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سازمان ملل: بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
مجبور به فرار از اوکراین شده اند

کانادا  پناهجویان اوکراین را بدون محدودیت می پذیرد 

 در حالی که طبق اعالم کمیســاریای 
عالــی پناهجویان ملل متحد شــمار 
پناهجویــان اوکراینــی از دو میلیون 
نفر فراتر رفته اســت، آژانس خدمات 
مــرزی کانادا اعالم کرد طی یک هفته 
اخیــر ۸7۶ جنگزده اوکراینی به کانادا 
پناه آورده اند و پیش بینی می شــود با 
توجه به اعــالم آمادگی دولت فدرال و 
برخی دولت های اســتانی کانادا برای 

اوکراینی، پیش  پناهجویــان  پذیرش 
بینــی می شــود طی روزهــای آینده 
شمار بیشــتری از اوکراینی ها به کانادا 
پناه آورنــد. در همین حــال اتحادیه 
اروپا از خطر قاچاق کودکان پناهجوی 
بی سرپرست اوکراینی ابراز نگرانی کرد و 
از نهادهای مسئول خواست برای نجات 
جان کودکان پناهجوی اوکراینی تدابیر 

الزم را اتخاذ کنند.

دولت فــدرال دو برنامه جدید را برای 
پناهندگان اوکراینی اعالم کرده است: 
یکی برای کســانی که مایل به اقامت 
دائم هستند و دیگری برای افرادی که 
می خواهند به طور موقت بیایند، که به 
آن مجوز کانادا-اوکراین برای سفرهای 
اضطراری گفته می شود. دولت فدرال 
همچنین برای کمک بــه این افراد از 
بیشتر شرایط ویزا چشم پوشی خواهد 

کرد. اما متقاضیــان همچنان پیش از 
ســفر به کانادا نیاز به انگشت نگاری و 

بررسی های امنیتی خواهند داشت.
وزارت مهاجرت کانادا اعالم کرد برای 
هجوم احتمالی اوکراینی ها آماده است 
و پرسنل این وزارتخانه ، آماده کمک به 
متقاضیان در پست های دیپلماتیک در 
ورشو، وین، بخارست و ۳۰ مکان دیگر 

در سراسر اروپا هستند.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

حمله  پوتین به اوکراین 
زنگ بیدارباش

 جوامع غربی است

حمله  گسترش طلبانه و وحشیانه  پوتین به اوکراین منجر 
به مرگ ده ها هزار ســرباز روس، افراد نظامی و غیرنظامی 
اوکراینی و آوارگی میلیون ها نفر خواهد شــد: کشته ها در 
2۴ ســاعت اول حدود 2۰۰ نفر اوکراینی و روس، در 72 
ساعت اول حدود هزار سرباز روس، در یک هفته  اول حدود 
2۰۰۰ غیرنظامی اوکراینی و ۶۰۰۰ نیروی نظامی روس و 
تعداد پناهندگان در یک هفته اول حدود ۸5۰ هزار نفر بود.
ایــن حمله علیه ملتــی صورت گرفت که با بســیاری از 
مشکالت اقتصادی روبه رو است و با تبعاتی که برای اوکراین 
دارد این کشــور را ده ها ســال عقب خواهد برد و بسیاری 
از زیرســاخت های آن را نابود خواهد کرد، زیرا پوتین برای 
ساختن اوکراین به این کشور حمله نکرده است. عالوه بر آن 
مردم روسیه نیز متحمل خسارت ها و کمبودهای ناشی از 
این جنگ می شوند و کشورهای اروپایی نیز با تحریم روسیه 
در این جنگ متضرر خواهند شد. این جنگ برنده ای غیر از 

خونخوارهایی مثل پوتین و اطرافیانش ندارد.
اما این حمله می تواند درس های بزرگی برای غربی ها داشته 
باشد. خروج آمریکا از افغانســتان و روی کار آمدن دوباره  
طالبان می توانست به همین اندازه عبرت آموز باشد، اما به 
دلیل حضور 2۰ ساله و کم حاصل آمریکا و اینکه افغانستان 
اهمیت راهبردی ندارد ظاهرا درســی از آن تجربه گرفته 
نشــد ؛ اما اوکراین در سه دهه اخیر و در قلب اروپا مکانی 
برای مقابله  نیروهای دموکراسی خواه و اقتدارگرا بود. اروپای 
شــرقی در گذشته نیز بستر جنگ سرد بود. اوکراینی ها با 
دو جنبش اجتماعی در سال های استقالل )انقالب نارنجی 
2۰۰۴ و ســاقط کردن رئیس جمهوری در 2۰1۴( تالش 
کردند از زیر چتر پدرخوانده های روس و عوامل آن ها خارج 
شــوند، اما در این حرکت ها شکست خوردند. غربی ها در 
شــش حوزه از این حمله و ریشــه ها و علل آن می توانند 

