندازه ی یک کتاب مطلب بخوانیم.
ما انســان ها نســبت بــه هم حس 
مهربانی و شفقت داریم. این در فطرت 
و ژنتیک ما نهفته است و ما ناخودآگاه 
و برای بقای نســل، از هم تیمی های 
خود دفاع می کنیم. همین موضوع کار 
سیاستمداران را در لحظات حساس 

تاریخــی که می خواهنــد گروهی را 
علیه گروهی دیگر بشورانند، سخت 
می کند. به همین دلیل سیاستمداران 
نیاز دارند تــا دو گروه »ما« و »آنها« 
بــه وجود آورند و بــا انتصاب صفات 
متنفرکننده به گــروه »آنها«، تاش 
کنند تا »چهره ی انســانی« را از آن 

گروه حذف کننــد و گروه »ما« را تا 
جای ممکن از گروه »آنها« جدا کنند.
اما درست زمانی که یک سیاستمدار 
توانسته تا جای ممکن تفرقه بیندازد، 
کافیســت یکی از افراد گروه »ما« به 
دلیلــی با یکی از افــراد گروه »آنها« 
روبرو شــود تا همه نقشه ها، نقش بر 
آب شود. چون ما انسان ها ذاتا نسبت 
بــه هم مهربان هســتیم. چند بار تا 
حاال برایتان پیش آمده که با کســی 
معاشرت کنید و وقتی فهمیده شما 
مثا ایرانی هستید یا مسلمان هستید 
یا اصا ضد خدا، تعجب کرده باشــد 
که به دلیل حرف های سیاستمداران 
و رســانه ها، ذهنیتش از آن گروه از 
انسان ها با آنچه در شما دیده، کاما 

متفاوت بوده است؟
انسانیت زدایی در طول تاریخ فجایع 
فراوانی به بار آورده اســت. از دوران 
ننگین برده داری تا کشــتار بومیان 
کانادایی و جدا کردن فرزندان  بومی 
از خانواده ها یشــان برای »انسان« یا 
»متمــدن« کردن آنها و تا کشــتار 
بی رحمانه ی یهودیان در دوران آلمان 
نازی. در همین کانادا در دوران جنگ 
جهانی دوم از ژاپنی ها ســاکن کانادا 
که بیشتر در بریتیش کلمبیا سکونت 
داشتند »انسانیت زدایی« شد تا یکی 
از ننگین ترین اتفاقات معاصر کانادا رخ 
دهد که داستان آن را می توانید اینجا 

بخوانید.
اما شاید شاخص ترین نمونه ی آن که 
تا همین چند ســال پیش مهاجران 
ایرانی را به شــدت درگیر کرده بود، 
نخست وزیر  هارپر،  اســتیون  تاش 
وقت کانادا از حزب محافظه کار برای 
»انسانیت زدایی« از تازه مهاجران بود. 
در آن زمــان حــزب محافظه کار که 
کنترل مجلس و دولت را در دســت 
داشت با تقسیم شهروندان کانادا به 
دو گــروه درجه ی یک و درجه ی دو، 
قانونــی را تصویب کرد که به موجب 
آن دولت می توانست با حکم دادگاه، 
شهروندی تازه مهاجران را حتی پس 
از مراسم سوگند، لغو نماید. این اتفاق 
مهــم زمانی رخ داد کــه دولت وقت 
توانســت با ایجاد وحشت، تهمت و 
حذف چهره ی انسانی، کانادایی ها را 
قانع کند که می تواند با تازه مهاجران 

مانند شهروند درجه دوم رفتار کند.
اما پروژه ی »انسانیت زدایی« به محض 
اینکه غبارها بخوابد و هوا صاف شود و 
یادمان بیاید که ما همه یک پیکره ی 
واحد هستیم که »چو عضوی به درد 
آورد روزگار، دگــر عضوهــا را نماند 
قرار«، تمام می شــود اما آن موقع ما 
می مانیم و خودمان و تاریخ نشان داده 
که فارغ از اینکه کدام طرف این دعوا 
بوده ایم،  از اعمــال، گفته ها و حتی 

افکارمان بیزار خواهیم شد.

شهرام یزدان پناه )نشریه مداد(

از روز دوشنبه 2۸ فوریه مسافران واکسینه شده دیگر برای ورود به کانادا 
به آزمایش کووید19 مولکولی نیاز نخواهند داشت. در عوض می توانند یک 

آزمایش سریع ارزان تر و آسان تر را انتخاب کنند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این تغییر به عنوان یک خبر خوب برای 

برخی از مسافرانی است که مشتاقانه منتظر تعطیات مارس هستند.
اما انجمن های گردشــگری و خطوط هوایی احساس می کنند که دولت 
باید بیش از این پیش برود تا راه را برای ســفر آزادانه افراد واکسینه شده 
باز کند. ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشــت فدرال در همین رابطه گفت که 
آزمایش های ســریع باید توسط یک آزمایشگاه، مراقبت های بهداشتی یا 

ارائه دهنده بهداشت از راه دور مدیریت شوند.
قوانین جدید بیشتر با قوانین ایاالت متحده مطابقت دارد که به افراد امکان 
می دهد آزمایش آنتی ژن ســریع روی خود انجام دهند. تا زمانی که این 
آزمایش وابســته به یک مرکز بهداشتی از راه دور باشد که هویت کاربر را 

تأیید می کند، آزمایش را نظارت می کند و اسناد کتبی ارائه می کند.
در عین حال برخی از مسافران کاماً واکسینه شده ممکن است هنوز به 
طور تصادفی برای آزمایش مولکولی در فرودگاه انتخاب شوند. اما تا زمانی 

که منتظر نتیجه هستند نیازی به قرنطینه نخواهند داشت.
آلیسون واالس، سخنگوی مرکز سفرهای هوایی نیز با بیان اینکه حذف 
الزامات آزمایش PCR، در حال حاضر این کار را برای مســافران بســیار 
آسان تر و کم هزینه تر می کند. وی گفت: بسته به مقصد، بسیاری از مکان ها 
پیشنهاد می کنند تا نتایج آزمایش سریع را در داروخانه ها تأیید و مستند 
کنند. که دسترسی به آن ها را به همان اندازه آزمایش مولکولی یا PCR با 

هزینه بسیار کمتر و با چرخش بسیار سریع تر آسان می کند.
واالس اظهار داشت: یک آزمایش مولکولی می تواند بین 1۰۰ تا 25۰ دالر 
در هر آزمایش انجام شود که به سرعت برای خانواده ها انجام می شود. به 
نظر می رسد که آزمایش PCR در حال حاضر عامل بازدارنده شماره یک 

برای هر چیزی است که مردم را از سفر باز می دارد.
دولت همچنین قصد دارد توصیه های خود را به کانادایی ها که می خواهد 
به دلیل خطر ابتا به نوع اومیکرون کووید19 از همه سفرهای غیر ضروری 
به خارج از کشور خودداری کنند، لغو کند. اما هشدار می دهد که سفرهای 

بین المللی همچنان بدون خطر نیست.
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مردم کانادا ناتوان تر از گذشته در خرید مسکن
روز پنجشــنبه گذشــته مدیر دفتر 
بودجه پارلمان کانــادا آقای ایو ژیرو 
هشــدار داد کــه باتوجه به وضعیت 
بــازار و به ویژه پیامــد همه گیری بر 
بازار مسکن، دیگر خرید خانه از توان 
مالی قشــر میانه جامعه و خریداران 
طبقه متوســط خارج اســت و آنان 
نخواهند توانست در این بازار آشفته 
صاحب خانه شوند مگر اینکه قیمت ها 

کاهش پیدا کند.
بهای مسکن از مدت ها پیش در حال 
افزایش بود تا اینکه ورود به وضعیت 
پاندمی و کاهش نــرخ بهره با هدف 
ایجاد رونق اقتصــادی مزید بر علت 
شــد که قیمت ها با سرعت غیرقابل 
 پیش بینی رشد کنند. به عاوه با اعمال 
فشــار، قرنطینه و شرایط پیشگیرانه 
بیمــاری و رایج تر شــدن دورکاری، 
خانواده ها به مانــدن در خانه عادت 
کردند و ســپری کردن ساعت های 
طوالنی در منزل موجب شد احساس 
کنند که شاید به فضای بیشتری نیاز 
دارند. از ســوی دیگر، ظرفیت بازار و 
نرخ عرضه مسکن نتوانست جوابگوی 
سیل پرتاطم مشتریان مشتاق برای 
خرید باشد. به عبارتی، میزان مسکن 
ساخته شده در مقایسه با رشد جمعیت 
ســاکن و مهاجر پس از سال 2۰15 
هم خوانی نداشت. همه این ها و چند 
عامل دیگر که در مطالب هفته های 
پیشــین به آن ها اشاره کردیم دست 
به دســت هم داده و وضع موجود را 
رقم زدند. به گفته آقای ژیرو، شرایط 
خرید خانه برای مشــتریان در سال 
2۰15 نسبتاً مناسب بود. نه قیمت ها 
چندان غیرمعقول بودند و همین طور 
مشتریان باتوجه به درآمدشان، نسبت 
به امروز بیشتر واجد شرایط دریافت 
وام بودند. رئیس دفتر بودجه پارلمان 
معتقد است قیمت مسکن در تورنتو، 
همیلتــون و اتــاوا در انتهای ســال 
گذشته پنجاه درصد باالتر از حد توان 
مالی قشــر متوســط قرار داشت. در 
مونترال و ونکوور این نسبت به ترتیب 
حدود سی و چهل و پنج درصد است. 
نسبت قیمت به توان مالی در مونترال 
در خال ســال های 2۰15 تا 2۰19 
حــدود هفت درصد بود. با مقایســه 
این دو عدد می تــوان دریافت تا چه 
حد وضع موجود بــازار بر توان مالی 
طبقات متوسط جامعه تأثیر گذاشته 

اســت؛ بنابراین با شــرایط موجود، 
خانواده های با درآمد متوسط یا پایین 
دو راه بیشــتر برای خانه دار شــدن 
ندارند: یا بهای مســکن کاهش یابد 
یا دســتمزد آنان باالتر رود. به عاوه، 
روند افزایش قیمت مســکن در تمام 
نقاط کانادا یکســان نیست. مثاً این 
مقدار در استان های انتاریو و بریتیش 
کلمبیا باالتر از اســتان های مانیتوبا، 
ساســکاچوان و آلبرتا است؛ بنابراین 
برخــی از افراد بــرای باالبردن توان 
مالی مجبور بــه تغییر محل زندگی 
از استانی به اســتان دیگر می شوند. 
همچنین، میزان افزایش بها نســبت 
به نوع و ساختار خانه متفاوت است. 
به عنوان مثال آژانس وام و مســکن 
کانادا در گزارشــی تأیید کرد که در 
زمان پاندمــی خانه های تک خانواده 
بیشتر از سایر انواع مشتری داشته و به 
همین دلیل قیمت آن حدود نه درصد 

بیشتر از سایر انواع رشد کرده است.
به گفتــه آقای ژیرو، تنهــا آنان که 
قصد خرید خانه دارند در شــرایطی 
حساس قرار ندارند بلکه آن دسته از 
افراد طبقه متوسط که موفق شده اند 
با هر تاشــی صاحب خانه شوند نیز 
در معرض خطر عــدم توانایی مالی 
هســتند. چرا که با افزایش نرخ بهره 
یا در صورت ازدســت دادن کارشان 
ممکن است توانایی پرداخت به موقع 
اقساط و در نهایت حفظ خانه شان را 
از دست بدهند. گزارش دفتر بودجه 
نشــان می دهد که در منطقه تورنتو، 

آرمین آریانپور 
منبع: نشریه هفته

ونکــوور، ویکتوریــا و همیلتون نرخ 
نسبت بدهی به درآمد چنان باالست 
که افراد بسیاری در این مناطق به طور 
بالقوه در بخش »آســیب پذیر« قرار 
می گیرند و این بدان معنی است که 
با قرارگرفتن در کوچک ترین شرایط 
بحرانی از جمله از دست دادن کل یا 
بخشی از درآمد ممکن است از عهده 
پرداخت اقساطشان بر نیایند؛ بنابراین، 
صاحب خانه هایی که از درآمد بهتری 
برخوردار هســتند خواهند توانست 
تنش هــا و افت وخیــز نــرخ بهره را 
به راحتی تحمل کنند درحالی که افراد 
صاحب خانه از طبقه متوسط همواره 
در معرض ریسک تاطم خواهند بود 
و از نظر مالی شرایط سختی خواهند 

داشت.
طبق گزارش دفتــر بودجه پارلمان 
کانادا، قیمت متوســط مســکن در 
اواخر سال گذشــته در سطح کشور 
معادل هشــتصد و یــازده هزار دالر 
بوده اســت. رقمی که از ماه دسامبر 
ســال 2۰19 یعنی درســت قبل از 
پاندمی حدود چهل و سه درصد رشد 
داشته است. این رقم نسبت به قیمت 
متوسط ابتدای ســال 2۰15 یعنی 
چهارصد و ســیزده هزار دالر حدود 
صددرصد رشــد کرده و دوبرابر شده 
اســت. باید به این نکته توجه داشت 
که دولت نیز برای جبران کسر درآمد 
طبقه متوسط در طول مدت پاندمی 
کمک های مالی ســخاوتمندانه ارائه 
کرده اســت اما ســرعت رشد بهای 
مسکن در شهرهای مختلف به حدی 
باال بوده که این کمک ها به هیچ وجه 
برای پرکردن فاصله و ایجاد توانمندی 

مالی کافی نبوده است.
این احتمــال وجــود دارد که بانک 
مرکزی بــه زودی نرخ بهــره بانکی 
معیار را باالتر ببرد و به همین دلیل 
از هم اکنون شــاهد آن هســتیم که 
بانک ها و مؤسســات مالــی در حال 
افزایــش نرخ ثابت هســتند. این در 
حالی است که نرخ متغیر – که خود 
با تغییر نرخ بانک مرکزی دستخوش 
تغییر می شــود – نیز با افزایش نرخ 
معیار باالتر خواهد رفت. بانک مرکزی 
بــا تغییر نرخ بهره اهداف مختلفی را 
دنبال می کند که یکی از آن ها کنترل 
و پایین آوردن قیمت مســکن است؛ 
بنابراین، با باالرفتن نرخ بهره وام، عمًا 
میزان افزایش حقوق و دستمزد طبقه 
متوسط بی اثر می شود و خانواده دوباره 
باید پول بیشتری برای استقراض از 
بانک بپردازد. یعنی حقوق افراد خطی 
رشد می کند درحالی که نرخ بهره وام 
مسکن صعودی است و این فاصله تا 
زمانی که شرایط اقتصادی تغییر نکند 

باقی خواهد بود.
به گفته آقای ژیرو برای کمک به این 

افراد راهی جــز پایین آوردن قیمت 
خانه هــا نیســت و یکــی از راه های 
رســیدن به این هدف افزایش عرضه 
است. دولت فدرال با قول فراهم کردن 
بودجه برای ساخت مسکن این امید 
را ایجــاد کرده اســت و قرار اســت 
شــهرداری ها را در این مسیر تأمین 
بودجه کند. پنج شــنبه گذشته وزیر 
اقتصاد و معاون نخســت وزیر خانم 
کریســتیا فریلند، به شــهرداری ها 
پیشــنهاد داد تا با جبــران کمبود 
بودجــه، آنــان را در مدیریت درآمد 
یاری کند و در عوض شــهرداری ها و 
اســتان ها پروژه های ساختمانی را با 
سرعت بیشتری پیش ببرند. آقای مت 
نماینده حزب محافظه کار که  جنرو 
در زمینه مسکن منتقد دولت است 
معتقد اســت این راه حل های حزب 
لیبرال به مسئله قیمت مسکن کمکی 
نمی کند و راه مناسبی برای دسترسی 

طبقه متوسط به مسکن نیست.

