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هر جمعه منتشر می شود

جالل ایجادی

امپریالیسم جنگ طلب پوتین
 و دلهره جنگ اتمی

ایدئولوژی والدیمیر پوتین در پی بازگرداندن امپراتوری 
تزار و استالین است. این نوستالژی سلطه گرایانه با یک 
خواست استعماری کشورگشایی و مقابله جوئی با غرب 
و پیمان ناتو همراه است. او می خواهد رهبر دنیا یا آسیا 
و اروپا باشــد. این ایدئولوژی محصول دنیای ذهنی و 
ناخودآگاه او، محصول اکوسیستم انسانی و سازمانی و 
فرهنگی او، محصول منافع ریز و درشت اقصادی و شبکه 
اجتماعی و فرقه ای و حرفه ای فرد او می باشــد. پوتین 
محصول یک ایدئولوژی زیاده خواه و یک شخصیت روان 
رنجور است. چرا پوتین تجاوز می کند؟ پوتین محصول 
چه شرایطی است؟ آیا پوتین می تواند به هیتلر دیگری 

تبدیل شود؟

والدیمیر پوتین با تجاوز به اوکراین در برابر اعتراض جهان 
قرار گرفــت، و از این پس بی اعتباری سیاســی اش آغاز 
گشــته است و او امروز به ســوی شکستی تاریخی پیش 
می رود. شــاید شهر کیف سقوط کند ولی پوتین جنگ را 
خواهــد باخت و اگر تاریخ پیچیــده تر و دردناک تر عمل 
نکند، او یک روز با افتضاح از این کشور بیرون خواهد افتاد. 
جنگ های بالکان در دهه 1۹۹0 ناشی از بحران و متالشی 
شدن یوگســالوی بود و امروز روسیه اتمی نه تنها به یک 
کشور مستقل حمله کرده و آنرا اشغال می کند، نه تنها در 
خاک اوکراین در منطقه »دمباس« جمهوری های دروغین 
بوجود می آورد و بلکه رئیس جمهورش جهان را به سالح 
اتمی تهدید می کند و بطور ضمنی امکان وقوع یک تراژدی 

هولناک، جنگ سوم اتمی را به نمایش می گذارد.

سخن یکم: تاریخ اوکراین در تضاد به خوانش انحصارطلبانه 
و افسانه ای پوتین است. تاریخ می گوید در قرن نهم میالدی 
شهر کیف از حاکمیت خزری ها بیرون آمد و اسکاندیناوی ها 
اولین دولت اســالو شــرقی را در این شهر بپا کردند. پس 
از یک دوران دراز پرآشــوب و متضاد و جغرافیای سیاسی 
متغییر، سرزمین اوکراین زیر کنترل قدرت های گوناگون 
مانند ویگینگ ها، مغولها، لهستانی ها، لیتوانی ها، روس ها و 
امپراتوری آلمان قرار گرفت. جغرافیای سیاســی روسیه و 
اوکراین گاه در هم تنیده شــده اند و در بســیاری موارد از 
یکدیگر متمایز بوده اند، ولی سرزمین اوکراینی ها در مالکیت 
سرزمین روس ها نبوده است. اوکراین همسایه روسیه است 
و در دو طرف مرزها پیوندهای خویشــاوندی و هم زبانی 
وجود دارد. گفته میشــود که 17 درصد اوکراینی ها دارای 
زبان مادری روسی می باشند. چنین پدیده ای در بسیاری از 
کشورهای جهان وجود دارد و دلیلی برجداسازی سرزمینی 
نیســت. آنچه که امروز اصل می باشد همانا برابری حقوق 

شهروندی و اصل آزاد برای زبان می باشد.

ســخن دوم: در دوره 1۹17 تا 1۹22 »جمهوری مردمی 
اوکراین« مســتقل بوجــود آمد. در ۳0 دســامبر 1۹22 
اوکراین به اتحاد جماهیر شــوروی ملحق شد. پس از 70 
ســال وابستگی به شوروی، سرانجام در 1۹۹1 با فروریزی 
دیوار برلین، این کشور مانند سایر کشورهای اروپای شرقی 
به استقالل رسید و اوکراینی ها با تخریب 5500 مجسمه 
لنین در تمام کشور با کمونیســم وداع کردند. این کشور 
توســط ســازمان ملل متحد و دولت بوریس یلیسین به 
رسمیت شمرده شــد. یادآوری چند نکته تاریخی دارای 
اهمیت است: در سالهای 1۹۳2 و 1۹۳۳ استالین قحطی 
بزرگی را ســازماندهی کرد که دو میلیون تا پنج میلیون 
اکرائینی مردند؛ شهر کیف، شهر ادسا و شهر سواستوپول 
در برابر نازیسم مقاومت قهرمانانه ای نشان دادند و باالخره 
در دوران مدیریت شوروی انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در 
2۶ آوریل 1۹۸۶ را نباید فراموش کرد. در دوران استقالل، 
بدنبال سالیان متعدد از بحران سیاسی و آشوب اجتماعی 
و فساد گسترده دولتی، باالخره در آخرین انتخابات ریاست 
جمهــوری در ســال 201۹ بازیگر و کمیــک، ولودیمیر 
زالنســکی، با 7۳ درصد آرای موافق به ریاست جمهوری 

انتخاب می شود.

سخن سوم: پــس از گورباچف و بلبشــوی دوران بوریس 
یلیسین، پوتین در ســال 1۹۹۹ قدرت را بدست گرفت و 
بدنبال فشار بر پارلمان و روزنامه ها و با دستکاری در قانون 
اساســی امکان ریاســت جمهوری خود را تا سال 20۳۶ 
میــالدی تامین نمود. ایدئولــوژی والدیمیر پوتین در پی 
بازگرداندن امپراتوری تزار و استالین است. این نوستالژی 
سلطه گرایانه با یک خواســت استعماری کشورگشایی و 
مقابله جوئی با غرب و پیمان ناتو همراه است. او می خواهد 
رهبر دنیا یا آسیا و اروپا باشد. این ایدئولوژی محصول دنیای 
ذهنی و ناخودآگاه او، محصول اکوسیستم انسانی و سازمانی 
و فرهنگی او، محصول منافع ریز و درشت اقصادی و شبکه 
اجتماعــی و فرقــه ای و حرفه ای فرد او می باشــد. پوتین 
محصول یک ایدئولوژی زیاده خواه و یک شــخصیت روان 
رنجور است. چرا پوتین تجاوز می کند؟ پوتین محصول چه 
شرایطی است؟ آیا پوتین می تواند به هیتلر دیگری تبدیل 

شود؟

ســخن چهارم: پوتین اکتبر 1۹52 متولد شــد. دوران 
کودکی همیشه تعیین کننده نیست ولی تاثیر گذار است و 
محرومیت های شخصیتی پوتین یک واقعیت است. پوتین 
در کودکی متاثر از کمبودهای عاطفی بوده و مورد تمسخر 
اســت. او بمدت 1۶ سال به عنوان افسر اطالعاتی خارجی 
برای ســازمان جاسوسی »ک گ ب« در آلمان شرقی کار 
کرد. از نظر روانشناختی بنظر می رسدعقده ها و پارانویای 
شــخصیتی، تبلیغات گوبلزی خودفریبانــه، اقتدارگرایی 
شخصی و روح توطئه گرانه مشاورانش، پوتین را می سازد 
و با سیاست سلطه طلبی گره می زند. او محصول یک نظام 
بوروکراتیک که فاقد همدلی با جامعه است و نیز محصول 
میل نارسیسیک توام با حقارت نسبت به دیگران است. پس 
از تصرف قدرت، پوتین گام به گام بسیاری از روزنامه های 
آزاد را بســت و تعدادی از مخالفان خــود را با مواد اتمی 
مســموم ساخته و می کشــد. کاخ فردی و نارسیسیک او 
بــا اطرافیان چاکر و اولیگارکها کامل می شــود. در چنین 
شرایطی رمز بمب اتم در ذهن فعال می گردد. واکنش های 
متناقض جهانی و اشتباه های ناخواسته و روان زخمی شده 
خرس روســی و تمایل به انتقام، همه و همه، ریسک ها را 

افزایش داده و بناگاه دستی دکمه ها را فشار می دهد.

سخن پنجم: روسیه غیر از گاز و نفت و بمب اتم و ارتش 
و یک سرزمین جغرافیایی گسترده، اهرم برجسته دیگری 
ندارد. اقتصاد روســیه عقب مانده اســت و توانایی مقابله 
اقتصادی و تکنولوژیکی با غرب را ندارد. او در سطح جهانی 
منزوی اســت. چین دارای قدرت اقتصادی است و امروز 
در رقابــت اقتصادی با غرب و اختالف سیاســی با امریکا 
در آسیای شــرقی و دریای چین خود را همسو با روسیه 
نشان می دهد و تجاوز او را بطور ضمنی تائید می کند ولی 
در ضمن خواســتار تضعیف همسایه شمالی اش می باشد. 
حکومت پوتین می خواهد که روســیه بعنوان یک کشور 
مقتدر جهانی عمل کند ولی این قدرت طلبی فقط به عرصه 

نظامی اتمی و حضور استراتژیک درنهادهای جهانی مانند 
شــورای امنیت سازمان ملل محدود می شود. امروز پس از 
تجاوز به اوکراین و نقض قانون بین المللی، پرستیژ جهانی 

روسیه بشدت ضربه خورده است.

سخن ششم: تجاوز والدیمیر پوتین نشانده دهنده شدت 
عصبانیت و تب ناسیونالیسم و دیکتاتوری فردی او و عدم 
موفقیت در ایجاد پیمان نظامــی محکم گروهی در برابر 
پیمان ناتو اســت. پیمان ناتو در ۴ آوریل 1۹۴۹ توســط 
آمریکا و اروپا بوجود آمد و هم اکنون دارای ۳0 کشور عضو 
است. در میان این کشورها از جمله تعداد زیادی کشورهای 
سابقا سوسیالیستی اروپای شرقی هستند. پیمان ورشو در 
ماه مه 1۹55 توسط شوروی و اروپای شرقی بوجود آمد و 
در 1۹۹1 با فروریزی بلوک شــرق نابود شد. در سی سال 
اخیر پیمان ناتو کشــورهای متحد خود در اروپا را افزایش 
داده اســت و علیرغم سیاست خصمانه دونالد ترامپ علیه 
ناتو و اتحادیه اروپا، ساختار مشترک نظامی غرب باقی ماند. 
گسترش این پیمان نظامی ناشــی از خواست کشورهای 
سابقا سوسیالیســتی بود که خواهان امنیت خود بودند و 
از روســیه هراس داشتند. همین خواســت عضویت نیز 
توسط اوکراین بیان شد و این امر موجب خشم پوتین شد. 
برخالف تبلیغات گوبلزی پوتین، نه دراوکراین جنایت علیه 
بشــریت در جریان بود و نه غــرب در حال تدارک عملی 
جنگ اتمی علیه روســیه بود. پوتیــن اینگونه تبلیغات را 
برای توجیه آغاز تجاوز مطرح ســاخت تــا دنیا را بخواب 
کند. قصد پوتین بازپس گرفتن ســرزمین های کشورهای 
وابسته دیروز، متوقف ساختن دمکراسی در پیرامون کشور 
خود، جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو، قطعیت دادن 
به جداسازی کریمه و دمباس و کاشتن یک رئیس حامی 
روس در کیف، پایتخت اوکراین، اســت. البته هر جنگی 
با ریسک همراه اســت و ریسک تجاوز روسیه می تواند به 

توسعه جنگ بیانجامد.

ســخن هفتم: پیش از تجاوز به اوکراین، کارشناسان فکر 
نمی کردند تهدیدهــای والدیمیر پوتین عملی گردد ولی 
طرح استراتژی سلطه گری و ذهن مرموز و پارانویای پوتین، 
اشغال را عملی ساخت. افزون بر تجاوز، پوتین در سخنگوئی 
خود غرب را تهدید به بمب اتم نمود. البته تناســب قوای 
اتمی در جهان و عقل دیپلوماسی، جنگ اتمی را ناممکن 
می نماید. ولی دیوانگی انســانها و غرور زخمی شده آنها و 
واکنش های هیجانی آنها و ناسیونالیســم کور و ایدئولوژی 
ســتیزه جویانه آنها، براحتی می تواند طرحهای معقول را 
خنثی ســازد. امروز ما در یک فضــای جهانی تازه ای قرار 
گرفتیــم. غرب و اروپا که با کرونــا و اختالف با انگلیس و 
شوک ناشی از سیاست پوپولیستی ناسیونالیستی ترامپ 
و تروریسم اسالمی درگیر بود، بناگهان با تجاوز پوتین به 
یــاد جنگ طلبی هیتلر می افتد. آیا جنگ جهانی دیگری 
ممکن است؟ پوتین تولید وحشت می کند و اروپا با سرعت 
به اســتراتژی نظامی دیگری می پردازد، اتحادیه اروپا برای 
اولین بار تصمیم می گیرد تا ۴50 میلیون کمک نظامی به 
اوکراین بکند، فرانسه نیز 100 میلیون یورو کمک کرده و 
نظامیان خود را به رومانی می فرستد، آلمان ارتش خود را 
تقویت می کند و آمریکا هم در مقابل حمله احتمالی روس 
علیه یک کشــور عضو ناتو، دفاع خود را از همه کشورهای 
عضو ناتو اعالم کرد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، پوتین 
را دیکتاتور می نامد. اروپا می خواهد نازیسم را فراموش کند 
ولی پدیده پوتین خوشــبینی به آینده صلح را به بدبینی 

تبدیل می کند.

سخن هشــتم: در این کارزار جنگی، والدیمیر پوتین از 
حمایت رژیم سوریه و جمهوری اسالمی برخوردار گردید و 
خامنه ای گفت مقصر ایجاد جنگ آمریکاست. بعالوه پوتین 
از »کمک سیاسی معنوی« روسوفیل های جهان و ایرانی نیز 
برخوردار شد. روسوفیل های کمونیست جهان با بیشرمی از 
اربابان مسکو مانند گذشته فرمانبرداری می کنند و تجاوز 
را عمل صلح معرفی می کنند و مانند رســانه های وابسته 
کرملین رئیس جمهور اوکراین، زالنسکی، را که یهودتبار 
است و از دمکراسی دفاع می کند، »نازی« معرفی می کنند. 
البته باید یادآوری نمود جناح های راســت افراطی و چپ 
افراطی تا لحظه ورود ارتش روس به اوکراین آشــکارا و بی 
پرده در حمایت از سیاست پوتین بودند. ولی بخشی از آنها 
پس از تجاوز عریان، بدون محکوم نمودن روسیه، صحبت 
از ضرورت صلح می کنند. آنها دروغگویانی هستند که منشا 
زشتی را پنهان می کنند. به معنای دیگر آنها خواهان ادامه 

حضور تانک های روسی در خیابانهای اوکراین می باشند و به 
غرب و نظامیان اوکراینی می گویند کوتاه بیائید و با سلطه 

پوتین صلح بکنید.

سخن نهم: روسیه و سپس شوروی همیشه متجاوز بوده 
اســت. ولی طرفداران ایدئولوگ روس ها در ایران و جهان 
پیوسته تالش نموده تا چهره اســتعمار روسی را مهربان 
نشان بدهند. در آستانه حمله به اوکراین، اشخاص متعلق 
به قطب روســوفیل جهانی و قطب »توده ایستی« ایرانی 
و بســیاری از ایرانیان اســالمگرا و »چپگرایان ضد غرب« 
با کینه جوئی و نادانی ایدئولوژیک بشــکل مستقیم و غیر 
مستقیم، بشکل آشکار و خجالتی، به پشتیبانی از سیاست 
دروغپردازانــه و جنگ افروزی پوتیــن پرداختند. روحیه 
سرسپردگی روسوفیلی و ضدیت مذهبی و ایدئولوژیکی با 
غرب، دشمنی با آزادی را آبیاری می کند. یکی از شگردهای 
این طیف ها در متهم کــردن همه منتقدان دولت پوتین 
است. این طیف ها می گویند مخالفان روس ها جانبداران ناتو 
و پنتاگون و آمریکا می باشند. چنین سخنی گزافه گوئی و 
دروغ است. منتقدان آگاه و انسان دوست پیوسته هرگونه 
تجاوزی را محکوم کرده اند و به نقد کشــانده اند. به تاریخ 
معاصر نگاهی بیاندازیم. تجاوز شوروی به افغانستان در سال 
1۳5۸ خورشیدی منجر به سلطه ۹ ساله آنها شد. در پی 
آن، حکومت اسالمی طالبان با کمک عربستان و آمریکا به 
قدرت رسید. عراق در تاریخ 11 مرداد 1۳۶۹ )1۹۹0 م( به 
کویت حمله و این کشــور را اشغال کرد و سپس آمریکا با 
طرح »طوفان صحرا« در 1۹۹1 به عراق لشگر کشی نظامی 
نمود. جنگ عراق درمــارس 200۳ با یک ائتالف جهانی 
به رهبری آمریکا و انگلســتان آغاز شــد و در اوت 2010 
پایان یافت. این جنگ که برپایه دروغ آمریکا در باره »سالح 
هسته ای صدام« صورت گرفت و درادامه خود، خاورمیانه را 
آشفته تر نمود و شرایط برآمد داعش را مهیاتر ساخت. در 
ضمن تجاوز شوروی به مجارستان در سال 1۹5۶ میالدی 
و کشتار 2500 نفر مجاری توسط ارتش سرخ و نیز حمله 
شــوروی و هم پیمانانش به چکسلواکی در ماه اوت 1۹۶۸ 
میالدی از جمله جنایت های شوروی بشمار می آید. روسیه 
برای ما ایرانیان از زمان تزاریسم و اتحاد جماهیرشوروی و تا 
امروز یک کشور مهاجم و استعماری بوده است. جنگ های 
ایران دوران صفویه و روســیه در 1722 میالدی منجر به 
اشــغال بخش های زیادی از قفقاز و شــمال ایران توسط 
روســیه شــد. جنگ های ایران و روس در دوران قاجاریه 
منجر به امضای قراردادهای گلســتان و ترکمنچای شد و 
بخش های بزرگی از شــمال و قفقاز به روسیه داده شد. در 
جنگ جهانی اول و دوم شــمال ایران به اشغال روسیه و 
سپس شوروی درآمد. افزون بر آن، شوروی جمهوری های 
دست نشانده آذربایجان و مهاباد را با وابستگان خود مانند 
جعفرپیشه وری و قاضی محمد در ایران بپاکرد. هیچ شکی 

در مورد طبیعت امپریالیستی روسیه نیست.

سخن دهم: تجاوز روسیه می تواند به یک فاجعه اتمی جهانی 
منجر گردد. جهان باید از این خطر عظیم اجتناب کند. در 
مسئولیت همه شهروندان جهان است که همیشه به صلح 
بیاندیشــند و آن صلحی که در خدمت شرافت و آزادگی 
انسانهاســت. پوتین دوران ما را نمی فهمد و کورکورانه در 
پی ســلطه یکجانبه خود هست. او دیپلماسی و مذاکره را 
خوار و بی ارزش می داند و به همین خاطر تانک ها و بمب 
افکن های خود را برای تخریب بسیج کرده است. او با رشد 
سرطانی توتالیتاریسم فردی، به یک چماقدار اتمی مدرن 
و خطرناک تبدیل شــده است. سیاست روسیه نسبت به 
ایران همیشــه دروغ ایدئولوژیکی و خیانتکاری بوده است. 
تبهکاران اسالمی حاکم بر ایران تمام امکانهای ملی و بین 
المللی را سوزاندند و خود را در خدمت چین و روسیه پوتین 
قرار داده اند. روسیه و طرفداران روس ها، دیروز و امروز، ضد 
دمکراســی بوده و به زیان مصالح و منافع کشور و ملت ما 
کارکرده اند. اغلب سیاســیون روس همیشه از دمکراسی و 
حقوق بشر نفرت داشته اند و خواهان دست اندازی به ایران 
بوده اند. از تزار تا لنین و اســتالین و برژنف و پوتین، همه، 
نفرین شدگانی هستند که اســارت سرزمین ما و چپاول 
ثروت ما را دنبال کرده اند. حمله امپریالیستی به اوکراین، 
اوکراینی ها و جهانیان را علیه مافیای سیاسی نظامی روس 
بسیج نمود. این اعتراض بحق با مبارزه ملت ما علیه حکومت 
فاسد ایران همسو می باشد. خامنه ای فاسد، یار پوتین فاسد 
است و همه آزادی خواهان مخالف حاکمان فاسد می باشند. 
ایدئولوژی گندیده پوتین و اسالم گندیده خامنه ای، هر دو 

علیه آزادی انسانها می باشند.
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

بیش از نیمی از کانادایی ها
 نمی توانند از عهده مخارج روزافزون زندگی برآیند

ایرونیا- بر اســاس نظرسنجی جدید 
موسسه Angus Reid، بیش از نیمی 
از کانادایــی ها مــی گویند که نمی 
توانند هزینه هــای زندگی را تامین 
کنند. این نظرسنجی همچنین نشان 
داد   با ادامه رشــد نــرخ تورم ،از هر 
ده کانادایی ،هفت نفر  بخاطر میزان 
درآمد و افزایش مخارج دچار استرس 

می شوند.
در بخشــی از ایــن گــزارش آمده: 
»بــا افزایش قیمت کاالهــا، بودجه 
خانوارهای کانادایــی از همه جهات 
تحت فشار قرار می گیرد. هزینه های 
غذا، بنزیــن و به ویژه انرژی بر قبض 

های خانوار اضافه می شود.
در ژانویــه 2022، نرخ تورم ســاالنه 
کانادا بــه 5.1 درصد رســید که از 
افزایش 2.۴ درصدی دســتمزدها در 
مدت مشابه پیشی گرفت. طبق آمار 
کانادا، این اولین باری بود که نرخ تورم 
ساالنه  در بیش از ۳0 سال گذشته از 

پنج درصد فراتر رفت.

بر این اســاس  5۳ درصد از پاســخ 
دهندگان گزارش دادند نمی توانند با 
افزایش هزینه های زندگی هماهنگ 
شــوند. وقتی صحبت از هزینه های 
اضطراری به میان می آید، 51 درصد 
گــزارش کردند کــه نمی توانند یک 
صورت حســاب غیرمنتظــره 1000 
دالری را پوشــش دهند . 1۴ درصد  
هــم تاییــد کردند کــه نمی توانند 
هزینه های اضطراری را مدیریت کنند.

این نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر 
شد، نشان داد که تامین درآمد کافی 
برای 70 درصد از پاســخ دهندگان 
منبع استرس است و تنها 2۸ درصد 
گفتند که این موضوع هرگز ذهن آنها 

را مشغول نکرده است .
در همین حال  ســه چهارم پاســخ 
دهندگان گفتنــد در ماه های اخیر 
برای تامین مخارج روزانه شان ناچار 
شدند  قید خرید لباس  یا سفرهای 
اضافی با خودر و یا ختی عدم رفتن به 

سفر تعطیالت را بزنند.

البته بیــش از یک نفر از هر پنج نفر 
گفته اند که پس انــداز را در اولویت 

کارشان قرار داده اند.
به نظر می رســد خانــواده هایی که 
دارای فرزند هستند فشار مالی خاصی 
را احساس می کنند و احتماالً کاهش 
هزینه و پس انداز را گزارش می کنند. 
نزدیک به ۴0 درصد از والدین گفتند 
کــه در پرداخت هزینــه مراقبت از 

کودک با چالش هایی روبرو هستند.
میزان باالی بدهی کانادایی ها را نیز 
نگران کرده است، ۳۶ درصد از پاسخ 
دهندگان بدهی شان را بیش از حد 

معمول توصیف کرده اند.
ایــن تعداد به حدود نیمی از پاســخ 
دهندگان در ساسکاچوان، مانیتوبا و 
آلبرتا رســید. مردم استان های غربی 
کانادا نیز بیشتر نگران بیکاری هستند، 
به طوری که حداقل دو نفر از هر پنج 
نفر می گویند نگران هستند که یکی 
از اعضای خانواده شان شغل خود را از 

دست بدهد.

افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بهره پایه
 در کانادا

بانک مرکزی کانادا که نرخ بهره پایه 
خود را از مارس سال 2020 تا کنون 
در سطح پائین 25 صدم درصد حفظ 
کرده بود، روز چهارشنبه آن را دو برابر 

کرد و به 5 دهم درصد رساند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اما افزایش صد درصدی نرخ بهره پایه 
توســط بانک مرکزی بــه هیچ وجه 
تعجب برانگیز و غافلگیر کننده نیست 
چرا که مسئوالن اصلی ترین نهاد پولی 
کشور پیش از این بارها اهداف و نیات 
خود را در این زمینه اعالم کرده بودند. 
انتظــار می رفت ایــن افزایش ژانویه 
گذشته اتفاق بیفتد اما بانک مرکزی 

آن را به تعویق انداخته بود.
به رغم افزایش ملموس نرخ تورم که 
از سال گذشته آثار آن بر اقتصاد کانادا 
مشــهود بود، نرخ بهره پایه برای 22 
ماه متوالی در سطح 25 صدم درصد 

حفظ شد.
بانک مرکزی تصریح کرد در شرایطی 
اقدام به افزایش نــرخ بهره کرده که 
تهاجم نظامی روســیه بــه اوکراین 
یک بحران سیاســی در سطح جهان 
ایجــاد کرده و موجی از نگرانی، ابهام 
وعدم قطعیت در عرصه بین المللی 
برانگیختــه و تحت تاثیر این بحران، 
قیمت نفت و گاز و ســایر کاالها به 

شدت افزایش یافته است.

بانک مرکزی کانادا هشدار داد تداوم 
این وضعیت موجب افزایش تورم در 
سرتاسر جهان خواهد شد و تاثیرات 
نامطلوب بر اعتماد در بازار جهانی و 
اختالالت جدیــد در زنجیره جهانی 
تامین کاال رشــد اقتصادی جهان را 

بیش از پیش مختل خواهد کرد.
طبق بیانیــه مطبوعاتــی که بانک 
مرکزی کانادا روز چهارشنبه منتشر 
کرد، رشــد اقتصادی کشــور در سه 
ماهه چهارم سال 2021 بسیار قوی 
بــوده و به رقم قابل توجه ۶.7 درصد 
رسیده است. رشد اقتصادی کشور در 
ســه ماهه سوم سال گذشته حتی از 
بانک  کارشناســان  بینی های  پیش 

مرکزی نیز فراتر بوده است.

درخواست از اتاوا برای مقابله با افزایش فشار فزاینده
برخی کشورها از جمله ایران علیه فعاالن خارجی ساکن کانادا

در شــرایطی که برخی کشــورهای 
خارجی مثل چین و ایران برای حمله 
کردن به فعاالن و ناراضیان سیاســی 
ساکن کشورهای دیگر از جمله کانادا، 
بیش از پیش به فناوری های دیجیتال 
روی آورده اند، کارشناســان دانشگاه 
تورنتو از اتاوا خواسته اند برای حفاظت 
از این افراد در برابر اقدامات خصمانه 
دولت های خارجی، بیشتر تالش کند.