درس هایی را فراگیرند:

سیاست انرژی هم راستا با امنیت ملی

 درس اول؛ در پیش گرفتن یک سیاســت انرژی اســت 
کــه اروپا و آمریکا را از نفت و گاز کشــورهای اقتدارگرا و 
تمامیت خواه بی نیاز کند. این اتفاق در دوران ترامپ برای 
آمریکا افتاد، اما بایدن با محدود کردن طرح های استخراج 
و بسط خطوط انتقال نفت خودکفایی آمریکا را به مخاطره 
افکند. در دولت بایدن، آمریــکا 1۰ درصد نفت خود را از 
روسیه وارد و بخشی از هزینه   ماشین جنگی پوتین را تامین 
می کند. محیط زیست گرایان غربی به دنبال محدود کردن 
تولید و مصرف سوخت های فسیلی در جوامع خود بوده اند 
و این امر این جوامع را بیشتر به نفت و گاز خلیج فارس و 
روسیه وابسته کرده است. البته در عالم خیال می توان در 

کوتاه مدت سوخت های فسیلی را حذف و به جای آن ها از 
منابع تجدید پذیر آن هم به وسیله دولت استفاده کرد. در این 
میان هیچ یک از این محیط زیست گرایان ازجمله مسئول 
محیط زیســت در دولت بایدن )جان کری( اســتفاده از 

جت های خصوصی را متوقف نکرده اند.
اروپا بیش از آمریکا در حوزه  سیاست های محیط زیستی 
در عالم خیال زندگی می کند تا آنجا که نیروگاه های اتمی 
آلمان یکی پس از دیگری تعطیل می شــوند تا این کشور 
بیش ازپیش به گاز روسیه وابسته شود. آلمان برای گاز مورد 
نیاز خود حدود 5۰ درصد به روســیه وابســته است. هیچ 
کشوری با سیاستمداران عاقل اختیار انرژی خود را به یک 

قلدر بین المللی با سالح اتمی نمی سپارد.

خطر امنیتی ووکیسم

درس دوم؛ جمــع کردن بســاط ایدئولوژی ووکیســم از 
کشــورداری و مقابله  جدی با آن در رسانه ها و دانشگاه ها 
و موسسات دولتی و پایان دادن به مساوی گرفتن فرهنگ 
جوامــع غربی با نژادپرســتی و برده داری اســت. ووک ها 
)چپ هایی که تمدن غربی و همه   ارزش هایش را نژادپرستانه 
و شرورانه می دانند و البته کاری به جنایات مائو و استالین 
و خامنه ای ندارند( ذهن کودکان و جوانان کشورهای غربی 
را با گزارش های یک طرفه و خصمانه از تاریخ تمدن غربی 
آلوده و از کشور خود متنفر می کنند. این جوانان دیگر عرق 
ملی الزم برای دفاع از کشــور خود را در برابر متجاوزان و 
تروریست ها از دست می دهند. نیست انگاری چپ با مساوی 
کردن خیر و شــر، انگیزه  دفاع از دموکراســی و آزادی در 
کشورهای غربی را سست می کند. وقتی پوتین به اوکراین 
حمله می کند، می داند که اکثر جوانان اروپایی امروز دیگر 
عرق ملی چندانی ندارند تا با چنگ و دندان در برابر تجاوز 

روسیه بایستند.

محدودیت های دیپلماسی و تحریم

درس ســوم؛ رها کردن سیاست »دیپلماسی به هر طریق 
و با هر هزینه« و بازگرداندن گزینه  نظامی به طورجدی بر 
روی میز اســت. دیپلماسی و تحریم در برابر قلدرها بدون 
وجود گزینه های نظامی به جایی نمی رسد. هیچ تمدنی با 
رها کردن قدرت نظامی و ارتش هــای آماده برای دفاع از 
خود پابرجا نمی ماند. رقبای تمدن غربی که داعیه قدرت و 
مدیریت جهانی دارند )پوتین، شی جین پینگ و خامنه ای( 
به سرعت ســالح های جدید و ســالح های کشتارجمعی 
خود را بســط می دهند و جوامع غربی به  سرعت  قدرت 
نظامی خود را باالخص با تحقیر روحیه  جنگنده بودن در 

میان مردان )با عناوینی مثل »مردانگی مسموم«(کاهش 
می دهند. در این شرایط مشخص است که در درازمدت چه 

بر سر تمدن غربی می آید.