نقش سیل بر بهای مسکن

طبق مطالعاتی که به سفارش آژانس 
وام و مســکن کانادا CMHC از سال 
2۰۰9 تا 2۰2۰ در بریتیش کلمبیا، 
برلینگتــون، تورنتو، اتــاوا و گتینو 
انجام گرفته، سیل بر بهای مسکن به 
طور قابل ماحظــه ای می تواند تأثیر 
داشته باشد. طبق آخرین تحقیقات 
وقوع ســیل در دهه گذشته تا حدود 
هشــت و دو دهم درصد در کاهش 
قیمت اماک تأثیر داشته است. طبق 
یافته محققان، وقوع ســیل تا حدود 
چهل و چهار درصد از تعداد خانه های 
آماده فروش در فهرســت ها کاسته و 
آن دســته از اماک که در فهرست 
فروش ثبت شده اند به طور میانگین 
حدود نوزده روز بیشتر از حالت عادی 

برای فروش انتظار کشیده اند.
محققــان همچنیــن دریافته اند که 
این رویداد هیچ تغییری در وضعیت 
صاحب ملک و توان او در بازپرداخت 
وام مسکن ایجاد نمی نماید ولی ممکن 
اســت ارزش ملک که توسط شرکت 
ثالث ارزیابی می شود پایین تر از حد 
انتظار باشد و همین موضوع بانک ها 
را در تخصیص مجدد وام و استقراض 
مجــدد محدودتر خواهــد کرد. این 
گــزارش بــرای کاهش خســارت و 
جلوگیری از وقوع سیل به دولت های 
استانی و شهرداری ها پیشنهاد می دهد 
با تقویــت زیرســاخت ها و افزایش 
جنگل ها به کنترل نقاط ســیل خیز 
بپردازند. همچنین نقش کامیونیتی ها 
را در اطاع رســانی در مورد مناطق 

سیل خیز پررنگ و مؤثر است.

رشد بیشتر قیمت خانه نسبت به توان وام گیری کانادایی ها
فردا- گزارش تحلیلی مدیر پارلمانی 
بودجه کانادا نشــان می دهد افرادی 
که از نظــر اقتصادی با فشــارهایی 
روبرو هســتند، با افزایش نرخ بهره 
بانکی بیشــتر از سایر اقشار جامعه با 

مشکاتی روبرو خواهند شد.
در این گزارش آمده میانگین قیمت 
خانه در کانادا طی هفت سال گذشته 
تقریبا دو برابر شده است. در واقع، از 
ژانویه 2۰15 تا پایان ســال 2۰21، 
قیمت مســکن در کشور رشدی 97 

درصدی را تجربه کرد.
قیمت مســکن در هالیفکس بزرگ، 
همیلتون، اتــاوا و تورنتو قیمتی 5۰ 
درصد باالتر از اســتاندارد استطاعت 
تعریف شــده   )affordability( مالی 
توســط مدیر پارلمانی بودجه کانادا 

دارند.
البته قیمت در برخی از این شهرها، 
پیش از همه گیری نیــز باالتر از این 
اســتاندارد بود. با این وجود، رشــد 
چشــمگیر صورت گرفته در یکی دو 
ســال اخیر موجب شده قیمت ها به 

چگونه کانادایی ها
 با گرانی سرسام آور مواد غذایی

 کنار می آیند؟

ایرونیا- بر اساس یک نظرسنجی ملی 
جدید، افزایش قیمت غذا باعث شده  
تا مردم به دنبــال گزینه های ارزان 
تری در فروشــگاه های مواد غذایی 
باشــند و خرید برخی اقام  از جمله 

گوشت و الکل را کاهش دهند.
نظرسنجی  آناین انجام شده توسط 
انگس رید در ماه های ژانویه و فوریه 
نشان می دهد  در مجموع، ۴۳ درصد 
تامین هزینه تغذیــه خانواده خود را 

دشوار می دانند.
62 درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
که کمتر غــذا می خورند، ۴6 درصد  
برندهــای ارزان تر مــی خرند، ۳5 
درصد گفتند که کمتر گوشــت می 
خرند  و 21 درصد  کمتر به ســراغ 
خرید سبزیجات و میوه تازه می روند

نکته قابل توجه اینجاست که ۴ درصد 
از افراد نظرسنجی شده اعام کرده اند 
دیگر تصمیــم گرفته اند برای تامین 
مواد غذایی به بانک های غذا مراجعه 
کنند و بخاطر مشکات مالی قادر به 

خرید دائم از سوپرمارکتها نیستند!
شاکی کرل رئیس موسسه اشاره کرد  
بدون در نظر گرفتن درآمد ، افزایش 
قیمت ها بر عادت خرید مردم تاثیر 
زیادی داشــته و حتی برخی عنوان 
کرده اند گرانی مواد غذایی در میزان 
خرید پوشاک و کفش نو آنها هم تاثیر 

منفی داشته است .
کرل در ادامه گفتی گفت: »اگر درآمد 
پایین تری دارید، یا اگر فرزند زیر 1۳ 
ســال در خانه دارید، افزایش قیمت 
مواد غذایی شما را موقع مرور کردن 
رســید خرید کاما شوکه می کندو 
گاهی مجبور هستید در مورد خرید 
هفتگی تصمیمات بســیار دشواری 
بگیرید. این قضیه تنها مربوط به سیر 

نگه داشــتن شــکم نمی شود  بلکه 
ازنظر نوع مواد غذایی و کیفیت خرید 
هم باید تجدید نظر جدی  داشــته 
باشید و شاید راضی به خرید مواردی  

شوید که  کیفیت کمتری دارند.”
افزایــش قیمت هــا همچنین برای 
موسسات خیریه که به دیگران کمک 
می کنند غذا را در بشقاب های خود 

قرار دهند، چالشی ایجاد می کند.
 Maple کل  مدیــر  ازبــرن  کارن 
 Ridge’s Friends in Need Food
Bank Evan Seal گفــت که آنها 
نیز متوجه تغییر شده اند.: “ما شاهد 
افزایــش 1۰ تــا 15 درصدی هزینه 
ها در لبنیــات و تخم مرغ و شــیر 
خود بــوده ایم.”البته گرانی در خرید 
همه نوع مواد غذایــی وجود دارد و  
ما شــاهد افزایش هزینه برای همه 
چیز بوده ایــم.« بانک غذا همچنین 
برنامه هــای وعده های غذایی و میان 
وعده های مدرسه را ارائه می کند که 
به تغذیه بیش از ۳5۰۰ دانش آموز در 

هفته کمک می کند.
کارن آزبــرن گفــت: » فکر می کنم 
برای تامین غذای مدارس باید با دقت 
بیشتری بودجه بندی کنیم، زیرا این 

هزینه باال رفته است،«
از سوی دیگر  بانک  های مواد غذایی 
اعام کــرده اند میزان تقاضا در حال 
افزایش اســت و هر ماه در میپل ریج 
استان بریتیش کلمبیا 15 تا 2۰ ثبت 

نام جدید وجود دارد
آزبرن گفت هر ســال دانش آموزان 
بیشــتری نیز از طریــق برنامه های 
مدرســه به کمک غذا نیاز دارند و با 
توجه به افزایش میــزان خرید ها و 
گرانی اجناس ، ادامــه کار برای آنها 

کاما چالش برانگیز شده است.

رقمی بسیار باالتر از استطاعت مالی 
بسیار از مردم برسد.

این استاندارد استطاعت مالی، بر اساس 
توانایی فرد یا خانواده برای دریافت وام 
محاسبه می شود. یک خانه با قیمت 
مناسب در این اســتاندارد، خانه ای 
اســت که یک خریدار با درصدی از 
درآمدش )یــا درصدی کمتر( که در 
سال های 2۰12 تا 2۰1۴ می توانست 

وام گرفته و خانه بخرد، اکنون قادر به 
خرید خانه باشد. مثا اگر یک نفر در 
سال 2۰1۴ می توانست با 5۰ درصد 
از درآمدش، وامی گرفته و یک خانه 
دوخوابه بخرد، اکنون نیز باید بتواند 
با همان درصــد از درآمد، آن خانه را 

خریداری کند.
در میان شــهرهای مورد بررســی، 
همیلتون بدتریــن وضعیت را از نظر 

اســتطاعت مالی بــرای خرید خانه 
داشــت. این شــاخص در این شهر، 
تقریبا دو برابر شــده است. در واقع 
برای اینکه بتوانیــد خانه ای در این 
شهر بخرید، باید دو برابر درصدی که 
در ســال های 2۰12 تا 2۰1۴ برای 
وام مسکن کنار می گذاشتید را بابت 

این وام بپردازید.
تورنتو جایگاه دوم را دارد و شاخص 
اســتطاعت مالی در آن رشدی 7۸ 

درصدی را تجربه کرده است.
در آن ســوی طیف هم ادمونتون را 
داریم. شاخص استطاعت مالی خرید 
خانه در این شهر منهای 2۰ درصد 
است! در واقع قیمت خانه نسبت به 
توانایی مالی خریدار در این شــهر، 

کاهش داشته است.
در میانه طیف هم شــهرهایی مثل 
کلگری و کبک ســیتی قــرار دارند. 
شاخص استطاعت مالی خرید خانه 
در این شهرها طی هفت سال اخیر 

تقریبا تغییری نکرده است.
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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 2018 MERCEDES CLA 250 2019 KIA SOUL LUXURY EV

NOW: $68,566
37,000 km

Was: $70,366

 Stk#H22583A 33,000 km  Stk#B22013
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: $33,652 

Was: $35,452
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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
براى دانشجویان، دارندگان ویزاى 

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

Additional information:

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

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

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
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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 ♦

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 
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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
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Lease◊ or finance†  from

0.99 %
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

Was: $45,356
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding 
GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject 
to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

Was: $45,356
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding 
GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject 
to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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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«

رکورد جدید گزینش از حوزه رقابتی» اکسپرس انتری«
تمرکز دولت برای گزینش متقاضیان 
برنامه های منتخبین استانی این روزها 
زبان زد بســیاری از دارندگان اقامت 
موقت در کانادا هستند. اکثر برنامه های 
منتخبین اســتانی ازآنجایی که برای 
جذب مهاجران و تأمین نیروی کار در 
استان ها و شهر های کوچک تر است با 
شرط داشتن پیشنهاد کار از یکی از 
کارفرمایان کانادایی است. بدین دلیل 
فارغ التحصیان خارجی و افرادی که 
دارای اقامت هــای موقــت کاری در 
از مناسب ترین  کانادا هستند عموماً 
گزینه های تأمین نیروی کار محسوب 
می شوند زیرا به علت حضور آنان در 
کانادا سریع تر از متقاضیان اکسپرس 
انتری در خارج از کانادا می توانند وارد 

بازار کار شوند.
از ســپتامبر 2۰21 تا کنون با توقف 
گزینش از حوزه رقابتی اکســپرس 
انتری و تجربه داران کانادایی تمامی 
برای  انجام شــده  قرعه کشــی های 
برنامه های منتخبین اســتانی انجام 
شــده اســت. روند افزایش گزینش 
برنامه های منتخبین اســتانی از آغاز 
سال 2۰22 تا کنون سرعت بیشتری 

به خود گرفته است.
به طوری که از آغاز ســال تا 16 فوریه 
انجام داده  دولت چهار قرعه کشــی 
اســت که در گزینش 16 فوریه بالغ 
بر 1۰۸2 نفر موفق به اخذ دعوت نامه 
شــدند. در واقع ۴5 روز نخست سال 
2۰22، رکــورددار گزینــش برنامه 

منتخبین استانی محسوب می شود.
اکثریــت منتخبیــن از متقاضیانی 
هســتند که در کانادا حضــور دارند. 
دارندگان اقامت های موقت در کانادا 
برای دریافت پیشنهاد کار از بهترین 
گزینه های کارفرمایان استانی هستند. 
در قرعه کشی اخیر افرادی که حداقل 
دارای 71۰ امتیــاز بودند دعوت نامه 
دریافــت کرده اند 6۰۰ امتیاز از 71۰ 
امتیــاز حداقل در این قرعه کشــی 
به واسطه انتخاب استانی به متقاضی 
تعلق گرفته اســت نتیجتاً متقاضیان 
برگزیده شــده، خود دارای امتیازات 
باالیی نبوده اند ولی به واسطه دریافت 
پیشنهاد کار استانی موفق به دریافت 

دعوت نامه شدند.
این ســومین بار اســت که گزینش 
رکورد شکسته  اســتانی  برنامه های 
است. در قرعه کشی ماقبل آخر 1۰7۰ 
نفر موفق به دریافت دعوت نامه شدند. 
متقاضیان انتخاب شده 6۰ روز فرصت 
خواهند داشت تا نســبت به ارسال 
مدارک موردنیاز برای اخذ اقامت دایم 

اقدام کنند.
امسال دولت در نظر دارد تنها 55۰۰۰ 
گزینش از طریق سیستم اکسپرس 
انتری انجام دهد الزم به ذکر است که 

این تعداد شامل گزینش های استانی 
در طول ســال به میــزان ۸۳5۰۰ 
نمی شود. قابل توجه این است که در 
سال قبل دولت برای گزینش از حوزه 
رقابتی اکسپرس انتری دارای سهمیه 
1۰۸5۰۰ متقاضی بود درحالی که در 
برنامه امسال تنها نصف سهمیه سال 
قبل گزینش خواهد داشت در مقابل 
تعداد متقاضیان برنامه های استانی به 

میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
حداقل در سال های 2۰22 و 2۰2۳ 
همیــن روند با کمــی افزایش ادامه 
خواهد یافت تا در ســال 2۰25 که 
دوباره گزینش اکسپرس انتری دوباره 
به حالت عادی خــود برای گزینش 

تقریباً 1115۰۰ برگردد.
دارای  متقاضیانــی کــه  بنابرایــن 
تخصص موردنیاز اســتان ها هستند، 

آن چه باعث رشد جمعیت کانادا شده 
»مهاجرت« است نه »زادآوری«

فارغ التحصیــان و تجربه داران کانادا 
باالترین شانس را برای انتخاب در دو 
سال آینده از طریق برنامه های استانی 

با پیشنهاد کار خواهند داشت.
تحصیــل و کار در کانــادا امتیــاز 
درخواست اقامت را برای متقاضیان به 
میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

احتمال دارد که سهمیه های سال های 
2۰2۳ و 2۰2۴ در برنامه اعام شده 
فعلــی در پاییز ســال 2۰2۳ پس از 
بازنگــری و ارزیابی رونــد گزینش، 
تغییر یابد. یکی دیگر از دالیل کاهش 
سهمیه اکسپرس انتری ایجاد امکان 
بررســی فایل های در انتظار بررسی 
است. دیگر دلیل این کاهش سهمیه 
گزینش ۴۰۰۰۰ پناهنده افغان است 
که فشــار باالیی به مدیریت سیستم 
بررسی تقاضا ها، توسط اداره مهاجرت 
وارد کرده است. از طرفی تعداد زیادی 
از ۸۰۰۰۰ گزینش برنامه آزمایشــی 
TR2PR در حال بررسی هستند. در 
هنگام معرفی این برنامه هدف دولت 
بر تکمیل پروسه بررسی درخواست 
متقاضیان تا دریافت اقامت دایم را 6 
ماه اعام کرده بود ولی هم اکنون در 
ماه نهم از تاریخ گشــایش این برنامه 
هستیم و هنوز بررســی درخواست 

برخی حتی هنوز آغاز نشده است.