به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
 ،lesaffaires لزافــر  اینترنتــی 
آزمایشگاه تکنولوژیکی سیتیزن لب 
)Citizen Lab( وابســته به دانشگاه 
تورنتــو در گزارش جدیــد خود این 
درخواســت را از دولت فدرال کانادا 
مطرح کــرده و از نبود حمایت های 
الزم از افرادی که از طرف دولت های 
متبوع خود هدف حمالت و اقدامات 
سرکوبگرانه اینترنتی قرار می گیرند، 

ابراز نگرانی کرده است.
سیتیزن لب در گزارش ۳۸ صفحه ای 
هشداردهنده خود که روز سه شنبه 
منتشر شد، تاکید کرد: »دولت کانادا 
باید برای جلوگیری از آســیب دیدن 
آن دســته از اعضای جامعه خود که 
هدف چنین هجمه های مغرضانه ای 
هستند، تدابیر الزم را اتخاذ کند. در 
حال حاضر در سیاســت ها و قوانین 
مرتبط با این مسئله، برخی خالء ها و 
نقایصی وجود دارد که اتاوا باید برای 
برطرف کردن آن ها همین حاال دست 

به کار شود.«
گزارش ســیتزین لب تازه ترین مورد 
از رشــته گزارش هایی اســت که از 
که  دیجیتالی  فناوری های  گسترش 
ســرکوب یا هدف قرار دادن فعاالن 
سیاســی و ناراضیان خارجی ساکن 
کانــادا را برای دولت هــای خارجی 
آســان تر کرده، ابراز نگرانی کرده اند. 
بسیاری از افرادی که هدف این گونه 
اقدامــات قرار می گیرنــد، به عنوان 

پناهنده و مهاجر به کانادا آمده اند.
سیتیزن لب برای تشریح این موضوع 
به مشاهدات و تجربیات 1۸ نفر اشاره 
کرده که در سال های گذشته به کانادا 
مهاجرت کرده یا پناهنده شده اند و در 
این کشور، از طرف دولت های متبوع 
خود با استفاده از ابزارهای دیجیتالی 
مختلف از جمله هک، ردیابی آنالین، 
آزار و اذیت در رســانه های اجتماعی 
و کمپین ها افترازنی، ســیاه نمایی و 

افشاگری مورد حمله قرار گرفته اند.
ستیزین لب در گزارش خود هشدار 
داده کــه چنیــن تاکتیک هایی به 
سرعت در حال تبدیل شدن به سنگ 

بنایی برای سرکوب ناراضیان سیاسی 
در خارج هســتند چرا که استفاده از 
چنین ترفندهایی بــرای دولت های 
ســرکوبگر خارجی هزینه های کمی 
دارد و شناسایی و ردیابی آن ها نیز به 

آسانی میسر نیست.
از میــان افــرادی که ســیتیزن لب 
در این بــاره با آن هــا مصاحبه کرده 
اســت می توان بــه روزنامــه نگاران 
ســابق، فعاالن حقوق بشر و طرفدار 
دموکراســی از چین، ایران، سوریه، 
عربســتان ســعودی، یمــن، رواندا 
و افغانســتان اشــاره کرد. این افراد 
اذعان کردند کــه اقدامات خصمانه 
روانی،  ســالمت  بر  دولت هایشــان 
اجتماعی و جسمی آن ها اثرات منفی 
زیادی گذاشته است که از آن جمله 
می توان به ترس از امنیت جانی خود 
و اعضای خانواده شان که از آن ها دور 
هســتند و همچنین تاثیر بازدارنده 
وحشتناکی که این اقدامات بر فعالیت 
آن ها به عنوان فعال حقوق بشــر یا 
فعال سیاسی گذاشــته است، اشاره 

کرد.
در گزارش ســیتیزن لب آمده است: 
»افرادی که متحمل چنین اقدامات 
از  هدفمند سرکوبگرانه ای می شوند، 
حمایت های الزم برخوردار نیســتند 
و تالش های سیاسی دولت کانادا نیز 
تا کنون در این زمینــه کافی نبوده 

است.«
این افراد نه تنها از طرف سازمان های 
خــود مورد حمایت هــای کافی قرار 
نمی گیرند بلکــه دولت کانادا نیز آن 
طور که شایسته است از آن ها حمایت 
نمی کند. در گذشته زمانی که چنین 
مواردی گزارش شــده است، نیروی 
پلیس و آژانس های امنیت ســایبری 
کانادا برای حمایــت از قربانیان این 

اقدامــات، آن طور که انتظار می رود، 
واکنش نشان نداده اند.

ســیتیزن لب در گزارش خود تاکید 
کرد با توجه بــه این که دولت ترودو 
همواره داعیــه حمایت از مهاجران و 
پناهجویان داشته و ترویج دموکراسی 
و ارتقای حقوق بشــر را سنگ بنای 
سیاست خود دانسته است، عملکرد 
ضعیف اتاوا در ایــن زمینه و ناتوانی 
دولت فــدرال در برطرف کردن این 

خالء مایه تاسف است.
کارشناسان سیتیزن لب برای برطرف 
کردن این خالء و کنترل هر چه بهتر 
شرایط، چندین اقدام را به دولت اتاوا 
توصیه کرده و خواستار آن شده اند که 
اتاوا با اتخاذ مواضع و سیاســت های 
روشن نشان دهد که برای حفاظت از 
فعاالن و ناراضیان خارجی مقیم کانادا 

اهمیت به سزایی قائل است.
آن هــا همچنیــن از دولــت ترودو 
خواسته اند با استفاده از قوانین کانادا و 
اعمال تحریم های هدفمند جلو چنین 
اقدامات و حمالتــی را بگیرد و برای 
شرکت هایی که چنین فناوری هایی را 
ارائه می کنند، قوانین سختگیرانه تری 
را در زمینــه صادرات به اجرا گذارد و 
شفافیت بیشــتری را از آن ها مطالبه 

کند.
سیتیزن لب در گزارش خود همچنین 
ایجاد یک آژانس دولتی را خواســتار 
شد که مشخصا درباره چنین حمالتی 
در کانادا تحقیق کند و مســئولیت 
حمایت از قربانیــان این حمالت را 
بر عهده بگیرد. ایجاد یک خط تلفن 
برای گزارش حمالتی از این قبیل و 
همچنین گفتگو با شرکت های مرتبط 
با رسانه های اجتماعی از دیگر مواردی 
است که سیتیزن لب در گزارش خود 

خواستار شده است.

در گزارش سیتزن لب آمده است: »با 
توجه بــه این که دولت فدرال مقابله 
با خطر مداخالت خارجــی در امور 
داخلی کانادا را در اولویت قرار داده و 
عمده تالش و توجه خود را بر مقابله 
با تهدیدات دیجیتال علیه نهادهای 
دموکراتیک کانادا، منافع اقتصادی و 
متمرکز  حیاتی کشور  زیرساختهای 
کرده است، به نظر می رسد تا اندازه ای 
از حمایت از حقوق و آزادی مهاجران 

و پناهندگان غافل شده است.«
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هفته گذشــته روســیه در اقدامی 
غافلگیرانه و پس از اتمام مســابقات 
المپیک زمســتانی پکــن از زمین و 
هــوا به اوکراین حملــه نظامی کرد. 
حمله ای که به گفته مقامات روسیه 
باهدف جلوگیری گســترش ناتو در 
شرق اروپا انجام شده و به زعم خود و 
هم پیمانانش »عملیات ویژه« خوانده 
شده اســت. اما واقعیت این است که 
با این یورش هزاران خانواده اوکراینی 
در کمتر از چند روز آواره شده و عده 
زیادی غیرنظامی نیز کشته و زخمی 
شده اند. رهبران جهان تاکنون به غیراز 
چند پیــام و کمی »ابــراز نگرانی« 
واکنش جدی به این حمالت نظامی 
اما زمزمه تحریم های  نشان نداده اند 
اقتصــادی از گوشــه وکنار به گوش 

می رسد.
به طورقطع، حمله ای با این وسعت و 
دامنه بر اقتصاد تمام جهان اثر خواهد 
بر برخی کشــورها بیشتر  گذاشت. 
و بــر برخی دیگر کمتر. همه چیز به 
این بستگی دارد که میزان معامالت 
اقتصادی کشــور موردنظر با روسیه 
چقدر بوده اســت. کانادا نیز به عنوان 
یکی از کشــورهایی که با روســیه 
تعامالت اقتصادی گســترده داشته 
متحمل خســارات ناشــی از جنگ 

خواهد شد. 
به ویژه اینکه با اختالف نظر رؤسای دو 
کشــور در مورد این حمالت، ممکن 
اســت کانادا به اتفــاق برخی دیگر از 
کشورها تحریم های اقتصادی شدیدی 
بر روسیه اعمال کنند. اما در این میان 
اثر مخرب این جنگ به طور مستقیم 
بر اقتصاد کانادا ضربه خواهد زد. ممکن 
است جنگ واقعی کیلومترها دورتر از 
مرزهای کانادا در حال وقوع باشد اما 
دیریازود مصرف کننــده کانادایی اثر 
آن را در صورت حساب های پیش رو 

خواهد دید.
همچنیــن با کشــتن و آواره کردن 
انســان های بی گنــاه در اوکرایــن 
ایــن احتمال وجــود دارد که وزارت 
مهاجرت کانــادا درهایش را به روی 
پناهندگان اوکراینی بگشــاید. امری 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 
اقتصاد کشــور تأثیر خواهد گذاشت. 
نخست وزیر جاستین ترودو در اظهار 
نظری اخیراً بر این نکته تاکید کرد که 
کانادا روند مهاجرت را برای مهاجران 
اوکراینی به صــورت اضطراری برگزار 
خواهد کرد و حتی خط تلفنی ویژه 
برای این منظور در نظر گرفته شده 

است.
 همچنین آنیتا آناند وزیر دفاع کانادا 
اعالم کرد حدود 150 نفر از نیروهای 
مســلح کانادا در مرزهای لهســتان 
مســتقر شــده اند تا به انتقال فوری 

حمله روسیه به اوکراین چگونه اقتصاد کانادا را تحت تأثیر قرار می دهد؟

مهاجــران اوکراینی به خــاک کانادا 
کمک کنند.

گرانی و تورم

اگــر جنــگ اوکراین بــرای مدت 
نامعلومی ادامه یابد اثری مســتقیم 
بر اقتصــاد اروپا، جهان و حتی کانادا 

خواهد داشت. 
یکی از تأثیرات جنگ اوکراین افزایش 
قیمــت ذرت و گنــدم خواهــد بود 
چــرا که اوکراین و روســیه هر دو از 
تولیدکنندگان بزرگ این محصوالت 
هســتند و حدود یک چهارم مصرف 
جهانــی از ایــن دو کشــور تأمین 
می شود. این موضوع ممکن است به 
نفع کانادا باشد چرا که به عنوان یکی 
از تولیدکنندگان عمده این محصوالت 
خواهد توانســت جایــگاه بهتری در 
بازارهای جهانی کسب کند. ولی در 
این میان، با ایجاد شوک و کمبود در 
بازار به احتمال قوی در سطح جهانی 
شاهد افزایش قیمت در این دو کاالی 

اساسی خواهیم بود.
تولیدکنندگان چیپ های الکترونیکی 
واردات  بــه دلیــل کاهــش  نیــز 
شــبه هادی هایی ماننــد گاز نئون و 
پاالدیوم با مشــکل تأمین مواد اولیه 
مواجه خواهند بــود چرا که اوکراین 
بزرگ تریــن  از جملــه  روســیه  و 
صادرکنندگان این مواد هستند. تأثیر 
مستقیم این کاهش عرضه نه تنها در 
صنعــت الکترونیک، بلکه در صنعت 
خودرو مشــاهده خواهد شد که در 
نهایت به افزایش قیمت آن در ماه های 

آینده خواهد انجامید.

بهای نفت و بنزین

یکــی از واضح ترین آثــار اقتصادی 
جنگ اوکراین افزایش قیمت سوخت 
در کانادا و در ســطح جهان اســت. 
ازآنجاکه روســیه یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان نفت و گاز طبیعی و 
از جملــه بازیگران اصلی عرضه نفت 
است، بهای این کاالی حساس ممکن 
است در ســطح جهان بر اثر جنگ 
افزایــش یابد به ویژه اینکه روســیه 
تأمین کننــده بیش از ده درصد نفت 
خام دنیاست؛ بنابراین احتمال می رود 
روســیه از همین اهرم برای فشــار 
آوردن به کشــورهای غربی و به ویژه 
اتحادیه اروپا که مشــتری اصلی گاز 
طبیعی روسیه است استفاده خواهد 
کرد. این آثار بر ســایر کشــورها از 
جمله کانادا نیز تحمیل خواهد شد. 
روز پنج شنبه گذشته قیمت هر بشکه 
نفت برنت دریای شمال – که معیار 
اصلی قیمت نفت در اروپا به شــمار 
می رود – به حدود 105 دالر رسید. 
همچنیــن قیمت نفت خــام معیار 
ایاالت متحده یعنی نفت غرب تگزاس 
نیز با حــدود 10۴ دالر در مقام دوم 

ایستاد.
به طورکلی در ابتدای هر جنگ بهای 
نفت یکبــاره افزایش می یابد ولی در 
صورت طوالنی شدن جنگ به مرور از 
قیمت نفت کاسته خواهد شد. یکی 
از دالیل این امر کند شــدن اقتصاد 
جهانی بر اثر جنگ است. اما از طرف 
دیگر، معموالً وقتی یک تولیدکننده 
نفت میزان تولیــد را کاهش دهد با 
کم شــدن عرضه قیمت نفت افزایش 
خواهــد یافت. از طرف دیگر ســایر 

کشورها مانند کانادا خواهند توانست 
با فــروش بیشــتر نفت جــای آن 
تولیدکننــده را بگیرند. اتفاقی که در 
مورد تحریم ایران و تولید نفتش اتفاق 
افتاد. اما در حالت کنونی بعید به نظر 
می رسد کانادا بتواند جای میزان تولید 
نفت روسیه یا حداقل بخش مهمی از 
آن را بگیــرد چرا که کانادا تا پیش از 
حمله روسیه به اوکراین نیز تا حداکثر 
ظرفیت نفت تولیــد می کرد و دیگر 
گنجایشی برای افزایش سریع ظرفیت 

ندارد.
با وجود اینکه منابع نفت قابل حصول 
– به ویژه در تولید نفت از ماسه سنگ 
– در آمریکا و کانادا وجود دارند اما این 
دو کشور سال هاست تصمیم گرفته اند 
که گســترش خطوط لوله را محدود 
کنند و همین عامل باعث شده حتی 
برای نفت موردنیاز خودشــان دست 
به واردات نفت ســایر تولیدکنندگان 
بزننــد. بر اســاس گــزارش انجمن 
تولیدکنندگان نفت کانادا، ساالنه تنها 
محموله ای بــه ارزش حدود پانصد و 
پنجاه میلیون دالر نفت از روسیه وارد 
کشور می شــود که عمده آن نیز در 
استان های شرقی به مصرف می رسد. 
ایاالت متحده به مراتب بیشتر از این 
میزان از روســیه نفت وارد می کند. 
به عقیده برخی کارشناسان لغو دائم 
پروژه نفتــی میان کانادا و آمریکا که 
 Keystone XL با نام پروژه خط لوله
مشهور است باعث شــد که این دو 
کشور هرچه بیشتر به واردات نفت از 
روسیه وابسته شوند و روزانه میلیون ها 
دالر به خزانه کرملیــن واریز کنند. 
پولی کــه در حال حاضر در جنگ با 

اوکراین خرج می شود.

زنجیره عرضه

در خالل ایــن جنگ، زنجیره عرضه 
محصوالت به ویژه برای اوکراین قطع 
خواهد شــد چرا که با گسترش نفوذ 
روسیه بر مرزهای خاکی و آبی، بندرها 
بالاستفاده شده و عمالً صادرات کاال 
غیرممکن می شود. روسیه نیز ممکن 
است بر اثر تحریم های اقتصادی نتواند 
محصوالتش را بــه دنیا عرضه کند. 
به عالوه، ریســک درگیری نظامی در 
دریای سیاه و مرزهای هوایی اوکراین 
موجب می شــود سیستم بین المللی 
حمل ونقل دچار اخالل شود. در این 
میان، زنجیره عرضه کانادا به ویژه در 
بخش مواد غذایی کــه بر اثر بحران 
کرونــا و پس از آن بــر اثر تظاهرات 
»کاروان آزادی« که توسط رانندگان 
کامیون ترتیب داده شد بیش از پیش 
شکننده و آسیب پذیر است اکنون با 
جنگ اوکراین با خطر اختالل جدی 
مواجه است. بر اساس گزارش دولت 
فدرال، برخی اقالم مانند شکر، روغن 
آفتاب گردان، ودکا، شکالت آشپزی و 
همین طور آهن و فوالد و مواد معدنی 
که مســتقیم از اوکراین وارد کشور 

می شد با کمبود مواجه خواهند شد.

نرخ بهره بانکی

نرخ تــورم در کانادا قبــل از جنگ 
اوکراین نیز در حال رشد بود. اقتصاد 
کانادا از ســال 1۹۹1 تا کنون هرگز 
شــاهد چنین افزایشــی در شاخص 
قیمت مصرف کننده نبوده اســت. با 
وجود این که قرار بود برای مهار تورم 
بر نرخ بهره بانکی افزوده شود اما وجود 

»عدم قطعیت« به دلیل جنگ فعلی 
ممکن اســت تغییراتی اندک در این 
تصمیم ایجاد کند. اما بااین حال به نظر 
می رسد بانک مرکزی هنوز بر سیاست 
افزایش نرخ بهره پایبند است. گزارش 
مربوط به نرخ بهره بانکی هفته آینده 
منتشر خواهد شد و باید دید جنگ 
اوکراین تا چه میزان بر تصمیم بانک 

مرکزی اثر خواهد گذاشت.

تحریم های اقتصادی

کاهش یــا تحریم کامــل معامالت 
مربــوط به ســوخت و صنعت نفت 
یکی از اهرم های ناتو برای تحت فشار 
قراردادن روسیه بدون درگیری نظامی 
است. اما به گفته کارشناسان ازآنجاکه 
اتحادیه اروپا به شدت به صنعت نفت 
و گاز روسیه متکی است بعید به نظر 
می رسد اروپا به این تصمیم به شکل 
جدی بنگرد. اتحادیــه اروپا، آمریکا 
و کانادا مصمم هســتند تا با تحریم 
بانک ها، صنایع نفتی و پاالیشگاهی 
و همچنین صنایع نظامی روسیه این 
کشور را در اجرای نقشه هایش ناکام 
بگذارند. نخست وزیر جاستین ترودو 
در پیامی اعالم کرد که کانادا در کنار 
ملت اوکراین ایستاده است و قصد دارد 
5۸ شخص حقیقی و حقوقی از دایره 
نزدیکان والدیمیر پوتین از جمله وزیر 
دفاع، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری 
و همچنین گــروه واگنر و بانک های 
روسی را تحریم کند. همچنین از این 
تاریخ مجوز تمام اقــالم صادراتی به 
مقصد روسیه به ارزش حدودی 700 
میلیون دالر توسط کانادا ملغی اعالم 
شد. همچنین متحدان غربی اوکراین 
قصد دارند با انزوای روســیه از شبکه 
بانکی سوئیفت بانکداری این کشور را 
به زانو درآورند. اقدامی که هنوز عملی 
نشــده و در میان کشــورهای غربی 
منافعشان  که  کشــورهایی  هستند 
ممکن است با این تصمیم هم راستا 
نباشــد. با قطع این شبکه دسترسی 
روســیه به حدود ۶۳0 میلیارد دالر 
قطع خواهد شــد و متحــدان غربی 
امیدوارند با قطع دسترسی به منابع 
مالی بتوانند عاملی بازدارنده در مقابل 

پیشروی نیروهای روس ایجاد کنند.
در سطح کانادا نیز گروهی با تحریم 
مشــروبات الکلی روســی سعی در 
نشــان دادن اعتــراض خــود به این 
اقدامی  دارنــد.  نظامــی  حمــالت 
ســمبلیک که بعید به نظر می رسد 
رهبران روســیه را پــس از مدت ها 
برنامه ریزی برای حمله به اوکراین، به 
دلیل تحریم ودکاهای روسی از ادامه 

حمله بازدارد.
آرمین آریانپور »نشریه هفته«
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جنگ روسیه و اوکراین، 
فرصت جدید پناهندگی برای برخی از ایرانیان

با گذشــت بیــش از یــک هفته از 
تهاجم روســیه به خــاک اوکراین و 
شدت گرفتن درگیری ها بسیاری از 
مردم جنگ زده این کشور که بیشتر 
زنان و کــودکان هســتند؛ در حال 
پناهنده شــده به لهســتان هستند. 
در ایــن حال خبرهــای عجیبی در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
با این مضمون کــه برخی از ایرانیان 
هم درصدد رساندن خود به اوکراین 
هستند تا از آنجا به لهستان بروند و 

درخواست پناهندگی بدهند.
به گزارش هفته در این میان ویدیویی 
را بی بی سی فارسی منتشر کرده که 
نشان می دهد ســربازهای اوکراینی 
چند دانشــجوی ایرانــی را مجبور 
می کننــد زباله ها را جمع کنند تا به 
آن هــا اجازه خروج از این کشــور را 
بدهند. ایــن ویدیو بعد از انتقادهایی 
که ســاکنان رنگین پوست اوکراینی 
از رفتار تبعیض آمیز نیروهای نظامی 
منتشــر کردند باعث شد؛ تاییدهای 
غیر مستقیمی از پناهندگی ایرانیان 
هم برســد؛ چرا که سفیر لهستان در 
نشست ویژه ســازمان ملل در مورد 
تجاوز روســیه به اوکراین شدیدا این 
اتهــام را که فقط سفیدپوســتان از 
اوکراین پناه داده شــدند؛ رد کرد و 
گفــت تعداد زیــادی پناهجو که در 
میان شان افراد ایرانی هم هستند؛ در 

مرز لهستان پذیرفته شده اند.
پناهنده شدن ایرانی ها به کشورهای 
اروپایــی و امریکایــی از راه اوکراین 
موضوع تازه ای نیســت. بعد از ترکیه 
و یونــان، کشــور اوکرایــن هم به 
مســیری برای ایرانیان تبدیل شده 
بود تا خودشــان را به لهستان و بعد 

کشورهای دیگر برسانند.
ســازمان ملل در کی یــف پایتخت 
اوکرایــن، دفتــر دارد و بســیاری از 
ایرانیان آنجا درخواســت پناهندگی 
می دادند تا بعد از پذیرفته شــدن به 
یک کشــور ثالث فرستاده شوند. این 
ایرانی ها در شرایط بسیار سختی قرار 
می گرفتند تا جایی که گزارش می شد 
برخی از آن ها 10 ســال است که در 

کیف در انتظار و معلــق مانده اند تا 
بتوانند کشــوری بــرای زندگی پیدا 
کننــد. البته بســیاری از ایرانیان در 
این ســال ها به واسطه دانشجو شدن 
در رشته های پزشــکی و دانپزشکی 
به اوکرایــن رفته اند و درخواســت 

پناهندگی داده اند.
حضور ایرانی ها در اوکراین به حدی 
در ایــن ســال ها زیاد بــوده که در 
گزارش های این روزها از این کشــور 
جنگ زده؛ شاهد بســیاری از آن ها 
هســتیم که فیلم و ویدیو منتشــر 
می کنند؛ برخی خواستار برگشت به 
ایران و عده ای ترجیح داده اند بمانند 
و البتــه عده ای هم با اوکراینی ها هم 

مسیر شده اند تا به لهستان بروند.
آزاده مختاری خبرنــگار در این باره 
می نویسد: »پرســیدیم مگر در حال 
حاضر پــروازی از ایران بــه اوکراین 
وجود دارد؟ مدعی شدند: پرواز نیست، 
تماس هایی برای درخواست مهاجرت 
است! آن هم برای رسیدن به اوکراین 
و رفتن به لهستان و پناهنده شدن. در 
همین حال یک شرکت مهاجرتی که 
ســابقا در زمینه مهاجرت از ایران به 

اوکراین فعالیت داشته ضمن تایید این 
مطلب در صفحه خود نوشــته است: 
تماس ها برای مهاجرت به اوکراین به 
طرز عجیبی افزایش پیدا کرده، و افراد 
خواهان رسیدن به اوکراین هستند تا 

درخواست پناهندگی بدهند.«
امیر ناظمی، رئیس ســابق سازمان 
ایــران هم توییت  فناوری اطالعات 
زده: »برخی از ایرانیان مقیم اوکراین 
نمی توانند به ایــران بازگردند، چون 
مشــکل ســربازی دارند. گروهی از 
ایرانیان به اکراین می روند تا از آنجا در 
قالب پناهجو وارد لهستان و اتحادیه 

اروپا بشوند.«
شــخص دیگری با نام دکتر حمید 
سهرابی هم در توییتر خود این طور 
نوشــته اســت: »این جوک نیست 
واقعا اتفاق افتاده: یه عده دارن دنبال 
راه های رفتن به اوکراین میگردن که 
با آواره ها برن لهستان و آلمان و اونجا 

تقاضای پناهندگی کنن!«
در یک توییــت دیگــر می خوانیم: 
»یکی از دوســتانم که از اوکراین به 
لهســتان رســیده برده امروز تماس 
گرفــت و گفت؛ اگــر دنبال فرصتی 

حاال وقتشــه! خودتو برسون اینجا از 
اینجــا در خواســت پناهندگی کن. 
دلم سوخت برای خودم که باید برای 
فــرار از مملکت منتظر آواره شــدن 
یک جماعت باشــم.« و البته برخی 
هم از تجربیــات در جنگ های دیگر 
نوشته اند: »خواهرزاده م اون روزا که 
سوریه ای ها براثر جنگ آواره شدن و 
به آلمان پناهنده شدن رفت سوریه و 
قاطی اونا پناهندگی آلمانو گرفت االن 
زندگیش خیلــی خوبه.« عده ای هم 
سوال پرسیده اند که: »کسی میدونه 
چجوری میشه خودمونو برسونیم به 
اوکراین؟! میگن میشه از اون طریق 

پناهندگی گرفت.«
در این میان بســیاری این وضعیت 
را ناشــی از نامیدی فراگیر در ایران 
می دادند. »مــردم اوکراین این امید 
هنوز براشون زنده مونده که یه روزی 
جنگ تموم میشه و آوارگان برمیگردن 
به اوکراین و دوباره میتونن وطنشون 
زو بسازند حتا با استخوان خویش اما 
مردم ناامید ما به دنبال رســیدن به 
مناطق جنگ زده اوکراین هســتند 
تا به مرز لهستان یا رومانی برسند و 

اونجا تقاضای پناهندگی بدهند.«
لهســتان اعالم کرده در حال ایجاد 
مراکــز پذیرش و بیمارســتان هایی 
برای افرادی است که از اوکراین فرار 
کرده اند. حدود یــک و نیم میلیون 
اوکراینی در حال حاضر در این کشور 
زندگی می کنند که در اوایل ماه فوریه 
و با شــروع حدس و گمان ها درباره 
جنــگ؛ اعالم کرده بــود؛ در صورت 
لزوم یک میلیون پناهنده اوکراینی را 

خواهد پذیرفت.
بیشتر پناهندگان اوکراینی از گذرگاه 
مرزی »مدیکا« که پیش از این برای 
خرید و فروش و سفر کاربرد داشته به 
سمت لهستان می روند و طبق گزارش 
رویترز صف ورود به این شــهر مرزی 

در حال پرجمعیت تر شدن است.
سازمان ملل تخمین زده، پنج میلیون 
اوکراینی از این کشــور بــه خارج از 
کشور فرار خواهند کرد و اروپا در حال 
آماده شدن برای پذیرش آن هاست؛ 
اما اینکه این دسته از ایرانیان بتوانند 
خودشــان را در میان ایــن آوارگان 
قرار دهند، نامعلوم است. با این حال 
بسیاری بر این باورند که چنین کارها 
و پرونده سازی های دروغین – که قبال 
هم انجام گرفته- مسیر دریافت ویزا و 
پذیرش بــرای ایرانی هایی را که واقعا 
در شــرایط سخت هستند و یا حتی 
می خواهند به ســفری کوتاه بروند؛ 

دشوارتر خواهد کرد.

مهاجرت ۱۱ هزار ایرانی 
در سال ۲۰۲۱ به کانادا

بر اســاس آمارهــای اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا، بیش 
از 11 هزار ایرانی در ســال 2021 به 
کانادا مهاجرت کرده اند. همین آمارِ، 
ایران را در جایگاه هشــتمین کشور 
مبدا مهاجران جدید کانادا در ســال 

2021 قرار می دهد.
بــر اســاس گزارشــی که ســایت 
cicnews منتشر کرده، بعد از انقالب 
1۹7۸ و روی کارآمــدن جمهــوری 
اســالمی، کانادا بــه مقصدی جذاب 
برای مهاجرت ایرانیان تبدل شــده 
است. اگر مبنا را اطالعات سرشماری 
سال 201۶ کانادا بگذاریم، هم اکنون 
بیشــتر از 210 هــزار ایرانی مقیم 
کانادا هســتند که البته این آمار در 
به روزرسانی  پاییز 2022  سرشماری 

خواهد شد.
در این گزارش تــازه آمده که اقامت 
کانادا از طریق روش ســرمایه گذاری 
در بین ایرانیــان ثروتمند محبوبیت 
دارد. همچنیــن در ادامــه هم آمده 
که در سال های اخیر، موج مهاجرت 
نخبگان و جوانان در ایران افزایش پیدا 
کرده و عمده دلیل این مهاجرت ها نیز 
وضعیت نابســامان اقتصادی و نبود 
آزادی های مدنی اعالم شــده است. 
همچنین تاکید شده که اقتصاد ایران 
به دلیل تحریم های بین المللی و فساد 
داخلی در وضعیت وخیمی قرار دارد 
و افزایش تــورم و ناامیدی به بهبود 
شرایط در آینده، ســاالنه ده ها هزار 
ایرانی را وادار به مهاجرت کرده است.