مخاطرات سیاست مماشات

درس چهارم؛ پرهیز از سیاســت مماشــات بــا قلدرها و 
دیکتاتورها است. وقتی دولت های غربی بر سر اشغال کریمه 
با پوتین مماشــات و روابط عادی خود را با روســیه حفظ 
کردند باید فکر آن را می کردند که پوتین هشت سال بعد 
در دوران یک دموکرات ضعیف دیگر در کاخ سفید، هوس 
اشغال کل اوکراین به سرش خواهد زد. اوباما برای حمایت 
از اوکراین تنها به ارســال پتو اکتفا کرد. دولت های غربی 
به زودی نتایج بیشتر و ســهمگین تر چهار دهه مماشات 
با رژیم اســالمی در ایران را فراتــر از گروگان گیری، رفتار 
تهاجمی با کشتی های نظامی و ارسال موشک به پایگاه های 
نظامی در عراق و ســوریه نیز خواهند دید. پس از حمله  
پوتین به اوکراین نیز تحریم های غرب به شدت محدود بود 

و بخش نفت و گاز روسیه را تحت فشار جدی قرار نداد.

بی ثباتی سر ریز می شود و تداوم پیدا می کند

درس پنجم؛ رها نکردن محیط های تنش بین المللی است. 
در این محیط ها اگر قدرت های غربی حضور نداشته باشند، 
دیکتاتورها حضور پیدا می کنند و زمینه را برای گسترش 
طلبی های بعدی فراهم می بینند. زمانی که دولت های غربی 
سوریه را به پوتین و خامنه ای واگذار کردند باید می دانستند 
که این ماجرا به کشــورهای دیگر در همسایگی آن ها نیز 
خواهد رســید. امنیت در دنیای امــروز امنیت مقطعی و 
محلی نیســت، همان طور که ناامنی نیز از یک منطقه به 
مناطق دیگر سرایت می کند. اگر تنها مسئولیت دولت غربی 
تحت نظر قرار دادن تنش ها و جنگ ها باشد، موضع ایاالت 
متحده و طالبان یکی خواهد شد؛ هم سخنگوی کاخ سفید 
و هم سخنگوی طالبان پس از حمله  پوتین به اوکراین اعالم 

کردند که اوضاع را زیر نظر دارند.

چندجانبه گرایی اما نه با پوتین و شی جین پینگ

درس ششم که باالخص شامل مقام های دولتی، دانشگاه ها، 
رسانه ها، شــرکت های بزرگ غربی و ستاره های ورزشی و 
هنری می شــود، فاصله گرفتن از دولت هــای اقتدارگرا، 
تمامیت خواه و شــرکت های دولتی تحت نظر آن ها است. 
دولت کمونیستی چین با استفاده از منافعی که شرکت ها 
و موسســات آمریکایی و اروپایی در چین دارند آن ها را در 
موارد نقض حقوق بشر، پاک سازی های قومی و نقض حقوق 
دموکراتیک مجبور به سکوت کرده است. شرکت های بزرگ 
آمریکایی چون می خواهند در چین حضور داشــته باشند 
سانسور دولتی و محدودیت های دولت چین را پذیرفته اند. 
این موضوع در خاتمه بخشیدن به دموکراسی در هنگ کنگ 

و نیز پاک سازی قومی در مورد اویغورها دیده شد.
نتیجه  چندجانبه گرایی چپ )سهیم کردن چین در اطالعات 
امنیتی( این بود که اطالعات مربوط به آماده شدن روسیه 
برای حمله  به اوکراین به چینی ها داده می شد و آن ها نیز 
این اطالعات را به روسیه تحویل می دادند. مشخص نیست 
از چه زمانی چین کمونیست به یکی از متحدان و همکاران 

ایاالت متحده تبدیل  شده است.