یافته هایی »شگفت انگیز« درباره 
 درآمد و تحصیالت ملیت های گوناگون 

در کانادا
واپسین پژوهش »آمار کانادا« درباره ی 
درآمــد و دســتاوردهای آموزشــی 
ملیت های گوناگون در کانادا، نشانگر 
ســرنخ هایی از تبعیض های گوناگون 

است.
به گزارش هفته و به نقل از »ونکوور 
ســان«، داده های آمار کانادا، نشــان 
می دهــد میــزان پولی کــه برخی 
ملیت ها به دست می آورند به گونه ای 
شگفت انگیز با ملیت های دیگر متفاوت 
اســت، برخی ملیت ها شکوفاترند و 

برخی دیگر نه.
روی هم رفته، ملیت های آمده از کره ی 
جنوبی، چین و جنوب آسیا بیشترین 
درآمد را در کانــادا دارند. ملیت های 
آمریکای التین و سیاه پوست بیشتر 
در رده ی پاییــن درآمدی هســتند. 
سفیدپوســتان نیــز در میانه جای 
دارند، در حالی که از منظر تحصیات 
دانشــگاهی هم در رده هایی پایین تر 

قرار گرفته اند.
زنــان کــره ای-کانادایــی میانگین 
1۴5۰ دالر در هفته درآمد داشتند؛ 
زنان چینی 1۴۴۰ دالر؛ زنان جنوب 
آسیا 1۳۳۰ دالر؛ ژاپنی 1۳2۰ دالر؛ 
فیلیپینی 126۰ دالر؛ عرب و ایرانی 
112۰ دالر. در همیــن حــال، زنان 
سیاه پوست کمتر از 1۰۸۰ دالر درآمد 
داشتند و زنان آمریکای التین 1۰۰۰ 

دالر در هفته.
مردان کره ای، ژاپنی و جنوب آســیا 
اندکی بیشتر از مردان سفیدپوست که 
15۳۰ دالر درآمد داشتند، درآمد به 
دست آوردند. مردان چینی-کانادایی 
نیز تقریباً همین میزان درآمد داشتند. 
مــردان فیلیپینی و آســیای جنوب 
شــرقی حدود 15 درصــد کمتر از 
مردان سفیدپوســت درآمد داشتند، 
در حالی که مــردان آمریکای التین 
و سیاه پوست حدود 2۰ درصد کمتر 

درآمد کسب کردند.
افراد رنگین پوســت متولد کانادا به 
مراتب بیشتر از سفیدپوستان مدرک 

دانشگاهی دارند.
بیش از 6۰ درصــد از مردان چینی 
و کره ای دارای کارشناســی یا باالتر 
بودند، در مقایســه با تنها 2۴ درصد 
از مردان سفیدپوســت که فاصله ای 

شگفت انگیز خوانده شده است.
عاوه بر این، بیش از ۴۰ درصد مردان 
جنوب آسیا، عرب، غرب آسیا و ژاپن 
دارای مدرک دانشــگاهی بودند. تنها 
گروه های قومیتی که کمتر از مردان 
سفیدپوست مدرک تحصیلی داشتند، 
مــردان سیاه پوســت )2۰ درصد( و 
مــردان آمریکایی التین )17 درصد( 

بودند.
در این گزارش آمده اســت: »بیش از 
7۰ درصــد از زنان کــره ای و چینی 
و حدود 6۰ درصــد از زنان ژاپنی و 
جنوب آسیا دارای مدرک دانشگاهی 
هســتند، در حالی که این میزان در 
زنان سفیدپوســت ۳۸ درصد است و 
هم اندازه با زنان سیاه پوســت و کمی 

باالتر از زنان آمریکایی التین.«
6۰ درصــد از همه رنگین پوســتان 
در کانادا فقط در ســه شهر زندگی 
می کنند: مونترال، تورنتو و ونکوور. در 
مقایسه 27 درصد از سفیدپوستان در 

این سه شهر می زیند.
در واقع، این گزارش می گوید یکی از 
دالیلی که بسیاری از رنگین پوستان 
بیشــتر از سفیدپوستان درآمد دارند 
این است که در کان شهرها زندگی 
می کننــد، جایــی که دســتمزدها 
معموالً باالتر اســت. نویسندگان این 
افراد  گزارش همچنین دریافتند که 
هستند،  متاهل  بیشتر  سفیدپوست 
بچه دار می شــوند و بــا والدین خود 

زندگی نمی کنند.

یک مطالعه  ی آماری کانادا نشان می دهد که این مهاجرت است که باعث رشد 
جمعیت کانادا در پنج سال گذشته شده است، نه زادآوری.

به گزارش هفته و به نقل از »رموتودی«، در این مطالعه آمده اســت: »اگرچه 
همه گیری رشد جمعیت کانادا را در سال 2۰2۰ متوقف کرد، اما کانادا همچنان 

سریع ترین رشد جمعیت را در میان کشورهای جی7 دارد.«
آمار کانادا با اشاره به اینکه نرخ باروری ملی از سال 2۰15 کاهش یافته است، 
اعام داشته: »کانادا خانه ی تقریباً ۳7 میلیون نفر است … تقریباً 1.۸ میلیون 
نفر در ســال 2۰21 در مقایسه با پنج سال قبل از آن به کانادا آمده اند و از هر 

پنج نفر از آنها چهار نفر از سال 2۰16 به کانادا مهاجرت کرده اند.«
نویســندگان این گزارش می گویند که مهاجران بیشتر به شهرها می روند تا 
روستاها، و در نتیجه، رشد جمعیت روستایی کانادا کمتر از مراکز شهری است.
برخی از یافته های کلیدی این گزارش که تصویری از چگونگی رشد جمعیت 

کانادا می دهند، چنین اند:
-  رشد جمعیت در جزیره ی پرنس ادوارد، نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا در پنج 
سال گذشته در مقایسه با چرخه سرشماری قبلی )از 2۰11 تا 2۰16( شتاب 
گرفته و این در حالی است که رشد جمعیت در منیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا 
کاهش یافته اســت. رشد جمعیت همچنین در سه استان بزرگ کانادا یعنی 

انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا افزایش یافته است.
- بریتیش کلمبیا تنها اســتان در غرب کانادا بوده که افراد از دیگر استان های 

کانادا به این استان آمده اند یا مهاجرت کرده اند.
- کبک که دومین استان پرجمعیت کانادا )۸.5 میلیون نفر( است سهمش از 

کل جمعیت برای یازدهمین دوره سرشماری متوالی کاهش یافته است.
- رشد جمعیت در مراکز شهری متکی به مهاجرت است، به طوری که از هر 1۰ 

مهاجر دائمِی جدید بیش از 9 نفر در  منطقه شهری مستقر شده اند.
- بیش از یک سوم کانادایی ها )1۳.1 میلیون نفر( در تورنتو، مونترال و ونکوور 

زندگی می کنند.
- جمعیت تعداد زیادی از مراکز شهری کوچکتر، که به عنوان مقاصد گردشگری 
یا شــهرهای تفرجگاهی شناخته می شوند، نیز افزایش یافته است. این مراکز 
شــهری کوچک که نزدیک به طبیعت اند، جزو دورافتاده ترین مراکز شــهری 
نیستند و معموالً کمتر از یک ساعت با یک مرکز شهری بزرگ فاصله دارند، به 

این معنی که به امکانات رفاهی مراکز شهری بزرگتر نیز دسترسی دارند.



1۰10 Issue 1569 Friday February 25, 2022 سال 27 شماره 1569جمعه  6  اسفند ۱۴۰۰

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

1۰10 Issue 1563 Friday January 14, 2022 سال 27 شماره 1563جمعه  2۴ دی  ۱۴۰۰

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

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. kinman Mulholland
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سفر در طوفان 
در آرزوی ساحل نجات

 ماجراهای یک پناهجو از سوئد تا کانادا

کوروش ایزدی پس از رد درخواست 
پناهندگــی اش در ســوئد و دریافت 
حکم دیپورت به ایران تصمیم گرفت 
به هر شــکل ممکن خود را به خاک 
کانادا برســاند. بــرای عملی کردن 
این تصمیم، او پــس از گذراندن دو 
ســال دوره های مختلف دریانوردی 
با خرید یــک قایق تفریحی و مجهز 
کــردن آن در تاریخ 17 ژوئن 2۰21 
از بندر گوتنبرگ ســوئد سفر خود را 
به همراه دوســتش به مقصد کانادا 
آغاز کرد. ســفری طوالنی از طریق 
اقیانوس آتانتیک شــمالی. آنها باید 
مســیر ۴۰۰۰ مایل دریایی را ظرف 
دو تا سه ماه طی می کردند تا خود را 
به آب و خاک کانادا برسانند. با اینکه 
کوروش تمام جوانب این سفر را طی 
سال ها بررســی و برنامه ریزی دقیق 
کرده بود و ماه ها برای رسیدن فصل 
مناسب شروع این سفر طوالنی انتظار 
کشیده بود ولی در هفتمین روز سفر، 
موتور قایق به دالیلی از کار افتاد و آنها 
مجبور شدند خود را به دست جریان 

باد و بادبان ها بسپارند.

خرید قایق بادبانی تفریحی و تجهیز 
آن برای پیمودن اقیانوس

درباره این ســفر پرماجرا با کوروش 
ایــزدی به گفت وگو نشســتیم. ایده 
ســفر با قایق دریایی هنگامی که او 
مشغول پیاده روی کنار ساحل بود و 
با دیدن قایق بادبانی با پرچم اسپانیا 
در سواحل ســوئد به ذهن او خطور 
کرد. برای کوروش باورپذیر نبود که 

یک قایق بادبانی این مسیر طوالنی را 
طی کرده باشــد. او که در پی صدور 
حکم دیپورت از ســوئد، به دنبال راه 
حلی برای خروج از ســوئد بود، ایده 
سفر دریایی به کانادا را تصوری دور از 
ذهن ندید. کوروش شروع به تحقیق 
در اینترنت کرد و اطاعاتش را راجع 
به قایق ها باال برد و باتوجه به مهارتش 
در زمینه های فنی، برای ساخت قایقی 
که مناسب این ســفر طوالنی باشد 
برنامه ریزی کرد. خرید قایق بادبانی 
تفریحــی و مجهز کردنش را در کنار 
گذراندن دوره های دریانوردی شروع 
کرد. باتوجه به مسیر طوالنی، انتخاب 
قایقی که از بدنه ضخیم و استاندارهای 
خوبی برخوردار باشــد و اضافه کردن 
وزن قایق برای تحمــل امواج بزرگ 
اقیانوس و همین طور تجهیز بادبان ها 
و تقویت موتور قایق و نصب دوربین و 
بی سیم را با محاسبات کامل انجام داد. 
به طوری که کورش ایزدی به »هفته« 
می گوید افزایــش وزن و پیداکردن 
نقطه ثقل قایق برای حفظ تعادل در 
امواج بــزرگ اقیانوس اهمیت ویژه و 
حیاتی داشت. کاری که ماه ها زمان و 
انــرژی او را به خود اختصاص داد. در 
نهایت با ساخت یک انباری در قسمت 
پایین قایق که به نوعی قسمت چپ و 
راست قایق را با طبقاتی از چوب که 
به هم پیچ شــده بودند، به هم بافت. 
این کار باعث مقاومت بیشــتر بدنه 
قایق و درعین حال مهیا شدن جایی 
بــرای انبارکردن آذوقه و ســوخت و 
انباری قایق فراهم می کرد و همچنین 
وزن قایق را به سطح مطلوب افزایش 

می داد. او مجبور بود یک تُن به وزن 
قایق اضافه کند و قایق را از داخل قوی 
کند. کــوروش همچنین یک فرمان 
الکترونیکی داخل قایق طراحی کرده 
بود که بعضی از قطعاتش را خودش 
ســاخته و محل نصب را جوشکاری 
کرده بود. این دستگاه کاپیتان خودکار 
به دستگاه مرکزی برق قایق متصل 
بود و به او اجازه می داد در طول سفر 
از داخل کابین قایق را هدایت کند و 
در باد و طوفان مجبور نباشــد بیرون 
قایق فرمان را به دســت بگیرد، بلکه 
داخل قایق بنشیند و نقطه ای از مسیر 
را برای کاپیتان خودکار مشخص کند 
و آن را با بادبان ها و فرمان تنظیم کند. 
او می گوید: »یک شــخص به عنوان 
کاپیتان باید به علم ریاضی مســلط 
باشــد. اینها همه عدد هستند. شما 
یک مختصــات دریایی را به کاپیتان 
خودکار می دهــی و قایق خودش تا 
زمانی که جهت باد عوض شــود به 

سمت آن نقطه حرکت می کند.«

اقیانوس  در  ســرگردان  قایقــی 
آتالنتیک شمالی

او وقتی سفرش را در ماه ژوئن2۰21 
شــروع کرد، پس از گذشــت 7 روز 

موتور قایق به دلیل ورود آب به باک از 
کار افتاد. کوروش ادامه می دهد: »در 
آن زمان مشغول عبور از مرز انگلیس 
بودیم. بااین حال، بدون موتور هم تا 2۰ 
روز دیگر با کمک بادبان های قایق به 
مسیر ادامه دادیم. بدون وجود موتور، 
برق قایق هم قطع شده بود و مجبور 
بودیم برای شارژ وسایل الکترونیکی از 
باطری هایی که همراه داشتیم استفاده 
کنیم. مــن از قبل همه جوانب را در 
نظر گرفته بودم. برق در سفر دریایی 
مثل آب و خوراک و سوخت یک مورد 
حیاتی است. تمام قطعات داخل قایق 
از جمله المپ ها را با سیم به باطری 
وصل کرده بودم؛ فقط دســتگاه های 
اصلی به برق وصل می شدند. فکر کرده 
بودم اگر به هر دلیلی ژنراتوری از کار 
افتاد باید به قدر کافی باطری زاپاس 
همراه داشته باشم. انواع باطری های 
مختلف را با خود بــرده بودم. در آن 
مدت خیلی بااحتیاط و صرفه جویی از 
برق و دستگاه های الکترونیکی در حِد 
چند دقیقه در روز برای چک کردن 
مسیر اســتفاده می کردم.« اقیانوس 
گاهی طوفانی و پرتاطم بود و گاهی 
ســاکت و بدون وزش باد که سختی 
مســیر را بیشــتر می کرد ولی آن ها 
کماکان به مسیر خود ادامه می دادند. 
در روز 27 ام ســفر، بادبان جلو هم 
دچار شکستگی شــد و ادامه مسیر 
به هیچ وجــه امکان پذیر نبــود. قایق 

بدون موتور و بادبان و برق در اقیانوس 
آتانتیک شمالی سرگردان شده بود، 
گاه وزش باد و بــار دیگر جریان آب 

سکاندار شده بودند.

گذری آرام و خاموش از بین چندین 
کشور اروپایی

برای کوروش باتوجه به اینکه مدارک و 
مجوزهای الزم برای این سفر دریایی 
را در اختیار نداشته است، امکان عبور 
از مسیرهای پرتردد کشتی رانی وجود 
نداشته و مجبور به انتخاب مسیری 
دورافتــاده نزدیک به قطب شــمال 
شده بود تا احتمال مواجهه با پلیس 
دریایی را کم کند و کمترین احتمال 
دیده شــدن از طرف بقیه کشتی ها را 
داشته باشد. او که دو سال کاس های 
دریانــوردی را گذرانده بود می گوید: 
»وقتــی می خواهی در مســیرهای 
دریایی بادبانی کنی، ریاضیات خیلی 
مهم اســت. از طرفی من همیشه به 
کیهان و کهکشــان عاقه داشــتم، 
ازاین رو جمع آوری اطاعات راجع به 
این عرصه برای من کار سختی نبود. 
قبل از ســفر، آب وهوا را چک کرده 
بودم. این مســیری بود که تابه حال 
کســی نرفته بود بنابراین اطاعاتی 
راجع بــه آن وجــود نداشــت. من 
مجبور بودم خــودم درباره همه چیز 
تحقیق کنم. همه اطرافیانم، مربیان 

و کاپیتان هــای دوره هــای مختلف، 
مخالف این ســفر بودند و می گفتند 
تو می خواهی اقیانوس آتانتیک را بر 
خاف جهت باد بروی و این غیرممکن 
اســت. ولی من بعــد از تحقیق زیاد 
مسیر را شناخته بودم و درباره مدل 
بادها و امواج و اتمسفر مدت ها تحقیق 
کردم. کاس آب وهواشناسی رفتم و 
اطاعاتم را بیشتر کردم و فصل تغییر 
آب وهوا و باد را پیدا کرده بودم. وقتی 
اطاعاتم رو بــاال بردم، ترس ام کمتر 
شد و اعتماد به نفسم برای این سفر 
بیشتر شــد.« او با اشاره به اینکه در 
روز 27 ام ســفر که بادبان شکست 
در مســیر بی تردد نزدیک به قطب 
شــمال در حال حرکت بودند اضافه 
کرد: »شــما اگر بخواهید با ماشین 
هم رانندگی کنیــد باید گواهی نامه 
داشته باشید، چه برسد به یک قایق. 
باید کارت شناسایی معتبر و مدرک 
بین المللی داشته باشید. مدارکی که 
من داشتم برای اینکه پلیس دریایی 
را قانع کنم کافی نبود. من قباً نقشه 
کل مســیر را برداشته بودم. هر گارد 
ســاحلی و هرجایی که می دانســتم 
پلیس یا نیروی دریایی هســت را از 
قبل شناسایی کرده بودم. به این جاها 
می گویند مناطــق ممنوعه، جاهایی 
که هیچ قایقی نباید سمتشان برود. 
یا زیستگاه های حیوانات هستند و یا 
گارد ساحلی ارتش و یا نیروگاه های 
هســته ای. چون در بعضــی از این 
جزیره ها آزمایش های هسته ای انجام 
می دهند و در نقشــه نوشته شده به 
چه علت ممنوع هســتند. همه اینها 
را از قبل مشــخص کرده بودم. قبل 
از رســیدن به اقیانوس مجبور بودم 
از کشــورهای؛ سوئد، دانمارک، نروژ، 
انگلیس، اســکاتلند، ایرلند و ایسلند 
عبور کنم. این کشورها می توانستند 
جلوی مــن را بگیرند. گاهی مجبور 
بودم برق قایق و همه دســتگاه های 
الکترونیکی را خاموش کنم که در رادار 
نباشــم. من این مسیرها را بااحتیاط 
عبور می کردم. گاهی مجبور می شدم 
بادبان ها را جمع کنــم و برای چند 
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ساعت یا گاهی چند روز که در حال 
عبور از یک منطقه هستم تا جایی که 
می توانستم در دید دوربین ها و رادار 
نباشــم. تنها زمانی کــه کاما از آن 
منطقه عبور می کردم بادبان ها را باال 
می آوردم و مسیر را چک الکترونیکی 
می کردم تا وقتی که به اقیانوس برسم 
و بتوانم جی پی اس را روشن کنم که 