اکثر ایرانیانی هم که به کانادا مهاجرت 
کرده اند، قشر تحصیل کرده معرفی 
شــده اند که به زبان انگلیسی تسلط 
دارنــد. اکســپرس اینتــری، برنامه 

اســتانی )PNP(، حمایــت مالــی 
خانواده و ویزای دانشجویی از جمله 
متداول ترین راه های مهاجرت ایرانی ها 

به کانادا اعالم شده است.
همچنین دانش خــوب ایرانی ها در 
انگلیســی هم از دالیلی معرفی شده 
که ایرانیان را برای مهاجرت به کانادا، 
ترغیب می کنــد. مهارت های خوب 
زبان انگلیســی مهاجــران ایرانی به 
عنوان مزیتی نام برده شده که به آنها 
اجازه می دهد تا ســریع تر در جامعه 

جدید، ادغام شوند.
نکتــه جالب دیگر اینکــه طبق این 
گزارش، دانش آموزان و دانشــجویان 
مهاجر در کانادا، سطح مطالعه باالتری 
نسبت به دانشجویان غیرمهاجر دارند. 
در این بین، وجود مســیرهای اقامت 
دائم برای دانشجویان بین المللی هم 
بر جذابیت تحصیل در دانشگاه های 

کانادا افزوده است.
از سوی دیگر، سیاست چندفرهنگی 
در کانادا که از سال 1۹70 توسط »پیر 
ترودو« نخست وزیر وقت کانادا ترویج 
پیــدا کرد، از دیگر دالیل اســتقبال 
ایرانیان برای مهاجرت به کانادا اعالم 
شده. از برخی ایرانیان موفق در کانادا 
هم به عنوان نمونــه تطبیق در این 
سیاست چند فرهنگی یاد شده. مثال 
فروشگاه های  خسروشــاهی،  حسن 
زنجیره ای فیوچرشــاپ را تاســیس 
آزمایشــگاه  حکیمی،  کریــم  کرد، 
اپتیکال حکیم را راه انداخت و خانواده 
قرمزیان هم مرکز خرید معروف وست 
ادمونتون را توسعه دادند. حتی برخی 
مهاجران ایرانی هم به پارلمان کانادا 

راه پیدا کردند.

گزارش هشدارآمیز سازمان ملل درباره تغییرات آب وهوایی و خطراتی که کانادا را تهدید می کند
گروه بین دولتی کارشناسی تغییرات 
آب وهوایی در گــزارش جدیدی که 
درباره خطر تغییــرات آب وهوایی در 
جهان منتشر کرده است، هشدار داد 
بحران آب وهــوا در منطقه آمریکای 
شــمالی تا اواسط قرن حاضر تشدید 
خواهد شــد و خطــرات فزاینده ای 
محیط زیست کانادا را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
گروه کارشناسان آب وهوایی سازمان 
ملل در گزارش خود تاکید کرد خطر 
آتش سوزی جنگل ها و خطرات ناشی 
از این پدیده در ســال های اخیر در 
بسیاری از کشــورها از جمله کانادا 
افزایش یافته اســت. امــا در ده های 
آینده نیز این پدیده تحت تاثیر عوامل 
مختلف به ویژه طوالنی شدن موسم 
زمین  دمای  باالرفتن  آتش سوزی ها، 
و افزایش صاعقه ها تشــدید خواهد 
شــد. طبق این گزارش کارشناسی، 
هزینه مبارزه با آتش سوزی جنگل ها 
در کانادا طی سال های آینده افزایش 
خواهد یافت و ساالنه از یک میلیارد 

دالر نیز فراتر خواهد رفت.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش 

خود هشــدار دادند مناطق ساحلی 
کانادا در اقیانوس اطلس در برابر پدیده 
باالآمدن سطح آب دریاها که هرساله 
ابعــاد بزرگ تــری و وخیم تری پیدا 
می کند، آسیب پذیر هستند. این خطر 
به قدری جدی است که جوامع ساکن 
برخی از ایــن مناطق مثل »لنوکس 
آیلند« در جزیره پرنس ادوارد برای در 
امان ماندن از این پدیده خطرناک، به 
تغییر محل زندگی خود فکر می کنند.

طبــق گزارش گــروه کارشناســان 
آب وهوایی ســازمان ملــل، افزایش 
نزوالت آسمانی که در صورت استمرار 

انتشار گازهای گلخانه ای می تواند در 
سال های آینده رشــد 20 درصدی 
هم داشته باشد، به افزایش و تشدید 
سیالب ها به ویژه در شمال کاناداس 

منجر خواهد شد.
در همین گزارش آمده است جاده ها، 
فرودگاه ها، ساختمان ها، خطوط لوله 
انتقال انرژی و ســایر زیرساخت های 
مناطق شــمالی کانــادا تحت تاثیر 
سست شــدن الیه همیشه منجمد 
خــاک آســیب پذیر خواهند شــد. 
همچنین ایمنــی جاده های یخی به 
دلیل گرم شــدن هوا، بیش از پیش 

کاهش خواهد یافت.
در سال های اخیر نیز ذوب شدن الیه 
دایما منجمــد خاک در برخی از این 
مناطق مثل یوکان و نوناووت، باعث 
اختالل در خدمات مدارس، فرودگاه ها 
و سیســتم های آب و فاضالب شده 

است.
طبــق مطالعاتــی که کارشناســان 
آب وهوایی سازمان ملل انجام داده اند، 
تحــت تاثیــر پیامدهــای تغییرات 
آب وهوایــی، صید برخــی آبزیان از 
جمله خرچنگ ممکناست به نصف 
کاهــش یابــد. همچنین اســیدی 

شــدن اقیانوس ها تحت تاثیر پدیده 
گرمایش کره زمین می تواند به سایر 
منابع غذایی مثــل ماهی های روغن 
در اقیانــوس آرام و لوزی ماهی ها در 
اقیانوس اطلس آســیب برساند. در 
خشکی نیز برخی انواع گیاهی ممکن 
اســت به علت افزایش خشکســالی 
یا بارندگی های شــدید و همچنین 
افزایش بیماری ها و یا افزایش جمعیت 

حیوانات از بین برود.
اما تغییــرات آب وهوایی بیشــتر از 
همه بر زندگی اقــوام اولیه در کانادا 
و دیگر کشورهای جهان تاثیر خواهد 
گذاشت و منابع غذایی آن ها را محدود 
خواهد کرد. مطالعاتی که کارشناسان 
آب وهوای سازمان ملل انجام داده اند، 
نشــان می دهد که دسترسی بومیان 
بــه برخــی گونه های آبزیــان که از 
دوره هــای بســیار دور منابع غذایی 
اصلــی جوامع بومی ســاحلی غرب 
تاثیر  کانادا محسوب می شود، تحت 
تغییــرات آب وهوایی محدود خواهد 
شد و جایگزینی این منابع با غذاهای 
غیرســنتی مثل کنسرو ماهی تن یا 
مرغ نیز قادر به جبران این آســیب 

نخواهد بود.
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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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا
امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه

برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی و یا ویزای کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer
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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 % ۸8 Issue 1561 Friday December 31, 2021 سال 27 شماره 1561جمعه  ۱۰ دی  ۱۴۰۰
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 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

Was: $45,356

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1132
Hyundai
Oct Retal
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Sharon Thai

Ravi Ramnarace

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Regular, Bold, Medium), Arial 

(Regular), Hyundai Sans Head (Medium)

None None

OCTHLU_WZMASTER_EN

None

Revision date: 9-30-2021 3:00 PM       Please contact Charlene Leong E: CLeong@innocean.ca  T: (647) 925.1300 x1448          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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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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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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◊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%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦
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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%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

Scan the QR code 
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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%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the TUCSON to the 
competition.

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the KONA  to the 
competition.

Scan the QR code 
to compare all the 
great features on 
the ELANTRA to 
the competition.

2022 TUCSON

for 48 months with $2,495 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 80
at 4.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,295 down◊

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 65

$ 55

at 4.99%

at 3.99%

Best Mid-Size Utility Vehicle 
in Canada for 2022

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
Advantage

Sales Event
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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

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.

خواسته واقعی
 کامیونداران معترض چه بود؟

حوادث اتاوا از زبان معترضان

در عصر محبوبیت شبکه های اجتماعی 
و در دسترس بودن ابزارهای ضبط صدا 
و تصویر، دیگر چشــم و گوش مردم 
تنها در انتظار گزارش  خبرگزاری های 
رسمی نمی ماند و اخبار در بسیاری از 
اوقات بوسیله ی خبرنگاران مستقل یا 
شــهروند خبرنگاران در اختیار مردم 
قرار می گیرد که به دلیل ذات مستقل 
بودن و رها بودن از سیاست های کالن 
رسانه های بزرگ، زاویه ی دید آزادتر و 

متفاوتی را به مخاطب ارائه می دهد.
روپــا ســوبرامانیا کــه قبــالً برای 
نشــریاتی مانند وال استریت ژورنال 
و فارین پالیســی می نوشته، اکنون، 
ســتون نویس مستقل نشنال پست و 
ساکن اتاوا است. او که در مرکز شهر 
اتاوا و نزدیک پارلمان زندگی می کند، 
از نزدیــک، اعتراضات کامیونداران را 
رصد کرده  و پای صحبت حدود صد 
معترض، کامیوندار و شهروند معمولی 
نشسته است. برخالف آنچه ما از این 
کاروان می شــنیدیم، او هیچ کدام از 
آنها را شبیه شورشیان، سفیدپوستان 
برتری طلب، نژادپرســت یا زن ستیز 

ندیده است.
گفتگوی این خبرنــگار با معترضان 
حاضر در اتاوا قبل از اعمال شــرایط 
اضطــراری و دســتگیری یا متفرق 

کردن آنها را بخوانید:
دو هفته ای زمان برد تا هجده چرخ ها، 
کامیون ها، تراکتورها و وانت ها از میان 
برف و یخ زمســتان، به اتاوا، پایتخت 
کانادا برسند. آنها که از سراسر کشور، 
واکســن زده و نزده، ســفید و سیاه، 
چینی و ســیک و هنــدی، تنها یا با 
همسر و فرزندانشان آمده بودند، آتشی 
برپاکرده و دور آن جمع می شــدند، 
آشــپزخانه  ها و چادرهای موقتی برپا 
می کردند و با قهوه و پتو همان حوالی 
می چرخیدند… بوق می زدند و بوق 
می زدند و بوق می زدند و پرچم برگ 
افرا را در هوا تکان می دادند. شهردار 
اتاوا وضعیت فوق العاده اعالم کرد، اما 

آنها تکان نمی خوردند.
تمام شدن  کامیون داران  نگرانی  تنها 
نفت و بنزین بود. شــب های طوالنی 
را روی تخت هــای کوچک کامیون 
خود از ســرما می لرزیدنــد. مقامات 
شهر تهدید کردند مردمی که به آنها 
بپیوندند را دستگیر خواهد کرد. اما، 
صدها اتاوایی این کار را انجام دادند و 
اینگونه کامیون داران در شهر ماندنی 

شدند.
تجمع آنها مثل تشکیل شهری درون 

شــهری دیگر بود با حدود هشت تا 
ده هزار نفر که ساکنش شده بودند و بر 
سر کشوری که وجود آنها را فراموش 
کرده بود، فریاد خشــم سر می دادند. 
اولین یکشــنبه ی بعد از شروع این 
تجمع، نخســت وزیر جاستین ترودو 
که حاضر نبود با رهبران کاروان آزادی 
مالقات کند، با بی تفاوتی آخر هفته ای 
معمولی را با خانواده اش گذراند. روز 
دوشنبه ، او طی یک مناظره اضطراری 
در مجلس عوام، آنهــا را چند نفری 
محدود خواند که فقــط داد و بیداد 
می کننــد و پرچم صلیب شکســته 
)پرچــم نازی های آلمــان( را تکان 

می دهند.
یکی از این معترضان، کامیون دار ۴۶ 
ســاله ای بود که به همراه همسرش 
تاتیانا از اوکراین برای ساختن زندگی 
جدیدی در نیوبرانزویک به شرق کانادا 
مهاجرت کرده بود. او به زعم خودش 
به کانادا آمده بود تا »آزاد باشــد، نه 
برده« و مثل بسیاری از کامیون داران، 
حاضر نشــد نام خانوادگی خودش را 

بگوید.
بی جــی دیچتر، ســخنگوی کاروان 
بود  آزادی، خودش واکســینه شده 
و تخمیــن مــی زد که بســیاری از 
کامیون داران حاضــر در تظاهرات – 
شاید بیشتر آنها – نیز واکسینه شده  
باشــند. او می گفت که یک یهودی 
اســت و خانــواده اش در گورهــای 
دســته جمعی اروپــا خوابیده اند، اما 
دولت دارد این طور نشان می دهند او 

یک نژادپرست است.
قانون  مخالف  کامیون داران  درظاهر، 
جدیدی بودند که به واسطه آن، هنگام 
ورود مجدد از ایاالت متحده به کانادا، 
باید پاسپورت واکسن ارائه می دادند. 
اما واقعــت این نبود. آمریکایی ها نیز 
شرایط مشابهی داشتند و طبق گفته 
اتحادیه کامیون داران کانادا، »اکثریت 
قریب به اتفاق« کامیون داران کانادایی 

واکسینه شده  بودند.
پس حتماً موضوع چیزی یا چیزهای 
دیگری بود؛ موضوع درواقع، این القاء 
این احســاس بود که اوضاع هرگز به 
حالت عادی برنخواهد گشت؛ احساس 
اینکه گویی دولت، رسانه ها، فناوری ها 
و شرکت های بزرگ دارویی دست به 
دست هم داده اند تا به مردم بقبوالند 
که اوضاع بــه این زودی هــا نرمال 

نخواهد شد.
حاال فقط یک چیــز انکارناپذیر بود؛ 
جریان به راه افتــاده در خیابان ها که 

هر آن می توانســت از کنترل خارج 
شــود. معترضــان با پرچــم صلیب 
شکســته و پرچم های کنفدراسیون 
 GoFundMe .در شهر می چرخیدند
جمع آوری کمــک مالی برای کاروان 
آزادی را معلــق و اعــالم کــرد که 
اهداکنندگان دو هفته فرصت دارند 
تــا پول خود را قبل از ارســال آن به 
موسسات خیریه  پس بگیرند. پلیس 
نیز شروع به دستگیری افراد کرد. اما 
هیچ کدام از این اقدامات باعث نشد که 
کسی احساس کند که اوضاع تحت 

کنترل در آمده است.
ارزیابی و درک نخســت وزیر ترودو 
از این اتفاق کامالً اشــتباه بود. او در 
اولین دوشنبه پس از اعتراضات گفت: 
»درســت اســت که این همه گیری 
برای همه کانادایی ها ناخوشایند بوده، 
اما اعتراض؟ نه! این کار باید متوقف 

شود.«
اگر او در خیابان ولینگتون، روبه روی 
ســاختمان پارلمان، روبــروی مرکز 
خرید و بنای یادبود جنگ می آمد و 
چند دقیقــه ای با معترضان صحبت 
می کرد، می فهمید که خیر، متوقف 

نمی شود.
آنچه در کانادا اتفاق می افتاد، بزرگتر و 

فراتر از دستورات او بود.
این کاروان را کامیــون داران هدایت 
می کردند، اما فریاد آن ها در مخالفت 
با زندگی تحت کنترل دولت، تعداد 
بیشــماری از مردم را به خیابان های 
یــخ زده آورد تا اعالم کنند که رأی و 
نظر آنها نادیده گرفته شــده  است و 
بهتر است که دولتمردان نگاهی هم به 
افزایش مصرف مواد مخدر، خودکشی، 

جنایت و ناامیدی بیاندازند.

کمال پانــو، ۳۳ ســاله، یک مهاجر 
ســیک و راننده کامیونی از مونترال 
بــود. او به واکسیناســیون اعتقادی 
نداشــت و مصونیت طبیعی را تایید 
در  می کرد. محدودیت هــای کووید 

اســتان کبــک دیگــر از تحمل او 
خارج شــده و تصمیــم گرفته بود 
که به این کاروان ملحق شــود. او و 
همسرش خرید مواد غذایی خود را 
 Costco عمده فروشی  فروشگاه  در 
انجام می دادند تا اینکه دولت تصمیم 
گرفت که واکسن نشده ها را از ورود 
به فروشــگاه های بــزرگ منع کند. 
از آن زمــان، صورتحســاب ماهانه 
خواربار فروشی آنها 200 دالر بیشتر 
شــده بود. او می گفــت: »ما قبالً به 
قیمت چیــزی که می خریدیم، نگاه 
نمی کردیم. اما اکنون، بعضی از اقالم 
را حذف می کنیم، چون پول زیادی 

نداریم.«
پیتر، 2۸ ســاله، یــک کامیوندار از 
انتاریو بود که اعتقاد داشت شکافی 
عمیق بین مردم در سراســر کشور 
ایجاد شــده اســت. او از زمانی که 
دســتور فرامرزی واکسن در اواسط 
ژانویه صادر شــد، بیکار شده بود و 
می گفت که از زدن واکســن امتناع 
کــرده، زیرا از نظر او همه چیز کاماًل 
سیاسی شــده بود و نمی دانست به 
چه کسی باید اعتماد کند. او از ذکر 
نام خانوادگی خود امتناع کرد، زیرا 
نمی خواست دولت به سراغش بیاید 

و نیاز داشت کارش را حفظ کند.

ایــن موضــوع را بارهــا و بارها از 
کامیون داران شــنیدم و اصالً دور 
از ذهن نبــود. CTA به طور علنی 
از کاروان آزادی انتقــاد کرده و در 
بیانیه ای که در 2۹ ژانویه منتشــر 
کرده بــود، خطاب به کامیون داران 
حاضر در اتاوا گفته بود: »رفتار امروز 
شما نه تنها بر شــما و خانواده تان 
تأثیر می گذارد، بلکه زندگی تمام  
شاغلین این صنف را تحت تأثیر قرار 
خواهــد داد.« از نظر کامیون داران، 
دولت با کسانی که واکسینه نشده 

بودند، مانند زباله رفتار می کرد.
تئو 2۴ ســاله نیز همین احساس 
را داشــت. گرچه او راننده کامیون 
نبود و قبالً در یک شــرکت بزرگ 
حسابداری کار می کرد، مثل کامیون 
داران عصبانی بــود و می گفت که 
شــرکتش با او مانند یک شهروند 
درجــه دو رفتار می کــرده، چرا؟ 
چون از زدن واکســن امتناع کرده 
بود. او به واســطه یک عارضه قلبی 
ارثی نتوانسته بود واکسن کووید را 
دریافت کند اما معافیت پزشکی نیز 
نداشــت. در محل کار، او را مجبور 
می کردند که مدام ماســک بزند و 
تحقیرش می کردند؛ این بود که او 

مجبور به استعفا شده بود.
برادرش، لوکاس، که 21 ســال داشت، 
نیز به دالیل مشــابه واکســینه نشده 
بود و قصد داشــت به دانشکده حقوق 
برود، اما از آنجایی که واکســینه نشده 
بود، مجبور شــد فقط دوره های آنالین 
را بگذرانــد. برخــی از دوره هایــی که 
برای فارغ التحصیلی نیاز داشــت، فقط 
حضوری ارائه می شدند و حاال آینده او 

نامشخص شده بود.
بســیاری از کامیوندارانی که از ونکوور، 
وینیپگ و شهر کبک آمده بودند، همین 
دغدغه ها را داشتند. گذران زندگی واقعاً  
برایشان سخت شــده بود: اجاره، برق، 
مواد غذایی و خالصه همه چیز. تقریباً 
همه کســانی که از طبقه فقیر یا حتی 
متوسط   بودند، در بدهی فرو رفته بودند 
و می گفتند که چنین شکاف سرمایه ای 
را در آمریکا انتظار داشتند، اما در کانادا 

نه.
با این تفاوت که این شــکاف حاال بین 
کسانی که از دستورات و محدودیت های 
جدید حمایت می کردند و کســانی که 
حمایت نمی کردند، ایجاد شــده بود و 
شکستگی عظیم و عجیبی در صفوف 

مردم به وجود آورده بود.
مکنزی، 2۴ ســاله، اهل اتاوا، به عنوان 
بارمن در رســتورانی در مرکز شــهر و 
نزدیــک به پارلمــان کار می کرد. او به 
کووید مبتال شده و معتقد بود که این 
انتخاب حق اوست که واکسن را دریافت 
کند یا نکند. او ضد واکسن نبود، اما از 
نظر او کووید مشــابه ماالریا یا آنفوالنزا 
نبود. کشــورهای اروپایی مانند آلمان 
و ســوئیس مصونیت پس از ابتال را به 
عنوان جایگزینی برای واکسیناسیون به 
رسمیت شناخته بودند، اما کانادا، مانند 

ایاالت متحده، این را قبول نداشت.
شرایط از دید او واقعا مسخره بود، زیرا او 
اجازه داشت در رستوران کار کند و غذا 
سرو کند اما اجازه نداشت در رستورانی 

که کار می کند، غذا بخورد.
کریس، یک راننده کامیون ۴0 ساله از 
تورنتو، گفت که خودش واکسینه شده 

است تا بتواند شغلش را حفظ کند،
ادامه در صفحه بعد
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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All-New Program From New York • With Live Orchestra 

China Before Communism

“A Must-See!” —Broadway World

 امــا شــرکت کردن او در تظاهرات، 
خانواده اش را از هم پاشــیده اســت. 
پدرش به صورتش تف انداخته و گفته 
که لیاقت نام خانوادگی اش را ندارد؛ 
زیرا حاضر نشده فرزندانش را واکسینه 
کند و با مادرش بارها مشاجره داشته 

است.
مت سیم، ۴۳ ساله، که از کره جنوبی 
به کانادا مهاجرت کــرده بود، مدیر 
عملیات یــک اســتارت آپ فناوری 
اطالعــات در تورنتو بــود و به همراه 
همسرش به اعتراضات به اتاوا پیوسته 
بود. او پس از ابتال به کووید و بهبودی، 
نســبت به هیستری ناشی از واکسن  
بدبین بود. خانواده او در کره جنوبی، 
بحران مالی آســیایی سال 1۹۹7 را 
پشت سر گذاشته بودند و همین امر 
او را نسبت به رسانه ها، دولت و به طور 
کلی نسبت به قدرتمندان بدبین کرده 
بود. به اعتقــاد او، گروهی در قدرت 
وجود دارد که همیشه موفق می شود 
در میان توده مردم وحشت ایجاد کند 

زهرا فرودی )نشریه مداد(و سرمایه های عمومی را از بین ببرد.

حرکــت کاروان آزادی، یک حرکت دنباله از صفحه قبل
غافلگیرانه بود. برخالف ایاالت متحده، 
کانــادا هرگز اعتراضات گســترده و 
نافرمانی مدنــی را در این مقیاس به 

خود ندیده بود.
طــی روزهای بعــد، کامیــون داران 
مسیر اصلی را که ویندزور، انتاریو، و 
دیترویت، میشیگان را به هم متصل 
می کند، مسدود کردند؛ مسیری که 
روزانه حدود هشت هزار کامیون از آن 
عبور می کنند و 25 درصد تجارت بین 
دو کشور را میسر می کند. اسکات مو، 
نخست وزیر ساسکاچوان، در پی این 
واکسیناسیون  سیاست  پایان  اتفاق، 
استان خود را اعالم کرده و گفت که 
زمان آن رسیده که شکاف  ایجادشده 

در جامعه التیام یابد.
جوئل الیــت باند، یکــی از اعضای 
برجســته پارلمان کبــک و یکی از 
اعضای حزب لیبــرال، حزب ترودو 
و دولــت فــدرال را به شــدت مورد 
انتقاد قــرار داد و گفت که دولت به 
جای اســتفاده از رویکردی مثبت  و 
وحدت بخش، بیشتر بین مردم تفرقه 
می اندازد«. کامیــون داران می گویند 

تا زمانی که محدودیت های اجباری 
و قرنطینه ها لغو نشــود، اتاوا را ترک 

نخواهند کرد.
همبســتگی خاصــی بین مــردم و 
کامیــون داران ایجاد شــده بود. در 
هلســینکی، فنالنــد، و ولینگتون، 
نیوزلنــد و نیس فرانســه، تظاهرات 
مشابهی به راه افتاده بود. کامیون داران 
هلند، اســترالیا و ایاالت متحده نیز 
می کردند.  سازماندهی  را  اعتراضاتی 
در بین آمریکایی هایی که به اتاوا رفته 
بودند، صحبت هایی شــنیده می شد 
از اینکه بــه زودی تجمعات بزرگی 
در واشــنگتن دی سی شکل خواهند 

گرفت.
برای برخــی از معترضان، دیدن این 
چنددستگی در کانادا واقعا ناامیدکننده 
از کامیــون داران در  بود. بســیاری 
این فکر بودنــد که به ایاالت متحده 
مهاجــرت کننــد. بااین حــال، آنها 
همچنان احساس می کرند که به مردم 
و کشورشــان دینی دارند و باید برای 

حفظ ارزش های کانادا مبارزه کنند.

عدم شناسایی تراکنش های مشکوک 
در حمایت از کاروان آزادی

مداد- به گزارش سی.تی.وی، معاون 
مدیر اطالعات آژانس اطالعات مالی 
کانادا اعالم کــرد علی رغم نگرانی ها 
ناشی از منابع مالی کمک به کاروان 
گزارش هــای  در  افزایشــی  آزادی، 
مشــاهده  مشــکوک  تراکنش های 
نکرده اســت. الزم به توضیح اســت 
هرچنــد ســایت های تأمیــن مالی 
جمعی که برای حمایت از اعتراضات 
کامیون داران استفاده می شدند، تحت 
نظارت این آژانس قرار نمی گیرند، اما 
زمانی که پــول از طریق کانال های 
دیگر جریان می یابــد، تراکنش های 

مشکوک عالمت گذاری می شوند.
 GoFundMe پیش از اینکه پلتفرم
خدمات خود را روی کمپین کاروان 
آزادی ببنــدد، بیــش از 10 میلیون 
دالر برای این کاروان جمع آوری شد. 
از آن زمان، این کاروان به وب ســایت 
پلتفرم  عنــوان  به   GiveSendGo
اصلی مالی خــود روی آورد. در این 
پلتفرم بیش از هشت میلیون و ۴00 

هزار دالر جمع آوری کرده است.
گفتنی است بر اســاس برنامه ریزی 
پلتفــرم  نماینــده  انجام شــده، 
GoFundMe در ســوم مــارس در 
مقابل کمیته امنیت عمومی و امنیت 
ملی مجلس نمایندگان حاضر می شود 
تا در مورد مشــارکت این پلتفرم در 
میزبانی کمپین جمع آوری کمک های 

مالی شهادت دهد.

مرکز تجزیــه و تحلیل تراکنش های 
کانــادا  گزارش هــای  و  مالــی 
پیشگیری  شناسایی،   )FINTRAC(
و بازدارندگی از پول شــویی و تأمین 
مالی فعالیت های تروریستی در کانادا 
را تسهیل می کند. باید توجه داشت 
که این مرکز به تنهایی یک سازمان 
مجــری قانون یا تحقیــق در زمینه 
امور قانونی محســوب نشده و صرفاً 
بر انطباق عملکــرد بنگاه های مالی، 
کازینوها، مشــاغل خدمــات پولی، 
امالک و مســتغالت و غیره با قوانین 

موجود نظارت می کند.
نماینده پلتفرم GoFundMe در این 
رابطه توضیح داد: »با اینکه بسیاری 
از اهداکنندگان بــه جنبش کاروان 
کامیون داران خود را به عنوان ناشناس 

معرفی کرده اند، برای اهدای کمک، 
باید اطالعات شــخصی و پرداختی 
را که توسط مشــاغل خدمات پولی 
مانند Paypal و Stripe جمع آوری 

می شود، ارائه کنند.«
کمیته امنیت عمومی و امنیت ملی 
مجلــس نمایندگان روز پنج شــنبه 
رأی گیــری کرد تا در مــورد پلتفرم 
GoFundMe و افزایش افراط گرایی 
خشونت آمیز با انگیزه ایدئولوژیکی و 
تأثیر بازیگــران خارجی و داخلی در 
تأمین مالی و حمایــت از ایدئولوژی 
های افراطی خشــونت آمیز در کانادا 
شــده، تحقیق و تفحص انجام  شود. 
 Paypal،  به همین دلیل نمایندگان
Stripe و GiveSendGo نیــز برای 

شهادت دعوت شده اند.