اتحاد دولت هــای اقتدارگرا و پراکندگــی دولت ها در 
نظام های دموکرات 

 در حمله  روســیه به اوکراین همه  کشورهای اقتدارگرا و 
دولت های ضد آزادی از حوثی ها، ایران، سوریه و کره  شمالی 
تــا ونزوئال، چین و بالروس در کنــار پوتین قرار گرفتند. 
البتــه آن ها هر یک از ادبیات مختلفی اســتفاده کرده اند، 
اما مخرج مشــترک همه آن ها دفاع یا توجیه رفتار پوتین 
و انتقاد از دولت های غربی اســت؛ اما دولت های غربی در 
مورد تحریم  های دولت روســیه و همکاران فاسد پوتین و 
تجهیز ارتش اوکراین طفره می روند و اتحاد ندارند. این روند، 
جوامع متزلزل میان دموکراسی و اقتدارگرایی را به سمت 
اقتدارگرایی ســوق خواهد داد. به همین علت است که در 
15 سال اخیر از تعداد جوامع آزاد و دولت هایی که در یک 
فرایند دموکراتیک قرار دارند مرتبا کاســته می شود. بنا به 
گزارش های متعدد موسسات تحقیقاتی ما امروز با رکود و 

زوال دموکراسی در دنیا مواجه ایم.

Z جنگ جهانی
 نشانه جدید روس ها، 
»صلیب شکسته نوین«؟

ایندیپندنت فارسی- حرف Z به عنوان یک نماد تبلیغاتی 
برجسته در حمله روسیه به اوکراین ظاهر شده است که 
با صلیب شکسته ســربازان نازی در جنگ جهانی دوم 
مقایسه می شود. در آغاز حمله روسیه،  این حرف که در 
الفبای روسی وجود ندارد، به طور غیرقابل توضیحی بر 
پشت تانک ها و سایر وسایل نقلیه این کشور نقش بست.
در بیــش از دو هفته ای که از شــروع جنگ گذشــت، 
حامیان این حمله حرف Z را به عنوان نشان و لوگو برای 

نمایش آشکار پشتیبانی شان انتخاب کردند.
به گفتــه کامیل گالیــف، ازهمکاران انجمــن گالینا 
اســتاروویتوا )فعال در زمینه حقوق بشــر و حل وفصل 
منازعات( در مرکز وودرو ویلسون، که از پیش تر از شروع 
حمله عکس های این نماد را از توییتر گردآوری می کرد، 

منشا ارتباط این حرف با جنگ مبهم است. 
گالیف توضیح داد: »برخی Z را نشــانه »زا پوبدی« )به 
روســی یعنی پیش به سوی پیروزی( می دانند و بعضی 
دیگر می گویند »زاپد« )به روسی یعنی غرب( است. به 
هر حال این نماد که همین چند روز پیش ابداع شد، نماد 

ایدئولوژی جدید و هویت ملی روس ها است.«
»بیایید ببینیم در روسیه چه خبر است. به زبان ساده این 
کشور دارد به کشوری کامال فاشیستی تبدیل می شود. 
مقام های این کشور کارزاری تبلیغاتی به راه انداختند تا 
حمایت عموم مردم را برای حمله به اوکراین جلب کنند 
و البته کامال هم موفق شدند. نشان Z را روی لباس این 

افراد می بینیم. معنای آن چیست؟
کارشناســان ابتدا گمان کردند این نماد پیش از اعزام 
نشــان می دهد هر واحد ارتشی روانه کجا است و آن را 
از ســایر واحدها متمایز و خطر هدف آتش خودی قرار 

گرفتن آن را کم می کند.
یــک منبع آگاه در کی یف، پایتخت اوکراین، به روزنامه 
ســان گفت: »این حیاتی است که هر نیروی مهاجمی 
را بتوان تشخیص داد؛ مخصوصا از هوا که روس ها آن را 

کامال در کنترل خود دارند.«
»اوکراینی  ها تانک ها و خودروهای بسیار مشابهی دارند 

و ]روسیه[ می خواهد از خطر حمله خودی ها بکاهد.«
مایکل کالرک، مدیر سابق اندیشکده امور دفاعی »موسسه 
خدمات متحد سلطنتی« )RUSI(، به اسکای نیوز گفت 
که این نماد احتماال به موقعیت جغرافیایی واحدهایی که 

برای حمله اعزام می شوند، مربوط است.
کالرک گفت: »اغلب این نمادهــا مبتنی بر مکان  و با 
این که هر واحد روانه کجا است، مرتبط  اند. اگر قرار بود 
فقط برای نشانه گذاری خودروهای روسیه باشد، فقط از 

یک نماد استفاده می کردند.«
اما به قول گالیف، حاال که این حمله پا گرفته و در جریان 

است، حرف Z معنای جدیدی پیدا کرده است.
او روز یکشنبه در رشته توییتی نوشت: »به زبان ساده، این 