متأسفانه اتفاق دیگری افتاد.«

باربری  کشتی  یک  از  پیام  دریافت 
روسی

زمانی کــه قایق بدون موتور و بادبان 
و بــرق در مســیری دورافتــاده در 
اقیانوس آتانتیک شمالی سرگردان 
بود، کوروش توانست به شکلی بادبان 
را تعمیر و با وســایلی کــه در قایق 
داشت یک بادبان موقت درست کند 
تا بتواند قایق را به مسیرهای جنوبی 
پرترددتر بکشاند. از روز 27 ام سفر با 
ازدست رفتن بادبان جلو او با بی سیم 
شروع به ارسال آالرم اضطراری کرد. 
کوروش توضیح می دهد: »قایق را به 
بی ســیم مجهز کرده بودم چون در 
اقیانوس شما باید بتوانید با کشتی های 
دیگر ارتباط برقرار کنید و در شرایطی 
که بــا کشــتی های دیگــر مواجه 
می شــوید برای جلوگیری از برخورد 
بتوانیــد با آنها تمــاس برقرار کنید. 
من با بی سیمی که در اختیار داشتم 
می توانستم تا شعاع ۳۰۰-۴۰۰ مایلی 
پیام اضطراری ارسال کنم ولی فقط 
از فاصله 25 مایلی می توانستم پیام 
دریافت کنم.« او از روز 27 ام ســفر 
شروع به ارسال آالرم اضطراری همراه 
با لوکیشن کرد. او اضافه می کند: »بعد 
از چنــد روز یک ُکد روی بی ســیم 
آمد کــه انگار کســی دارد کد ما را 
می خواند و کد می فرستد. چون من 
آالرم مشخصی فرستاده بودم.« پیام 
اضطــراری کوروش را یک کشــتی 
باربری روســی کــه از لیورپول عازم 

مونترال کانادا بود، دریافت کرده بود.
کوروش ادامه می دهد: »این کشــتی 
پیام ما را دریافت کرده بود و با موافقت 
صاحب کشتی با گارد دریایی کانادا 
تماس گرفته بودند که با هماهنگی 
با کشــور مقصد بتوانند به ما کمک 
کنند.« او با اشــاره به طوفانی بودن 
اقیانوس تعریف می کند: »وقتی با این 
کشتی باری بزرگ پهلوبه پهلو کردیم، 
زمانی کــه قایق ما به این کشــتی 
عظیم الجثه می خورد، با هر ضربه ای 
کــه به کشــتی کوبیده می شــدیم 
یک جــای قایــق ما می شکســت. 
آن ها یــک طناب از کشــتی پایین 
انداختند و گفتند ســریع خودتان را 
باال بکشــید.« کوروش و همراهش 6 
روز و نیم مهمان این کشــتی باری 
بودند. روزهایی که بعد از سرگردانی 
در اقیانوس، آرامش و آسایش خوبی 
برایشــان مهیا شــده بود تا بتوانند 
سرانجام پس از تاشی چندساله برای 
تحقق یک آرزو و با پشت سر گذاشتن 
۳7 روز ســفر پرماجــرا و اتفاق های 
باورنکردنی، سرانجام در روز 2۴ ژوییه 

2۰21 به مونترال کانادا برسند.

رسیدن به کانادا و سرمنزل مقصود 
روی عرشه کشتی

از او درباره احساسی که پس از سال ها 
تاش هنگام رســیدن بــه مونترال 
کانادا و پایان این سفر پرماجرا داشته 
پرســیدم، در جواب گفت: »ورود به 
کانادا و حس به ســرانجام رســیدن 
تاشــم لحظه ای بود که از کشــتی 
بــاال رفتم و از خدمه پرســیدم کجا 
می روید و جواب شنیدم کانادا. آنجا 
بود که گفتم خدا دیگر این مسیر را 

برایمان تمام کرد و انگار آنجا به من 
گفته باشــند؛ به کانادا خوش آمدی، 
مقصد کشــتی می توانســت  چون 
هرجایی باشد.« از او درباره روزهایی 
که از دل امــواج مهیب اقیانوس که 
به گفتــه او در هیچ فیلمی ندیده بود 
می گذشتند پرسیدم؛ از نظر من آن 

شرایط باید ترســی عظیم در انسان 
ایجاد کند، کــوروش می گوید: »باید 
بگویم که من دوســتی داشــتم در 
ایران که ســینما خوانده بود و وقتی 
از تصمیــم من آگاه شــد گفت اگر 
خواستی این ســفر را بروی دوربین 
فیلم برداری حرفه ای همراهت ببر و 

یک فیلم مستند بساز. این باعث جرقه 
خوردن یک ایده خوب در ذهنم شد. 
با خودم گفتم من که دارم ریســک 
می کنم چه خوب می شود که بتوانم 
یک فیلم مســتند جالب هم بسازم. 
برای همین از تمام لحظه های آمادگی 
سفر، زمانی که دوره های دریانوردی را 
می گذراندم و یا موقع ساخت قایق و 
یا زمانی که خریدها را انجام می دادم 
فیلم تهیه کردم. در طول ســفر هم 
یک دوربیــن روی قایق نصب کرده 
بــودم و یک دوربین هم دســتم بود 
که با آن فیلم بــرداری می کردم. یک 
دوربین هلیکوپتری هم داشــتم که 
از صحنه های مختلف و جزایری که 
عبور می کردم از باال فیلم می گرفت. 
برای همین با اینکه وســط موج های 
خروشان اقیانوس بودم ولی برای من 
وحشتناک نبود، خیلی هم جذاب تر 
بود. اتفاقاً هر چه موج ها ســنگین تر 
می شــد من بیشــتر حال می کردم 
چون می دانســتم فیلمی کــه دارم 

می گیرم خیلی جذاب تر می شود. البته 
یک جاهایی هم روحیــه آدم خراب 
می شــد، ولی در کل احساس خیلی 
خوبی داشتم و حتی قبل از شکسته 
شدن بادبان کشتی قصد داشتم برای 
فیلم برداری سمت قطب شمال بروم 

که همراهم مخالفت کرد.«
در پایان مصاحبه از او خواســتم اگر 
نکته ناگفتــه ای دارد بیان کند که او 
با تشکر از مجله هفته برای تهیه این 
مصاحبه ادامه داد: »من وقتی رسیدم 
اینجا متوجه شدم تابه حال هیچ کس 
قباً این مســیر را طی نکرده است. 
من اولین نفری هســتم کــه از این 
مسیر با قایق بادبانی به کانادا رسیده 
است. قبل سفر فکر می کردم حتماً تا 
ســال 2۰21 یک نفر قباً این کار را، 
با این همــه تکنولوژی و این همه آدم 
ماجراجو قرار نیست من نفر اول باشم. 
ولی وقتی اینجا رسیدم فهمیدم من 
اولین نفر هستم و کاری که کردم قبًا 
انجام نشده بود. نکته دیگر اینکه اگر 

قرار باشــد این کار دوباره انجام شود 
حتماً باید یک تیم حرفه ای باشــند. 
همه باید بلد باشــند، بی تجربگی ما 
باعــث بروز این اختــاالت در طول 
سفر شــد یا موتور زمانی خراب شد 
که موقع پرکردن باک قایق آب وارد 
باک شــده بود. اگر کسی قرار است 
ایــن کار را انجام دهد باید صددرصد 
تیم حرفه ای باشند و قایق هم خیلی 
حرفه ای و مجهز باشد وگرنه نتیجه 
می توانــد پایان زندگی باشــد. نکته 
دیگر در ارتباط با فیلم هایی اســت 
که تهیه کردم، من از کل این ماجرا 
9۸ گیگابایت فیلم باکیفیت باال تهیه 
کردم و منتظر پیشنهاد بهتری برای 
تهیه فیلم هســتم که اگر پیشنهاد 
خوبی داشتم فیلم را با آنها کار کنم و 
اگرنه با همان پیشنهادهای قبلی کار 
ساخت فیلم را انجام می دهم و از این 
سفر فیلم مستند و سینمایی ساخته 

خواهد شد.«
زهرا صالحی )نشریه هفته(
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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

$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

$1,289,000

2659 Fromme Rd., 
North Vancouver

$1,988,000
1229 Langdale Dr, North Van

$1,740,000
2000 Quinton Avenue, Coquitlam

$3,448,000
1921 Orland Drive, Coquitlam

منزل بسیار زیبا و مدرن دو طبقه، 5400 اسکورفیت زیربنا.
نقشه بسیار  دلباز، 4 خوابه با 5 سرویس حمام و دستشویی،

 تمامی اتاق ها دارای حمام اختصاصی می باشند، کفپوش چوبی،
مجهز به سونا، شومینه گازی، استینلس استیل اپالینسس، سیستم 

خنک کننده،  سوئیت دوخوابه قانونی در طبقه همکف، 
نزدیک به مدارس، مراکز خرید و کامیونیتی سنتر
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Document Location:

ROC Rest of Canada 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

ونکوور رکورد دارباالترین میزان افزایش اجاره در کانادا
هدهد- اجاره آپارتمان های یک  خوابه 
در شهر ونکوور بیش از هر شهر بزرگ 

دیگری در کانادا افزایش یافته است.
بر اساس یک گزارش، میانگین اجاره 
ماهیانه یک خانه یک خوابه در ونکوور 
از دسامبر سال 2۰2۰ تا دسامبر سال 
2۰21 با افزایش 1۳.2 درصدی به 2 

هزار 176 دالر رسیده است.
بر اساس داده هایی که در روز یکشنبه 
توســط یک شرکت مشاوره اماک و 
یک وبسایت اجاره خانه منتشر شد، 
هزینه اجاره آپارتمان های یک  خوابه 
در ونکــوور بیش از هر شــهر بزرگ 
دیگری در کانادا دچار افزایش شــده 

است.
هزینه اجاره یک خانــه دو خوابه در 
این شهر هم 2 هزار 9۸۳ دالر بود که 
نسبت به دسامبر سال 2۰2۰ افزایش 

9.7 درصدی داشته است.
افزایش هزینه اجاره آپارتمان دو خوابه 
در طول سال در تورنتو 11.6۴ درصد 
بوده اســت. با این حــال، بزرگترین 
جهــش در این دســته از خانه ها در 
شهر گتینو کبک بوده است که شاهد 
افزایــش 1۸ درصدی اجــاره بهای 

خانه های دو خوابه بوده است.
این شرکت تحقیقاتی در ضمن یک 
آمار دسته بندی شده اعام کرد که در 

سرتاسر کانادا، متوسط هزینه اجاره 
آپارتمان های یک  خوابه 2.7۳ درصد و 
اجاره خانه دو خوابه ۳ درصد افزایش 

یافته است.
بــه گفته این کمپانــی هزینه اجاره 
در ســال اول پاندمی کووید19 دچار 
کاهش شــد اما اکنــون رو به بهبود 

است.
کمترین میزان اجــاره بها در آوریل 
2۰2۰، درست یک ماه پس از اعام 
شیوع بیماری کووید19 در کانادا رخ 
داد که در مقایسه با دسامبر 2۰19، با 
افت 9 درصدی همراه بود. بن مایرز، 
رئیس بخش تحقیقات و مشاوره مرکز 

تحقیقاتی بولپن، گفت:
»خیلی زود اســت کــه بگوییم آیا 
اومیکرون تاثیر منفی طوالنی مدتی 
بر بازار اجاره خواهد داشــت یا خیر. 
 Bullpen Research ،با این حــال
 Rentals.ca و   & Consulting
همچنان معتقدند کــه اجاره بها در 
سال 2۰22 در بازار اصلی کانادا رشد 

قابل توجهی خواهد داشت.«
میانگین هزینه اجاره خانه یک خوابه 
در شــهر ویکتوریا در ســال گذشته 
کمتر از یک درصد افزایش یافته و به 
1 هزار 566 دالر در ماه رسیده است.

در پی تالش کانادا برای به صفر رساندن گازهای  گلخانه ای افزایش نرخ تورم  اجتناب ناپذیر خواهد بود
رسانه هدهد- به گفته اقتصاددانان، 
کانادا جاه طلبی های بزرگی در زمینه 
بــه صفر رســاندن انتشــار گازهای 
گلخانه ای دارند. اما رســیدن به این 
هدف به تریلیون ها دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد و همین روند به احتمال زیاد 
در سال های آینده نرخ تورم را افزایش 

خواهد داد.
در طول دهه گذشته، سرمایه گذاری 
کانــادا در حوزه تجارت کاهش یافته 
و نرخ آن بســیار پایین تر از دوره های 
زمانــی گوناگون بوده اســت. همین 
موضوع باعث عرضه مازاد در اقتصاد 
شده اســت، که این اتفاق نیز منجر 
به کاهــش تورم شــده و به صورت 
ساختاری نرخ های بهره را نیز کمتر 

کرده است.
دیوید دوج، اقتصاددان و رئیس سابق 
بانک مرکزی کانادا می گوید این روند 
در آینده ای نه چندان دور قرار است 
معکوس شــود. زیرا رقم هزینه ها در 
طــول زماِن به اصطاح گذار ســبز، 

افزایش خواهد یافت.
دوج در مصاحبه با رویترز گفته است: 
»ما ســرمایه گذاری های عمده ای را 
برای مقابلــه با تغییرات آب و هوایی 
و حذف سوخت های فسیلی از جای 

جای کشور، انجام داده ایم.«
دوج کــه از ســال 2۰۰1 تا 2۰۰۸ 
ریاست بانک مرکزی کانادا را بر عهده 
داشته است، می گوید که این هزینه ها 
از سال آینده منجر به »افزایش تورم « 
و قیمت ها شده و به جای کاهش فشار 
مالی موجود، باعث صعودی شــدن 

میزان آن خواهد شد.
در حــال حاضــر اقتصاددانــان در 
سراسر جهان در خصوص تورم سبز، 
افزایش قیمت انــرژی و هزینه های 
می دهند.  هشــدار  مصرف کنندگان 
زیرا اقتصــاد جهانی در حال حرکت 
به سوی منابع انرژی پاک تر می باشد. 
ســرمایه گذاری جدی تــر در زمینه 
تقاضای  گوناگون،  کســب وکارهای 

موجود برای نیروی کار ماهرتر همراه 
با دستمزد باالتر و هزینه های بیشتِر 
این  باعث  نیــز  نوآورانه  طرح هــای 

افزایش قیمت ها می شود.
اما تورم باالتر منجر به ایجاد نرخ های 

بهره باالتر می شود.
همیــن امــر بــرای خانوارهایی که 
رقم های باالیی را به کانادا بدهکارند، 
نگران کننــده محســوب  خطــری 
هستند  خانوارهایی  منظور  می شود. 
که بدهی هایشــان نزدیــک به 2.5 
تریلیون دالر کانادا )2 تریلیون دالر( 
است، یعنی رقمی بیشتر از نرخ تولید 

ساالنه کشور.
تورم کانادا به باالترین حد خود در 1۸ 
ســال اخیر یعنی ۴.7 درصد رسیده، 
با این حــال نرخ بهــره اصلی بانک 
مرکزی کانادا از تاریخ مارس 2۰2۰ به 
پایین ترین حد خود یعنی ۰.25 درصد 
رسیده است. بانک مرکزی اشاره کرده 
است که این نرخ بهره ممکن است در 
ماه آوریل افزایش یابد، بازارهای مالی 
نیز احتمال افزایش این نرخ در همین 

ماه را رد نمی کنند.