»زمان بازاندیشی«  بریتیش کلمبیا 
کمکی به تازه مهاجران برای خرید خانه نمی کند

اتحادیه امالک و مستغالت بریتیش 
کلمبیا می گوید که »زمان بازاندیشِی« 
برنامه ریزی   )cooling-off period(
شده ی این اســتان برای خرید خانه 
کمک چندانی به مهاجران تازه وارد در 
گرفتن بزرگ ترین تصمیم خرید خود 
برای ساختن زندگی شــان در کانادا 

نخواهد کرد.
به گــزارش هفته و به نقــل از »نیو 
کانادین مدیا«، بریتیش کلمبیا در نظر 
دارد در بهار امسال قانونی را ارائه کند 
که فــروش مجدد امالک و خانه های 
نوساز مستلزم زمان بازاندیشی شود. 
این تغییر مانند مهلــت مصالحه یا 
مذاکره اســت که هم اکنــون هم در 

پیش فروش آپارتمان ها وجود دارد.
زمان بازاندیشی مهلتی محدود است 
که در آن خریــداران می توانند نظر 
خــود را تغییر دهند و خرید را بدون 

عواقب قانونی لغو کنند.
اما به گفته دارلین هایده، مدیر اجرایی 
اتحادیه امالک و مستغالت بریتیش 
بازاندیشــی »احتماالً  کلمبیا، زمان 
با عواقب منفی ناخواســته ای همراه 

است«.
هایده می گوید که اگر خریداران بخت 
بازگشت به یک پیشــنهاد را داشته 

باشند، ممکن اســت پیشنهادهایی 
بیشــتر را ارائــه دهنــد و در نتیجه 
تقاضاها برای هر ملک معین افزایش 

پیدا کنند.
او می افزایــد: »بــه دلیــل افزایش 
مهاجرت، خریدارانی بیشــتر در بازار 
هستند و این موضوع به رقابت برای 

تصاحب خانه ها می انجامد.«
کانــادا در این ماه اعالم کرد که قصد 
دارد حدود 1.۳ میلیون مهاجر جدید 
طی ســه سال آینده جذب کند تا به 
جبران کمبود نیــروی کار و تقویت 
رشــد اقتصادی پــس از همه گیری 

کمک کند.
رَِمکــس، یــک ســازمان امالک و 
مســتغالت پیشــرو در کانادا، گفته 
است که چالش های بازار کار و کاهش 
نرخ باروری نیاز به مهاجرت را توجیه 

می کند.
این موسســه در گزارشــی با عنوان 
مبــارزه ی تازه مهاجــران در میدان 
کانادایــی  مســتغالت  و  امــالک 
گران قیمت می گوید: »از سوی دیگر، 
هجــوم خریداران مســکن می تواند 
مشکل کمبود عرضه را تشدید کند.«

طبق نظرسنجی آروین ها یا تجربیات 
تهیه ی مســکن آمار کانــادا، از هر 
پنج تــازه وارد، دو نفر از وضعیت بازار 
مسکن کانادا در سال 201۸ ناراضی 
بودند. این مطالعه نشان داد که تنها 
۶۳ درصد از مهاجران اخیر از وضعیت 
مسکن خود راضی بوده اند که کمتر 
از میانگین ملی اســت که ۸2 درصد 

است.
بازاندیشــی  »زمان  می گوید:  هایده 
پاسخی برای کاهش استرسی نیست 
که مصرف کنندگان در حال حاضر در 

معامالت امالک با آن رویاروی اند«.

توصیه هایــی بــرای حمایــت از 
مصرف کنندگان

توصیه های اتحادیه امالک و مستغالت 
بریتیش کلمبیا در راستای حمایت از 

مصرف کننده چنین اند:
* مهلــت دادن به خریــداران برای 
تحقیق درباره ی یک ملک قبل از ارائه 

پیشنهاد؛
* کمک به مصرف کننــدگان برای 
تصمیم گیری آگاهانه تر در سناریوهای 
پیشنهادی متعدد از طریق همکاری 
با ذینفعان بخش امالک و مستغالت؛

* حصول اطمینان از دسترسی فوری 
خریداران احتمالی به اطالعات مرتبط 
با اجبــاری کردن اظهارات افشــای 

دارایی؛
*  افزایش اســتانداردهای صالحیت 

ورود برای دارندگان مجوز جدید.

مهاجران با تحصیالت کانادایی
 بیشتر از دیگران درآمد دارند

گزارشی تازه نشــان می دهد که مهاجران با تحصیالت کانادایی نسبت 
به مهاجرانی که تحصیالتشان را در بیرون از کانادا طی کرده اند، به طرز 

چشمگیری درآمد بیشتری دارند.
به گزارش هفته، به نقــل از »پای نیوز«، افزون بر این یافته، گزارش دو 
ســازمان دولتی – وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا و آمار 
کانادا – نشان می دهد که تجربه کار کانادایی که دانشجویان بین المللی 
هنگام تحصیل و پس از آن به دست می آورند، به افزایش درآمد می انجامد.
در این گزارش آمده است که تعداد مهاجران با تجربه تحصیلی در کانادا 
به طرز چشــمگیری افزایش یافته است. سهم مهاجران اقتصادی که در 
کانادا تحصیل کرده اند از ۶ درصد در ســال 2000 به ۳۸ درصد در سال 

201۹ رسیده است.
راندال مارتین، مدیر اجرایی انجمن آموزش جهانی بریتیش کلمبیا، گفته 
اســت: »این مطالعه تأییدی است بر آن چه بخش ما زمانی گفته است. 
از بســیاری جهات، دانشجویان بین المللی مهاجرانی ایده آل اند، زیرا هم 
جوان اند و هم دســت وپاگیری های داشتنن خانواده را ندارند، باهوش اند 
و چندزبانه، نیز جاه طلب و پرجنب وجوش. همچنین در دانشــگاه های 

کانادایی آموزش دیده اند.«
مارتین می افزاید: »همه ی این ها ســبب می شود که که این گروه بیش 
از میانگین به موفقیت و نتایج اقتصادی چشمگیر دست یابند. کانادا به 

راستی بهترین کشور روی زمین برای تحصیل است.«
گفتنی است که در سال 201۹، بیش از 5۸ هزار دانش آموخته ی دوره ی 
متوســطه در برنامه های مهاجرتی پذیرفته شــدند. در سیستم ارزیابِی 
مهاجران اقتصادی، متقاضیان از نظر توانایی زبان انگلیسی یا فرانسوی، 
ســطح تحصیالت، ســابقه کار و تجربه تحصیل در کانادا امتیازبندی 

می شوند. 
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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«

بازداشت و کار اجباری 
مهاجران اوکراینی در کانادا 
در دوران جنگ جهانی اول

این روزها اخبار تجاوز نظامی روسیه 
به اوکراین داغ است و سیاستمداران 
کانادایی برای اعمال تنبیهات مختلف 

علیه روسیه، از هم سبقت می گیرند.
اما اگر حوصله داشته باشید تا کتاب 
نه چنــدان قطور تاریخ کانــادا را با 
هم ورق بزنیم، بــه روایتی دردناک 
خواهیم رسید که در آن کانادایی های 
اوکراینی تبار به دلیل ملیت شان مورد 
ظلم، تبعیض و خشونت سیستماتیک 

دولت و مردم کانادا قرار گرفتند.
در آن ماجــرا کــه در زمــان جنگ 
جهانی اول رخ داد، دولت وقت کانادا 
با اعالم شرایط اضطراری ویژه دوران 
جنگ، زندگی ده ها هــزار کانادایی 
اوکراینی تبــار را نابود، اموال شــان را 
مصادره و خودشان را وادار به کوچ و 
کار اجباری در کمپ های مخصوص 

نمود.
این برگ ســیاه از تاریــخ کانادا در 
ســایه ی ایجاد وحشــت عمومی از 
دشمنی فرضی و »انسانیت زدایی« از 
یک گروه اقلیت با »غریبه« خواندن 
آنها، میسر شد که باعث شد این اتفاق 
ناگوار حمایت رسانه ای و مردمی هم 

داشته باشد.
اولین اقدام جدی برای بازداشت، کوچ 
اجباری و کار اجباری برخی مهاجران 
در کانادا طی دوره جنگ جهانی اول 

صورت گرفت.
طی سال های 1۹1۴ تا 1۹20، بیش 
از هشــت هــزار و 500 مــرد، زن و 
کودک به دستور دولت، مجبور شدند 
خانه و کاشــانه خود را ترک کنند و 
در مناطقــی دیگر از کانادا ســاکن 
شوند. این افراد، تازه مهاجرانی بودند 
که از مجارســتان، اتریــش، آلمان و 
امپراطوری عثمانی به کانادا مهاجرت 
کرده بودند. اما بیشتر آنها، از مناطق 
غربی اوکراین به کانــادا آمده بودند. 
برخــی از آنها تابعیــت بریتانیایی یا 
کانادایی داشتند و بعضی  از آنها حتی 

متولد کانادا بودند.
همه این افراد به 2۴ اردوگاه مختلف 
در سراســر کشور فرســتاده شدند. 
شماری از آنها مجبور بودند به عنوان 
کارگر در پروژه های عمرانی جنگلی 
به فعالیت بپردازند. همچنین خانه ها 
و همه اموال این افراد توســط دولت 
توقیف شد و هرگز به آنها بازگردانده 

نشد.

تبعیض و نژادپرستی

ریشــه های اقدامات صــورت گرفته 
طــی دوره جنگ جهانــی اول علیه 
اوکراینی هــای مهاجر را باید در دوره 

زمانی پیش از جنگ جست.
بین ســال  1۸۹1 تا شــروع جنگ 
جهانی، حدود 170 هــزار اوکراینی 
بــا امید دســتیابی بــه زمین هایی 
رایگان وارد کانادا شــدند. اما نگاهی 
که در کانادا نســبت بــه آنها وجود 
داشــت، اصال مثبت نبــود. با وجود 
اینکه مهاجران اهل اروپای شــرقی 
سفیدپوست هستند، در طبقه بندی 
روزگار، سفیدپوســت  آن  عامیانــه 
محســوب نمی شــدند و از اصطالح 
»غربیه« برای آنها اســتفاده می شد. 
در نتیجه، رفتارهایی نژادپرستانه علیه 
آنها صــورت می گرفت. از نظر برخی 
کانادایی هــا، این مهاجــران افرادی 

»کثیف« و »رعیب دون پایه« بودند.

جالب است بدانید که این اظهارات نه 
در خفا، بلکه به شکلی عمومی و حتی 
در قالــب مقاالتی در روزنامه های آن 

دوران منتشر می شد.

قانون اقدامات ویژه دوران جنگ

طی جنگ جهانی اول، هزاران نفر با 
اســتناد به قانون موسوم به اقدامات 
 War Measurement( ویژه جنگ 
Act( بازداشــت شــدند. این قانون 
در 22 اوت 1۹1۴ توســط پارلمان 
تصویب شــد. بر اســاس این قانون، 
دولت می توانســت آزادی های مدنی 
را تعلیق کرده و برخوردی بر اساس 
تشــخیص خودش انجــام دهد. بر 
اساس این قانون، دولت اصال نیازی به 
تصویب قوانین در سنا و مجلس عوام 
نداشت و می توانست مقرراتی که الزم 

می دانست را تدوین و اجرایی کند.
بر اساس دستور دولت، عنوان »طرفدار 
 enemy( »دشــمن در خاک خودی
aliens( به مهاجرانــی که در چند 
کشور مشخص به دنیا آمده بودند و 
یا والدین شان اهل آن کشورها بودند 
داده شد. تعداد این افراد به حدود ۸0 
هزار نفر می رسید. این مهاجران باید 
اطالعاتی کامل درباره خودشــان به 
دولت ارائه می کردند و زندگی شــان 
تحت کنترل پلیس درمی آمد. آزادی 
بیان، جابه جایی و کار این افراد نیز با 

محدودیت هایی روبرو شد.
در ســال 1۹17، قانون انتخابات در 
 Wartime Elections( زمان جنگ 
Act( در کانادا تصویب شد. بر اساس 
این قانون، کســانی که پس از مارس 
1۹02 وارد کانادا شده بودند، حق رای 
خود را از دست می دادند. با این قانون، 
این مهاجران دیگر نمی توانســتند با 
رای دادن به احــزاب مخالف دولت، 
اعتراضی مدنی نســبت به رفتارهای 
نادرســت صورت گرفتــه علیه خود 

داشته باشند.
جالب اینجاست که در سال 1۹17، 
همســران و دختران آن دســته از 
ســربازانی که طی جنگ جهانی اول 
در ارتش کانادا خدمت می کردند، از 
حق رای برخوردار شدند. اما در همین 
حال، هزار نفر با برچســب »طرفدار 
دشمن در خاک خودی« از حق رای 

محروم شدند.

اردوگاه های کار

در  تبعیدی هــا  ایــن  از  بســیاری 
پارک های طبیعی غرب کانادا به کار 
اجباری واداشته می شدند. از این افراد 
برای ساخت راه  و نیز باز کردن مسیر 

جنگلی استفاده می شد.
شــرایط ســختی بر این اردوگاه ها 
حاکم بود. نگهبانان نیز گاهی اوقات، 
داشتند.  خشــونت آمیزی  رفتارهای 
بســیاری از این رانده شدگان از خانه 
و کاشــانه، از وضعیتی کــه در این 
اردوگاه ها داشتند، راضی نبودند. این 
نارضایتی گاهی در قالب اقداماتی مثل 
کــم کاری در انجام وظایف محوله به 

آنها نمود می یافت.

البته برخی از ایــن افراد ناراضی نیز 
دســت به فرار می زدند و حتی یک 
بــار در یک از اردوگاه هــا در انتاریو، 
شورشــی 1200 نفره شکل گرفت. 
برای سرکوب این شورش که در می 

1۹1۶ ایجاد شد، سیصد سرباز وارد 
عمل شدند.

روی هــم رفتــه، 107 نفــر از این 
تبعیدی ها، جان خود را دور از خانه و 
کاشانه از دست دادند. شش نفر حین 
تالش برای فرار، با شــلیک مستقیم 
نگهبانان کشته شدند. بقیه نیز به دلیل 
بیماری های مسری، آسیب های ناشی 
از کار و نیز خودکشی، جان خود را از 
دست دادند. بیشتر این جان باختگان 
در قبرهایی بی نام و نشــان، به دور از 

خانواده و عزیزان شان دفن شدند.

آزادی مشروط

در دوره جنــگ، بســیاری از مردان 
در جبهــه حضــور داشــتند و بــه 
همین دلیل، نیاز شدیدی به نیروی 
انســانی برای کار در مزرعه و انجام 
پروژه های مختلف وجود داشت. بین 
سال های 1۹1۶ و 1۹17، بسیاری از 
ازای اعالم آمادگی  تبعیدشدگان در 
برای انجام این کارها، توانستند آزادی 
مشروط دریافت کنند. به این کارگران 
دستمزد هم پرداخت می شد، اما این 
دستمزد توسط مقامات دولتی ناظر بر 

کار آنها توقیف می شد.
تحوالت سال 1۹17 شوروری، موجب 
تغییر اوضاع شــد. صــدای انقالب 
بولشوویکی و تاکید بر حقوق کارگران 
به کانادا هم رســید. به این ترتیب، 
اقدامات اعتراضی مختلفی از ســوی 
اما  این تبعیدشدگان صورت گرفت. 
دولتی ها هم ســاکت ننشستند و با 
دستگیری بســیاری از آنها، صدای 

معترضان را خاموش کردند.

اسناد دولتی و روایت های شخصی

روایت هــای شــخصی چندانــی از 
وقایع آن روزگار در دسترس نیست. 
بسیاری از این تبعیدشدگان از بیان 

تجربیات و خاطرات تلــخ  آن دوره، 
هراس یا شرم داشتند و حتی از بیان 
آن برای اعضای خانواده یا دوســتان 
هم خــودداری می کردند. همچنین 
بسیاری از اسناد رسمی مربوط به این 
موضوع طی چند دهه آینده، به شکلی 
عمدی از بین رفتند که همین موجب 
شــد نتوانیم شناخت خوبی از بخش 
قابل توجهی از این رویداد تاریخی به 
دســت آوریم. با این وجود، همچنان 
منابعی برای آگاهــی از آن وقایع آن 

دوره وجود دارد.

تالش برای عذرخواهی رسمی دولت

نخســتین تالش ها برای فشــار به 
دولت به منظور عذرخواهی رســمی 
بابــت اقدامات صــورت گرفته علیه 
اوکراینی تباران، در سال 1۹7۸ آغاز 
شد. نیک ســاکالیوک )از بازماندگان 
آن دوره( بــه بیــان تجربیاتــش از 
تبعید در چندیــن اردوگاه مختلف 

پرداخــت. حــدود یک دهــه بعد، 
گرفت.  صــورت  اقدامات جدی تری 
اتحادیه آزادی های مدنی کانادایی های 
اوکراینی تبــار )UCCLA( مهم ترین 
سازمانی بود که در این جنبش حضور 

داشت.
مری منکو هسکت دومین بازمانده ای 
بود کــه کمک زیادی به این جنبش 
کرد. او کــه متولد مونترال بود، او در 
شــش ســالگی به همراه خانواده به 
اردوگاهی در کبک تبعید شــد و در 
آنجــا، خواهر کوچک خــود را نیز از 
دســت داد. خانم هسکت می گفت 
جبران گذشــته به معنای پرداخت 
پول به بازماندگان نیست. او به عنوان 
یکی از رهبران این جنیش بر این باور 
بود که جامعه معاصر نباید خسارت 

اشتباهات چند دهه پیش را بپردازد.
ژانویــه 1۹۹2، یــک شــرکت  در 
حســابداری در گزارشــی اعالم کرد 
ارزش آسیب هایی که به تبعیدشدگان 
جنگ جهانی اول وارد شد بین ۶/21 

تا 5/۳2 میلیون دالر )بر اساس ارزش 
دالر در سال 1۹۹1( بود. با این وجود، 
این گــزارش بــه عذرخواهی دولت 
نیانجامید. همچنین هیچ تالشی برای 
دریافت خسارت از دولت کانادا صورت 

نگرفت.
تالش های مختلف همچنــان ادامه 
داشــت. بخش قابل توجهــی از این 
اقدامــات، در قالب کارهای فرهنگی 
صــورت می گرفــت. مثــال اتحادیه 
آزادی هــای مدنــی کانادایی هــای 
اوکراینی تبــار )UCCLA( هــم بــا 
اجرای یک سری برنامه ها مثل نصب 
تاریخی،  یادبودهایی  یا  مجســمه ها 
کوشید آگاهی عمومی نسبت به وقایع 

آن دوران را افزایش دهد.

ادامه تالش ها برای جبران گذشته

محافظه کار  )عضــو  مــارک  اینکی 
مجلس عوام( از جمله کســانی بود 
که نقش مهمی در پیشــبرد اهداف 
این جنبش داشت. او در سال 200۴، 
طرحی را به پارلمان برد که بر اساس 
آن، بی عدالتی هایــی کــه در حــق 
کانادایی های  سایر  و  اوکراینی تباران 
اروپایی تبار طی جنــگ جهانی اول 
شده بود، به رسمیت شناخته می شد. 
آقای مارک همچنین از دولت فدرال 
خواست یک سازمان برای آموزش و 
ترویج رواداری در کانادا تاسیس کند. 
این طرح باالخره در 25 نوامبر 2005 

تصویب شد.
همچنین در ســال 200۸، صندوقی 
برای بزرگداشت قربانیان کوچ اجباری 
و نیــز اجــرای پروژه هــای مختلف 
آمــوزش و ترویــج رواداری در کانادا 

شکل گرفت.

اشتباهی که تکرار شد

طی جنــگ جهانی اول، بســیاری 
از افــرادی که از کشــورهای اروپای 
شرقی به کانادا مهاجرت کرده بودند، 
بــا برخوردهای نژادپرســتانه و کوچ 
اجباری روبرو شــدند. ایــن رفتارها 
فقــط و فقط به اصالت نــژادی این 
افراد مربوط می شد. متاسفانه چنین 
رفتارهایــی در جریان جنگ جهانی 
دوم و نیــز بحران اکتبر 1۹70 تکرار 

شد.
مری منکو هسکت )بازمانده مونترالی 
تبعیــد اوکراینی تبــاران( می گوید: 
»آنچه بر ســر ما آمد، اشتباه بود. از 
آنجا که هیچ کسی نکوشید اتفاقات 
تلخ آن روزها را به خاطر آورد و از آن 
درس بگیرد، این اتفاقات دو بار دیگر 
در تاریخ تکرار شد. شاید این اشتباه 
)درس نگرفتن از تاریخ(، اشتباهی به 

مراتب بزرگ تر باشد.«

یک خانواده اوکراینی در کبک در حدود سال 1911

یکی از اردوگاه های تبعیدی های اوکراینی در کانادا

سپهر صادقی
منبع: نشریه مداد
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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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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

اخبار جدید درباره پرونده ربوده شدن الناز حاج تعمیری و منتشر شدن عکس چهره مجروح او
بعد از گذشت ۴۸ روز از ربوده شدن 
الناز حاج تعمیری؛ تصویری تازه ای از 
او منتشــر شده که او را با بخیه هایی 
روی پیشانی نشان می دهد. این عکس 
مربوط به حمله ای اســت که قبل از 
ربوده شــدن او در پارکینگ خانه اش 
در ریچموند هیل برایش اتفاق افتاد. 
سه نفر با ماهیتابه به سر او کوبیدند؛ 
به نحوی که ســر او ۳5 تا ۴0 بخیه 
خورد. این عکس ضمیمه گزارشــی 
است که سی بی سی تهیه کرده و در 
آن وکیل خانواده الناز بار ها سؤال هایی 
را مبنی بــر اینکه پلیس امنیت او را 

جدی گرفته است؛ مطرح می کند.
بــه گــزارش هفته، به نقل از ســی 
بی سی، الناز حاج تعمیری، ۳7 ساله، 
در 12 ژانویه 2022 از خانه بستگانش 
در ساحل واساگا، انتاریو ربوده می شود 
اما هنوز پــس از نزدیک به دو ماه او 
همچنان ناپدید اســت. خانواده بار ها 
از مردم کمک خواســتند تا با انتشار 
عکس هــای النــاز و ضاربانــش در 
پارکینگ که تصاویرشــان ثبت شده 
بوده؛ به پیدا شدن الناز و شناسایی آن 
دو فرد کمک کنند. آن ها همچنین 
از عالمت شناســایی بسیار  همواره 
واضح روی پیشــانی او می گفتند که 
می تواند به شناسایی الناز کمک کند.

رســانه هفته نیــز بــرای کمک به 
شناسایی و پیدا شدن الناز، این تصویر 

دلخراش را منتشر کرده است.
منابع آگاه به ســی بی سی گفته اند؛ 
الناز از تــرس امنیت خود، بالفاصله 
پس از حمله ای که در پارکینگ به او 
شده بود؛ به ساحل واساگا نقل مکان 
می کند و نزدیک به سه هفته، بدون 
هیچ گونه حادثــه ای در آنجا ماند. او 
فقط دو روز قبل از ربوده شدن از خانه 
بستگانش خارج و برای پس گرفتن 
ماشــین، کامپیوتر و تلفن همراه از 
پلیس به تورنتو بزرگ می رود. پلیس 
وسایل الناز را برای بررسی ضبط کرده 
بوده. او در تاریــخ 10 ژانویه به خانه 

بستگانش بازمی گردد.
دوین بینز، وکیل که برای رسیدگی 
به این پرونده توســط خانواده حاج 
تعمیری استخدام شده؛ عنوان کرده 
اســت: »الناز همه چیز را )در رابطه 
با حفظ امنیتش( درست انجام داده 
بوده. او هــر زمان کــه الزم بوده با 
مقامات پلیس تماس می گرفته است 
و به )عملکرد( آن ها ایمان داشته که 
از او محافظت و به طور مؤثر مسائل را 
بررسی می کنند اما من نمی دانم که 
آیا پلیس آن طور که باید عمل کرده 

است.«
او که وکیل الناز بوده است، با اشاره به 
اینکه بر اساس تجربه او در تحقیقات 
مشابه و کار پزشکی قانونی، تقریباً سه 
هفته پلیس لوازم الکترونیکی الناز را 
برای جستجوی دستگاه های ردیاب؛ 
در اختیار داشــته؛ گفته است: »این 
مدت برای اینکه کار به درستی انجام 
کوتاه«  تکان دهنده ای  »به طور  شود؛ 

است!
سخنگوی پلیس منطقه ای یورک در 
بیانیــه ای این مورد که آیا بازرســان 

وسایل زن ربوده شده را برای بررسی 
دســتگاه ها یا نرم افزار هــای ردیابی 
گرفته اند یا نه؛ تأیید نکرده است و تنها 
عنوان داشته است: »این سرویس به 
دلیل تحقیقات در حال انجام جزئیاتی 
را در مورد هر مدرکی که کشف شده، 

منتشر نمی کند.«
لــورا نیکول اظهار داشــته که آن ها 
دستگاه های ردیاب را به عنوان بخشی 
از تحقیقات خود »توقیف کرده اند«، 
اما جزئیات دقیقی درباره تعداد و زمان 

کشف ردیاب ها ارائه نکرده است.
سی بی سی به نقل از منابع آگاه نوشته 
اســت: عالوه بر کشــف دو دستگاه 
نمایندگی  کارکنان  توســط  ردیاب 
که الناز از آنجا ماشــین گرفته بوده؛ 
قبل از حمله پارکینگ هم ســومین 
دســتگاه ردیاب نیز در لکسوس او، 
توسط پلیس پیدا می شود. این منابع 
می گویند مشخص نیست که پلیس 
آن ردیاب را در زمانی که بازرســان، 
خودروی او را به مدت سه هفته پس 
از حمله به گاراژ پارکینگ در اختیار 
داشتند، پیدا کرده اند یا اینکه ردیاب 

پس از ربوده شــدن او کشــف شده 
است.