کامال فاشیستی است.«
»مقام ها کارزاری تبلیغاتی بــه راه انداختند تا حمایت 
عمومــی مردم را برای حمله به اوکراین جلب کنند و از 

آن بهره زیادی می برند.«
او نوشت: »پوتین تصمیم گرفت این جنگ را آغاز کند و 
بخش اعظم مردم روسیه نیز از او حمایت کردند. کسی 
آن ها را مجبور نمی کنــد در این نمایش های حمایتی 
شرکت کنند. می توانستند کامال به آن بی اعتنایی کنند، 
اما هورا کشیدند و تشویق کردند؛ زیرا حس خوبی دارند 
و افتخار می کنند که روسیه دوباره عظمت یافته است.«

امروز روســیه اجناسی با نشان Z را آنالین می فروشد و 
ظاهرا درآمد حاصل از آن به خیریه ای می رســد که از 

»کودکان جنگ زده« حمایت می کند.
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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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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

هایالیت، کوتاه کردن )خانم ها(
رنگ ریشه، بند و ابرو

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

اتاوا به دنبال پنهان کردن 
جزئیات حساس پرونده دخالت خارجی 

از دید عموم است
مداد- به گزارش سی.بی.ســی، دولت فدرال به دنبال محافظت از برخی 
جزئیات پرونده علیه مهندس سابق آژانس فضایی کانادا است که متهم به 
مذاکره با یک شــرکت هوافضای چینی است. پلیس سواره نظام سلطنتی 
کانادا )RCMP( دسامبر گذشته وانپینگ ژنگ را متهم کرد که از موقعیت 
خود در آژانس فضایی برای مذاکره در مورد قراردادهای نصب ایستگاه های 
ماهواره ای با ایسلند به نمایندگی از یک شرکت هوافضای چینی استفاده 
کرده است. دفتر دادستان کل فدرال اخیراً اسنادی را به دادگاه فدرال ارائه 
کرده اســت که به دنبال درخواستی بر اساس قانون مدارک کانادا است و 
بین حفاظت از امنیت ملی و حق قانون اساسی متهم برای محاکمه عادالنه 
تعادل برقرار می کند. بر اساس این قانون، قاضی می تواند تصمیم بگیرد که 
آیا جزئیات خاصی در یک پرونده باید در دادگاه علنی افشا شود یا به دالیل 

امنیت ملی محافظت شود.
بر اســاس اسنادی که در دادگاه فدرال ثبت شــده، دولت نگران است که 
اطالعات حساس یا اطالعات بالقوه مضر در طول محاکمه ژنگ منتشر شود.
ژنــگ ادعا کرد که در زمان حضــور در آژانس فضایی کانادا، بر تعدادی از 
پروژه های هوافضا، از جمله تأســیس و اجــرای تعدادی از پروژه های ملی 
هوافضــای ملی کانادا نظارت داشــته و در پروژه های فضایی بزرگی مانند 
ایســتگاه فضایی بین المللی، رادار فضایی، ماهواره راداری، ماهواره علمی و 
ماهواره آزمایشی همکاری کرده است. وی در بیشتر مأموریت های فضایی 

اخیر کانادا به عنوان کارشناس فنی یا مدیر شرکت داشته است.
در خاتمه گفتنی است زمان دادگاه ژنگ 17 مارس است.

بــا رونــد جدیــد افزایــش قیمت 
حامل هــای انــرژی از جمله بنزین، 
کارشناسان نگران اثرات جبران ناپذیر 
کوچک  کسب وکارهای  به  اقتصادی 
و بزرگ کانادایی هستند. جن ساکی 
سخنگوی کاخ سفید نیز بر عزم دولت 
بایدن بــرای کاهش اثــرات مخرب 
غیبت نفت روسیه بر تجارت آمریکا 
تاکید کرد و گفت این کشور به دنبال 
راهکارهایی است تا این اثرات منفی 
را به حداقل برساند. جهان با گذشت 
زمان بیشــتر از پیش به این جنگ 
بدبین می شود و همین عاملی است 
که باعث می شود کشورها سعی کنند 