کانادا به عنوان چهارمین تولیدکننده 
بزرگ نفت جهان، متعهد شده است 
کــه تا ســال 2۰۳۰ میزان انتشــار 
گازهــای گلخانه ای را بــه ۴۰ تا ۴5 
درصــد کمتر از میزان ســال 2۰۰5 

رســانده و همچنین تا سال 2۰5۰ 
انتشــار گازهای گلخانه ای را به صفر 

برساند.
رویال بانک کانادا می گوید که رسیدن 
به این هدف برای کانادا در طول سه 
دهه، 2 تریلیــون دالر هزینه خواهد 
ایان لی، اســتاد دانشکده  داشــت. 
بازرگانی اسپروت در دانشگاه کارلتون 
در اتاوا، با اشــاره به رواج گســترده 
اســتفاده از گاز طبیعی بــه عنوان 
سوخت گرمایشــی و صنعتی، فکر 
می کند که همین موضوع نیز می تواند 

هزینه ها را بیشتر کند.
لی می گوید: »ما در مورد بازســازی 
کلی اقتصاد مبتنی بر انرژی، از نفت 
و گاز گرفته تا برق صحبت می کنیم، 
بنابراین گســتردگی این طرح ها در 
مقیاســی خواهد بود که قبا هرگز 

تجربه نشده است.«
لی اضافه می کند: »شک ندارم که این 
روند تورم زا خواهد بود. فرقی نمی کند 
که در چه زمینه ای باشــد، شما هر 
کاری را که بخواهید در این مقیاس 

انجام دهید، تورم زا خواهد بود.«
مطابــق با داده های رســمی، تقریبا 

5۴ً درصــد از خانه هــای کانادایــی 
گاز  با سوخت های فســیلی، عمدتاً 
طبیعی، گرم می شوند. و ۴۰ درصد از 
آن ها از سیستم گرمایشی الکتریکی 
اســتفاده می کننــد. ســوخت های 
فســیلی ، عمدتا گاز طبیعی و زغال 
ســنگ، برای تولید 1۸ درصد از برق 

کانادا نیز استفاده می شود.
و  شــرکت ها  مــدارس،  خانه هــا، 
مجتمع های صنعتی به جای گاز، ملزم 
به استفاده از برق تجدیدپذیر خواهند 
تجهیزات  کامیون ها،  ماشین ها،  بود. 
کشاورزی و کل ناوگان حمل ونقل و 
وســایل نقلیه صنعتی باید به سمت 

الکتریکی شدن حرکت کنند.
افزایش نرخ تقاضا برای برق مستلزم 
گسترش عمده شبکه برق رسانی نیز 

می باشد.
امــا برخی از اقتصاددانان اســتدالل 
می کنند که مشــخص نیست که آیا 
این افزایش تورم پایــدار خواهد بود 
یا خیــر و پس از ایجــاد انرژی های 
به  مربوط  هزینه هــای  تجدیدپذیر، 
انرژی ها با چه سرعتی کاهش خواهد 

یافت.

اســتفان بــراون، اقتصاددان ارشــد 
کانادایــی در پژوهش های مربوط به 
گروه کپیتال اکونومیکس، می گوید: 
»آلمان وارد میدان شده است و برای 
همه شــهروندان یارانه ای را در نظر 
گرفته است تا پنل های خورشیدی را 
روی سقف خود کار بگذارند. این اقدام 
تأثیرات منفــی زیادی را بر نرخ تورم 
داشته است زیرا بدیهی است که این 
کار قیمت برق را کاهش خواهد داد.«
تونی گــراول، معــاون رئیس بانک 
مرکزی کانــادا، طی یک پنل گفتگو 
در کنفرانس تغییــرات آب و هوایی 
COP26 در ماه نوامبر گفت، در نهایت 
کنار آمدن با تجدید زیرساخت های 
ساختاری جدیِد مرتبط با تغییرات آب 
و هوایی و پذیرش آن ها ممکن است 

در کوتاه مدت سخت به نظر برسد.
او می  گوید: »اما در دراز مدت، شــما 
مشاغل بیشــتری را در جامعه ایجاد 
کرده و با اقتصادی روبرو خواهید بود 
که بسیار منعطف تر است… در نهایت 

این یک بازی دو سر برد است.«
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اطالعیه سازمان ها  و نهادهاي سیاسي  و 
اجتماعي و فرهنگی

شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

“اطالعات کلی راجع به 
پر کردن فرمهای مالیاتی و سیستم مالیاتی کانادا”

جهت دریافت پاسخ سواالت خود در این زمینه،
 در جلسه ای که بدین منظور تشکیل می گردد حضور بهم رسانید

 در این جلسه در مورد موضوعات زیر بحث خواهد شد.
*  فهرست درآمدهاي مشمول مالیات و معافیتهای مالیاتی

* مزایای حاصل از ارسال فرمهای مالیاتی  
* چه کسانی باید فرمهای مالیاتی را پر کنند؟ * ُسوال و جواب

دو شنبه 2۸ فوریه از ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر  
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با لیدا امیریو با شماره 

29۳1-9۸۸-6۰۴ و ایمیل   lidaa@nsms.ca تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس

حاصل شود. این برنامه به زبان فارسی و به صورت آناین برگزار خواهد شد. 
اطاعات مربوط به چگونگی دسترسی آناین به ورک شاپ 

بعد از ثبت نام متعاقبا اعام خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد..

اهدای بورسیه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران به دانشجویان

 بنیاد کانادا و ایران همانند سالیان گذشته آمادگی خود را برای اهدای کمک 
هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط اعام میکند.
 از کلیه متقاضیان دعوت میشود  فرم های مرتبط را از وب سایت بنیاد 

دانلود کرده و تا  تاریخ 15 ماه جون 2۰22 ارسال نمایند. 
پرونده های ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند

برای دریافت اطاعات بیشتر با شماره تلفن 1977-۸۰۰-  6۰۴  تماس گرفته 
و پیام خود را بگذارید  تا با شما تماس گرفته شود.ضمنا میتوانید پیام خود را 

با ایمیل به admin@cif-bc.com   ارسال دارید.
 آدرس پستی  وب سایت بنیاد کانادا و ایران عبارتند از:

PO Box 91231, West Vancouver, BC, V7V 3N6
Website:www.cif-bc.com 

روزنامه پیوند  را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

قاضی کبکی مرد ایرانی را که حاضر نشده زنش را شرعا طالق دهد، 
هزاران دالر جریمه کرد

خانم الف و آقای ب که در سال 19۸۰ 
در ایــران با هم ازدواج کرده بودند در 
ســال 2۰19 در کبــک از هم جدا 
شــدند. اما جدایی آن ها پایان ماجرا 
نبود چرا که این زوج ایرانی دو ســال 
بعد بار دیگر کارشان به دادگاه و قاضی 
کشیده شد زیرا زن برای این که بتواند 
دوباره ازدواج کند از شــوهر سابقش 
خواسته است شــرعا نیز او را طاق 
دهد اما مرد از این کار خودداری کرده 
و برای عمل به خواسته زن سابقش 
یعنی طاق شــرعی، از او درخواست 

5۰ هزار دالر کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، اما 
ماری-آن پاکــت، قاضی دیوان عالی 
کبک، پس از بررسی این پرونده حق 

را به زن داد و هفتم فوریه امســال با 
صدور حکمی، مرد لجوج و دندان گرد 
این ماجرا را به پرداخت ۴5 هزار دالر 
غرامت جبرانی و 2 هزار دالر خسارت 
تنبیهی محکوم کــرد و عاوه بر این 
دســتور داد بابت هــر روز که مرد از 
طاق شــرعی زن سابقش خودداری 

کند، یکصد دالر جریمه بپردازد.
قاضی پاکت تاکید کرد: »دادگاه عالی 
کبک صاحیت صدور طاق شرعی 
نــدارد با این حال امتنــاع غیر قابل 
توجیه مرد از طاق شــرعی همسر 
سابقش موجب شده است این زن در 
موقعیتی غیرقابل تحمل گرفتار شود.« 
وی افزود: »به موجب قوانین شرعی 
رایج در ایران، تا زمانی که این مرد زن 

خود را به لحاظ شــرعی طاق نداده 
است، همچنان همســر او محسوب 
می شود و طبق قوانین شریعت باید 
مطیع اوامر و خواســته های او باشد. 
با این حساب باید گفت که این مرد 
با امتناع غیرموجه از طاق شــرعی 
همسر خود، حقوق و آزادی های او را 
مختل کرده است. عاوه بر همه این 
ها، درخواست نامعقول 5۰ هزار دالر 
از زن در ازای موافقت با طاق شرعی 
او، یک سوء استفاده آشکار، نامعقول و 

شرارت آمیز است.«
قاضــی پاکت در حکــم خود خاطر 
نشان کرد: »محاکم قضایی در ایران 
احکام طاق صادرشــده در کانادا را 
به رسمیت نمی شناســند. بر اساس 

تازه واردان سالخورده در کانادا »فراموش شده«اند

در حالــی که زندگــی روزمره برای 
بسیاری از سالمندان در کانادا دشوار 
اســت، برنامه ی پژوهشــی سنکا، با 
تمرکز بــر ایرانیان، نشــان داده که 
چالش هایی که تازه واردان سالخورده 
بــا آن روبروی اند در طول همه گیری 

بیشتر هم شده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سنکانیوز«، بهار بی آزار، آموزگار در 
آموزشــکده ی زبان انگلیسی سنکا، 
می گوید: »مهاجران سالخورده به ما 
گفتند که چگونه سختی هایشان در 
زمان همه گیری بیشتر شده است. این 
موضوع مرا و گروه پژوهشی ام را بر آن 
داشت که به این بیندیشیم که چگونه 
و چسان کل فرایند اسکان در کانادا در 
راستای جذب و پشتیبانی از مهاجران 
جوانی است که امکان زادآوری دارند 

و پیرترها فراموش گشته اند.«

با یــاری مالی ســنکا، بــی آزار، در 
همکاری با یکــی از مراکز فرهنگی 
ایرانیان کانادا )I2CRC(، پژوهشــی 
را در زمینــه ی چگونگــی رویارویی 
ســالخورده ترها در طول همه گیری 
پیش برد. ساشا مظفری، دانشجوی 
مدیریت منابع انســانی، و کریستال 
کوان، دانش آموخته ی مدیریت اداری، 

در این پژوهش او را یاری رساندند.
گزارش برآمده از این پژوهش که در 
گفت وگو با 9 تازه وارد مسن از ایران و 
دو پرستارِ تازه واردان سالخورده و دو 
عضو هیئت مدیره ی I2CRC انجام 

شده، شگفت انگیز است.
بی آزار گفته اســت: »تنهایی که این 
ســالمندان تجربه کرده اند بیشتر از 
دیگر مردم بوده اســت. برخی شــان 
روزها با کســی هم ســخن نشده اند. 
یکی از آنان در زمان آغاز قرنطینه 15 

کتاب در خانه اش داشته که هر یک را 
پنج بار خوانده است«.

ایــن پژوهش همچنیــن برنمود که 
بســیاری از آنان زبان نمی دانستند، 
نیز مسیرهای اتوبوس را. دشواری در 
تحرک داشتند و با حقوق بازنشستگی، 
تنگدســتانه، زندگی می کردند. نیز، 
با روشــن و خاموش کردن چراغ ها با 
همســایگان آن سوی خیابان ارتباط 

برقرار می کردند.
بــی آزار می گویــد که این دســت 
مشکات مختص به ایرانیان کانادایی 
نیست و کا ربطی به ملیت آدم ها و 
جنبه ی فرهنگی نــدارد. او در پایان 
افــزود: »کرونا چیزهایی بســیار را 
آشــکار کرد. امید دارم هنگامی که 
سیاست ورزان دور هم گرد می آیند تا 
کمبودها را بررسی کنند، سالخوردگان 

را فراموش نکنند.«

رژیم حقوقی ایران، تا زمانی که مرد 
زن خــود را طاق نداده اســت، این 
حق را برای خود محفوظ می دارد که 
درباره همه امور مربوط به او از جمله 
محل زندگی اش تصمیم گیری کند. 
بر همین اساس، خانم الف در شرایط 
فعلی نمی تواند برای دیدن برخی از 
اعضــای خانواده خود کــه در ایران 
زندگی می کنند، از کشور خارج شود. 
عاوه بر این زن در چنین شــرایطی 
ممکن است به فحشــا که در ایران 
مستوجب سنگسار است، متهم شود.«
قاضی دیوان عالی کبک تصریح کرد 
حقوق مدنی در کبک اعمال این گونه 
محدودیت ها و کنترل ها را غیرموجه 
و غیرقابل قبــول می داند. به همین 
علت آقــای ب باید بابت اســترس، 
محدودیت ها و تحقیرهایی که به خانم 
ب تحمیل کرده اســت، به او غرامت 

بپردازد.
قاضــی پاکت ادامــه داد: »رفتار این 
مرد نه تنها به همســرس ســابقش 
آســیب وارد کرده است بلکه با نقض 
ارزش هایی مثل حق برابری و انتخاب 
آزادانه برای ازدواج و طاق، به منافع 

عمومی هم لطمه زده است.«
خانم الف با توجه به شرایطی که در 
آن قرار گرفته، از سال 2۰15 نتوانسته 
اســت حتی برای دیدن پدر در حال 
احتضار خود به ایران ســفر کند چرا 
که شوهرش بارها او را تهدید کرده که 
در پایان سفرش به ایران، اجازه ترک 

کشور را به او نخواهد داد.
قاضی پاکت همچنیــن افزود خانم 
الف که در 15 سالگی ازدواج کرده به 
دادگاه گفته اســت زندگی برای او از 
چهل سال پیش متوقف شده است اما 
اکنون برای به دست آوردن استقال 

و آزادی اش مبارزه می کند.
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فال 
هفته

فروردین: شــما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز 
بیشتر رشد 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. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

اردیبهشت: معمــوالً شما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق 
برنامه مشــخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی که 
ذهنتان را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احساس می کنید که تحت 
فشــار قرار گرفته اید. به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را سرمشق 

خود قرار داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

خرداد : ممکن است که شما از حرفهای دیگران و خواسته هایی که ازتان دارند 
خسته شده باشید، در عین حال که آروزی واقعی شما این است که زمان کمی 
را به خودتان اختصاص دهید. متأســفانه شما نمی توانید از زیر بار فعالیتهای 
اجتماعی که دیگران شــما را در آن شرایط قرار داده اند فرار کنید. انرژی تان را 

بیهوده هدر ندهید.

تیر: شما احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر می کنید که 
بهتر است که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. اما اگر می خواهید 
از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید راهی پیدا کنید که 

خود را بیان کنید به جای اینکه اشتباها این احساسات خود را انکار کنید.

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

کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

شهریور : شما به اندازه کافی خودتان را از دیگران مخفی کرده اید. حاال زمان 
این فرا رســیده که آنها بفهمند شما چه کسی هستید و چه چیزهایی برایتان 
مهم است. فکر نکنید که چه چیزهایی برای آنها خوب است. عمل کردن طبق 
برنامه های خودتان نه تنها شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند، بلکه دیگران را 

نیز از توانایی شما مطلع می سازد.

مهر :  دانستن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شما چالش برانگیز شده است 
ابتدا هر چیزی خوب به نظر می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی داشته 
اید و استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد دیگر نیز 
می تواند شما را به دردسر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، تاموقعی که شرایط 

خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمی برندارید. 

آبان :با وجود اینکه شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما ممکن است 
مایل باشــید که راهبری دوستان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال متعجب 
می شوید چرا که می بینید چقدر ســریع دیگران راهبری شما را می پذیرنداما 
مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید، به خاطر اینکه ممکن است 

دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید. 

آذر : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن 
یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق 
نباشد و شاید مجبور شوید قبل از به دست اوردن آمادگی الزم پروژه بعدی را 
شروع کنید. شما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را 

پیش داروی کنید.

دی : برای شــما سخت اســت که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تفییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما به وقوع پیوسته است که 
کارکردن بر اســاس 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. 

بهمن : به نظر می رســد که هر کس مشغول لذت بردن از زندگی اش است، 
اما به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت ممکن 
است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر و ماندن در 
موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید فقط با گام های کوچک 

اما پی در پی رو به جلو حرکت کنید.