نحوه تجزیه و تحلیل خودرو و لوازم 
الکترونیکی الناز حاج تعمیری، تنها 
یکی از چندین جنبه تحقیقات پلیس 
است که وکیل خانواده الناز به آن ها 
انتقاد دارد و می گوید: »علی رغم حمله 
به پارکینگ و شــواهدی که نشــان 
می داده، الناز در معرض خطر است، 
حفظ  برای  ســازمان یافته  برنامه ای 
امنیت او وجود نداشــته که شرایط 
ربوده شدنش بر این حرف مهر تأیید 

می زند.«
به گفته پلیس اســتان انتاریو، حاج 
تعمیــری در روز 12 ژانویــه حوالی 
ساعت ۸: ۳0 شــب توسط سه مرد 
که لبــاس پلیس پوشــیده بودند و 
مدعــی بودند حکم دســتگیری او 
را دارنــد، ربوده شــده. مظنونان بر 
صاحبخانه غلبه می کنند و الناز را از 
دست آن ها بیرون می آورند و با یک 
 RX خودروی شاســی بلند لکسوس
سفید می برند. دوین بینز با بیان این 
مطلب که چرا پلیس انتقال او به شهر 

کوچکی در 1۴5 کیلومتری شــمال 
تورنتو را قبول می کند؛ گفته اســت: 
»آنچه در شب ربوده شدن الناز اتفاق 
افتاد، واقعاً نشان نمی دهد که پلیس 
خانه او را تحت نظر داشته و اگر این 
موضوع درست باشد، گمان نمی رود 

که وضعیت الناز جدی گرفته شده.«
پلیس اســتان انتاریو به سی بی سی 
در رابطه با این موضوع که آیا پلیس 
منطقه ای یورک به سرویس استانی 
در مورد پرونده حاج تعمیری اطالع 
داده بوده؛ و به آن ها گفته بوده که او 
در ساحل واساگا پناه گرفته است؛ تا 

مهلت مقرر پاسخی نداده است.
پائوال دل ســید، مدیــر اولین مرکز 
کانادایــی که برای حمایــت از زنان 
و کودکان آزاردیده، خدمات رســانی 
می کند؛ به سی بی سی گفته: »پس از 
گزارش حمله به پلیس، انتظار می رفته 
که منابعی برای حفظ امنیت به الناز 
داده می شــود و او را به پناهگاه های 

امن وصل می کردند.«
الناز متولد ایران اســت و در ســال 
201۸ بــه کانادا آمده اســت. طبق 

اخبار منتشر شده از خانواده اش، او در 
صنعت حمل ونقل صادرات و واردات 
کار پیدا کرده بوده، اما او کار خود را به 
تازگی ترک کرده بوده و می خواسته 
یک کسب وکار در زمینه کیک سازی 
راه بیندازد. او در اکتبر سال گذشته 
رابطه خود را با دوست پسر سابقش 
محمد لیلو قطع کرده بوده و به گفته 
پلیس منطقه یــورک، در 1۹ نوامبر، 
الناز پس از اینکه دوست پسر سابقش 
به ســاختمان محل زندگی او آمده، 
با پلیس تماس می گیرد و ســرویس 
پلیــس به او می گویند: »افســران با 
دوســت پسر ســابق صحبت و به او 
توصیه کردند؛ نزدیک آن ساختمان 

نرود.«
پلیس اســتان انتاریو؛ محمد لیلو را 
به آزار و اذیت جنایی متهم و زندانی 
هم کرده اما بعد از چهار روز؛ به قید 
وثیقه آزاد می کند. او ماه گذشته در 
دادگاهی مجازی با وکیلش حاضر و 
قرار دادگاه بعدی برای او در 12 آوریل 
گذاشته می شود. منابع آگاه می گویند 
که آزار و اذیت جنایی ادعا شــده در 
هفته های منتهی به ناپدیدشدن الناز 

رخ داده بوده.
پسرعموی الناز که در ایاالت متحده 
زندگی می کند و نمی خواهد هویتش 
فاش شــود پیش از این درباره حمله 
21 دسامبر گفته بود: »الناز از ناحیه 
سر زخمی شده بود و ۳5 تا ۴0 بخیه 
خورده بــود. او دالیلی مبنی بر این 
داشــت که در زمان حمله اول پس 
از پیدا شــدن دستگاه های ردیاب در 
خودرویی که او اجاره کرده بود، تحت 

نظر قرار گرفته است.«
وکیــل باینز هــم زمــان حمله در 
پارکینگ را اندکی پس از آن می داند 
که حاج تعمیری، دستگاه های ردیاب 

را به پلیس منطقه ای یورک می برد.
پلیس در حال حاضر کسی را به ربودن 
الناز و یا حمله به او در پارکینگ متهم 

نکرده 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

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 اعالم میکند.
 از کلیه متقاضیان دعوت میشود  فرم های مرتبط را از وب سایت بنیاد 

دانلود کرده و تا  تاریخ 15 ماه جون 2022 ارسال نمایند. 
پرونده های ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند

برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 1۹77-۸00-  ۶0۴  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.
PO Box 91231, West Vancouver, BC, V7V 3N6

Website:www.cif-bc.com 

 مدرسه ایرانیان )ترم بهاری(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی وایجاد ارتباط بین نسل ها،
 دوره بهاری خود را برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن ، در محیطی آموزشی 

و شاد آغاز می کند. خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و 
پیشرفته، متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع شامل 

درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی است .
کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن به دایره لغات و مطالعه 

بیشتر در دسترس دانش آموزان این مرکز قرار دارد.
یو بی سی: دوشنبه ها : )۴-5:۳0()۳:۳0-5(

University Hill Secondary School (Room 2A2)
3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6

پورت مودی: سه شنبه ها: )۴-5:۳0()۳:۳0-5(
پورت مودی: جمعه ها: )۴-5:۳0()۳:۳0-5(

Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

وست ونکوور: چهارشنبه ها: )۴-5:۳0()۳:۳0-5(
W. Van. Community Centre (Dance/Fitness Room)

2121 Marine Dr. W. Vancouver
ریچموند: پنج شنبه ها: )۴-5:۳0()۳:۳0-5(

7700 Minoru Gate. Richmond
کوکیتالم و برنابی: شنبه ها: )11-12:۳0()10:۳0-12(

Dogwood Pavilion (Cards Room)
640 Poirier St. Coquitlam

وست و نورت ونکوور: شنبه ها : )2-۳:۳0()1:۳0-۳(
N. Van. City Library (Board Room)

120 W. 14th. St. N. Vancouver
لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل 551-۹5۹۳ )۶0۴ (

 یا ۶5۶۴-2۶1)۶0۴( با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

سینماگر مطرح هالیوودی ژیان قمیشی را متهم به آزار جنسی کرد
»ســارا پُلی«، بازیگر و فیلمساز که 
ایرانیان او را با بازی در قصه های جزیره 
در نقش سارا استنلی می شناسند، در 
یادداشــتی با نام »زنی که خاموشی 
ُگزید« از کتاب تــازه اش »دویدن به 
سوی خطر«، »ژیان قمیشی«، مجری 
نامی رادیو و تلویزیون و برنامه ســاز 
ایرانی تبار کانادایی، را به آزار جنسی 

متهم کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، بر پرده ی سینما، سارا 
پُلی اغلب آن قهرمانی است که به دل 
خطر می زند، خواه این خطر اتوبوسی 
در راه باشــد یا گونه ای انفجار. بیرون 
از پرده ی نقــره ای، او می گوید که از 
چیزهایی می ترسد که یکی از آن ها 
تجربه ای اســت که با ژیان قمیشی 

داشته است.
این فیلمساز و فیلمنامه نویس ۴۳ ساله 
که نامزدی اسکار را هم در کارنامه اش 
دارد می گوید آسیب مغزی ای که در 
ســال 2015 خورد او را بر آن داشته 
کــه به برخــی آســیب هایی که در 
گذشته دیده است بازگردد که برآیند 
آن رشته یادداشت هایی با نام »دویدن 
به ســوی خطر« است که به گفته ی 

پُلی نوشتن آنها سال ها زمان برده.
او در گفت وگویی با سی بی سی مطرح 
کرده اســت: »این ها داستان هایی اند 
که مرا تســخیر خــود کرده اند. این  
داســتان ها را با دیگران به اشــتراک 
می گذارم، چراکه اکنون چنان که باید 

نیرومندم و از عهده اش برمی آیم.«
پُلی نخستین نقش سینمایی اش را در 
چهار ســالگی بازی کرد و در دهه ی 
1۹۹0 یکــی از چهره هــای نامدار 
تلویزیون کانادا گردیــد. ]ایرانیان او 
را با نقش ســارا استنلی در قصه های 
جزیره که نام اصلــی اش جاده ای به 
اَونلی )Road to Avonlea( است، به 

خوبی می شناسند – سریالی کانادایی 
که محصول سال 1۹۹0 تا 1۹۹۶ بود 
و نامزد 1۶ جایزه ی امی و برنده ی ۴ 
تای آن شد[. پُلی در نهایت به سوی 
کارگردانی رفت و فیلمســازی موفق 

شد.
تکان دهنده ترین یادداشت کتاب بولی 
درباره ی خشونت جنسی ای است که 

مدعی اســت از ژیان قمیشی دیده 
است. او در »زنی که خاموشی ُگزید« 
مدعی شــده که زمانی که 1۶ ساله 
بوده و قمیشــی 2۸ ساله، به هنگام 
ســکس در آپارتمانی، قمیشی او را 
آزرده و بــه درخواســت های او برای 

توقف توجهی نکرده است.
قمیشــی از همونــدان یــا اعضای 
پیشین گروه موسیقی پاپ موکسی 
و   )Moxy Früvous( فــروووس 
مجری سی بی ســی بود ]و اکنون نیز 
مدیرعامل »ُرک مدیا« است که اولین 
برنامه انگلیسی زبان با تمرکز بر مسائل 
جامعه ی ایرانیان مهاجر است. »ُرک« 
واژه ای پارســی به معنی »بی پرده« و 
»رک و راســت بودن در گفت وگو« 

است[.
در سال 201۴، چندین زن قمیشی 
را به آزار و اذیت جنسی متهم کردند. 
استدالل قمیشی هم این بود که این 
رخدادها توافقی بوده است و در سال 
201۶ او از چهار فقره آزار جنسی و 

یک مورد خفگی تبرئه شد.

چرا پلی زودتر پا پیش نگذاشت؟

پلی مدعی است، هنگامی که دادگاه 
قمیشــی جریان داشت، می خواست 
پیش قدم شود و ماجرایش را تعریف 
کند، اما وکال رایــش را زدند و به او 
گفتند بــه علت تناقضاتــی که در 
داستانش دارد و چگونگی تعاملش با 
قمیشی که مهمان برنامه اش هم بوده 
بهتر اســت از این کار دست بدارد. او 
همچنین مدعی است که به علت این 
توصیه و نیز داشتن دو بچه ی کوچک 

از انجام این کار منصرف شده.
پس از تبرئه ی قمیشــی در ســال 
201۶،  ویلیام هورکینز، قاضی انتاریو، 
شاکیان را ســرزنش کرد و گفت که 
شواهد فریبکارانه و دستکاری شده ی 
آنان شکی معقول درباره ی گناهکار 

بودن قمیشی ایجاد کرده است.
پلی مدعی اســت کسانی که چنین 
ماجراهایی را بازگــو کرده اند درگیر 

داوری هایی از این دست شده اند.
ژیان قمیشــی هنوز به این ادعاهای 

پلی پاسخ نداده است.
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فروردین: اکنون نیازی نیست که بخواهید با عجله کارها را انجام دهید، به 
خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید داشت، اگرچه شما چیزهای 
مفیدی برای یادگیری دارید، وسوســه کننده اســت که آسان ترین راه را 
انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید. 
نتیجه کارهایتان بیشتر از آنچه که فکر می کنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

اردیبهشت:  اکنون وقت بسیار مناسبی برای لیست تهیه کردن از اهدافتان 
می باشــد. اما فقط نوشتن آنها کافی نیست، بلکه فعالیتهای شما نیز باید به 
گونه ای باشــد که شما را به ســمت آنها ببرد. چیزهایی را که می خواهید 
بهشان برسید در ذهنتان مجسم کنید و با افرادی ارتباط برقرار کنید که شما 

را در رسیدن به اهدافتان ثابت قدم تر کنند.

خرداد : اهداف غیر عادی شما این روزها  باعث ناامیدی تان می شوند. از 
سوی دیگر شما با استفاده از رویاهایی که برای تمام کردن کارهایتان بهتان 
انگیزه می دهند می توانید تصویر روشــنی از آینده خود در ذهنتان مجسم 
کنید. نگران رســیدن به اهدافی که در ذهنتان تجســم کرده اید نباشید. در 
حال حاضر فقط حرکت کردن در مسیری معمولی برایتان کافی خواهد بود.

تیر: شــما به اتفاقاتی که پیرامونتان رخ می دهد بی توجه تر شــده اید. هر 
اتفاقی که رخ می دهد یا به شما برای رسیدن به آرزوهایتان کمک می کند 
یا اینکه موفقیت شما را به تعویق می اندازد. با وجود اینکه اهداف بلند مدتتان 
برای شما خیلی مهم اند، به جای اینکه به نتیجه کار خود فکر کنید فقط به 

کارهای جدیدی که هم اکنون پیش رویتان قرار دارد توجه کنید.

مرداد : حتی اگر کاماًل ناامید شده باشید باز هم امکان دارد که اوضاع به 
حالت اول برگردد! شما در مورد چیزهایی که احتمال وقوع شان صددرصد 
نبوده نیز برنامه های احتمالی چیده و بیش از اندازه کار کرده اید. متاسفانه هر 
چقدر بیشتر برنامه ریزی کرده و بر طبق آنها فعالیت می کنید اوضاع خراب 
تر می شود. پس باید توقعات خود را پایین آورده و بعد دست به کار شوید.

شهریور : شاید بهتــر باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار 
دارد بیشــتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. وقتی که همه چیز 
خوب پیش می رود نســبت به مواقعی که این گونه نیست، راحت تر بتوان 
ناامیدی را تحمل کرد. باال بردن توقعات می تواند باعث ناراحتی شود. پس 

بهتر است قبل از اینکه شکست بخورید، جاه طلبی های خود را کمتر کنید.

مهر :  االن زمان آن اســت که اوضاع را برسی کنید که ببینید تا کنون چه 
کارهایی کرده اید و برای ورود به مرحله بعدی آماده بشــوید بی آنکه نیاز 
باشــد خود را  خیلی درگیر کنید. ثبات بخشــیدن به کارها و روش هایتان 
موجب می شــود که بتوانید سطوح باالتری از خالقیت و نوآوری را ایجاد 

کنید. به یاد داشته باشید، نیازی به گذاشتن انرژی بیشتر در کار نیست.

آبان : شما می خواهید کاری را انجام دهید که می دانید بعدها ممکن است 
از انجام دادن آن پشیمان شوید. پسخوب همه جوانب آن را بررسی کنید. 
خوشبختانه، بدون اینکه بخواهید از قانون همه یا هیچ استفاده کنید آنقدر 
فرصت انتخاب خواهید داشــت که مطمئن باشید تصمیم درستی خواهید 

گرفت. یعنی در واقع الزم نیست در زندگی خود ریسک کنید.

آذر : ممکن اســت شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده و 
از زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رســد دیگران نسبت به شما تصور 
دیگری در ذهن دارند. اگر به نقطه ای رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا 
پیش روی می کردید نگرانی به خود راه ندهید. فقط چند نفس عمیق کشیده 

و مرزهایی را که برای خودتان تعیین کرده اید را به دیگران نیز بگویید.

دی : باوجود اینکه شما االن که روزهای سخت تان را پشت سر گذاشته اید 
و دیگر احساس آسیب پذیری نمی کنید، اما هنوز برای تان سخت است که 
کارتان را شروع کرده و به مرحله بعد بروید. دادن یک ساختار جدید برای 
یک ایده خیلی مفیدتر از از این است که کامال دیدگاه خود را عوض کنید. 

شما قبال اولین قدمتان را برداشته اید.

بهمن : 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 اشــتباها این احساسات 

خود را انکار کنید. 

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

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

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- پسر زال در شاهنامه- اسبابی برای نسخه برادری از تصاویر

2-  امید که به نیکی یاد شود- پدر و مادر- مختصر
3-  نشانه تجاری- سخن گفتن- مرحبا

4-  حدیث- نفس بلند- ماه نو
5-  شهر توت و خرمالو- امر نشستن- سطح چیزی- پسوند ساینده

6-  از القاب اشرافی غرب اروپا- زندگانی- سد آذربایجان شرقی
7-  قاطع، ناسپاس- جنس کاله روستایی

8-  دعا- مغاک- کثرت آمد و شد
9-  هر چیز خرد و کم- ... کی بود مانند دیدن- کشور آسیایی

10-  گله گوسفندان- رسم و آیین- شادمانی
11-  جستن گلوله- از جنس آهن- سبکی در موسیقی الکترونیک- رساله دکتری

12-  شش ضلعی- جنس خشن- نوعی ژانر فیلم
13-  گوهر یکتا و بی مانند- اطالعات کامپیوتری- مناسب و به موقع

14-  آتشفشان اروپا- عایق رطوبت یا حرارت- مقابل
15-  اثر اصلی این مواد تغییر دادن شناخت و ادراک فرد است- حسگر

 عمودي:
1-  فنر ســاعت- از آثــار تاریخی 
و دیدنــی اســتان اصفهــان کــه 

تزئینات آجری زیبایی دارد
ملیــح-  ضــد  واژگــون-    -2

خالکوبی
3-  امانــت داران- ریــزه آهــن- 

پرنده سخنگو
4-  پویایی- فضای پرواز

پرخــاش-  قلنــدر-  خــدای    -5
ضمانت

6-  شــهر بلژیک- شهر آلمان- 
بخت- نشانه اسم مصدر

7-  مرتبــه نردبــان- ارتفاع و در 
ازای چیزی- نگاه و نظر

کــردن  نقــل  برهان هــا-    -8
مطلــب یا داســتانی- در آرزوی 

فرزند
بیــخ  هرچیــز-  دوم  یــک    -9

ریواس- چرخ
10-  بدن- فریاد بلند- مورچه- 

سیاهدانه معطر
11-  مجوز ورود به تماشــاخانه- 
دروازه بــان-  عکس العمــل 

آخرین بازمانده نازی ها
12-  منحرف- باندرل

13-  مردان- حکومت- ایوان
شــود!-  بادریاجیحــون    -14
عالمت میگرن- سمبل عدالت
ســاختن  شــناور  عمــل    -15
ســنگ معدن در دســتگاه های 
مخصوص برای استخراج فلز- 

امان

حل جدول ويژه شماره  6790

   افقي::
1- تاکسی در اختیار!- محل اجرای تئاتر

2-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- ماه میالدی- دانا
3-  یار کلیله!- صفت روباه- پرده دری و بی شرمی

4-  النه پرندگان- چاشنی ادویه دار- در این وقت
5-  جواب سرباال- نجات دهنده- چوپان- پسوند تصغیر

6-  بی خویشاوند- شهر رشته کوه بشاگرد در استان هرمزگان- واژه آرزو
7-  شهر دوچرخه ایران- همانند- قطار شهری

8-  رازها- پرسش از مکان- مترسک
9-  پذیرفته شده- چسب نجاری- شکیبا

10-  اشاره به نزدیک- خبر و پیغام- پهنا، دامنه
11-  لنگه در- جهتی که پرز، مو یا پشم در آن به آسانی روی هم افتد- آنفلوآنزا- گندم

12-  ابزار نجاری- نغمه و غنا- رشته کوهی در بخش شمالی ایران
13-  ساختاری در دیوار اتاق و ساختمان- جای روشنایی- عقب و پس

14-  شهر شاهان- رشته کوهی در پاکستان- ساز و برگ اسب
15-  مبتکر فیلم های کارتونی- تنها فیلم استنلی کوبریک در ژانر وحشت

 عمودي:
1-  گوهر دهان- غذای محبوب

2-  تاریــخ ایــن روســتای اصفهان به 
عهد بهرام گور ساسانی باز می گردد- 

نظریه انیشتین- پدر بزرگ
لقــب  بویایــی-  انــدام    -3

اروپایی- زینت یافتن
کارهــای  کارتــاژ-  ســردار    -4

عام المنفعه
5-  نام مردانه فرنگی- پسوند 
نگهــداری  مقــوای  آلودگــی- 

مدارک
6-  زهر- کالبد بــی روح- رنگ 

بدی- نت آخر
7-  مسافرکش شهری- رنجش 

در رابطه- مزه ترش و شیرین
شــده-  ســاییده  بهــم    -8

دستبافتی پشمی- اینگونه
9-  عامــل باران- ریختنی ســر 

عروس و داماد- عزیز
آب-  ریختــن  صــدای    -10
آزار-  بــی  دانه کــش  دمــل- 

حرف نشانه مفعول
ســازمان  شــدن-  نیســت    -11

جاسوسی- عود
12-  جوشن- غذای فوق العاده 

زیبا و سنتی ایرانی
ادبانــه-  بــی  تصدیــق    -13

نوشتن- عالم پس از مرگ
14-  چنین نامی هرگز فراموش 
نمی شود- نوعی پیچ گوشتی- 

زینت دادن
فئــودور  قلــم  بــه  اثــری    -15
و  تحقیــق  داستایوســکی- 
مصاحبه با متقاضیان استخدام 

یا ورود به دانشگاه یا ادارات

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

 سال بیست وچهارم  شماره 6791
 دوشنبه   7 خرداد 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

6791

حل جدول عادی شماره  6790

بعــد از خروج امریکا از برجام یا به تعبیر 
رئیــس جمهــوری، خــروج مزاحــم از آن 
و خــط و نشــان های ترامــپ و وزیــر امــور 
خارجه اش، بحث هــای داغ کوچه و بازار 
همچــون همیشــه شــنیدنی اســت. حاال 
یکــی دو هفته ای هســت که هرجــا بروید 
صحبت از واکنش ایران در برابر تحریم ها 
و اظهارنظرهای مقامات ایرانی و تحلیل 
چگونگــی مواجهه با این شــرایط اســت. 
صحبــت از آینده ای کــه هرکس از دریچه 
ذهن خود آن را پیشگویی می کند. تاکسی، 
محل کار، پیاده رو، دورهمی دستفروشان 
خیابان جمهــوری، مغــازه داران خیابان 
ولیعصر که یکســره چشــم به افت و خیز 
دالر دارنــد و... پای گفت و گوها نشســتیم 
و از مردم پرســیدیم به نظر شــما اوضاع 
چگونــه می شــود و ایران باید چــه رفتار یا 

سیاستی در مقابل امریکا پیش بگیرد؟
راننده تاکسی عینک آفتابی به چشم دارد 
و هــر از گاه به خاطر بارش پراکنده باران، 
بــرف پاکن می زند. می گویــد: »هوای این 
روزهــای تهران هم مثل حال همه مردم 
اســت. یک لحظــه بارانــی و یــک لحظه 

آفتابی.« منتظر می شــوم تاکسی خلوت 
شود تا سر صحبت را با او باز کنم. ترافیک 
قبل از میدان ولیعصر زمان مناسبی برای 
گفت و گوســت. راننــده جــوان بــا موهای 
مرتــب و پیراهنــی چهارخانــه انــگار تازه 
از میهمانــی بیــرون آمــده. ســؤالم را کــه 
می شــنود کمی سکوت می کند، عینکش 
را روی پیشــانی می گذارد و شروع می کند 
به تحلیــل رفتار امریکا: »همــه می دانند 
کــه امریکا و بویــژه ترامپ دنبال کاســبی 
خودشان هستند. طرف هر از گاهی به یک 
کشور بند می کند و کل کل راه می اندازد و 
بعد بــا اســلحه فروختن جیــب خودش 
را پــر می کند. تمــام این ها بازی اســت. از 
آن طرف داعش را آوردند وســط و چقدر 
استفاده کردند. این ها فقط در حال بازی 

کردن با مردم دنیا هستند.«
ترافیــک بــاز می شــود و ســریع به مقصد 
می رســیم اما راننــده گوشــه ای آن طرف 
میدان ترمز دستی را باال می کشد تا بیشتر 
حــرف بزنیم. بدنش را یــک وری می کند 
و از اختالس هــا و رانت هایــی می گوید که 
مثــل خــوره روح و روان مــردم و اعتمــاد 

آنها را خورده اســت: »راستش این حرف 
من حرف خیلی از مردم است؛ اینکه حاال 
که امریکا و اســرائیل در حال فشار آوردن 
هســتند، شــما بیایید مردم داخل را نگه 
داریــد و ایــن همه بــه آنها فشــار نیاورید. 
چقدر تورم داشــته باشــیم؟ مردم از کجا 
بیاورنــد؟ می دانی گرســنگی یعنی چه؟ 
کرایه هــا آنقــدر بــاال رفتــه کــه نمی دانیم 
چــکار کنیم. خود من هر جــا دنبال خانه 
مــی روم زیــر یــک میلیــون و 500 کرایــه 
پیدا نمی کنم. ملت توی فشــار هســتند و 
این عیــن واقعیت اســت. بیاییــد در این 
وضعیــت حداقــل هــوای مردم کشــور را 
داشته باشــید. یک جوری برای مردم کار 
کنید که واقعاً این مردم برای کشورشــان 

جان بدهند.«
خیابــان ولیعصــر را به ســمت چهــارراه 
مــی روم تــا به پاســاژ پارســیان هم ســری 
بزنــم. پاســاژ خلوت اســت و چنــد جوان 
داخل مغازه کیف فروشی مشغول جمع 
کردن کیف ها در کیسه های بزرگ هستند. 
را معرفــی می کنــم و دلیــل  تــا خــودم 
حضــورم را می گویــم شــوخی ها شــروع 
می شــود: »آقــا دوربین مــی آوردی فیلم 
هم می گرفتی« اما سؤالم را که می پرسم 
یکباره ساکت می شوند. پسری که جوان تر 

از بقیه به نظر می رسد، می گوید: »امریکا 
مگر تهدید کرده؟ خب نباید کاری بکنیم 

که تهدید کند!«
آنهــا  بــه  مــا  زور  چــون  چــرا  می پرســم 
نمی رســد؟ پسری که پشــت میز نشسته 
می گوید: »همین دیگر! چون زور ما به آنها 
نمی رسد باید مدارا کنیم. از قدیم گفته اند 
آدم عاقــل نباید با شــاخ گاو بــازی کند.« 
پســر عینکــی که ســاکت به نظر می رســد 
دستی به ته ریش نرمش می کشد طوری 
کــه انــگار از حــرف دوســتانش خوشــش 
نیامــده: »ایــن طــوری هم نیســت، ایران 
هــم بــه انــدازه کافــی قــدرت دارد. اینکه 
منطقی نیســت مرد حســابی! ما 8 سال 
در مقابــل دنیــا ایســتادیم. آن وقــت هم 
ســرکرده همه شــان امریکا بــود. این ها را 
نادیده نگیرید. االن که نسبت به آن موقع 

قدرتمندتر شده ایم که.«
پســر پشــت میــز می گویــد: »اگــر دلتــان 
خوش اســت بــه چند تا ســالح 50 ســال 
اشــتباه می کنــی  پیــش روســیه و چیــن 
عزیــزم!« پســر عینکــی حرفــش را قطع 
می کنــد: »بــرادر ما که با امریــکا به انرژی 

هسته ای نرســیدیم که...« پسر پشت میز 
می گویــد: »آن زمان جنگ نفــر بود، االن 
دیگر آن شــکلی نیســت. االن بــا ویروس 
رایانه ای جنگ می کنند.« ناخواسته بحث 
جدی می شود. با خودم فکر می کنم این 
وضعیتی اســت که همه جا جریان دارد. 
مــردم تنها منتظر تلنگری هســتند برای 
راه انداختن یک بحث جدی. پسر عینکی 
می گویــد: »مــا نبایــد بــه امریــکا وابســته 
باشیم و اصاًل کی گفته باید مدارا کنیم؟« 
پسر پشت میز می گوید: »وقتی قرار است 
ایــن همــه روی مــردم فشــار باشــد، چــه 

فایده ای دارد؟«
پســر عینکــی می گویــد: »بایــد مقاومت 
کنیم ولی نه به این شــکل. اگر مســئوالن 
بیایند با هم مشــورت کنند و حرف شــان 
را یکــی کننــد، وضــع این طور نمی شــود. 
ما دو دســتگی داریم درســت است، ولی 
نباید این دو دســتگی باعث آشوب بشود 
و ایــن مملکــت از داخل بترکــد. اول باید 
حواســمان به این باشــد. بعــد هم وقتی 
حضــرت آقا می گویــد مســأله را پیگیری 
کنیــد باید پیگیــری بشــود. نیاینــد اتفاق 
کوچکی را که در مشــهد افتــاده توی بوق 
و کرنا کنند ولی مسأله فیش های نجومی 
را که حضرت آقا گفته پیگیری کنید پشت 

گوش بیندازند. نباید این طور باشد. اینکه 
دارنــد روی برجــام پافشــاری می کننــد و 
می گویند این برجام برکات داشته، بیایند 
حداقل بگویند چه برکاتی داشــته؟ آقای 
روحانــی در ســخنرانی اش گفتــه برجــام 
بــرای ما برکت داشــته و صدتــا تحریم از 
بیــن رفته، مــا با 90 تــا کار نداریــم 10 تا را 
بیاییــد لیســت کنید بــه مردم بگوییــد. از 
دســت رفتن برجــام که مــا خیــری از آن 
ندیدم هیچ اهمیتی ندارد ولی سازش با 
امریکا منطقی نیســت. مــا به دلیل اینکه 
آرمان هایی داریــم، نمی توانیم با امریکا 
ســازش کنیــم. راهکاری هم نــدارم چون 

اطالع دقیقی ندارم.«
 پســر پشــت میــز بعــد از حرف هــای او 
می گویــد: »هند و پاکســتان کــه در خیلی 
موارد از ما پایین تر هستند از 30 سال پیش 
بمب اتم دارند. ما که دنبال بمب نبودیم 
و االن هم یکسره این را تأیید می کنند اما 
هند و پاکستان عماًل بمب دارند ولی چرا 
امریکا به این ها گیر نمی دهد؟ فقط برای 
اینکه رابطه خوبی بــا امریکا دارند. وقتی 
مــا زور نداریم، نباید تهدیــد کنیم. انرژی 

هســته ای حق مســلم ماســت و مــا برای 
کارهای تکنولوژیک و بــرق به آن احتیاج 
داریــم. من می گویم اگر به فکر آســایش 
و رفاه مردم هستیم، نباید خالف جریان 
آب هم شــنا کنیــم. اول قدرتت را به یک 
حدی برســان که وقتی امریکا تهدید کرد 
مردمت بدبخت نشود و واحد پولت افت 

نکند بعد بیا خط و نشان بکش.«
پســر عینکی معتقد اســت بایــد در برابر 
امریــکا مقاومــت کنیم تا پیروزی شــامل 
حــال ما شــود: »مــا اگــر از امریــکا خیری 
دیــده بودیــم می گفتیم بنشــینیم حرف 
بزنیم. وقتی از قاسم سلیمانی می پرسند 
اگر اســرائیل ایران را بزند چکار می کنی و 
آقای سلیمانی با خونسردی می گوید اگر 
آنهــا هواپیماهــای جنگنــده را به ســمت 
ایــران بلند کننــد باید به فکر نشــاندنش 
هم باشــند یعنی وقتی آنها هواپیما بلند 
کننــد ما تل آویو را طوری با خاک یکســان 
می کنیم که ندانند کجا برگردند. ما قطعاً 
می توانیــم مقاومــت کنیم. آنقــدر هم از 

لحاظ تکنولوژی و سالح عقب نیستیم.«
در خیابــان انقــالب قــدم می زنــم تــا بــه 
دانشــگاه تهران برســم. بازار دستفروشی 
رونقی ندارد. بیشتر مردمی که می خواهم 
با آنها حرف بزنم تا اسم امریکا و سیاست 
می آید راهشان را کج می کنند یا مؤدبانه 
می گویند هیــچ نظری ندارنــد. روبه روی 
دانشــگاه دانشــجوها در رفــت و آمدنــد. 
اینجا هم میلی به صحبت نیست. کارت 
خبرنگاری را در دســت می گیرم تا قبل از 
اینکه فکــر دیگری بکنند، ســریع کارت را 
نشــان بدهم. سه پسر جوان جلو می آیند 
و تــا ســؤالم را می شــنوند فقــط نگاهــم 
می کنند. استداللشــان این است که چون 
رشــته تحصیلــی مرتبطــی بــا موضــوع 
ندارند نمی تواننــد اظهارنظر کنند اما به 
وضوح اســترس از حرف زدن را می شــود 
در رفتارشــان دید. نگاه ها تند و مشکوک 

است.
باالخــره دو پســر دیگر را پیــدا می کنم که 
مشــتاق حرف زدن هستند. یکی با ریش 
و مــوی بلند می گوید: »مــن فکر می کنم 
وقتی بــرای برجــام باالخره پــای مذاکره 
رفتیم االن هم بایــد تا ته اش برویم بعد 
بایــد بــه این نکتــه توجه کنیم کــه امریکا 
بیرون رفت و ما اروپا را داریم ولی در واقع 
اروپا را هم نداریم چون امریکا اگر بخواهد 
تحریم را گســترده کند و روی شرکت های 
اروپایی هم تحریم ســنگین بگذارد خب 
آنهــا هم نمی آینــد امریــکا را ول کنند به 
ایران بچســبند. اگر فقط به فکر مقاومت 
باشــیم و تمــام درها به روی  ملت بســته 
شــود، دوباره می شویم مثل سال 90 یا 91 

که به آن وضعیت رسیدیم.«
دوســتش که ترم 4 تئاتر اســت و با دقت 
بــه حرف هــا گــوش می دهــد، می گوید: 
»به نظــر من برجــام بخشــی از جامعه، 
مردم و دولت ما شده. یک سوی نگاه ما 
این است که امریکا می خواهد چکار کند 
و بخش دیگر که مهم تر است این است 
که ما باید چکار کنیم؟ درســت است که 
تحریم امریکا را داریم و حرف از اقتصاد 
مقاومتی می زنیم اما در همین بخش ها 
داریم چــکار می کنیم؟ دولت و مجلس 

محمد معصومیان
روزنامه نگار

زمزمه های خیابانی پس از خروج امريکا از برجام 
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   راننده تاکســی عینک آفتابی 
به چشم دارد و هر از گاه به خاطر 
بارش پراکنده باران، برف پاکن 
می زنــد. می گويــد: »هوای ايــن روزهای تهــران هم 
مثــل حــال همه مردم اســت. يــک لحظــه بارانی و 
يک لحظه آفتابی.« منتظر می شــوم تاکسی خلوت 
شــود تا ســر صحبت را با او باز کنم.  می گويد: »همه 
می دانند که امريکا و خصوصاً ترامپ دنبال کاسبی 
خودشــان هســتند. طرف هــر از گاهی به يک کشــور 
بنــد می کنــد و کل کل راه می اندازد و بعد با اســلحه 

فروختن جیب خودش را پر می کند.«

 پسر پشــت میز می گويد: »اگر دلتان خوش است 
به چند تا ســاح 50 سال پیش روســیه و چین اشتباه 
قطــع  را  حرفــش  عینکــی  پســر  عزيــزم!«  می کنــی 
می کنــد: »بــرادر ما که بــا امريــکا به انرژی هســته ای 
نرسیديم که...« پسر پشــت میز می گويد:» آن زمان 
جنــگ نفر بــود، االن ديگر آن شــکلی نیســت. االن 
با ويروس کامپیوتــری جنگ می کنند.« ناخواســته 
بحــث جدی می شــود. بــا خــودم فکر می کنــم اين 
وضعیتی اســت که همه جا جريــان دارد. مردم تنها 
منتظر تلنگری هســتند برای راه انداختن يک بحث 

جدی.