خود را با شرایط تطبیق دهند.
به دنبال افزایش کلــی قیمت ها در 
کانــادا و افزایش نرخ تــورم به دلیل 
بحران همه گیری کرونا، افزایش قیمت 
بنزیــن موضوعی دور از ذهن نبود. با 
شــروع حمالت روســیه به اوکراین 
شرکت های نفتی تمایلی برای خرید 
نفت روس ندارند و به عالوه، با تحریم 
و خــارج کردن بانک هــای روس از 
شبکه بین المللی مالی سوئیفت، روند 
ورود نفت روسیه به بازارهای جهانی 
به طور کامل مختل شده است. سهم 
تولید روســیه در بازار نفت حدود ده 
درصد کل مصرف جهانی اســت که 
رقمی بسیار بزرگ محسوب می شود. 
 West Texas قیمت شــاخص نفت
Intermediate در بعدازظهر جمعه 
گذشته در برخی بازارها به 11۳ دالر 
و در بازار نیویورک به حدود 115 دالر 
در هر بشکه رسید که از سال 2۰11 
تاکنون بی سابقه بوده است. نفت برنت 
دریای شمال با افزایش 21 درصدی 
از زمان آغاز جنگ، روز جمعه به رقم 
11۸ دالر در هر بشکه رسید. قله ای 
که از سال 2۰۰۸ به آن نزدیک نشده 
بود. قیمت نفت خام غرب کانادا که از 
ماسه سنگ استخراج می شود نیز با 
افزایش روبرو بود و بهای آن در هفته 
گذشــته به حدود صد دالر رســید. 
همین افزایش قیمت داخلی می تواند 
بهای بنزین را در هر لیتر بین 15 تا 

2۰ سنت باالتر ببرد.
بهای بنزین روز جمعه گذشــته در 
اســتان بریتیش کلمبیا و همچنین 
بخش هایی از شــمال اســتان کبک 
مانند فرمونت مــرز دو دالر در لیتر 
را پشــت سر گذاشــت و پیش بینی 
می شــود این روند افزایش قیمت به 
همین جا منتهی نشود. بهای بنزین در 
سال گذشته در استان کبک افزایش 
متوسط پنجاه و چهار سنت در لیتر 
را تجربه کرده است. با اینکه کانادا از 
سال 2۰1۹ تاکنون به طور مستقیم 
از روســیه نفت نخریده است ولی در 

تحریم نفت آن کشور مصمم است.
در وبســایت GasBuddy.com که 
به طور تخصصی قیمت ســوخت را 
زیر نظــر دارد، قیمت هر لیتر بنزین 

در سطح کانادا به طور متوسط حدود 
یک دالر و شصت و نه سنت گزارش 
شده است. همچنین طبق آمار اداره 
بنزین  منابع طبیعی کانــادا قیمت 
روز پنج شنبه گذشته در ونکوور یک 
دالر و نود و چهار ســنت، در تورنتو 
یک دالر و شــصت و شــش سنت و 
در مونترال یک دالر و هفتاد و شش 
سنت گزارش شد. در آمریکا نیز بهای 
هر گالن بنزین حــدود پنج دالر در 
ایالت کالیفرنیا گزارش شده است که 

تا کنون بی سابقه بوده است.
بهای گاز و بنزیــن تنها در آمریکای 
شــمالی تحت تأثیر این حمالت قرار 
نگرفته است. در ســایر کشورها نیز 
اثرات اقتصادی مستقیم ناشی از این 
جنگ دیده می شــود. در میان تمام 
کشورهای جهان شــاید کشورهای 
اروپایــی بیشــتر از ســایرین تاوان 
بپردازند. ازآنجاکه روســیه حدود ۴۰ 
درصــد گاز طبیعی اروپــا را تأمین 
می کند، اخالل در زنجیره تأمین باعث 
شــده تا بهای یک مگاوات بر ساعت 
برق به باالی دویست هزار یورو برسد.

این تنها سوخت های فسیلی نبودند 
که دچار افزایش قیمت شدند. بهای 
فلزاتی از جمله آلومینیم و نیکل که 
از تولیدات عمده روســیه محسوب 
رشدی  دســتخوش  نیز  می شــوند 
بی ســابقه شــدند. هفته گذشته در 
بورس فلــزات لندن، بهــای هر تن 
آلومینیم به ســه هزار و هشــتصد و 
پنجــاه دالر و هر تن نیکل به حدود 
سی هزار دالر رسید. رقمی که از سال 
2۰۰۸ تاکنون بازار به خود ندیده بود.