اسفند : درحالیکه شما کامالً در مورد آینده هوشیار هستید و آن را با داشتن 
تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی خواهید داشت. تا 
زمانیکه شــما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی شما می تواند کامالً تازه 
بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از تفکرات خیالی شما خسته خواهند 

شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط برای خودتان باشند.
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فروردین: شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به 
روز بیشتر رشد کرده و تواناتر می شــوید. شما کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارید، ولی به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوست دارید کارهای 
بیشتری انجام دهید. خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی 

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

اردیبهشت: معموالً شما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق 
برنامه مشخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی 
که ذهنتان را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احساس می کنید که 
تحت فشار قرار گرفته اید. به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را 

سرمشق خود قرار داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

خرداد : ممکن است که شما از حرفهای دیگران و خواسته هایی که ازتان 
دارند خســته شده باشید، در عین حال که آروزی واقعی شما این است که 
زمان کمی را به خودتان اختصاص دهید. متأسفانه شما نمی توانید از زیر بار 
فعالیتهای اجتماعی که دیگران شما را در آن شرایط قرار داده اند فرار کنید. 

انرژی تان را بیهوده هدر ندهید.

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

خود را انکار کنید.

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

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

شهریور : شما به اندازه کافی خودتان را از دیگران مخفی کرده اید. حاال 
زمان این فرا رســیده که آنها بفهمند شما چه کسی هستید و چه چیزهایی 
برایتان مهم است. فکر نکنید که چه چیزهایی برای آنها خوب است. عمل 
کردن طبق برنامه های خودتان نه تنها شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند، 

بلکه دیگران را نیز از توانایی شما مطلع می سازد.

مهر :  دانستن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شما چالش برانگیز شده است 
ابتدا هر چیزی خوب به نظر می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی 
داشته اید و استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد 
دیگر نیز می تواند شــما را به دردســر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، 
تاموقعی که شرایط خود را دوباره به دست نیاورده اید هیچ قدمی برندارید. 

آبان :با وجود اینکه شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما ممکن 
اســت مایل باشید که راهبری دوســتان تان را نیز بر عهده بگیرید. احتماال 
متعجب می شــوید چرا که می بینید چقدر ســریع دیگران راهبری شما را 
می پذیرنداما مراقب باشید که چگونه با آنها ارتباط برقرار می کنید، به خاطر 

اینکه ممکن است دیگری را با داوری شتاب زده خود ناراحت کنید. 

آذر : شــما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شــروع 
کردن یک کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید 
انقدر موافق نباشــد و شاید مجبور شوید قبل از به دســت اوردن آمادگی 
الزم پروژه بعدی را شــروع کنید. شــما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه 

اعتقادات تان انجام دهید را پیش داروی کنید.

دی : برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ کنید، 
برای اینکه تفییرات غیر منتظره ای در برنامه های شما 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. 

بهمن : به نظر می رسد که هر کس مشغول لذت بردن از زندگی اش است، 
اما به نظر می رسد که شما در تنگنا گیر افتاده اید. اگرچه این موقعیت ممکن 
است دارای پیچیدگی های نامحسوسی باشد، اما شما باید بین تغییر و ماندن 
در موقعیت کنونی یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید فقط با گام های 

کوچک اما پی در پی رو به جلو حرکت کنید.

اسفند : درحالیکه شما کامالً در مورد آینده هوشیار هستید و آن را با داشتن 
تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی خواهید داشت. 
تا زمانیکه شما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی شما می تواند کاماًل 
تازه بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از تفکرات خیالی شما خسته 

خواهند شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط برای خودتان باشند.

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

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 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
5-  مفهـــوم ســـخن- دومین 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده
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مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

4391
84

2137
4835

62
9718

1654
49

54724 7 5 3 2 9 6 8 1
9 8 3 1 7 6 2 4 5
2 1 6 5 8 4 9 3 7
7 2 4 8 9 3 5 1 6
8 3 1 6 5 2 4 7 9
6 5 9 7 4 1 8 2 3
1 6 2 9 3 8 7 5 4
3 4 7 2 6 5 1 9 8
5 9 8 4 1 7 3 6 2

428
952

32
729

9145
134

67
198

1347 4 2 3 8 1 5 6 9
1 8 9 7 6 5 2 3 4
3 6 5 4 9 2 7 8 1
4 5 7 8 2 6 1 9 3
2 9 3 1 7 4 6 5 8
6 1 8 5 3 9 4 7 2
8 2 4 6 5 3 9 1 7
5 3 1 9 4 7 8 2 6
9 7 6 2 1 8 3 4 5

7 6 3 9 1 4 5 2 8
4 5 2 6 7 8 9 1 3
8 1 9 3 2 5 6 4 7
3 4 8 7 5 1 2 6 9
1 9 5 2 6 3 8 7 4
6 2 7 8 4 9 1 3 5
5 7 1 4 9 6 3 8 2
2 8 6 5 3 7 4 9 1
9 3 4 1 8 2 7 5 6 31

591
85

76
152384

29
42

869
87

ان
ير

/ ا
ی 

جب
ر ر

امی
 : 

س
عک

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 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
دومین  5-  مفهـــوم ســـخن- 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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محمد معصومیان
روزنامه نگار

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

نادنچودیراکهزب1

تثارووتاندروا2

راوستلوروراج3

دروسلاجکیسیخ4

ادیفمهشیلکنو5

مگدیاشاناوخر6

دناهسیسدنتفکش7

ودنکهردباهیرق8

پمارتاراخبفال9

اراکیبشترالی10

ردناقهدلزنته11

یرکپرخساندهم12

دوروستیفورای13

تسیکایراردیرگ14

یرتسکاخراداسیو15

123456789101112131415

روپاشیبنییتورپ1

والسایبگریزول2

سکافمتشهمزیه3

ترکاسایشفننم4

اتلبترارقایا5

یجششوپفقوتمم6

دراشلاوطدرگلو7

هقدصیکباچکسیر8

نهربمباروجکزب9

هسوسفایبیبرا10

سررودزمفرشتر11

رایاکرهرهلاگ12

هواکتکرشراسی13

رزیتدازامالکر14

هنورکنسسوتنووی15

مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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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 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
دومین  5-  مفهـــوم ســـخن- 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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تثارووتاندروا2

راوستلوروراج3

دروسلاجکیسیخ4

ادیفمهشیلکنو5

مگدیاشاناوخر6

دناهسیسدنتفکش7

ودنکهردباهیرق8

پمارتاراخبفال9

اراکیبشترالی10
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روپاشیبنییتورپ1

والسایبگریزول2

سکافمتشهمزیه3

ترکاسایشفننم4

اتلبترارقایا5

یجششوپفقوتمم6

دراشلاوطدرگلو7

هقدصیکباچکسیر8

نهربمباروجکزب9

هسوسفایبیبرا10

سررودزمفرشتر11

رایاکرهرهلاگ12
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مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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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 - این رودخانه از کوه ســـهند سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور 
از غـــرب شـــهر مراغه و جنوب شـــهر بنـــاب، به دریاچـــه ارومیه 

می ریزد- اکوسیستم
2-  ثروتمند- پدر- خوراکی محبوب

3-  شهر استان گیالن- اقامت کننده- بلند قامت
4-  خطی در دایره- رود شولوخف- مقابل خواص- کشور دو تکه

5-  آخر- دامن کوتاه و چین دار- نوعی هورمون
6-  سالحی خودکار- همسر ابراهیم نبی)ع(- خیس

7-  اجازه- غذای محلی اراک- کالم پرسش
8-  وسیله پهن کردن خمیر- فهرست غذا- از کشورهای جدا شده شوروی سابق

9-  بدبختی- رده ای از جانداران- گریه، شیون
10-  ویتامین مغز بادام- نقش و نگار دار- رفقا و دوستان

11-  نوعی عارضه پوستی- بیشه زار نی- حرف هجدهم ابجد
12-  چابک- ویران کننده- داغ کردن- قرارداد

13-  دختر خالدار- مسیر- ساعت ورزشی
14-  همراهی کننده- جایگزینی طبیعی و بســـیار مفیـــد و مؤثر به جای خمیر دندان- 

آشوب
15-  فیبر ســـفید- اولین فیلم ســـه 
بعـــدی ایرانی بـــه کارگردانی علی 

عطشانی

 عمودي:
1-  راستی- مدافع/ هافبک دفاعی 

ملی پوش استقالل تهران
2-  میانجی- پول معاش و گذران 

زندگی- انبار گندم
گرامـــر-  در  بن فعـــل  گریـــز-    -3

پوشیده نگه داشتن
4-  شهر مجارستان- تمیز کردن با 

آب- ابر رقیق- مخفف از او
نـــام  آورده شـــده-  دلیـــل  بـــا    -5

دخترانه- صابون خیاطی
6-  مایـــه حیات- وجود ندارد- پدر 

طب
7-  اسب چاپار- اثر آگاتا کریستی- 

صحیح
8-  آرامگاه بزرگان- تنیدگی- شهر 

آرامگاه باباروشن
9-  زنـــی کـــه تـــازه زاییـــده- ایالت 

آلوها- نیروها
10-  شرکت تولید کننده انواع تریلر 

و بونکر- ضد کلفت- قر زدن
11-  نـــام مایر- شـــهری در اســـتان 

گیالن- برادران مخترع هواپیما
12-  ماه گـــرم- مســـاوی- قیصر- 

میوه به
13-  لقب حضـــرت ابراهیم)ع(- 

هنگام- پرنده سندباد
14-  عضـــو کابینـــه دولـــت- ماده 
حـــالل رنـــگ- قواعـــد جبـــری یا 

شیمی
مقابـــل  در  مکتـــب  ایـــن    -15

ایده آلیسم مطرح شد- کناره ها
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   افقي:
1 - همراه با سختی و زحمت- بنایی تاریخی در مراغه متعلق 

به دوره اشکانی
2-  واسطه معامله- کاله تمام لبه- لبریز

3-  زمین بایر و دور از آبادی- آبراه کشتیرانی- یار همایون
4-  کالم تأسف- حرف هشتم- نام دخترانه – طمع و آز

5-  جنس مذکر- کشوری در شبه جزیره بالکان در جنوب خاوری اروپا- وقت
6-  فارسی آیفون- بیمار و رنجور- گالبی

7-  بالین، رختخواب- گل پرپر سرخ و سفید- ظاهر عمارت
8-  در مدرسه فراوان است- لوله گوارشی- کشوری در قاره آفریقا

9-  فارسی روزگار ما- فراری و متواری- روستای بسیار زیبا و رؤیایی آبشاران علیا در این 
شهر استان چهار محال و بختیاری واقع شده

10-  کلمه اخطار و تنبیه- نقاش چیره دست فرانسوی- قطعی برای چاپ کتاب
11-  عالمت و سمبل- چادر، خیمه- رطوبت ناچیز

12-  تلفظ »و«- سیاستمدار- بی پرده- میهمانی
13-  محلول حشره کش- مخترع پیل الکتریکی- یاقوت

14-  درخور زن- واحد وزن- مارکی بر لپ تاپ
15-  هدیـــه خاطره انگیز- ارائه 

طرح

 عمودي:
1-  بدهکار- توجه و رسیدگی به 

زیردستان
ضـــد  پاهـــا-  پوشـــاک    -2

گرسنگی- امانتداران
3-  زیرانـــداز بـــزرگ پـــرزدار- 

بمب مخرب- تازه داماد
4-  خروس مازندرانی- جوش 

چرکی- زهر- طرز و عادت
دومین  5-  مفهـــوم ســـخن- 
ایالـــت پرجمعیـــت امریـــکا- 

حرف جمع فارسی
6-  غـــذای نـــذری- قبیلـــه ای 
زردپوســـت ســـاکن ترکســـتان 

روس- رسانه ای ماندگار
از  یکـــی  کریـــم-    -7
شهرســـتان های مهم تهران- 

بیهوده، بیخود
8-  فروغ و روشـــنی- ســـرحد 

کشورها- ضعف و تنبلی
9-  لوله بســـیار نـــازک- گلزن 
پرسپولیس- رشـــته کوهی در 

اروپا
10-  مـــرداب شـــمالی- اذیت، 

آسیب- او
11-  مختـــرع تلفن- رغبت ها- 

وسیله روز مبادا
12-  ظـــرف روغـــن- خاندان- 

دزد- پیچ شش گوش
13-  خلیفه عباسی- گونه ای از 

زردآلو- اهالی محل
14-  مـــاه نـــو- کشـــیده شـــده- 

بتازگی صاحب مالی شده
حضـــرت  میـــالد  مـــاه    -15

محمد)ص(- رفوزه شده

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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محمد معصومیان
روزنامه نگار
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نادنچودیراکهزب1

تثارووتاندروا2

راوستلوروراج3

دروسلاجکیسیخ4

ادیفمهشیلکنو5

مگدیاشاناوخر6

دناهسیسدنتفکش7

ودنکهردباهیرق8

پمارتاراخبفال9

اراکیبشترالی10

ردناقهدلزنته11

یرکپرخساندهم12

دوروستیفورای13

تسیکایراردیرگ14

یرتسکاخراداسیو15

123456789101112131415

روپاشیبنییتورپ1

والسایبگریزول2

سکافمتشهمزیه3

ترکاسایشفننم4

اتلبترارقایا5

یجششوپفقوتمم6

دراشلاوطدرگلو7

هقدصیکباچکسیر8

نهربمباروجکزب9

هسوسفایبیبرا10

سررودزمفرشتر11

رایاکرهرهلاگ12

هواکتکرشراسی13

رزیتدازامالکر14

هنورکنسسوتنووی15

مسکن مهر؛  تله ای برای فقر
ساکنان پرديس، خود را فراموش شدگان می دانند

شهری الی کوه های سر به فلک کشیده و 
خشـــک، رنگ خاک. شهر جدید پردیس 
یـــادگار سیاســـت های عجیـــب و غریـــب 
شهرسازی دولت پیشین است. مردی که 
در جاده نرســـیده به فاز 11 مجبور است با 
دســـت خالی اتومبیلش را درســـت کند، 
می گویـــد: »ما شـــنیده ایم اینجـــا را آقای 
رئیس جمهوری وقتی توی هلی کوپتر بود 
و از باال به این بیابان نگاه می کرد، پسندید 
و دستور ساختش را داد. بدون یک صفحه 
تحقیق و پژوهش و اینکـــه دارد با زندگی 
این مردم چه می کند!« شهر جدیدی که 
به صورت تدریجی درحال شکل گیری بود 
و هویـــت خودش را پیدا می کرد، یکباره با 
هجوم مسکن مهر مواجه شد و تمام. حاال 
مردم مانده اند بـــا چاردیواری هایی که نه 
میلی بـــه زندگی در آن دارنـــد و نه جایی 

برای ترک کردنش.
ــای  ــ ــر از بنگاه ه ــ ــه پ ــ ــــس ک ــهر پردی ــ از ش
ــــت، به فاز 11 می رویم.  معامالت ملکی اس
ــاختمان های بلند و بی روحش  ــ جایی که س
ــد. برای اینکه  ــ ــای کوه  باال رفته ان ــ در دامنه ه
ــتباه  ــ ــــهری اش ــــی جانمایی چنین ش بفهم
ــــی عمیق  ــه کار کارشناس ــ ــازی ب ــ ــــت، نی اس
ــــی دور و  ــتی و کم ــ ــــت بایس نداری، کافی اس
ــــن. در راه، هنوز هم  ــــرت را نگاه کنی؛ همی ب
ــای پایین  ــ ــود کمپ هایی را در دره ه ــ می ش
کوه دید و کارگرانی که مشغول استراحت یا 
ــتند. میان زون های فاز 11 پر است از  ــ کار هس
دیواره هایی که باال یا پایین ساختمان کشیده 
شده اند تا مانع ریزش کوه روی ساختمان ها 
شوند. آن طور که مدیرعامل پیشین شرکت 
ــود، باید  ــ ــد گفته ب ــ ــــهرهای جدی عمران ش
100کیلومتر دیوار برای شهر پردیس ساخته 

شود. 100 کیلومتر دیوار به ارتفاع 5 یا 6 متر.
ــــی در پیاده روها قدم نمی زند و تنها  کس
ــتند که گله ای یا تنها زیر سایه  ــ ــــگ ها هس س
ــتراحت می کنند. اینجا به  ــ ساختمان ها اس
ــــی را دید و با او حرف  ــود کس ــ سختی می ش
ــاختمان ها  ــ ــتر س ــ ــوز هم بیش ــ ــون هن ــ زد. چ
ــه پارکینگ بین  ــ ــــت. توی محوط خالی اس
ــدا می کنم که  ــ ــــردی را پی ــاختمان، م ــ دو س
اتومبیلش را پارک کرده و به سمت ورودی 
ــاختمان می رود. او با لحنی بی حوصله  ــ س
ــیاهه  ــ درباره زندگی در پردیس می گوید؛ س
ــه بانک دارد نه  ــ بلندی از محرومیت ها: »ن
ــال و چند ماه است که  ــ ــتان. یک س ــ بیمارس
اینجا ساکن هستم چون دیگر نمی توانستم 