نیم نگاه

مشــخصاً چــه راهکارهایی بــرای عملی 
کردن این شعارها دارند؟«

او در مــورد امریــکا می گویــد: »آن طوری 
کــه مــن امریــکا را می شناســم در طــول 
تاریخ هیچ وقت ســیر نشــده. یعنی شما 
اگــر یــک قــدم عقــب برداریــد او 10 قدم 
هل تان می دهد و هرچقدر از ما بکند سیر 
نمی شود. شما بعد از جنگ جهانی دوم 

ببینید امریکا چه به روز کشورهای مختلف 
دنیــا آورده مخصوصــاً در همین منطقه 
خاورمیانــه. ولی مســأله این اســت که ما 
این وسط داریم چکار می کنیم که از درون 
محکــم بمانیــم؟ یــک ســری تناقضات 
وجــود دارد مثــل اختالس هــا کــه بــا آن 
مواجه می شویم یا یک سری فسادها. ما 
وقتی این ها را می بینیم دیگر نمی توانیم 

با آرمان گرایی خودمان کنار بیاییم. من به 
خودم می گویم حاضرم روزی یک وعده 
غــذا بخــورم ولی بــاج ندهم. ولــی وقتی 
می بینم یک عده در سیستم ما هزار برابر 
من و مردم عادی برداشــت می کنند من 
از آن ایده هــا و آرمان هــا ناخودآگاه پایین 
می آیم. اگر بتوانیــم خودمان با خودمان 
کنار بیاییم، اگر بتوانیم این را حل بکنیم، 
من مطمئنم مردم تا پای جانشــان برای 

این مملکت می مانند.«
بــه خیابــان جمهــوری می رســم و باران 
مالیمــی می بــارد. دستفروشــان مــردد 
بیــن مانــدن و رفتن هســتند. دور پاســاژ 
عالءالدیــن مثل همیشــه شــلوغ اســت. 
کمــی پایین تر از تقاطع، دو دســتفروش 
روی صندلی نشسته اند و حرف می زنند. 
می پرســم،  آنهــا  از  را  ســؤالم  وقتــی 
می گوینــد: »»بــرو پیــش میــالد!« میالد 
مشــغول  گوشــش  تــوی  هندزفــری  بــا 
حرف زدن اســت. توی بساطش اسپری 
مــرا  دوســتش  دارد.  خوش بو کننــده 
معرفــی می کنــد و او ســریع بــه طــرف 
پشت خط می گوید »خبرنگار آمده بعداً 
تمــاس می گیــرم« میالد معتقد اســت 
از روز اول نبایــد مذاکــره می کردیم: »آقا 
گفت من مصلحــت نمی دانــم مذاکره 
کنیم ولــی رئیس جمهوری گفت ما هم 
مثل بقیه کشــورها مذاکــره کنیم. آمدند 
گفتنــد روی هســته ای گل بریزند که ما تا 
20 ســال نتوانیم انرژی هســته ای داشته 
باشــیم. االن هــم بیشــتر از ایــن نبایــد 
خودمان را توی گل ببریم. اول باید ســه 

سال تحمل کنیم تا انتخابات برسد!«
آورده  میــالد  پیــش  مــرا  کــه  دوســتش 
می گوید: »مســئوالن باید به فکر جوان ها 
باشــند. باید مذاکره کنند و کوتاه بیایند.« 
میــالد می گویــد: »مــن می ترســم کوتــاه 
بیاییم شبیه افغانستان بشویم. آنها کوتاه 

آمدند که این وضعیت را دارند.«
دوســتش می گوید:»بــازار همــه خوابیده 
مردم پول ندارنــد. روابط را طوری بکنند 
تا به فقرا فشار نیاید و اگر تحریم ها بیشتر 
شد، فشارش فقط روی ما نباشد. پولدارها 

که برایشان مهم نیست!«
میالد می گوید: »ما رو دســت خوردیم. 
اگــر چنــد ســال پیــش تحریــم بودیــم، 

الاقل انرژی هســته ای را داشــتیم. االن 
باید 10 ســال 20 ســال بمانیم تا دوباره 
انرژی هســته ای داشــته باشــیم.« یکی 
جمــع  بــه  هــم  دستفروشــان  از  دیگــر 
اضافه می شــود. او خودش را لیسانسه 
کارمنــد  روزگاری  می کنــد.  معرفــی 
دانشــگاه آزاد بــوده و بعد از چند ســال 
مغــازه داری آنقــدر کرایــه بــاال رفته که 
عینــک  خیابــان  گوشــه  شــده  مجبــور 
آفتابــی بفروشــد. او می گوید: »مشــکل 
امریــکا بــا ایــران حمایــت از گروه هــای 
و  اســت  دیگــر  در کشــورهای  اســالمی 
را  کار  ایــن  اگــر  اســرائیل،  بــا  دشــمنی 

نکنیم دیگر کاری به کار ما ندارد.«
میالد می گوید: »وقتی ایران از کشــورهای 
از  واقــع  در  می کنــد  حمایــت  همســایه 
مــرز خــودش دفاع می کنــد. اگر ایــران با 
کشورهای همسایه کاری نداشته باشد که 
امریکا سریع آنها را می گیرد و می آید بغل 
گوش ما و دور تا دور کشور را می گیرد. مثاًل 
خوب اســت مثل عربستان باشیم بیایند 
همــه نفت مــا را بگیرند و کم کم اســالم 
را هم از ما بگیرند؟« مرد ســوم می گوید: 
»بی خیال بابا، آدمی که گشنه باشد دین 

و ایمان ندارد!«
میــالد قباًل اجرائیات ســاختمان داشــته 
و خــودش می گویــد روزگاری آنقــدر کار 
ســرش می ریخته که وقت ســر خاراندن 
نداشــته: »بعــد از تحریم ها دیگرســقف 
کاذب نیامد، کم کم دیگر کامپوزیت هم 
پیــدا نشــد و همه چیــز خراب شــد. االن 
خیلی از دوستانم بیکار هستند و من هم 
از روی نــداری آمــده ام اینجا روزی 30 تا 
40 تومان کاسبی می کنم. خدا رحم کرد 
متأهل نیســتم و گرنه کدام دختر حاضر 
بــود در آلونکــی کــه من زندگــی می کنم 

دوام بیاورد؟«
از آنها خداحافظی می کنم ولی بحث ها 
پشــت ســر من شــدت می گیرد. عصاره 
حــرف دو ســوی بحث هــم  همین چند 
جملــه اســت: »اگر مــا داخل را درســت 
کنیــم، اگر بــه مردم فشــار نیاوریــم، اگر 
جلوی اختالس هــا را بگیریم و اگر همه 
در برابر قانون یکســان باشند، امریکا که 
ســهل اســت، همه دنیــا هــم نمی تواند 

کمر ما را بشکند.«
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کودکان هم دچار گواتر می شوند
ë  دختـــری 7 ســـاله دارم. چندی پیش احســـاس کردم

قسمت جلوی گردن او کمی متورم است به همین دلیل 
او را نزد پزشـــک بردم. پزشک احتمال ابتالی دخترم به 
گواتـــر را مطرح کرد درحالی کـــه آزمایش های مربوط به 
تیروئید او طبیعی است. لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا 
فرزندم را باید نزد پزشـــک دیگری ببـــرم یا اینکه ممکن 
است او واقعاً گواتر داشته باشد؟ سؤال دیگرم این است 
که با وجود طبیعی بودن نتیجه آزمایش بازهم باید دارو 

مصرف کند یا خیر؟
غـــده تیروئید در جلو و پایین گردن قـــرار دارد. کم کاری، 
پـــرکاری و بزرگـــی آن می تواند بیماری هـــای مختلفی را 
ایجاد کنـــد. گواتر همان بزرگی غده تیروئید اســـت که به 
دالیـــل مختلف بروز می کند. از میان برخی از ایـــن دالیل می توان به کمبود ید، 

اختالالت ارثی و بیماری های خودایمن تیروئید اشاره کرد.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که گواتر می تواند همراه با کم کاری، پرکاری 
یـــا کار طبیعی تیروئید باشـــد. بنابرایـــن در مبتالیان به گواتر آزمایشـــاتی که در 
جهت بررســـی کار تیروئید انجام می شـــود الزاماً غیر طبیعی نیست و می تواند 
طبیعی باشد. گواتر پرکار که اصطالحاً ســـمی نامیده می شود و گواتر کم کار در 
هر اندازه ای که باشـــند حتماً احتیاج به درمان دارنـــد. در مورد گواتری که در آن 
کار تیروئید طبیعی اســـت در صورتی که اندازه آن بـــزرگ بوده یا در طول زمان 
رو به بزرگی برود باید درمان را بموقع آغاز کرد درغیر این صورت بزرگتر شـــده 
و در درازمدت گره ای و در نهایت ســـمی می شـــود. بنابراین اجازه دهید پزشک 
با توجه به معاینات و آزمایش ها تشـــخیص دهد که آیا فرزندتان نیاز به دارو و 

درمان دارد یا خیر؟

باید ها و نبایدهای روزه داری در مبتالیان به سنگ کلیه باید و نباید افطار و سحری
نحـــوه صحیـــح مصـــرف موادغذایـــی در وعده هـــای 
ســـحری و افطـــار در مـــاه مبـــارک رمضـــان اهمیـــت 
زیـــادی دارد زیرا با رعایت اصـــول تغذیه تا حدامکان 

می توانیم از تشنگی و گرسنگی در طول روز دور بمانیم.
به گفته یک متخصص تغذیه وعده ســـحری را بایـــد کامل میل کنید و در 
ایـــن وعده حتماً مواد قندی را هـــم بگنجانید زیرا با پایین آمدن قندخون 
کارآیی در طول روز پایین می آید و دچار خســـتگی می شـــوید و نمی توانید 
تمرکز الزم در امور داشته باشید. دکتر عزت اهلل فاضلی مقدم، درباره وعده 
افطار توضیح می دهد: وعده شـــام را از وعده افطار جدا کنید، حدود نیم 
ســـاعت وقفه بین این وعده ها باید وجود داشـــته باشـــد و در وعده افطار 
غذای کاماًل ســـبک میل کنید. او در خاتمه توصیـــه می کند: در وعده های 
غذای ماه رمضان سبزی، میوه، لبنیات و مایعات به میزان الزم بگنجانید 

و از مصرف فست فودها تا حد امکان خودداری کنید.

ســـنگ های کلیه، رســـوبات سختی هســـتند که به ایجاد 
درد در ناحیـــه پهلو و کمر منجر می شـــوند. نوع و میزان 
مایعات مصرفی توســـط بیمـــار در انـــدازه و تعداد این 
ســـنگ ها بســـیار مؤثر اســـت از این رو مبتالیان به ســـنگ های کلیه یا ســـایر 
بیماری های کلیوی باید در ماه مبارک رمضان مراقب سالمتی خود باشند.

دکتر مهری مهراد، اورولوژیســـت در گفت و گو بـــا »ایران« می گوید: نمی توان 
برای همه کسانی که دارای سنگ کلیه هستند یک نسخه واحد پیچید. اندازه 
و تعداد سنگ کلیه، محل قرارگیری سنگ و همچنین میزان فعالیت روزانه 
بیمار، شـــرایط محیطی او و میـــزان دفع مایعات همگـــی در تصمیم گیری 
بـــرای روزه داری در مـــاه مبارک رمضـــان مؤثرند. از ایـــن رو توصیه می کنم 

مبتالیان به مشکالت کلیوی بدون مشورت با پزشک روزه نگیرند.
وی ادامه می دهد: آن دســـته از بیمارانی که می توانند روزه بگیرند هم باید 
در فاصله افطار تا ســـحر، آب، میوه و سبزیجات تازه استفاده کنند تا طی روز 

دچار کم آبی بدن نشـــوند. مصرف ســـبزیجات و ســـاالد در هنگام سحر نیز 
بسیار مفید خواهد بود.

دکتر مهراد در خاتمـــه تأکید می کند: مبتالیان به عفونت های ادراری فعال 
نباید روزه بگیرند چون آب نخوردن می تواند بیماری آنها را تشدید کند. این 
دســـته از بیماران باید درمان را جدی گرفته و توصیه های پزشک را بدرستی 

انجام دهند.
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ورزش های 
نامناسب برای 

آرتروز زانو
شمشیربازی

ورزش های رزمی راگبی

تنیس

فوتبال

درمان سرطان با تکنیک نوین رادیوتراپی

شـــله زرد همراه همیشـــگی سفره افطار است که با آن رنگ طالیی و تزئین شـــده با ادویه دارچین با رنگین کردن سفره افطار خودنمایی می کند، 
این دســـر خوشـــمزه بر پایه برنج درست می شـــود، برنج منبعی غنی از ویتامین »B« اســـت و منبع خوبی برای تأمین کربوهیدرات بدن به شمار 
می رود، زعفران و گالب موجود در شـــله زرد هم خواصی همچون  نشـــاط آوری، کاهش دردهای روماتیســـمی و تقویت قلب و معده دارد. ادویه 
دارچین موجود در این غذا نیز سبب کاهش تری گلیسیرید می شود اما چنانچه مبتال به بیماری دیابت یا تنگی عروق قلب هستید از خوردن شله زرد خودداری کنید یا 

در مصرف آن بسیار محتاط باشید زیرا میزان شکر و چربی این ماده مغذی زیاد است و کالری باالیی دارد.
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 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 یكبار دیده شود
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 پیشگیری
 و سـالمت

تزریق بوتاکس در آرایشگاه ممنوع!
امروزه گرایش بـــه انجام عمل های جراحی زیبایی بین 
مردم بســـیار زیاد شده است. آمار نشان می دهد بخش 
زیادی از ایـــن جراحی ها ضرورت نـــدارد و تنها به دلیل 
اصرار بیمار انجام می شـــود بخش دیگری از فعالیت های زیبایی هم با وجود 
هشدارهای متخصصان هنوز در آرایشگاه ها و مراکز غیردرمانی انجام می شود.
 دکتر ســـیدنجات حســـینی، فـــوق تخصص جراحـــی پالســـتیک و زیبایی در 
ایـــن باره بـــه »ایران« می گوید: متأســـفانه آمار دقیقی در مـــورد فعالیت ها و 
جراحی های زیبایی در کشـــور وجود ندارد اما دیده شده عالوه بر جراحی های 
بازســـازی مرتبط با حوادث و تصادفات، مشـــکالت مادرزادی مانند شـــکاف 
کام و ســـوختگی فعالیت های بسیاری در زمینه جوان ســـازی و زیبایی انجام 

می شود.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تزریق بوتاکس به عنوان یکی 
از این فعالیت های زیبایی، می افزاید: در گذشته از بوتاکس تنها برای درمان 
بیماران مبتال به اسپاســـم عضالنی اســـتفاده می شـــد اما امـــروزه از بوتاکس 

بیشتر برای زیبایی و رفع چروک پیشانی یا افتادگی ابرو استفاده می شود.
وی تأکیـــد می کند: نکته مهم این اســـت که انجام ایـــن قبیل فعالیت ها باید 
توســـط پزشـــک حاذق انجام گیرد، چراکه هرگونه اشـــتباه در تزریق بوتاکس 
می تواند عوارض فراوانی مانند کج شـــدن دهان، ریزش اشک و افتادن پلک 

به همراه داشته باشد.
دکتر حسینی تأکید می کند: به هیچ وجه برای انجام امور زیبایی مانند تزریق 
بوتاکس به پرســـتاران یا آرایشگرها مراجعه نکنید و حتماً از پزشکان جراحی 

پالستیک حاذق کمک بگیرید.
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 پرتودرمانی یا در اصطالح رادیوتراپی، 
نوعی درمان ســـرطان است که طی آن 
از پرتوهـــای پرانرژی بـــا دوز باال جهت 
از بیـــن بردن ســـلول های ســـرطانی و 
جلوگیری از گســـترش آنها، با کمترین 
آســـیب به بافت های ســـالم و با هدف 
بیشـــترین تخریب سلول های سرطانی 

استفاده می شود.
با ایـــن دیـــدگاه و مقدمه به ســـراغ 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، متخصص 
رادیـــو تراپی و آنکولوژی رفتیم و درباره 
به روزترین تکنیک درمـــان تومورهای 
بـــه  آســـیب  کمتریـــن  بـــا  ســـرطانی 
بافت های ســـالم به گفت و گو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.
 تکنیک خاص درمانـــی  آی ام آر تی 
)IMRT(، 15 ســـال قبـــل درکشـــورهای 
پیشـــرفته به دنیـــای پرتودرمانـــی وارد 
شـــد و ایـــن نقطـــه عطفـــی در درمـــان 
تومورهای ســـرطانی بوده است، امروزه 
روش درمانـــی دیگـــری به نام »وی مت 
)VMAT(« ابداع شده که پیشرفته ترین 
نـــوع درمـــان ســـرطان اســـت. در ایـــن 
تکنیک، بیشترین میزان پرتودرمانی به 
ناحیه تومور با دوز حداکثری اعمال شده 
و بافت هـــای اطراف حداقل آســـیب را 

دریافت می کنند.
به گفتـــه این متخصـــص، بیمارانی 
که بـــا ایـــن روش تحـــت پرتـــو درمانی 
)رادیوتراپـــی( قرار می گیرنـــد، بهترین 
نـــوع درمـــان را دریافـــت می کننـــد زیرا 
خطـــی  دهنـــده  شـــتاب  دســـتگاه های 
پزشکی پیش از این فناوری و تجهیزات 
ســـخت افـــزاری و نـــرم افـــزاری آن، بـــا 
درجـــات مختلف به بافت هـــای مجاور 
تومور آسیب می زنند. این در حالی است 
که پیشـــرفته ترین و دقیق ترین فناوری 
رادیوتراپی روز جهان موسوم به وی مت 
 )VMAT; Volumetric Modulated
)Arc Radiotherapy ســـبب می شـــود 
سلول های بافت های سالم مجاور تومور 
تا حدود قابل توجهی از پرتوهای درمانی 

تابش شده به ناحیه تومورال محافظت 
شوند.

دکتر میراحمد موسوی زاده در ادامه 
می افزاید: بـــرای این منظور در نســـل 
هفتم شتاب دهنده های دیجیتال، ابزار 
و نرم افزارهای الزم بـــرای اندازه گیری 
دوز و میزان پرتوی درمانی به دستگاه 
شـــتاب دهنده خطی پزشـــکی اضافه 
شـــده تـــا بـــا عملکـــرد بســـیار دقیق از 

ســـلول های  به  آسیب 
سالم و غیرسرطانی و 
جدید  مشـــکالت  بروز 
برای بیمـــار جلوگیری 

 شود.
به گفته وی، ویژگی دیگر این تکنیک 
بســـیار پیشـــرفته، نحوه تابش و امکان 
تعییـــن میـــزان مناســـب شـــدت پرتو 
درمانی اســـت. با این فناوری پیشـــرفته 
نیـــازی به جراحـــی و برداشـــتن تومور و 
پذیـــرش عـــوارض جانبی آن نیســـت، 
بنابرایـــن می توان تومور را با بیشـــترین 
نتیجـــه مثبت از بین برد، درکشـــورهای 
پیشـــرفته رادیوتراپـــی بـــه صورت ســـه 
انجـــام   )dimensional-3( بعـــدی 
بدیـــن منظـــور ســـلول های  می شـــود. 
بدخیم بـــا روش هـــای تصویربـــرداری 
از  اســـتفاده  بـــا  می شـــوند.  مشـــخص 
سیســـتم های رایانه ای طراحـــی درمان 
پیشرفته، پرتوی درمانی از قسمت های 
مختلـــف به طور مشـــخص و محاســـبه 
شده به تومور رسیده و بافت های سالم 
اطراف کمترین آسیب را می بینند؛ البته 
متأسفانه با اینکه در کشورهای پیشرفته 
25سال اســـت که ازاین تکنیک درمانی 
بهره گیری می شـــود، در کشـــورمان 2 یا 
3ســـالی اســـت که از برخـــی روش های 

درمان سه بعدی استفاده می شود.
عضو هیأت علمی دانشـــگاه علوم 
پزشکی شـــهید بهشتی در ادامه اضافه 
می کنـــد: ویژگی مهم » آی ام آر تی« در 
این اســـت که می توان تومورها و بافت 
ســـالم اطراف آن را به وســـیله یکسری 
مثـــل  تصویربـــرداری  دســـتگاه های 
»سی تی اســـکن«، »ام آر آی«  یـــا »پت 
اســـکن« به صورت دقیق تر مشـــخص 
پیشـــرفت های  خوشـــبختانه  کـــرد. 
تصویربرداری پزشـــکی ما را به درمان 

ایده آل رسانده است.
ë  ســـرطان هایی که دراولویت درمان

هستند
سرطان پروســـتات، تومورهای سر 
وگردن، ریه و دســـتگاه گوارش شامل 
لوزالمعده، معـــده و مری در اولویت 

این درمان هستند.
دکترموسوی زاده با بیان این مطلب 
افـــزود: ایـــن روش درمانی در ســـرطان 
پروستات مورد اســـتفاده فراوانی دارد؛ 

بـــا تکنیـــک » آی ام آرتـــی« می توانیـــم 
پرتـــوی درمانی با دوزهـــای باال )در حد 
8000سانتی گری( را به پروستات اعمال 
کنیم درحالـــی کـــه در روش های قبلی 
مقدار دوز پرتوی درمانی بیشتر از 6000 
تا 6500ســـانتی گری نمی شد. بنابراین 
در تکنیـــک »آی ام آر تـــی« هنگامی که 
پروستات با این دوز باال درمان می شود، 
بافت های اطـــراف آن- که مثانه و روده 
هستند- آسیب نمی بینند. درحقیقت 

با روش » آی ام آر تی« می توان ســـرطان 
پروستات را تا 90درصد کنترل و درمان 

کرد.
می دهـــد:  توضیـــح  ادامـــه  در  او 
در زمینـــه تومورهـــای بدخیـــم ســـر و 
کاربـــرد  » آی ام آر تـــی«  روش  گـــردن 
زیـــادی دارد؛ اما با توجه بـــه فراوانی 
بافت هـــای ســـالم و حســـاس در این 
نواحـــی، دوز پرتـــوی درمانی بیشـــتر 
روش هـــای  بـــا  رادیوتراپـــی  هنـــگام 
قدیمـــی، صدمـــات جبران ناپذیـــری 
ســـلب  را  درمـــان  امـــکان  و  داشـــته 
می کند. در زمینه ســـرطان لوزالمعده 
نیـــز، الزم به یـــادآوری اســـت که این 
پیشـــرفت  ســـریع  بســـیار  ســـرطان 
می کند و کشنده اســـت و به دلیل قرار 
گرفتن لوزالمعده در داخل احشـــاء و 
مجـــاورت بافت هـــای روده و کبد و... 
پرتودرمانی این ناحیه بسیار حساس 
اســـت. به عنوان مثال میـــزان تحمل 
بافت هـــای روده نســـبت بـــه پرتـــوی 
درمانی حدود 5000 سانتی گری است 
درحالی که تومور ناحیه لوزالمعده را 
باید با 6000سانتی گری از بین ببریم. 

بنابراین به ناچار پرتوی درمانی از البه 
الی بافت ســـالم روده ها عبور کرده و 
به ناحیه تومورال پانکراس می رســـد 
کـــه این عیـــب در روش »آی  ام آر تی« 

مرتفع شده است.
و  تراپـــی  رادیـــو  ایـــن متخصـــص 
نویـــن  روش  زمینـــه  در  آنکولـــوژی 
روش  در  می افزایـــد:  »وی مـــت« 
)VMAT( بـــا بهره مندی از تکنولوژی 
نویـــن، سیســـتم پرتودهـــی به صورت 
چرخشـــی انجام می شـــود و دســـتگاه 
می تـــوان  و  می چرخـــد  بیمـــار  دور 
ناحیـــه درمانـــی را از 360 نقطه مورد 
پرتودهی قرار داد البته در صورت نیاز 
می توانیم چرخش های کمتری مانند 

90 درجه هم اعمال کنیم.
تعداد جلســـات درمـــان بنابر نوع 
سرطان و نوع بافت، همچنین ناحیه 
تومورال و بافت های حســـاس اطراف 

آن از 10 تا 40 جلسه متغیر است.
او در پایان یادآور می شـــود: تقریباً 
تمامـــی بیمـــاران بـــا وجـــود حمایت 
بیمه های پایـــه و تکمیلی می توانند از 

این تکنیک بهره مند شوند.