نقش احتمالی ایران در بازار انرژی

حال با وجود تنش ها در شــرق اروپا 
و هم زمانــی آن با مذاکــرات اتمی 
ایران در ویــن، این گمانه زنی مطرح 
می شــود که توافقی قریب الوقوع در 
حال شکل گیری است. دیپلمات های 
کشــورهای غربی برای مشــورت و 
رایزنی به پایتخت کشورهای متبوع 
خود بازگشــتند و این احتمال وجود 
دارد که با وجود شــرایط پیش آمده 
در بحران اوکراین، ایران بتواند از این 
آب گل آلود ماهی بگیرد. حال در این 
میان که روســیه موقعیتش در میز 
مذاکرات وین را سســت می بیند از 
ایاالت متحده درخواست تعهد کتبی 
دارد تا این ضمانت حافظ منافعش در 
میز مذاکرات وین باشد. تعهدی که به 
نظر می رســد پذیرفته شده و وزارت 
امور خارجه آمریکا به روسیه اطمینان 
داده که تحریم های مرتبط با اوکراین 
نقش روسیه را در مذاکرات هسته ای 
کم رنگ نخواهد کرد. به عالوه روسیه 
نگــران قراردادها و چشــم اندازهای 
سرمایه گذاری های آینده اش در ایران 
اســت که برای تضمیــن آن نیاز به 

گرانی بنزین
 و افزایش هم زمان

 نرخ بهره بانکی

تعهد کتبی آمریکا دارد. آنچه مسلم 
است با وجود کمبود قابل توجه نفت 
در بازارهای جهانی کشورهای غربی 
چشــم به تــوان تولید ایــران دارند 
تــا بتواند حداقل بخشــی از کمبود 

موجودی بازار را جبران کند.

بعــد از وضع تحریم هــای جهانی بر 
اقتصاد روسیه، این کشور سعی داشت 
نفت خود را با تخفیف 2۰ دالر در هر 
بشکه به فروش برساند. معامله ای که 
مشــتری برایش پیدا نشد. البته بنا 
بر تأیید چندین خبرگزاری، شرکت 

شــل یک محموله حــاوی صدهزار 
تن نفــت خام را با حــدود 2۸ دالر 
امری  تخفیف خریداری کرده است. 
که از منظر سیاسی بسیار بعید به نظر 
می رسید. کاخ سفید با اینکه به دنبال 
راه حلی برای کاهش اثرات مخرب بر 
اقتصادش اســت اما به رغم سماجت 
نمایندگان کنگره بــر تحریم کامل 
و قطــع واردات، هنــوز واردات نفت 
روسی را تا زمان یافتن راه حل ممنوع 
نکرده اســت. این در حالی است که 
واردات نفت روسیه به آمریکا چندان 
چشم گیر نیست و ســهم روس ها از 
بازار نفت خام آمریکا تنها سه درصد 

است.
افزایش نرخ بهره بانکی

گل بود به ســبزه نیز آراسته شد! با 
قبول اینکــه افزایش نرخ بهره بانکی 
تنها و بهتریــن راه حل برای مقابله با 
تورم و بهای فزاینده امالک در کانادا 
نیست ولی یکی از ابزارهایی است که 
نظام اقتصادی می تواند برای کنترل 
سیاســت های نقدینگی به کار گیرد. 
با وجود جنگ اخیر در شــرق اروپا 
و تشــدید ناامیدی و عدم اطمینان 
بازارهای جهانــی، تیف مک کلم  به 
رئیــس بانک مرکزی کانــادا معتقد 
اســت اقتصاد کانادا می تواند جهش 
نرخ بهــره را تحمل کند؛ بنابراین در 
هفته گذشته شاهد اولین افزایش نرخ 
بهره بعد از حدود ســه سال بودیم. 
با افزایش  هرچند برخی معتقدنــد 
عدم قطعیــت در بازار بهتر اســت 

سیاســت های مربوط به افزایش نرخ 
بهره را اندکی متوقف کرد ولی ظاهراً 
کانادا برای باالبردن بهره مصمم است. 
این در حالی است که برخی از دیگر 
کشــورها مانند استرالیا کماکان نرخ 
بهره را بدون تغییر و نزدیک به صفر 
در نظر می گیرند. بانک مرکزی اما به 
نظر می رسد رویکردی میانه رو دارد و 
میزان افزایش نرخ بهره معیار را تنها 
بیست و پنج صدم درصد تعیین کرده 
است. مک کلم از طرفی حق دارد و این 
میزان افزایش نرخ بهره برای اقتصاد 
نباید چندان غیرقابل هضم باشد، اما 
باید توجه داشــت برای اقتصادی که 
سال ها به نرخ بهره پایین عادت کرده 
و همچنین اقتصادی که در آن سیل 
بزرگی از قراردادهــای جدید با نرخ 
بهره متغیر امضا شده است می تواند 
به کمترین میــزان افزایش نرخ بهره 
حساس باشد و واکنش منفی از خود 
نشــان دهد. به نظر می رســد بانک 
مرکزی مجدداً در طول ســال جاری 
در مسیر افزایش نرخ بهره بانکی گام 
بردارد و این موضوع در جلسات آتی 
این نهــاد، یعنی در ماه آوریل، جون، 
جوالی، سپتامبر و دسامبر مشخص 