در تهران مستأجری کنم.«
او از موتورخانه های ساختمان می گوید 
که وقتی روشـــن می شـــوند، تا طبقات 6 و 

هفت هم ســـاختمان می لرزد. موتورهای 
آبی که کاربری شان استفاده در زمین های 
کشـــاورزی اســـت، بایـــد هـــم ســـاختمان 
را بلرزانـــد. او کـــه خـــودش را بازنشســـته 
داروســـازی معرفـــی می کنـــد و می گوید: 
»مصالـــح خوبـــی در ایـــن ســـاختمان ها 
اســـتفاده نشـــده و بیشـــتر واحدهـــا ترک 
برداشـــته. درحالـــی کـــه عمـــری از اینجـــا 
نگذشـــته. برای رفت و آمـــد هم اتومبیلی 
نیست که ما را به شـــهر ببرد. ماشین های 
شـــخصی هم که امنیت ندارنـــد. کالنتری 
هنوز راه نیفتاده و خبری از گشت نیست.« 
اما جملـــه ای که متعجبم می کنـــد، نبود 
تلفن و آنتن تلویزیون داخلی است: »صدا 
و ســـیما اصاًل آنتن نمی دهد و باید دیش 
نصب کنی. اگر هم کســـی دلش نخواهد، 
مجبور است ماهواره داشته باشد. تلفن هم 

فقط بعضی از اپراتورها پوشش می دهند.« 
پسر بچه ای با لباس خانگی در خلوتی بین 
ــــگ ها افتاده و با آنها  ساختمان ها دنبال س
ــد. صدایش می کنم تا ببینم از  ــ بازی می کن
کجا آمده و به کجا می رود: »از خانه خودمان 
ــتم با  ــ ــان باالیی می روم خانه دوس ــ در خیاب
هم بازی کنیم.« بین حرف هایش حسرت 
نداشتن پارک و جایی برای بازی را می شود 
حس کرد. از او می پرسم کجا بازی می کنید؟ 
می گوید: »اگر مادرم اجازه بدهد، همین جا 

در پارکینگ بازی می کنیم.«
وارد یکی از ساختمان ها می شوم. خبری 
ــاختمان نیست و به جایش واحد  ــ از البی س
ــا خیابان.  ــ ــاخته اند؛ خانه های همکف ب ــ س
ــوان و  ــ ــــردی ج ــــم، م ــه ای را می زن ــ در خان
ــود در را باز می کند. همین طور که  ــ خواب آل
حرف می زند، دختر کوچکش از کنار پایش 

می زند. باید توری می گذاشتند توی لوله ها 
که ندارد. هر طبقه باید الیزر می گذاشتند که 
ــته اند. بعضی خانه ها از سقف شان  ــ نگذاش

فاضالب می زند. مال ما از کف زده.«
ــتی و خارشی می گوید  ــ او از بیماری پوس
ــــرش که مشغول  که به تن خودش و دو پس
ــا را از  ــ ــاده. رختخواب ه ــ ــتند، افت ــ ــازی هس ــ ب
ــد دیواری برمی دارد و در کمد  ــ جلوی در کم
ــای زرد با بوی تعفن  ــ ــاز می کند. کپک ه ــ را ب
ــــم  ــــی رود و دائ ــد. راه م ــ ــــی می کن خودنمای
ــــت که اینجا  می گوید: »اینها ادرار مردم اس
جمع شده. شما حاضرید بچه های خودتان 

را بیاورید اینجا زندگی کنند؟«
چند ردیف آن طرف تر، زنی در حال باز 
کردن در ورودی بلوک است. زنی میانسال 
ــــمتش می رویم،  ــه س ــ ــــی می بیند ب که وقت
ــــمالی از مشکالت  ــتد و با لهجه ش ــ می ایس
ــــت و  ــــگ زیاد اس می گوید: »اینجا آنقدر س
آدم های ناجور دارد که من جرأت نمی کنم 
ــذارم دو تا دخترم یک لحظه تنهایی به  ــ بگ
ــد.« او به خروجی فاضالب ها  ــ محوطه برون
ــاره می کند که بوی بدی دارند و از داخل  ــ اش
باغچه های خشک بیرون زده اند. می پرسم 
به عنوان یک زن خانه دار این ساختمان ها 

ــاح  ــ ــد: »افتض ــ ــــد؟ می گوی ــور می بین ــ را چط
ــــت. واقعاً هیچ کاری نداریم بکنیم و هر  اس
ــــخت است. نه جای  جا بخواهیم برویم، س
ــــدم زدن داریم نه پارکی که دور هم جمع  ق
ــا در همین  ــ ــویم. واقعاً بعضی وقت ه ــ بش
چند قدم که بیرون می آیم، احساس ناامنی 
ــــن هم باید  ــهر رفت ــ می کنم. برای داخل ش
ماشین شخصی داشته باشید چون اصالً به 
شخصی های اینجا اعتباری نیست. دزدی 
ــــت چون پارکینگ در فضای باز  هم زیاد اس

است و نگهبانی نیست.«
پردیس در فازهای مسکن مهر به شما 
القا می کند تنها به چاردیواری خود اعتماد 
ــــدان محله به عنوان  ــــهری که از فق کنید. ش
ــده درون زا بی بهره  ــ ــرل کنن ــ ــاد کنت ــ ــــک نه ی
است و مردم به خانه هایشان تنها به عنوان 
ــگاه می کنند،  ــ ــاری ن ــ ــر ناچ ــ ــرپناهی از س ــ س
ــردن از زندگی. یاد  ــ ــــذت ب ــــی برای ل نه جای
ــناس  ــ اطهاری جامعه ش حرف های کمال 
ــه بود ما مردم  ــ می افتم که در تحلیلی گفت
ــــی فقر« انداخته ایم و  را در »تله های فضای
مسکن مهر یکی از همین تله های فضایی 
فقر است. جایی که حاشیه نشینی و فقر به 

صورت سازمان یافته اتفاق افتاده است.

بیرون می آید. در تهرانپارس پرده فروشی 
ــــک زمانی که اینجا برف  دارد. می گوید: »ی
ــر  ــ ــرما برویم س ــ ــد، مجبوریم توی س ــ می آی
ــاید یک نفر بیاید و ما  ــ ــتیم تا ش ــ کوچه بایس
ــوپرمارکت داریم و یک میوه  ــ را ببرد. یک س
فروشی که آن هم قیمت شان باالست چون 
یکی یک دانه هستند!« همین طور که حرف 
می زنیم، دکل فشار قوی را پایین واحدها و 
بین ساختمان های دیگر می بینم که انگار 
ــیده اند و فقط روی یک  ــ ــای کوهی را تراش ــ پ
تکه صخره جزیره مانند مانده با یک دکل 

برق رویش.
ــــی  ــه موقع نقاش ــ ــد ک ــ او از روزی می گوی
ــاختمان، دختر کوچکش رنگ صنعتی  ــ س
خورده بود. بچه را بغل می کند و تا خیابان 
می دود و به زور ماشینی پیدا می کند تا او را 
ــاند اما درمانگاه  ــ ــه درمانگاه پردیس برس ــ ب
آنقدر امکانات کمی داشت که مجبور شدند 
از آنجا به بومهن بروند. زیر باران با کودکی 
که بی حال روی دستش افتاده بود: »ما اینجا 

پشت کوه فراموش شده ایم.«
ــند،  ــ ــده باش ــ آنها حتی اگر فراموش نش
ــــاس را دارند که کسی به فکرشان  این احس
نیست. وقتی فضای بیرونی خانه ها آنقدر 
خالی و خاک گرفته است که نمی شود حتی 
یک لحظه به قدم زدن هم فکر کرد، وقتی 
ــینمایی نیست که  ــ هیچ مغازه و پارک و س
ــه در آن زندگی می کنند  ــ ــه جایی ک ــ مردم ب
ــند، چطور  ــ ــته باش ــ ــــی داش ــــاس خوب احس
ــــی حرف نزد؟ آنها در  ــود از فراموش ــ می ش
هجوم کوه ها و سنگریزه ها و ساختمان های 

سیمانی گیر افتاده اند.
ــایه می رویم تا از نزدیک  ــ به خانه همس
ــاختمان با خانه چه  ــ ببینیم که فاضالب س
ــرده. زنی در را باز می کند و بوی رطوبت و  ــ ک
نا می ریزد توی راهرو. همه چراغ های خانه 
را روشن می کند تا درست ببینیم فاضالب 
ــز خانه در  ــ ــان آورده. همه چی ــ چه به روزش
پارچه های بزرگ پیچیده شده. پا که داخل 
خانه می گذارم رطوبت کف زمین، به پایم 
ــته شده و  ــ ــته پوس ــ ــبد. دیوارها پوس ــ می چس
ــــت.  ــا رد زرد فاضالب پیداس ــ زیر کابینت ه
ــــی می گوید: »لکه ها روی  زن با لهجه جنوب
ــده. جای  ــ ــــط راهرو آم ــــن را ببین تا وس زمی
ــابی، لوله  ــ ــــت و حس ــــالب درس ــه فاض ــ لول
پولیکای قدیمی گذاشتند. آب وقتی از طبقه 
ــــیب  ــا این پایین، به لوله ها آس ــ 14می آید ت

 پرديــس در فازهای مســکن مهر به شــما القا می کنــد تنها به 
چارديــواری خــود اعتماد کنید. شــهری که از فقــدان محله به 
عنوان يک نهاد کنتــرل کننده درون زا بی بهره اســت و مردم 
به خانه های شان تنها به عنوان سرپناهی از سر ناچاری نگاه می کنند، نه جايی برای 

لذت بردن از زندگی
پــا که داخــل خانه می گــذارم رطوبــت کف زمیــن، به پايــم می چســبد. ديوارها 
پوسته پوسته شــده و زير کابینت ها رد زرد فاضالب پیداست. زن رختخواب ها را از 
جلوی در کمد ديواری برمــی دارد و در کمد را باز می کند. کپک های زرد با بوی تعفن 

خودنمايی می کند

نیم نگاه
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شايعه آتش زدن اتومبيل ها
ماليمتي كه دولت در دو و سه ماه گذشته نشان 
داد سبب شد كه دست آشوبگران باز شود. ولي اين 
ماليمت بهرحال مي توانست حدي داشته باشد و ما 

به اين حد رسيده ايم.
مطلب فوق را امـــروز آقاي داريوش همايون 
وزير اطالعات و جهانگردي و سخنگوي دولت پس 

از اجالس هيئت وزيران اعالم كرد.
ســـخنگوي دولت اضافه كرد: دولت كامال بر 
اوضاع مسلط اســـت و پيش بيني هاي الزم را كرده 
است و خواهد كرد. مردم بايد به شايعات و سخنان 
بيهوده و جنگ رواني حقير و بي ارزش اخاللگران 

بي اعتنا بمانند.
هم امروز شايع شـــده بود كه اتومبيل ها در 
خيابان ها به آتش كشـــيده خواهند و  شد مشتي 
اخاللگر سعي كرده بودند مردم را از آمدن خيابان ها و 

رفتن به سركار و زندگيشان باز دارند.
رئيس دانشگاه آذر آبادگان تبريز به تهران احضار شد

بعدازظهر ديروز دكتر مرتضوي رئيس دانشگاه 
آذر آبادگان بطور ناگهاني به تهران فراخوانده شد و 
اين در شرايطي است كه استادان به دانشگاه هنوز از 
رفتن به اتاق هاي خود در دانشگاه خودداري مي كنند. 
باتوجه به اينكه روز سه شنبهـ  فرداـ  پايان تعطيالت 
چند روزه دانشگاه است، هنوز معلوم نيست استادان 

حاضر به تدريس خواهند شد يا نه.
يك مدير كل بدليل ظاهرسـازي و پنهان كردن حقايق 

بركنار شد
بطوريكه اطالع  يافتيـــم مديركل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان بدليل پنهان كردن حقايق و 

واقعيت ها بركنار شد.
اين بركناري پس از گزارش بازرسي انجام شده 
در استان هرمزگان و پس از سفر علياحضرت شهبانو 
به اين استان بنا بدستور دكتر گنجي وزير آموزش 
و پرورش صورت گرفت. علياحضرت شهبانو در 
اسفندماه گذشته در سفر به استان هرمزگان  از چند 
مركز رفاهي و آموزشي از جمله دانشسراي مقدماتي 

روستائي در ميناب ديدن كردند.
مصاحبه اختصاصي اطالعات با نورمحمد تره كي

كابلـ  عليرضا جهانشـــاهي فرستاده ويژه 
اطالعات: من اولين روزنامه  نگار خارجي بودم كه 
توانســـتم خود را بدنبال كودتاي هفتم ارديبهشت 

افغانستان به اين كشور برسانم.
مشـــكل اصلي من پس از ورود به افغانستان 
نبودن هيچگونه امكان مخابره خبر و تماس با ايران 
بود چون كليه ارتباطات افغانستان با جهان خارج 
قطع شـــده بود و معلوم نبود تا چه مدت قطع باقي 

خواهد ماند.
آنچه در زير ميايد اولين مصاحبه اختصاصي 
نورمحمد تره كي نخســـت وزير جديد افغانستان 
 و دبيـــركل حزب دموكراتيك خلق افغانســـتان 

مي باشد. 
ســـوال كردم از چه زماني فكر حكومت در 
سر او پيدا شـــد! تره كي چنين گفت: ما در حزب 
دمكراتيك خلق افغانســـتان كـــم و بيش از زمان 
تأسيس حزب يعني 12سال پيش خودمان را براي 

چنين امري آماده كرده بوديم.
ساختمان پل قيطريه شروع شد

عمليات ساختماني پل بتوني قيطريه در شميران 
 آغاز شد، اين نخستين پل از سه پلي است كه در مسير 

بزرگراه دوگل ساخته ميشود.
بموجب قراردادي كه بين شهرداري پايتخت 
با پيمانكار بزرگراه مزبور در اين زمينه بســـته شده 
است مدت اتمام اين سه پل اتومبيل رو، 16 ماه درنظر 

گرفته شد است.
عمليات ساختماني بزرگراه دوگل كه از يكماه 
و نيم پيش در شمال شرقي تهران آغاز شده است، 

حدود دو سال به طول خواهد انجاميد.
اين بزرگراه  در مرحله اول بطول 2كيلومتر و 
700متر ساخته خواهد شد،و در مسير خود باجاده 
قديم شميران «پايين تر از بولينگ عبده» و بزرگراه 
شاهنشـــاهي «حوالي پل فلزي و بزرگراه» تالقي 

خواهد كرد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 1357 
(برابر با 7 جمادي الثاني1398، 15 مه1978) نقل شده است
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اگـــر تندبـــادى برآيـــد ز كنـــج
بـــه خاك افگنـــد نارســـيده ترنج

ســـتمكاره خوانيمـــش ار دادگـــر
هنرمنـــد دانيمـــش ار بى هنـــر

اگر مرگ دادســـت بيداد چيســـت
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيســـت

ازيـــن راز جـــان تو آگاه نيســـت
بديـــن پرده اندر تو را راه نيســـت

همـــه تـــا در آز رفتـــه فـــراز
بـــه كس بر نشـــد ايـــن در راز باز

به رفتـــن مگر بهتـــر آيدش جاى
چـــو آرام يابـــد به ديگر ســـراى

دم مـــرگ چـــون آتـــش هولناك
نـــدارد ز برنـــا و فرتـــوت بـــاك

دريـــن جاى رفتن نـــه جاى درنگ
بر اســـپ فنا گر كشـــد مرگ تنگ

چنان دان كه دادســـت و بيداد نيست
چـــو داد آمدش جاى فرياد نيســـت

جوانـــى و پيرى بـــه نزديك مرگ
يكى دان چو اندر بدن نيســـت برگ

دل از نـــور ايمـــان گـــر آگنده اى
ترا خامشـــى بـــه كه تـــو بنده اى

بريـــن كار يزدانـــو  راز نيســـت
اگـــر جانت بـــا ديو انباز نيســـت

به گيتى دران كـــوش چون بگذرى
ســـرانجام نيكـــى بر خـــود برى
فردوسى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سرانجام ِ امپراتور روم
والنتينيان دوم امپراتور روم كه در جنگ با شاپور دوم 
ـ شاه ساسانى ايران بر سر ارمنستان شكست خورد 15 ماه 
مى 392 ميالدى در سرزمين ُگل (فرانسه) ترور شد. وى طبق 
قرارداد متاركه جنگ با ايراِن اَبَرقدرت، متعهد شده بود كه در 