مــهارت 
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 سال بیست وچهارم  شماره 6791
 دوشنبه   7 خرداد 1397

کودکان هم دچار گواتر می شوند
ë  دختـــری 7 ســـاله دارم. چندی پیش احســـاس کردم

قسمت جلوی گردن او کمی متورم است به همین دلیل 
او را نزد پزشـــک بردم. پزشک احتمال ابتالی دخترم به 
گواتـــر را مطرح کرد درحالی کـــه آزمایش های مربوط به 
تیروئید او طبیعی است. لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا 
فرزندم را باید نزد پزشـــک دیگری ببـــرم یا اینکه ممکن 
است او واقعاً گواتر داشته باشد؟ سؤال دیگرم این است 
که با وجود طبیعی بودن نتیجه آزمایش بازهم باید دارو 

مصرف کند یا خیر؟
غـــده تیروئید در جلو و پایین گردن قـــرار دارد. کم کاری، 
پـــرکاری و بزرگـــی آن می تواند بیماری هـــای مختلفی را 
ایجاد کنـــد. گواتر همان بزرگی غده تیروئید اســـت که به 
دالیـــل مختلف بروز می کند. از میان برخی از ایـــن دالیل می توان به کمبود ید، 

اختالالت ارثی و بیماری های خودایمن تیروئید اشاره کرد.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که گواتر می تواند همراه با کم کاری، پرکاری 
یـــا کار طبیعی تیروئید باشـــد. بنابرایـــن در مبتالیان به گواتر آزمایشـــاتی که در 
جهت بررســـی کار تیروئید انجام می شـــود الزاماً غیر طبیعی نیست و می تواند 
طبیعی باشد. گواتر پرکار که اصطالحاً ســـمی نامیده می شود و گواتر کم کار در 
هر اندازه ای که باشـــند حتماً احتیاج به درمان دارنـــد. در مورد گواتری که در آن 
کار تیروئید طبیعی اســـت در صورتی که اندازه آن بـــزرگ بوده یا در طول زمان 
رو به بزرگی برود باید درمان را بموقع آغاز کرد درغیر این صورت بزرگتر شـــده 
و در درازمدت گره ای و در نهایت ســـمی می شـــود. بنابراین اجازه دهید پزشک 
با توجه به معاینات و آزمایش ها تشـــخیص دهد که آیا فرزندتان نیاز به دارو و 

درمان دارد یا خیر؟

باید ها و نبایدهای روزه داری در مبتالیان به سنگ کلیه باید و نباید افطار و سحری
نحـــوه صحیـــح مصـــرف موادغذایـــی در وعده هـــای 
ســـحری و افطـــار در مـــاه مبـــارک رمضـــان اهمیـــت 
زیـــادی دارد زیرا با رعایت اصـــول تغذیه تا حدامکان 

می توانیم از تشنگی و گرسنگی در طول روز دور بمانیم.
به گفته یک متخصص تغذیه وعده ســـحری را بایـــد کامل میل کنید و در 
ایـــن وعده حتماً مواد قندی را هـــم بگنجانید زیرا با پایین آمدن قندخون 
کارآیی در طول روز پایین می آید و دچار خســـتگی می شـــوید و نمی توانید 
تمرکز الزم در امور داشته باشید. دکتر عزت اهلل فاضلی مقدم، درباره وعده 
افطار توضیح می دهد: وعده شـــام را از وعده افطار جدا کنید، حدود نیم 
ســـاعت وقفه بین این وعده ها باید وجود داشـــته باشـــد و در وعده افطار 
غذای کاماًل ســـبک میل کنید. او در خاتمه توصیـــه می کند: در وعده های 
غذای ماه رمضان سبزی، میوه، لبنیات و مایعات به میزان الزم بگنجانید 

و از مصرف فست فودها تا حد امکان خودداری کنید.

ســـنگ های کلیه، رســـوبات سختی هســـتند که به ایجاد 
درد در ناحیـــه پهلو و کمر منجر می شـــوند. نوع و میزان 
مایعات مصرفی توســـط بیمـــار در انـــدازه و تعداد این 
ســـنگ ها بســـیار مؤثر اســـت از این رو مبتالیان به ســـنگ های کلیه یا ســـایر 
بیماری های کلیوی باید در ماه مبارک رمضان مراقب سالمتی خود باشند.

دکتر مهری مهراد، اورولوژیســـت در گفت و گو بـــا »ایران« می گوید: نمی توان 
برای همه کسانی که دارای سنگ کلیه هستند یک نسخه واحد پیچید. اندازه 
و تعداد سنگ کلیه، محل قرارگیری سنگ و همچنین میزان فعالیت روزانه 
بیمار، شـــرایط محیطی او و میـــزان دفع مایعات همگـــی در تصمیم گیری 
بـــرای روزه داری در مـــاه مبارک رمضـــان مؤثرند. از ایـــن رو توصیه می کنم 

مبتالیان به مشکالت کلیوی بدون مشورت با پزشک روزه نگیرند.
وی ادامه می دهد: آن دســـته از بیمارانی که می توانند روزه بگیرند هم باید 
در فاصله افطار تا ســـحر، آب، میوه و سبزیجات تازه استفاده کنند تا طی روز 

دچار کم آبی بدن نشـــوند. مصرف ســـبزیجات و ســـاالد در هنگام سحر نیز 
بسیار مفید خواهد بود.

دکتر مهراد در خاتمـــه تأکید می کند: مبتالیان به عفونت های ادراری فعال 
نباید روزه بگیرند چون آب نخوردن می تواند بیماری آنها را تشدید کند. این 
دســـته از بیماران باید درمان را جدی گرفته و توصیه های پزشک را بدرستی 

انجام دهند.
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ورزش های 
نامناسب برای 

آرتروز زانو
شمشیربازی

ورزش های رزمی راگبی

تنیس

فوتبال

درمان سرطان با تکنیک نوین رادیوتراپی

شـــله زرد همراه همیشـــگی سفره افطار است که با آن رنگ طالیی و تزئین شـــده با ادویه دارچین با رنگین کردن سفره افطار خودنمایی می کند، 
این دســـر خوشـــمزه بر پایه برنج درست می شـــود، برنج منبعی غنی از ویتامین »B« اســـت و منبع خوبی برای تأمین کربوهیدرات بدن به شمار 
می رود، زعفران و گالب موجود در شـــله زرد هم خواصی همچون  نشـــاط آوری، کاهش دردهای روماتیســـمی و تقویت قلب و معده دارد. ادویه 
دارچین موجود در این غذا نیز سبب کاهش تری گلیسیرید می شود اما چنانچه مبتال به بیماری دیابت یا تنگی عروق قلب هستید از خوردن شله زرد خودداری کنید یا 

در مصرف آن بسیار محتاط باشید زیرا میزان شکر و چربی این ماده مغذی زیاد است و کالری باالیی دارد.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
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 پیشگیری
 و سـالمت

تزریق بوتاکس در آرایشگاه ممنوع!
امروزه گرایش بـــه انجام عمل های جراحی زیبایی بین 
مردم بســـیار زیاد شده است. آمار نشان می دهد بخش 
زیادی از ایـــن جراحی ها ضرورت نـــدارد و تنها به دلیل 
اصرار بیمار انجام می شـــود بخش دیگری از فعالیت های زیبایی هم با وجود 
هشدارهای متخصصان هنوز در آرایشگاه ها و مراکز غیردرمانی انجام می شود.
 دکتر ســـیدنجات حســـینی، فـــوق تخصص جراحـــی پالســـتیک و زیبایی در 
ایـــن باره بـــه »ایران« می گوید: متأســـفانه آمار دقیقی در مـــورد فعالیت ها و 
جراحی های زیبایی در کشـــور وجود ندارد اما دیده شده عالوه بر جراحی های 
بازســـازی مرتبط با حوادث و تصادفات، مشـــکالت مادرزادی مانند شـــکاف 
کام و ســـوختگی فعالیت های بسیاری در زمینه جوان ســـازی و زیبایی انجام 

می شود.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تزریق بوتاکس به عنوان یکی 
از این فعالیت های زیبایی، می افزاید: در گذشته از بوتاکس تنها برای درمان 
بیماران مبتال به اسپاســـم عضالنی اســـتفاده می شـــد اما امـــروزه از بوتاکس 

بیشتر برای زیبایی و رفع چروک پیشانی یا افتادگی ابرو استفاده می شود.
وی تأکیـــد می کند: نکته مهم این اســـت که انجام ایـــن قبیل فعالیت ها باید 
توســـط پزشـــک حاذق انجام گیرد، چراکه هرگونه اشـــتباه در تزریق بوتاکس 
می تواند عوارض فراوانی مانند کج شـــدن دهان، ریزش اشک و افتادن پلک 

به همراه داشته باشد.
دکتر حسینی تأکید می کند: به هیچ وجه برای انجام امور زیبایی مانند تزریق 
بوتاکس به پرســـتاران یا آرایشگرها مراجعه نکنید و حتماً از پزشکان جراحی 

پالستیک حاذق کمک بگیرید.

زنگ سالمت 

گـردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت

دکتر مریم رزاقی آذر
 فوق تخصص غدد درون ریز
 و متابولیسم کودکان
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 پرتودرمانی یا در اصطالح رادیوتراپی، 
نوعی درمان ســـرطان است که طی آن 
از پرتوهـــای پرانرژی بـــا دوز باال جهت 
از بیـــن بردن ســـلول های ســـرطانی و 
جلوگیری از گســـترش آنها، با کمترین 
آســـیب به بافت های ســـالم و با هدف 
بیشـــترین تخریب سلول های سرطانی 

استفاده می شود.
با ایـــن دیـــدگاه و مقدمه به ســـراغ 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، متخصص 
رادیـــو تراپی و آنکولوژی رفتیم و درباره 
به روزترین تکنیک درمـــان تومورهای 
بـــه  آســـیب  کمتریـــن  بـــا  ســـرطانی 
بافت های ســـالم به گفت و گو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.
 تکنیک خاص درمانـــی  آی ام آر تی 
)IMRT(، 15 ســـال قبـــل درکشـــورهای 
پیشـــرفته به دنیـــای پرتودرمانـــی وارد 
شـــد و ایـــن نقطـــه عطفـــی در درمـــان 
تومورهای ســـرطانی بوده است، امروزه 
روش درمانـــی دیگـــری به نام »وی مت 
)VMAT(« ابداع شده که پیشرفته ترین 
نـــوع درمـــان ســـرطان اســـت. در ایـــن 
تکنیک، بیشترین میزان پرتودرمانی به 
ناحیه تومور با دوز حداکثری اعمال شده 
و بافت هـــای اطراف حداقل آســـیب را 

دریافت می کنند.
به گفتـــه این متخصـــص، بیمارانی 
که بـــا ایـــن روش تحـــت پرتـــو درمانی 
)رادیوتراپـــی( قرار می گیرنـــد، بهترین 
نـــوع درمـــان را دریافـــت می کننـــد زیرا 
خطـــی  دهنـــده  شـــتاب  دســـتگاه های 
پزشکی پیش از این فناوری و تجهیزات 
ســـخت افـــزاری و نـــرم افـــزاری آن، بـــا 
درجـــات مختلف به بافت هـــای مجاور 
تومور آسیب می زنند. این در حالی است 
که پیشـــرفته ترین و دقیق ترین فناوری 
رادیوتراپی روز جهان موسوم به وی مت 
 )VMAT; Volumetric Modulated
)Arc Radiotherapy ســـبب می شـــود 
سلول های بافت های سالم مجاور تومور 
تا حدود قابل توجهی از پرتوهای درمانی 

تابش شده به ناحیه تومورال محافظت 
شوند.

دکتر میراحمد موسوی زاده در ادامه 
می افزاید: بـــرای این منظور در نســـل 
هفتم شتاب دهنده های دیجیتال، ابزار 
و نرم افزارهای الزم بـــرای اندازه گیری 
دوز و میزان پرتوی درمانی به دستگاه 
شـــتاب دهنده خطی پزشـــکی اضافه 
شـــده تـــا بـــا عملکـــرد بســـیار دقیق از 

ســـلول های  به  آسیب 
سالم و غیرسرطانی و 
جدید  مشـــکالت  بروز 
برای بیمـــار جلوگیری 

 شود.
به گفته وی، ویژگی دیگر این تکنیک 
بســـیار پیشـــرفته، نحوه تابش و امکان 
تعییـــن میـــزان مناســـب شـــدت پرتو 
درمانی اســـت. با این فناوری پیشـــرفته 
نیـــازی به جراحـــی و برداشـــتن تومور و 
پذیـــرش عـــوارض جانبی آن نیســـت، 
بنابرایـــن می توان تومور را با بیشـــترین 
نتیجـــه مثبت از بین برد، درکشـــورهای 
پیشـــرفته رادیوتراپـــی بـــه صورت ســـه 
انجـــام   )dimensional-3( بعـــدی 
بدیـــن منظـــور ســـلول های  می شـــود. 
بدخیم بـــا روش هـــای تصویربـــرداری 
از  اســـتفاده  بـــا  می شـــوند.  مشـــخص 
سیســـتم های رایانه ای طراحـــی درمان 
پیشرفته، پرتوی درمانی از قسمت های 
مختلـــف به طور مشـــخص و محاســـبه 
شده به تومور رسیده و بافت های سالم 
اطراف کمترین آسیب را می بینند؛ البته 
متأسفانه با اینکه در کشورهای پیشرفته 
25سال اســـت که ازاین تکنیک درمانی 
بهره گیری می شـــود، در کشـــورمان 2 یا 
3ســـالی اســـت که از برخـــی روش های 

درمان سه بعدی استفاده می شود.
عضو هیأت علمی دانشـــگاه علوم 
پزشکی شـــهید بهشتی در ادامه اضافه 
می کنـــد: ویژگی مهم » آی ام آر تی« در 
این اســـت که می توان تومورها و بافت 
ســـالم اطراف آن را به وســـیله یکسری 
مثـــل  تصویربـــرداری  دســـتگاه های 
»سی تی اســـکن«، »ام آر آی«  یـــا »پت 
اســـکن« به صورت دقیق تر مشـــخص 
پیشـــرفت های  خوشـــبختانه  کـــرد. 
تصویربرداری پزشـــکی ما را به درمان 

ایده آل رسانده است.
ë  ســـرطان هایی که دراولویت درمان

هستند
سرطان پروســـتات، تومورهای سر 
وگردن، ریه و دســـتگاه گوارش شامل 
لوزالمعده، معـــده و مری در اولویت 

این درمان هستند.
دکترموسوی زاده با بیان این مطلب 
افـــزود: ایـــن روش درمانی در ســـرطان 
پروستات مورد اســـتفاده فراوانی دارد؛ 

بـــا تکنیـــک » آی ام آرتـــی« می توانیـــم 
پرتـــوی درمانی با دوزهـــای باال )در حد 
8000سانتی گری( را به پروستات اعمال 
کنیم درحالـــی کـــه در روش های قبلی 
مقدار دوز پرتوی درمانی بیشتر از 6000 
تا 6500ســـانتی گری نمی شد. بنابراین 
در تکنیـــک »آی ام آر تـــی« هنگامی که 
پروستات با این دوز باال درمان می شود، 
بافت های اطـــراف آن- که مثانه و روده 
هستند- آسیب نمی بینند. درحقیقت 

با روش » آی ام آر تی« می توان ســـرطان 
پروستات را تا 90درصد کنترل و درمان 

کرد.
می دهـــد:  توضیـــح  ادامـــه  در  او 
در زمینـــه تومورهـــای بدخیـــم ســـر و 
کاربـــرد  » آی ام آر تـــی«  روش  گـــردن 
زیـــادی دارد؛ اما با توجه بـــه فراوانی 
بافت هـــای ســـالم و حســـاس در این 
نواحـــی، دوز پرتـــوی درمانی بیشـــتر 
روش هـــای  بـــا  رادیوتراپـــی  هنـــگام 
قدیمـــی، صدمـــات جبران ناپذیـــری 
ســـلب  را  درمـــان  امـــکان  و  داشـــته 
می کند. در زمینه ســـرطان لوزالمعده 
نیـــز، الزم به یـــادآوری اســـت که این 
پیشـــرفت  ســـریع  بســـیار  ســـرطان 
می کند و کشنده اســـت و به دلیل قرار 
گرفتن لوزالمعده در داخل احشـــاء و 
مجـــاورت بافت هـــای روده و کبد و... 
پرتودرمانی این ناحیه بسیار حساس 
اســـت. به عنوان مثال میـــزان تحمل 
بافت هـــای روده نســـبت بـــه پرتـــوی 
درمانی حدود 5000 سانتی گری است 
درحالی که تومور ناحیه لوزالمعده را 
باید با 6000سانتی گری از بین ببریم. 

بنابراین به ناچار پرتوی درمانی از البه 
الی بافت ســـالم روده ها عبور کرده و 
به ناحیه تومورال پانکراس می رســـد 
کـــه این عیـــب در روش »آی  ام آر تی« 

مرتفع شده است.
و  تراپـــی  رادیـــو  ایـــن متخصـــص 
نویـــن  روش  زمینـــه  در  آنکولـــوژی 
روش  در  می افزایـــد:  »وی مـــت« 
)VMAT( بـــا بهره مندی از تکنولوژی 
نویـــن، سیســـتم پرتودهـــی به صورت 
چرخشـــی انجام می شـــود و دســـتگاه 
می تـــوان  و  می چرخـــد  بیمـــار  دور 
ناحیـــه درمانـــی را از 360 نقطه مورد 
پرتودهی قرار داد البته در صورت نیاز 
می توانیم چرخش های کمتری مانند 

90 درجه هم اعمال کنیم.
تعداد جلســـات درمـــان بنابر نوع 
سرطان و نوع بافت، همچنین ناحیه 
تومورال و بافت های حســـاس اطراف 

آن از 10 تا 40 جلسه متغیر است.
او در پایان یادآور می شـــود: تقریباً 
تمامـــی بیمـــاران بـــا وجـــود حمایت 
بیمه های پایـــه و تکمیلی می توانند از 

این تکنیک بهره مند شوند.
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کودکان هم دچار گواتر می شوند
ë  دختـــری 7 ســـاله دارم. چندی پیش احســـاس کردم

قسمت جلوی گردن او کمی متورم است به همین دلیل 
او را نزد پزشـــک بردم. پزشک احتمال ابتالی دخترم به 
گواتـــر را مطرح کرد درحالی کـــه آزمایش های مربوط به 
تیروئید او طبیعی است. لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا 
فرزندم را باید نزد پزشـــک دیگری ببـــرم یا اینکه ممکن 
است او واقعاً گواتر داشته باشد؟ سؤال دیگرم این است 
که با وجود طبیعی بودن نتیجه آزمایش بازهم باید دارو 

مصرف کند یا خیر؟
غـــده تیروئید در جلو و پایین گردن قـــرار دارد. کم کاری، 
پـــرکاری و بزرگـــی آن می تواند بیماری هـــای مختلفی را 
ایجاد کنـــد. گواتر همان بزرگی غده تیروئید اســـت که به 
دالیـــل مختلف بروز می کند. از میان برخی از ایـــن دالیل می توان به کمبود ید، 

اختالالت ارثی و بیماری های خودایمن تیروئید اشاره کرد.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که گواتر می تواند همراه با کم کاری، پرکاری 
یـــا کار طبیعی تیروئید باشـــد. بنابرایـــن در مبتالیان به گواتر آزمایشـــاتی که در 
جهت بررســـی کار تیروئید انجام می شـــود الزاماً غیر طبیعی نیست و می تواند 
طبیعی باشد. گواتر پرکار که اصطالحاً ســـمی نامیده می شود و گواتر کم کار در 
هر اندازه ای که باشـــند حتماً احتیاج به درمان دارنـــد. در مورد گواتری که در آن 
کار تیروئید طبیعی اســـت در صورتی که اندازه آن بـــزرگ بوده یا در طول زمان 
رو به بزرگی برود باید درمان را بموقع آغاز کرد درغیر این صورت بزرگتر شـــده 
و در درازمدت گره ای و در نهایت ســـمی می شـــود. بنابراین اجازه دهید پزشک 
با توجه به معاینات و آزمایش ها تشـــخیص دهد که آیا فرزندتان نیاز به دارو و 

درمان دارد یا خیر؟

باید ها و نبایدهای روزه داری در مبتالیان به سنگ کلیه باید و نباید افطار و سحری
نحـــوه صحیـــح مصـــرف موادغذایـــی در وعده هـــای 
ســـحری و افطـــار در مـــاه مبـــارک رمضـــان اهمیـــت 
زیـــادی دارد زیرا با رعایت اصـــول تغذیه تا حدامکان 

می توانیم از تشنگی و گرسنگی در طول روز دور بمانیم.
به گفته یک متخصص تغذیه وعده ســـحری را بایـــد کامل میل کنید و در 
ایـــن وعده حتماً مواد قندی را هـــم بگنجانید زیرا با پایین آمدن قندخون 
کارآیی در طول روز پایین می آید و دچار خســـتگی می شـــوید و نمی توانید 
تمرکز الزم در امور داشته باشید. دکتر عزت اهلل فاضلی مقدم، درباره وعده 
افطار توضیح می دهد: وعده شـــام را از وعده افطار جدا کنید، حدود نیم 
ســـاعت وقفه بین این وعده ها باید وجود داشـــته باشـــد و در وعده افطار 
غذای کاماًل ســـبک میل کنید. او در خاتمه توصیـــه می کند: در وعده های 
غذای ماه رمضان سبزی، میوه، لبنیات و مایعات به میزان الزم بگنجانید 

و از مصرف فست فودها تا حد امکان خودداری کنید.

ســـنگ های کلیه، رســـوبات سختی هســـتند که به ایجاد 
درد در ناحیـــه پهلو و کمر منجر می شـــوند. نوع و میزان 
مایعات مصرفی توســـط بیمـــار در انـــدازه و تعداد این 
ســـنگ ها بســـیار مؤثر اســـت از این رو مبتالیان به ســـنگ های کلیه یا ســـایر 
بیماری های کلیوی باید در ماه مبارک رمضان مراقب سالمتی خود باشند.

دکتر مهری مهراد، اورولوژیســـت در گفت و گو بـــا »ایران« می گوید: نمی توان 
برای همه کسانی که دارای سنگ کلیه هستند یک نسخه واحد پیچید. اندازه 
و تعداد سنگ کلیه، محل قرارگیری سنگ و همچنین میزان فعالیت روزانه 
بیمار، شـــرایط محیطی او و میـــزان دفع مایعات همگـــی در تصمیم گیری 
بـــرای روزه داری در مـــاه مبارک رمضـــان مؤثرند. از ایـــن رو توصیه می کنم 

مبتالیان به مشکالت کلیوی بدون مشورت با پزشک روزه نگیرند.
وی ادامه می دهد: آن دســـته از بیمارانی که می توانند روزه بگیرند هم باید 
در فاصله افطار تا ســـحر، آب، میوه و سبزیجات تازه استفاده کنند تا طی روز 

دچار کم آبی بدن نشـــوند. مصرف ســـبزیجات و ســـاالد در هنگام سحر نیز 
بسیار مفید خواهد بود.

دکتر مهراد در خاتمـــه تأکید می کند: مبتالیان به عفونت های ادراری فعال 
نباید روزه بگیرند چون آب نخوردن می تواند بیماری آنها را تشدید کند. این 
دســـته از بیماران باید درمان را جدی گرفته و توصیه های پزشک را بدرستی 

انجام دهند.
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ورزش های 
نامناسب برای 

آرتروز زانو
شمشیربازی

ورزش های رزمی راگبی

تنیس

فوتبال

درمان سرطان با تکنیک نوین رادیوتراپی

شـــله زرد همراه همیشـــگی سفره افطار است که با آن رنگ طالیی و تزئین شـــده با ادویه دارچین با رنگین کردن سفره افطار خودنمایی می کند، 
این دســـر خوشـــمزه بر پایه برنج درست می شـــود، برنج منبعی غنی از ویتامین »B« اســـت و منبع خوبی برای تأمین کربوهیدرات بدن به شمار 
می رود، زعفران و گالب موجود در شـــله زرد هم خواصی همچون  نشـــاط آوری، کاهش دردهای روماتیســـمی و تقویت قلب و معده دارد. ادویه 
دارچین موجود در این غذا نیز سبب کاهش تری گلیسیرید می شود اما چنانچه مبتال به بیماری دیابت یا تنگی عروق قلب هستید از خوردن شله زرد خودداری کنید یا 

در مصرف آن بسیار محتاط باشید زیرا میزان شکر و چربی این ماده مغذی زیاد است و کالری باالیی دارد.
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 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 یكبار دیده شود
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 پیشگیری
 و سـالمت

تزریق بوتاکس در آرایشگاه ممنوع!
امروزه گرایش بـــه انجام عمل های جراحی زیبایی بین 
مردم بســـیار زیاد شده است. آمار نشان می دهد بخش 
زیادی از ایـــن جراحی ها ضرورت نـــدارد و تنها به دلیل 
اصرار بیمار انجام می شـــود بخش دیگری از فعالیت های زیبایی هم با وجود 
هشدارهای متخصصان هنوز در آرایشگاه ها و مراکز غیردرمانی انجام می شود.
 دکتر ســـیدنجات حســـینی، فـــوق تخصص جراحـــی پالســـتیک و زیبایی در 
ایـــن باره بـــه »ایران« می گوید: متأســـفانه آمار دقیقی در مـــورد فعالیت ها و 
جراحی های زیبایی در کشـــور وجود ندارد اما دیده شده عالوه بر جراحی های 
بازســـازی مرتبط با حوادث و تصادفات، مشـــکالت مادرزادی مانند شـــکاف 
کام و ســـوختگی فعالیت های بسیاری در زمینه جوان ســـازی و زیبایی انجام 

می شود.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تزریق بوتاکس به عنوان یکی 
از این فعالیت های زیبایی، می افزاید: در گذشته از بوتاکس تنها برای درمان 
بیماران مبتال به اسپاســـم عضالنی اســـتفاده می شـــد اما امـــروزه از بوتاکس 

بیشتر برای زیبایی و رفع چروک پیشانی یا افتادگی ابرو استفاده می شود.
وی تأکیـــد می کند: نکته مهم این اســـت که انجام ایـــن قبیل فعالیت ها باید 
توســـط پزشـــک حاذق انجام گیرد، چراکه هرگونه اشـــتباه در تزریق بوتاکس 
می تواند عوارض فراوانی مانند کج شـــدن دهان، ریزش اشک و افتادن پلک 

به همراه داشته باشد.
دکتر حسینی تأکید می کند: به هیچ وجه برای انجام امور زیبایی مانند تزریق 
بوتاکس به پرســـتاران یا آرایشگرها مراجعه نکنید و حتماً از پزشکان جراحی 

پالستیک حاذق کمک بگیرید.
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 فوق تخصص غدد درون ریز
 و متابولیسم کودکان
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 پرتودرمانی یا در اصطالح رادیوتراپی، 
نوعی درمان ســـرطان است که طی آن 
از پرتوهـــای پرانرژی بـــا دوز باال جهت 
از بیـــن بردن ســـلول های ســـرطانی و 
جلوگیری از گســـترش آنها، با کمترین 
آســـیب به بافت های ســـالم و با هدف 
بیشـــترین تخریب سلول های سرطانی 

استفاده می شود.
با ایـــن دیـــدگاه و مقدمه به ســـراغ 
عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، متخصص 
رادیـــو تراپی و آنکولوژی رفتیم و درباره 
به روزترین تکنیک درمـــان تومورهای 
بـــه  آســـیب  کمتریـــن  بـــا  ســـرطانی 
بافت های ســـالم به گفت و گو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.
 تکنیک خاص درمانـــی  آی ام آر تی 
)IMRT(، 15 ســـال قبـــل درکشـــورهای 
پیشـــرفته به دنیـــای پرتودرمانـــی وارد 
شـــد و ایـــن نقطـــه عطفـــی در درمـــان 
تومورهای ســـرطانی بوده است، امروزه 
روش درمانـــی دیگـــری به نام »وی مت 
)VMAT(« ابداع شده که پیشرفته ترین 
نـــوع درمـــان ســـرطان اســـت. در ایـــن 
تکنیک، بیشترین میزان پرتودرمانی به 
ناحیه تومور با دوز حداکثری اعمال شده 
و بافت هـــای اطراف حداقل آســـیب را 

دریافت می کنند.
به گفتـــه این متخصـــص، بیمارانی 
که بـــا ایـــن روش تحـــت پرتـــو درمانی 
)رادیوتراپـــی( قرار می گیرنـــد، بهترین 
نـــوع درمـــان را دریافـــت می کننـــد زیرا 
خطـــی  دهنـــده  شـــتاب  دســـتگاه های 
پزشکی پیش از این فناوری و تجهیزات 
ســـخت افـــزاری و نـــرم افـــزاری آن، بـــا 
درجـــات مختلف به بافت هـــای مجاور 
تومور آسیب می زنند. این در حالی است 
که پیشـــرفته ترین و دقیق ترین فناوری 
رادیوتراپی روز جهان موسوم به وی مت 
 )VMAT; Volumetric Modulated
)Arc Radiotherapy ســـبب می شـــود 
سلول های بافت های سالم مجاور تومور 
تا حدود قابل توجهی از پرتوهای درمانی 

تابش شده به ناحیه تومورال محافظت 
شوند.

دکتر میراحمد موسوی زاده در ادامه 
می افزاید: بـــرای این منظور در نســـل 
هفتم شتاب دهنده های دیجیتال، ابزار 
و نرم افزارهای الزم بـــرای اندازه گیری 
دوز و میزان پرتوی درمانی به دستگاه 
شـــتاب دهنده خطی پزشـــکی اضافه 
شـــده تـــا بـــا عملکـــرد بســـیار دقیق از 

ســـلول های  به  آسیب 
سالم و غیرسرطانی و 
جدید  مشـــکالت  بروز 
برای بیمـــار جلوگیری 

 شود.
به گفته وی، ویژگی دیگر این تکنیک 
بســـیار پیشـــرفته، نحوه تابش و امکان 
تعییـــن میـــزان مناســـب شـــدت پرتو 
درمانی اســـت. با این فناوری پیشـــرفته 
نیـــازی به جراحـــی و برداشـــتن تومور و 
پذیـــرش عـــوارض جانبی آن نیســـت، 
بنابرایـــن می توان تومور را با بیشـــترین 
نتیجـــه مثبت از بین برد، درکشـــورهای 
پیشـــرفته رادیوتراپـــی بـــه صورت ســـه 
انجـــام   )dimensional-3( بعـــدی 
بدیـــن منظـــور ســـلول های  می شـــود. 
بدخیم بـــا روش هـــای تصویربـــرداری 
از  اســـتفاده  بـــا  می شـــوند.  مشـــخص 
سیســـتم های رایانه ای طراحـــی درمان 
پیشرفته، پرتوی درمانی از قسمت های 
مختلـــف به طور مشـــخص و محاســـبه 
شده به تومور رسیده و بافت های سالم 
اطراف کمترین آسیب را می بینند؛ البته 
متأسفانه با اینکه در کشورهای پیشرفته 
25سال اســـت که ازاین تکنیک درمانی 
بهره گیری می شـــود، در کشـــورمان 2 یا 
3ســـالی اســـت که از برخـــی روش های 

درمان سه بعدی استفاده می شود.
عضو هیأت علمی دانشـــگاه علوم 
پزشکی شـــهید بهشتی در ادامه اضافه 
می کنـــد: ویژگی مهم » آی ام آر تی« در 
این اســـت که می توان تومورها و بافت 
ســـالم اطراف آن را به وســـیله یکسری 
مثـــل  تصویربـــرداری  دســـتگاه های 
»سی تی اســـکن«، »ام آر آی«  یـــا »پت 
اســـکن« به صورت دقیق تر مشـــخص 
پیشـــرفت های  خوشـــبختانه  کـــرد. 
تصویربرداری پزشـــکی ما را به درمان 

ایده آل رسانده است.
ë  ســـرطان هایی که دراولویت درمان

هستند
سرطان پروســـتات، تومورهای سر 
وگردن، ریه و دســـتگاه گوارش شامل 
لوزالمعده، معـــده و مری در اولویت 

این درمان هستند.
دکترموسوی زاده با بیان این مطلب 
افـــزود: ایـــن روش درمانی در ســـرطان 
پروستات مورد اســـتفاده فراوانی دارد؛ 

بـــا تکنیـــک » آی ام آرتـــی« می توانیـــم 
پرتـــوی درمانی با دوزهـــای باال )در حد 
8000سانتی گری( را به پروستات اعمال 
کنیم درحالـــی کـــه در روش های قبلی 
مقدار دوز پرتوی درمانی بیشتر از 6000 
تا 6500ســـانتی گری نمی شد. بنابراین 
در تکنیـــک »آی ام آر تـــی« هنگامی که 
پروستات با این دوز باال درمان می شود، 
بافت های اطـــراف آن- که مثانه و روده 
هستند- آسیب نمی بینند. درحقیقت 

با روش » آی ام آر تی« می توان ســـرطان 
پروستات را تا 90درصد کنترل و درمان 

کرد.
می دهـــد:  توضیـــح  ادامـــه  در  او 
در زمینـــه تومورهـــای بدخیـــم ســـر و 
کاربـــرد  » آی ام آر تـــی«  روش  گـــردن 
زیـــادی دارد؛ اما با توجه بـــه فراوانی 
بافت هـــای ســـالم و حســـاس در این 
نواحـــی، دوز پرتـــوی درمانی بیشـــتر 
روش هـــای  بـــا  رادیوتراپـــی  هنـــگام 
قدیمـــی، صدمـــات جبران ناپذیـــری 
ســـلب  را  درمـــان  امـــکان  و  داشـــته 
می کند. در زمینه ســـرطان لوزالمعده 
نیـــز، الزم به یـــادآوری اســـت که این 
پیشـــرفت  ســـریع  بســـیار  ســـرطان 
می کند و کشنده اســـت و به دلیل قرار 
گرفتن لوزالمعده در داخل احشـــاء و 
مجـــاورت بافت هـــای روده و کبد و... 
پرتودرمانی این ناحیه بسیار حساس 
اســـت. به عنوان مثال میـــزان تحمل 
بافت هـــای روده نســـبت بـــه پرتـــوی 
درمانی حدود 5000 سانتی گری است 
درحالی که تومور ناحیه لوزالمعده را 
باید با 6000سانتی گری از بین ببریم. 

بنابراین به ناچار پرتوی درمانی از البه 
الی بافت ســـالم روده ها عبور کرده و 
به ناحیه تومورال پانکراس می رســـد 
کـــه این عیـــب در روش »آی  ام آر تی« 

مرتفع شده است.
و  تراپـــی  رادیـــو  ایـــن متخصـــص 
نویـــن  روش  زمینـــه  در  آنکولـــوژی 
روش  در  می افزایـــد:  »وی مـــت« 
)VMAT( بـــا بهره مندی از تکنولوژی 
نویـــن، سیســـتم پرتودهـــی به صورت 
چرخشـــی انجام می شـــود و دســـتگاه 
می تـــوان  و  می چرخـــد  بیمـــار  دور 
ناحیـــه درمانـــی را از 360 نقطه مورد 
پرتودهی قرار داد البته در صورت نیاز 
می توانیم چرخش های کمتری مانند 

90 درجه هم اعمال کنیم.
تعداد جلســـات درمـــان بنابر نوع 
سرطان و نوع بافت، همچنین ناحیه 
تومورال و بافت های حســـاس اطراف 

آن از 10 تا 40 جلسه متغیر است.
او در پایان یادآور می شـــود: تقریباً 
تمامـــی بیمـــاران بـــا وجـــود حمایت 
بیمه های پایـــه و تکمیلی می توانند از 

این تکنیک بهره مند شوند.
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بوضع اراضي لويزان بطور فوق العاده رسيدگي شد
وزير مسكن و شهرسازي صبح امروز در يك 
جلسه فوق العاده كه در سازمان زمين تشكيل شد، 
شركت كرد و درباره وضع اراضي لويزان مذاكراتي 

انجام داد.
در اين جلسه كه مديرعامل و اعضاي هيأت 
مديره سازمان زمين حضور داشتند قرار شد گزارشي 
تسليم مقامات عالي شـــود و طي آن وضع اراضي 
لويزان كه در آن قرار بود شهرك 40 ميليون مترمربعي 

ايجاد شود توجيه گردد.
پالژ هاي بندر فرحناز را آتش زدند

بندر فرحنازـ  خبرنـــگار اطالعات: 52 پالژ 
چوبي و حصيري در بندر فرحناز را آتش زدند و همه 

اين پالژها، سوخت و خاكستر شد.
در كنار درياي خـــزر در منطقه بندر فرحناز، 
حدود 200 پالژ وجود دارد كه از اين تعداد 52 پالژ 

پريشب دچار حريق شد.
افراد ناشـــناس كه نيمه شب پالژها را به آتش 

كشيدند، هنوز شناخته نشده اند.
700 هزار جهانگرد از ايران ديدن كردند

داريوش همايون وزير اطالعات و جهانگردي 
طي پيامي به پنجمين اجالس كميســـيون سازمان 
جهانـــي جهانگردي براي جنوب آســـيا، ضمن 
توجيه رشد عظيم جهانگردي در سالهاي اخير، در 
مورد توســـعه اين صنعت در ايران متذكر شد: طي 
پانزده ســـال اخير كه از انقالب شاه و ملت ميگذرد 
 توجه جهانيان باين قســـمت از جهان جلب شده

 است.
در پيام همايون اضافه شده است رشد اقتصادي 
ايران جنبه  هاي فرهنگـــي و هنري اجتماع خود را 

فراموش نكرده است.
در ســـال 1977 تقريباً 700 هزار جهانگرد از 
ايران ديدن كرده  اند كه نمايانگر رشـــدي برابر 10 

درصد نسبت بسال گذشته بوده است.
سينماداران تهديد به تعطيل كردند

انجمن سينماداران ســـي ام خردادماه جلسه 
فوق العاده اي تشـــكيل خواهد داد تا به بررســـي 

مشكالت سينماداران بپردازند.
«عطاء اهللا روحاني» رئيس انجمن سينماداران 
تهران گفت: با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي 
ظرف ده ســـال اخير، افزايش قيمت بليت بسيار 
ناچيز بوده است يعني اينكه افزايش بهاي 20 ريال 
و فروختن بليت به قيمت 60 ريـــال بويژه براي 
سينماهايي كه فيلمهاي خوب خارجي را نمايش 

ميدهند عادالنه نيست.
حجازي در مراسم افتتاحيه بازي نميكند

كوردوبـــا ـ  يونايتدپـــرسـ  مقـــارن ظهر 
امروز(بوقت تهران)  در كوردو باي آرژانتين اعالم 
شد بعلت آسيب ديدگي شـــديد مچ دست ناصر 
حجازي دروازه بان تيم ملي ايران در بازي هاي جام 
جهاني فوتبال آرژانتين وي ممكن است «انتخاب 
اول» بعنوان دروازه بان تيـــم ملي ايران در بازي با 
هلند بحســـاب آورده نشود و حشمت مهاجراني 
سرپرســـت تيم ملي ايران ناگزير شود او را در اين 
مسابقه كه روز شنبه بين ايران و هلند انجام خواهد 
گرفت كنار بگذارد. مچ دست ناصر حجازي روز 
 يكشنبه در جريان يك بازي تمريني بشدت آسيب 

ديد.
مهاجراني: ايران در برابر هلند دفاعي بازي نخواهد كرد

كوردوباـ  آرژانتينـ  حشمت مهاجراني مربي 
تيم ملي ايران در مسابقات جام جهاني فوتبال ديشب 
در كوردوبا در يك كنفرانـــس مطبوعاتي گفت: 
بازيكنان تيم ملي ايران بخت خود را براي راه يافتن 
به فينال بازيهاي آرژانتين بسيار اندك مي دانند،  اما در 
عين حال مصصم هستند تا بازي فوتبال جالبي به 

معرض تماشا بگذارند.
مهاجرانـــي در مصاحبه قبلـــي گفته بود ما 
طرح و نقشـــه بخصوص براي بازي با تيم هلند 
نداريـــم اما بازي ما صرفاً جنبـــه دفاعي نخواهد

 داشت.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 9 خردادماه 1357
(برابر با 22 جمادي الثاني 1398، 31 مه 1978) نقل شده است
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عشـــق تو بـــال و مبتـــال ما
پيوســـته خوشـــيم در بـــال ما

مســـتيم و مـــدام در خرابات
رندانـــه حريـــف اوليـــا مـــا

در بحـــر محيـــط غرق گشـــتيم
موجيـــم و حبـــاب عيـــن ما ما

آشـــناييم ايـــم  نـــه  بيگانـــه 
بـــا خويـــش شـــديم آشـــنا ما

چـــون مايـــى مـــا نماند بـــا ما
ماييـــم شـــما و هـــم شـــما ما
شاه نعمت اهللا ولى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سخنان چرچيل درباره مصدق و مائو 
وينستون چرچيل نخست وزير وقت انگلستان 30 
مى 1952 در پارلمان اين كشور گفته بود: "ما اينك در 
برابر دو مخالف (مبارز) قرار داريمـ  مصدق و مائو. هر 
دو نسبت به كارهايي كه مي كنند تعصب دارند و همين 
تعّصب منجر به لجبازي و يكدنگي آنان شده است و به 

«مذاكره» فرصت نمي دهد.
اعدام به روش كليساي كاتوليك

سي ام ماه مي 1416 يك دادگاه مذهبي «جروم پراگ» 
انديشمند 51 ساله را كه از سوي كليساي كاتوليك تكفير 
شـــده بود مرتد شناخت و به مرگ محكوم كرد كه همان 
روز در مالء عام به يك تير چوبي بســـته و آتش زده شد. 
وي كه يك چك (بوهمي) بود به سرزمين هاي مختلف 
از جمله خاورميانه مسافرت و در انگلستان، فرانسه و آلمان 
تحصيل كرده بود. جروم از هواداران آزادي بيان و از منتقدان 
روش هاي كليساي كاتوليك از جمله فروش عفو مجازات 

گناهكاران از سوي كشيش ها بود.
«ژاندارك» را كليسا آتش زد !

يك اسقف فرانسوي متحد انگلستان سي ام ماه 
مي ســـال 1431 ژانداركـ  معروف به دختر اُرلِئان كه 
فرانسويان مايوس و افسرده را به پيروزي رسانيد به جرم 
جادوگري آتش زد. وي سوم ژانويه همين سال از سوي 
انگليسي ها براي مجازات شدن به اين اسقف (كشيش 
بزرگ) سپرده شده بود كه به دستور اين كشيش، محاكمه 
كليسايي شـــد و به جرم جادوگري و پوشيدن لباس 
مردانه محكوم به اعدام گرديد و در يك بازار باز و بدون 
سقف در برابر چشم مردم آتش زده شد. ژاندارك هنگام 

آتش زده شدن 19 ساله بود.
درگذشت «ُولِتر» 

ولتر (فرانســـوا ماري آروون) از بزرگترين فالسفه، 
نويسندگان، طنزنگاران و روشنگران اروپايي سي ام ماه 
مي سال 1778 در آستانه انقالب فرانسه ديده از جهان فرو 
بست. وي كه افكارش در شكل گيري انقالب فرانسه تاثير 
زياد داشت 21 نوامبر سال1694 تولد يافته بود. ولتر بيش 
از هر كس ديگر از آزادي انديشه و بيان و تحمل ديگران دفاع 
كرده است. او مي گويد كه بدون آزادي انديشه و بيان، انسان 
بدون روح و روان است و زندگاني اش جسماني (مانند ساير 

جانداران) خواهد بود.

قاب امروز

گردشگران خارجي بر سر سفره افطار در ميدان نقش جهان اصفهان

آزمايش
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جدول سودوکو

بوضع اراضي لويزان بطور فوق العاده رسيدگي شد
وزير مسكن و شهرسازي صبح امروز در يك 
جلسه فوق العاده كه در سازمان زمين تشكيل شد، 
شركت كرد و درباره وضع اراضي لويزان مذاكراتي 

انجام داد.
در اين جلسه كه مديرعامل و اعضاي هيأت 
مديره سازمان زمين حضور داشتند قرار شد گزارشي 
تسليم مقامات عالي شـــود و طي آن وضع اراضي 
لويزان كه در آن قرار بود شهرك 40 ميليون مترمربعي 

ايجاد شود توجيه گردد.
پالژ هاي بندر فرحناز را آتش زدند

بندر فرحنازـ  خبرنـــگار اطالعات: 52 پالژ 
چوبي و حصيري در بندر فرحناز را آتش زدند و همه 

اين پالژها، سوخت و خاكستر شد.
در كنار درياي خـــزر در منطقه بندر فرحناز، 
حدود 200 پالژ وجود دارد كه از اين تعداد 52 پالژ 

پريشب دچار حريق شد.
افراد ناشـــناس كه نيمه شب پالژها را به آتش 

كشيدند، هنوز شناخته نشده اند.
700 هزار جهانگرد از ايران ديدن كردند

داريوش همايون وزير اطالعات و جهانگردي 
طي پيامي به پنجمين اجالس كميســـيون سازمان 
جهانـــي جهانگردي براي جنوب آســـيا، ضمن 
توجيه رشد عظيم جهانگردي در سالهاي اخير، در 
مورد توســـعه اين صنعت در ايران متذكر شد: طي 
پانزده ســـال اخير كه از انقالب شاه و ملت ميگذرد 
 توجه جهانيان باين قســـمت از جهان جلب شده

 است.
در پيام همايون اضافه شده است رشد اقتصادي 
ايران جنبه  هاي فرهنگـــي و هنري اجتماع خود را 

فراموش نكرده است.
در ســـال 1977 تقريباً 700 هزار جهانگرد از 
ايران ديدن كرده  اند كه نمايانگر رشـــدي برابر 10 

درصد نسبت بسال گذشته بوده است.
سينماداران تهديد به تعطيل كردند

انجمن سينماداران ســـي ام خردادماه جلسه 
فوق العاده اي تشـــكيل خواهد داد تا به بررســـي 

مشكالت سينماداران بپردازند.
«عطاء اهللا روحاني» رئيس انجمن سينماداران 
تهران گفت: با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي 
ظرف ده ســـال اخير، افزايش قيمت بليت بسيار 
ناچيز بوده است يعني اينكه افزايش بهاي 20 ريال 
و فروختن بليت به قيمت 60 ريـــال بويژه براي 
سينماهايي كه فيلمهاي خوب خارجي را نمايش 

ميدهند عادالنه نيست.
حجازي در مراسم افتتاحيه بازي نميكند

كوردوبـــا ـ  يونايتدپـــرسـ  مقـــارن ظهر 
امروز(بوقت تهران)  در كوردو باي آرژانتين اعالم 
شد بعلت آسيب ديدگي شـــديد مچ دست ناصر 
حجازي دروازه بان تيم ملي ايران در بازي هاي جام 
جهاني فوتبال آرژانتين وي ممكن است «انتخاب 
اول» بعنوان دروازه بان تيـــم ملي ايران در بازي با 
هلند بحســـاب آورده نشود و حشمت مهاجراني 
سرپرســـت تيم ملي ايران ناگزير شود او را در اين 
مسابقه كه روز شنبه بين ايران و هلند انجام خواهد 
گرفت كنار بگذارد. مچ دست ناصر حجازي روز 
 يكشنبه در جريان يك بازي تمريني بشدت آسيب 

ديد.
مهاجراني: ايران در برابر هلند دفاعي بازي نخواهد كرد

كوردوباـ  آرژانتينـ  حشمت مهاجراني مربي 
تيم ملي ايران در مسابقات جام جهاني فوتبال ديشب 
در كوردوبا در يك كنفرانـــس مطبوعاتي گفت: 
بازيكنان تيم ملي ايران بخت خود را براي راه يافتن 
به فينال بازيهاي آرژانتين بسيار اندك مي دانند،  اما در 
عين حال مصصم هستند تا بازي فوتبال جالبي به 

معرض تماشا بگذارند.
مهاجرانـــي در مصاحبه قبلـــي گفته بود ما 
طرح و نقشـــه بخصوص براي بازي با تيم هلند 
نداريـــم اما بازي ما صرفاً جنبـــه دفاعي نخواهد

 داشت.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 9 خردادماه 1357
(برابر با 22 جمادي الثاني 1398، 31 مه 1978) نقل شده است

  

چهار شنبه9خرداد  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27016
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عشـــق تو بـــال و مبتـــال ما
پيوســـته خوشـــيم در بـــال ما

مســـتيم و مـــدام در خرابات
رندانـــه حريـــف اوليـــا مـــا

در بحـــر محيـــط غرق گشـــتيم
موجيـــم و حبـــاب عيـــن ما ما

آشـــناييم ايـــم  نـــه  بيگانـــه 
بـــا خويـــش شـــديم آشـــنا ما

چـــون مايـــى مـــا نماند بـــا ما
ماييـــم شـــما و هـــم شـــما ما
شاه نعمت اهللا ولى

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

 سرايه

سخنان چرچيل درباره مصدق و مائو 
وينستون چرچيل نخست وزير وقت انگلستان 30 
مى 1952 در پارلمان اين كشور گفته بود: "ما اينك در 
برابر دو مخالف (مبارز) قرار داريمـ  مصدق و مائو. هر 
دو نسبت به كارهايي كه مي كنند تعصب دارند و همين 
تعّصب منجر به لجبازي و يكدنگي آنان شده است و به 

«مذاكره» فرصت نمي دهد.
اعدام به روش كليساي كاتوليك

سي ام ماه مي 1416 يك دادگاه مذهبي «جروم پراگ» 
انديشمند 51 ساله را كه از سوي كليساي كاتوليك تكفير 
شـــده بود مرتد شناخت و به مرگ محكوم كرد كه همان 
روز در مالء عام به يك تير چوبي بســـته و آتش زده شد. 
وي كه يك چك (بوهمي) بود به سرزمين هاي مختلف 
از جمله خاورميانه مسافرت و در انگلستان، فرانسه و آلمان 
تحصيل كرده بود. جروم از هواداران آزادي بيان و از منتقدان 
روش هاي كليساي كاتوليك از جمله فروش عفو مجازات 

گناهكاران از سوي كشيش ها بود.
«ژاندارك» را كليسا آتش زد !

يك اسقف فرانسوي متحد انگلستان سي ام ماه 
مي ســـال 1431 ژانداركـ  معروف به دختر اُرلِئان كه 
فرانسويان مايوس و افسرده را به پيروزي رسانيد به جرم 
جادوگري آتش زد. وي سوم ژانويه همين سال از سوي 
انگليسي ها براي مجازات شدن به اين اسقف (كشيش 
بزرگ) سپرده شده بود كه به دستور اين كشيش، محاكمه 
كليسايي شـــد و به جرم جادوگري و پوشيدن لباس 
مردانه محكوم به اعدام گرديد و در يك بازار باز و بدون 
سقف در برابر چشم مردم آتش زده شد. ژاندارك هنگام 

آتش زده شدن 19 ساله بود.
درگذشت «ُولِتر» 

ولتر (فرانســـوا ماري آروون) از بزرگترين فالسفه، 
نويسندگان، طنزنگاران و روشنگران اروپايي سي ام ماه 
مي سال 1778 در آستانه انقالب فرانسه ديده از جهان فرو 
بست. وي كه افكارش در شكل گيري انقالب فرانسه تاثير 
زياد داشت 21 نوامبر سال1694 تولد يافته بود. ولتر بيش 
از هر كس ديگر از آزادي انديشه و بيان و تحمل ديگران دفاع 
كرده است. او مي گويد كه بدون آزادي انديشه و بيان، انسان 
بدون روح و روان است و زندگاني اش جسماني (مانند ساير 

جانداران) خواهد بود.

قاب امروز

گردشگران خارجي بر سر سفره افطار در ميدان نقش جهان اصفهان
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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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اسامی برندگان جدول 3782
  1ـ  نیما متقیـ  ساری 

2ـ  علیرضا جعفریـ  تهران
3ـ  مرضیه زهراییـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. عالج شدنيـ  شعري كه با آهنگ خوانده شود

ــام دیگر دریاچه خوارزمـ  مخلوط آب و آردـ   2. ن
حیوان صددر صد مفید

3. هذیانـ  اسب سركشـ  ورزشي گروهي
ــهر  4. از نامهاي دخترانه كرديـ  ملخ دریایيـ  ش

كباب ایران
5. خانهـ  روادید سفرـ  رامـ  حرف همراهي

6. گرفتارانـ  جوش غرور جوانيـ  فرستادن
7. تباه گشتن عقلـ  موضوعـ  زرنگ

8. كلمه تاسفـ  ایوانـ  آموزگار
9. پاكیزهـ  از میوه هاـ  معروفیت

10. چه كسيـ  جانور خون آشامـ  نان به تركيـ  او
11. سرشتـ  حیثیتـ  خوك نر

ــت  ــمـ  كش ــیار روانـ  غاري دیدني در قش 12. بس
باراني

ــهري در آذربایجان  ــتـ  ش ــود پولـ  بهش 13. س
شرقي

ــكتبالـ  قطار زیرزمیني  ــتي در فوتبال و بس 14. پس
ـ آشكار

ــبـ  حرف دهان  ــي زردآلوـ  متقل ــاـ  نوع 15. دری
كجي

ــتان  ــامـ  ازتوابع شهرس ــرانجامـ  مق ــدي س 16. ب
رامسر

17. قبیله اي از سرخپوستان آمریكاـ  تشریفاتي
عمودي:

1. بخشي از اداره كه معمولًا وظیفه اش وارد یا صادر 
ــركتي كه از چند شركت  ــتـ  ش كردن نامه ها اس
ــره برداري خاصي  ــراي منحصر كردن كاال یا به ب

تشكیل شود
2. واحدي در وزنـ  آیندهـ  خیزران

3. میدان سواركاريـ  نفرین شدهـ  سهلـ  سوداي 
ناله

ــش  ــطحـ  پول چینـ  نوعي كیكـ  كوش 4. واحد س
و تالش كردن

5. نوعي قرابتـ  گاو نرـ  گونه اي فعل
ــتان  ــتان خوزس 6. برنج پختهـ  مفصل پاـ  از توابع اس

ـ زهر آلود
7. ماهي فروشـ  بلواـ  شهري در استان اردبیل

ــتيـ   ــدهـ  سس ــال دهن ــروفـ  انتق ــت مع 8. آبگوش
ردیف

ــاري دهندهـ  از  ــاـ  هنگامي، زمانيـ  ی ــز ایتالی 9. مرك
شهرهاي استان كرمان

10. خداي قوم یهودـ  دارا شدنـ  پاكدامن
ــانـ  زایده كوچكي  ــوار بلند و محكمـ  درخش 11. دی

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 شماره3782

45 اطالعات هفتگی        شماره  3793

جدول متقاطع

ــريـ  برنج پخته  ــلحه براي هدفگی در نوك لوله اس
به رشتي

12. بزرگـ  معادل سه تیپـ  ماه چهارم میالدي
ــه ادب ـ ام  ــوب ب ــاهانـ  توتیاـ  منس 13. مهر پادش

الخبائث
14. حرف انتخابـ  ماه هشتمـ  رزقـ  جمع دیه

15. نوعي بازي معموال دو نفره با وسیله اي میز مانند 
ـ فرشتگان
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ــركتي كه از چند شركت  ــتـ  ش كردن نامه ها اس
ــره برداري خاصي  ــراي منحصر كردن كاال یا به ب

تشكیل شود
2. واحدي در وزنـ  آیندهـ  خیزران

3. میدان سواركاريـ  نفرین شدهـ  سهلـ  سوداي 
ناله

ــش  ــطحـ  پول چینـ  نوعي كیكـ  كوش 4. واحد س
و تالش كردن

5. نوعي قرابتـ  گاو نرـ  گونه اي فعل
ــتان  ــتان خوزس 6. برنج پختهـ  مفصل پاـ  از توابع اس

ـ زهر آلود
7. ماهي فروشـ  بلواـ  شهري در استان اردبیل

ــتيـ   ــدهـ  سس ــال دهن ــروفـ  انتق ــت مع 8. آبگوش
ردیف

ــاري دهندهـ  از  ــاـ  هنگامي، زمانيـ  ی ــز ایتالی 9. مرك
شهرهاي استان كرمان

10. خداي قوم یهودـ  دارا شدنـ  پاكدامن
ــانـ  زایده كوچكي  ــوار بلند و محكمـ  درخش 11. دی

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 شماره3782

45 اطالعات هفتگی        شماره  3793

جدول متقاطع

ــريـ  برنج پخته  ــلحه براي هدفگی در نوك لوله اس
به رشتي

12. بزرگـ  معادل سه تیپـ  ماه چهارم میالدي
ــه ادب ـ ام  ــوب ب ــاهانـ  توتیاـ  منس 13. مهر پادش

الخبائث
14. حرف انتخابـ  ماه هشتمـ  رزقـ  جمع دیه

15. نوعي بازي معموال دو نفره با وسیله اي میز مانند 
ـ فرشتگان
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی
آموزشگاه فاریا        604-388-4353

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

بابک قوی پنجه      236-777-9085

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى و کانادایى- 
طالق (شرعى)- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 
ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

کالس  نقاشی
زیر نظر:   مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

استخداماستخدام

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
1570 ۶0۴-۴0۴-01۶۴

آشناییآشنایی
به خانمی فارسی زبان نیازمندیم
 که در کارهای روزمره از قبیل 
غذا خریدن، پختن و غیره به 
مدت تمام وقت و دائمی مادر

 ۹۶ ساله کمک کند.
هفته ای ۹00 دالر

به عالوه غذا و محل اقامت
)وودکرافت - نورت ونکوور(

1570 7۸0-2۳5-222۹
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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. 1570

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

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»
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forouza.yazdan@gmail.com

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»

کلینیک استتیک مدیکال پیشرفته

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

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

تماس بین ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر

604- 346-8400
514-949-2116

تخفیف ویژه نوروزی
برای هموطنان عزیز

آموزشگاه رانندگی فاریا
FARYA DRIVING SCHOOL

کالس تک جلسه ای
کالس های چند جلسه ای 

اتومبیل جهت امتحان رانندگی 
4353-388-604سرویس دهی از/تا درب منزل هنرجو 

faryadrivingschool.com