امور ارمنستان و گرجستان مداخله نكند.
 شاه وقت با هدف تحكيم اتحاد هزاران ساله ايران و 
ارمنستان، در سال 384 ميالدى پادشاه ارمنستان را داماد خود 
كرد و خواهر خودرا به عقد ازدواج او درآورد. پادشاه ارمنستان 

منصوب ايران بود.
عقد قرارداد دوستي فرانسه با ايران درعهد صفويان

پانزدهم ماه مي 1665 يك هيات فرانسوي مركب از 
پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه جهت 
عقد يك قرارداد موّدت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده 
شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود. اين هيات 
در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد 
شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي 

ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسين بسته شد. 
طبق اين قـــرارداد كه از جالب ترين معاهدات قرون 
جديد است، دولت فرانسه متعهد شد كه در كشورهاي ديگر 
از اتباع ايران حمايت كند و كشتي هاي فرانسوي محموله 
تجار و نيز مسافران ايراني را در رسانيدن به مقصد، بر اتباع 

ساير كشورها مقدم بدارند .
تظاهرات برضد وثوق الدوله

25 ارديبهشت سال 1296خورشيدي در جريان جنگ 
جهانى اول، دو ماه پس از افتادن بغداد به دســـت انگليسى 
ها و ســـه ماه بعد از كناره گيرى نيكالى دوم تزار روسيه در 
ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئيس الوزراء 
وقت ايران تظاهرات وســـيعي صورت گرفت كه به زد و 
خورد تظاهركنندگان و ماموران مسلح دولت انجاميد. اين، 
خشونت بارترين تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الدوله 
بود. اعتراض و تظاهرات ايرانيان از زماني آغاز شد كه تهراني 
ها متوجه شدند، وثوق الدوله ماه پيش از آنـ  و در پس پرده 
ـ ايجاد نيروى نظامي انگليسي «اس . پي . آر» به فرماندهى 
«ژنرال پرسي ســـايكس» مركب از افراد محلي و افسران 
انگليســـي اعزامي از هند را در منطقه تحت نفوذ انگلستان 
در ايران به رسميت شناخته است و ايران دارد عمال تحت 

الحمايه دولت لندن مى شود.
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جدول سودوکو

شايعه آتش زدن اتومبيل ها
ماليمتي كه دولت در دو و سه ماه گذشته نشان 
داد سبب شد كه دست آشوبگران باز شود. ولي اين 
ماليمت بهرحال مي توانست حدي داشته باشد و ما 

به اين حد رسيده ايم.
مطلب فوق را امـــروز آقاي داريوش همايون 
وزير اطالعات و جهانگردي و سخنگوي دولت پس 

از اجالس هيئت وزيران اعالم كرد.
ســـخنگوي دولت اضافه كرد: دولت كامال بر 
اوضاع مسلط اســـت و پيش بيني هاي الزم را كرده 
است و خواهد كرد. مردم بايد به شايعات و سخنان 
بيهوده و جنگ رواني حقير و بي ارزش اخاللگران 

بي اعتنا بمانند.
هم امروز شايع شـــده بود كه اتومبيل ها در 
خيابان ها به آتش كشـــيده خواهند و  شد مشتي 
اخاللگر سعي كرده بودند مردم را از آمدن خيابان ها و 

رفتن به سركار و زندگيشان باز دارند.
رئيس دانشگاه آذر آبادگان تبريز به تهران احضار شد

بعدازظهر ديروز دكتر مرتضوي رئيس دانشگاه 
آذر آبادگان بطور ناگهاني به تهران فراخوانده شد و 
اين در شرايطي است كه استادان به دانشگاه هنوز از 
رفتن به اتاق هاي خود در دانشگاه خودداري مي كنند. 
باتوجه به اينكه روز سه شنبهـ  فرداـ  پايان تعطيالت 
چند روزه دانشگاه است، هنوز معلوم نيست استادان 

حاضر به تدريس خواهند شد يا نه.
يك مدير كل بدليل ظاهرسـازي و پنهان كردن حقايق 

بركنار شد
بطوريكه اطالع  يافتيـــم مديركل آموزش و 
پرورش استان هرمزگان بدليل پنهان كردن حقايق و 

واقعيت ها بركنار شد.
اين بركناري پس از گزارش بازرسي انجام شده 
در استان هرمزگان و پس از سفر علياحضرت شهبانو 
به اين استان بنا بدستور دكتر گنجي وزير آموزش 
و پرورش صورت گرفت. علياحضرت شهبانو در 
اسفندماه گذشته در سفر به استان هرمزگان  از چند 
مركز رفاهي و آموزشي از جمله دانشسراي مقدماتي 

روستائي در ميناب ديدن كردند.
مصاحبه اختصاصي اطالعات با نورمحمد تره كي

كابلـ  عليرضا جهانشـــاهي فرستاده ويژه 
اطالعات: من اولين روزنامه  نگار خارجي بودم كه 
توانســـتم خود را بدنبال كودتاي هفتم ارديبهشت 

افغانستان به اين كشور برسانم.
مشـــكل اصلي من پس از ورود به افغانستان 
نبودن هيچگونه امكان مخابره خبر و تماس با ايران 
بود چون كليه ارتباطات افغانستان با جهان خارج 
قطع شـــده بود و معلوم نبود تا چه مدت قطع باقي 

خواهد ماند.
آنچه در زير ميايد اولين مصاحبه اختصاصي 
نورمحمد تره كي نخســـت وزير جديد افغانستان 
 و دبيـــركل حزب دموكراتيك خلق افغانســـتان 

مي باشد. 
ســـوال كردم از چه زماني فكر حكومت در 
سر او پيدا شـــد! تره كي چنين گفت: ما در حزب 
دمكراتيك خلق افغانســـتان كـــم و بيش از زمان 
تأسيس حزب يعني 12سال پيش خودمان را براي 

چنين امري آماده كرده بوديم.
ساختمان پل قيطريه شروع شد

عمليات ساختماني پل بتوني قيطريه در شميران 
 آغاز شد، اين نخستين پل از سه پلي است كه در مسير 

بزرگراه دوگل ساخته ميشود.
بموجب قراردادي كه بين شهرداري پايتخت 
با پيمانكار بزرگراه مزبور در اين زمينه بســـته شده 
است مدت اتمام اين سه پل اتومبيل رو، 16 ماه درنظر 

گرفته شد است.
عمليات ساختماني بزرگراه دوگل كه از يكماه 
و نيم پيش در شمال شرقي تهران آغاز شده است، 

حدود دو سال به طول خواهد انجاميد.
اين بزرگراه  در مرحله اول بطول 2كيلومتر و 
700متر ساخته خواهد شد،و در مسير خود باجاده 
قديم شميران «پايين تر از بولينگ عبده» و بزرگراه 
شاهنشـــاهي «حوالي پل فلزي و بزرگراه» تالقي 

خواهد كرد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 1357 
(برابر با 7 جمادي الثاني1398، 15 مه1978) نقل شده است

  

سه شنبه25 ارديبهشت  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27003
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اگـــر تندبـــادى برآيـــد ز كنـــج
بـــه خاك افگنـــد نارســـيده ترنج

ســـتمكاره خوانيمـــش ار دادگـــر
هنرمنـــد دانيمـــش ار بى هنـــر

اگر مرگ دادســـت بيداد چيســـت
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيســـت

ازيـــن راز جـــان تو آگاه نيســـت
بديـــن پرده اندر تو را راه نيســـت

همـــه تـــا در آز رفتـــه فـــراز
بـــه كس بر نشـــد ايـــن در راز باز

به رفتـــن مگر بهتـــر آيدش جاى
چـــو آرام يابـــد به ديگر ســـراى

دم مـــرگ چـــون آتـــش هولناك
نـــدارد ز برنـــا و فرتـــوت بـــاك

دريـــن جاى رفتن نـــه جاى درنگ
بر اســـپ فنا گر كشـــد مرگ تنگ

چنان دان كه دادســـت و بيداد نيست
چـــو داد آمدش جاى فرياد نيســـت

جوانـــى و پيرى بـــه نزديك مرگ
يكى دان چو اندر بدن نيســـت برگ

دل از نـــور ايمـــان گـــر آگنده اى
ترا خامشـــى بـــه كه تـــو بنده اى

بريـــن كار يزدانـــو  راز نيســـت
اگـــر جانت بـــا ديو انباز نيســـت

به گيتى دران كـــوش چون بگذرى
ســـرانجام نيكـــى بر خـــود برى
فردوسى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سرانجام ِ امپراتور روم
والنتينيان دوم امپراتور روم كه در جنگ با شاپور دوم 
ـ شاه ساسانى ايران بر سر ارمنستان شكست خورد 15 ماه 
مى 392 ميالدى در سرزمين ُگل (فرانسه) ترور شد. وى طبق 
قرارداد متاركه جنگ با ايراِن اَبَرقدرت، متعهد شده بود كه در 

امور ارمنستان و گرجستان مداخله نكند.
 شاه وقت با هدف تحكيم اتحاد هزاران ساله ايران و 
ارمنستان، در سال 384 ميالدى پادشاه ارمنستان را داماد خود 
كرد و خواهر خودرا به عقد ازدواج او درآورد. پادشاه ارمنستان 

منصوب ايران بود.
عقد قرارداد دوستي فرانسه با ايران درعهد صفويان

پانزدهم ماه مي 1665 يك هيات فرانسوي مركب از 
پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه جهت 
عقد يك قرارداد موّدت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده 
شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود. اين هيات 
در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد 
شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي 

ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسين بسته شد. 
طبق اين قـــرارداد كه از جالب ترين معاهدات قرون 
جديد است، دولت فرانسه متعهد شد كه در كشورهاي ديگر 
از اتباع ايران حمايت كند و كشتي هاي فرانسوي محموله 
تجار و نيز مسافران ايراني را در رسانيدن به مقصد، بر اتباع 

ساير كشورها مقدم بدارند .
تظاهرات برضد وثوق الدوله

25 ارديبهشت سال 1296خورشيدي در جريان جنگ 
جهانى اول، دو ماه پس از افتادن بغداد به دســـت انگليسى 
ها و ســـه ماه بعد از كناره گيرى نيكالى دوم تزار روسيه در 
ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئيس الوزراء 
وقت ايران تظاهرات وســـيعي صورت گرفت كه به زد و 
خورد تظاهركنندگان و ماموران مسلح دولت انجاميد. اين، 
خشونت بارترين تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الدوله 
بود. اعتراض و تظاهرات ايرانيان از زماني آغاز شد كه تهراني 
ها متوجه شدند، وثوق الدوله ماه پيش از آنـ  و در پس پرده 
ـ ايجاد نيروى نظامي انگليسي «اس . پي . آر» به فرماندهى 
«ژنرال پرسي ســـايكس» مركب از افراد محلي و افسران 
انگليســـي اعزامي از هند را در منطقه تحت نفوذ انگلستان 
در ايران به رسميت شناخته است و ايران دارد عمال تحت 

الحمايه دولت لندن مى شود.
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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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طراح جدولها: د اود  بازخو

12   اردیبهشت   97        اطالعات هفتگی         46

جدول شرح در متن

جد ول سود وکو 3791
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول 3780
  1ـ  محدثه عرجیـ  بابلسر
2ـ پیام گرجاسیـ  تهران

3ـ مرسده مهندس طریقیـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــكل و قالبي كه به وسیله آن هنرمند منظور  1. ش
خود را بیان كندـ  آبراهي استراتژیك متعلق به 

كشور ایران
2. ابريـ  جزیره اي در شرق جاوهـ  مفهوم 
3. مثال آوردنيـ  بلواـ  خیسـ  قومي ایراني

ــیحيـ   ــبیحـ  عابد مس ــرهـ  درخت تس 4. خاط
طویل

5. كاروانهـ  باد سختـ  حیلهـ  نام
6. بزهـ  ماتمـ  شهر مقدس هندوان

ــیمي كربنـ  هزار  ــرـ  ش ــهیدانـ  اخت 7. گل ش
كیلو

ــي خودروـ  عدد  ــه باالـ  جواز رانندگ 8. طاقچ
ماه

9. باال آمدن آب دریاـ  شش عدد بازاري ـ  زني 
ــیقي  ــد مثل او پایان یافتهـ  موس ــه دوران تولی ك

حماسي و نظامي
ــازمان اطالعاتي آمریكاـ   ــیاره زحلـ  س 10. س

ایستگاه قطار
11. سرمستـ  دلیر، بخشندهـ  از اجزاء متحرك 

پنجهـ  تكرار حرف
ــور چینـ  ابزار  ــي در آمریكاـ  پول كش 12. ایالت

كار داوريـ  در بادیه بجوییدش
ــانـ  الفباي موسیقيـ  مویزـ  گرو  13. زایو ترس

و رهن
14. نوعي سال هجريـ  فالنيـ  پرهیزكار

ــهري در  ــوزه كاراییبـ  ش ــوري در ح 15. كش
استان تهران

عمودي:
1. جشنوارهـ  هزار میلیون

2. از اسماء الهيـ  گندم سودهـ  حركت به شیوه 
كرم

ــرـ  نوعي اسلحه گرمـ   ــبك س 3. دیده بانـ  س
شهر سوهان

ــمانـ  از سبزیهاي خوردنيـ  اصفهان  4. رنگ آس
قدیمـ  بیماري كم خوني

5. نام دیگر گل سوسنـ  نوعي كفشـ  قطار
6. مگسـ  آب تازـ  تكرار حرف آخر

7. دشنامـ  امتدادـ  تیري كه با كمان اندازند
8. از حبوبـ  جمع ناهیهـ  وسیله نقلیه موتوري

9. نوعي پنیرـ  آستانهـ  روكار ساختمان
ــهر اصفهانـ  از آنطرف مرات است  10. از توابع ش

ـ حیثیت، آبرو
11. ستاره روشنـ  جوهر و عصاره گلها و گیاهانـ  او

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3780

45 اطالعات هفتگی        شماره  3791

جدول متقاطع
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12. مفقودهـ  دستور كار یك مجلسـ  عضو سامعه
13. عدد مقدسـ  شیداـ  پلیس مخفي آلمان نازي

14. سخت به انگلیسيـ  شهري مذهبي نزدیك تهران 
ـ بازنده شطرنجـ  از توابع خواف نیشابور

ــمارش گوسفندـ  پرنده اي است  15. رفوزهـ  واحد ش
ـ شهر كوچك

16. ماده هر حیوانـ  از ماههاي تابستانيـ  این طرف
17. سردابـ  نخجیرگاه
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9. نوعي پنیرـ  آستانهـ  روكار ساختمان
ــهر اصفهانـ  از آنطرف مرات است  10. از توابع ش

ـ حیثیت، آبرو
11. ستاره روشنـ  جوهر و عصاره گلها و گیاهانـ  او

حرف )  ا  ( 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

حل جدولهای شماره3780
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12. مفقودهـ  دستور كار یك مجلسـ  عضو سامعه
13. عدد مقدسـ  شیداـ  پلیس مخفي آلمان نازي

14. سخت به انگلیسيـ  شهري مذهبي نزدیك تهران 
ـ بازنده شطرنجـ  از توابع خواف نیشابور

ــمارش گوسفندـ  پرنده اي است  15. رفوزهـ  واحد ش
ـ شهر كوچك

16. ماده هر حیوانـ  از ماههاي تابستانيـ  این طرف
17. سردابـ  نخجیرگاه
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com
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Mar 22-27     Queen Elizabeth Theatre     1-877-663-7469,  604-757-0355

  ShenYun.com/Van 

All-New Program From New York • With Live Orchestra 

China Before Communism

“A Must-See!” —Broadway World
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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

با ما تماس بگیرید:    
604-921-4726

این مکان
 برای آگهی شما
 رزرو شده است.

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.

جویای پیوند همسری
یه دلبر نازی می خوام
زیبا مث قرص ماه باشه
نه... جیب و وفادار باشد

پس اگه بشه، این تی لی فون
پیام مهر و محبت میشه
157۰ 6۰۴-۴۰۴-۰16۴
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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. 1569

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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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