خواهد شد.
باوجوداینکه شخص تیف مک کلم نیز 
بر این حقیقت واقف است که افزایش 
چند دهم درصدی نمی تواند به تنهایی 
از افزایش سریع نرخ تورم جلوگیری 
کند ولی معتقد است بار روانی افزایش 
نرخ بهره به جامعه نشان خواهد داد 
که بانک مرکزی بــرای کنترل تورم 
برنامــه دارد. او معتقد اســت تورم 
نمی تواند و نباید به طور مســتمر و 
برای مدت طوالنی باال بماند چرا که 
بر جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشت. 
به گفته وی در پنجاه سال گذشته که 
نرخ تورم باال بوده و دســتمزد مردم 
کفاف هزینه های زندگی را نمی داده 
است مردم باور داشتند که نرخ باالی 
تورم برای طوالنی مدت با آن ها خواهد 
ماند. به نظر مک کلم، برای پیشگیری 
از رخداد مجدد چنین پدیده ای بانک 
مرکزی بایــد مانند افزایش نرخ بهره 
بانکی، به مجموعه اقدام هایی دست 
بزند تا این پیام را به جامعه بدهد که 
نگرانی آن ها در مورد تورم به حق بوده 
و از سوی سیاست گذاران جدی گرفته 
شده است. تورم به خودی خود در مورد 
مســکن و محصوالت مختلف مانند 
مــواد غذایی باال بــوده و حال، وقوع 
جنگ اوکراین موجب افزایش سریع و 
غیرقابل پیش بینی بهای نفت و بنزین 
شده است. به نظر مک کلم، با کاهش 
اثرات همه گیری، زنجیره تأمین نیز 
ترمیم خواهد شد و باتوجه به اقدامات 
بانک مرکزی تورم به سطح قابل قبول 

باز خواهد گشت.
آرمین آریانپور
منبع: نشریه هفته
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قیمت بنزین در کوتاه مدت کاهش نخواهد یافت
پرژن میــرور- قیمت بنزین در کانادا 
در هفته گذشته افزایش چشمگیری 
داشته و کارشناسان عقیده دارند که 
قیمــت بنزین در کوتاه مدت کاهش 
نخواهد یافت. قیمت هر لیتر بنزین در 
سطح خرده فروشی در این هفته در 
بسیاری از بازارهای کانادا به باالترین 
سطح خود رسیده به طوری که پیدا 
کردن قیمت هر لیتر بنزین کمتر از 
یک و نیم دالر حتی در اســتان نفت 

خیز آلبرتا نیز سخت شده است.
در همین حال برخی از رانندگان در 
بریتیش کلمبیا و نیوفاندلند و البرادور 
برای نخستین بار با قیمت های خیره 
کننده باالتر از 2 دالر در هر لیتر روبرو 

شدند.
َدن مــک  تیــگ، رییس ســازمان 
انرژی هــای مقرون به صرفــه کانادا 
می گویــد میانگین قیمــت هر لیتر 
بنزین در بزرگترین بازار کانادا، منطقه 
تورنتو بزرگ هفته گذشــته به 1،۶7 
دالر در هر لیتر رســید که باالترین 
میزان قیمت بنزین بوده و کارشناسان 
در انتظار افزایش بیشتر قیمت بنزین 

در روزهای آینده هستند.
دن مــک تیگ افزوده اســت: “ این 
یک واکنش اجتنــاب ناپذیر به این 
تهدید است که عرضه جهانی نفت با 
تحریم های رژیم پوتین تشدید خواهد 

شد.“ 
اقدام تکان دهنده حمله نظامی روسیه 
به اوکراین بازارهای سراسر جهان را 
وارد یک هرج و مرج کرده و از آنجایی 
که روســیه یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان نفت و گاز در جهان است، 
هیچ بازاری به اندازه بازار جهانی نفت 
و گاز تحت تاثیر این حمله قرار نگرفته 

است.
اروپا خریدار عمده نفت روسیه است 
و همین امر دلیل مهمی اســت که 
تحریم های تنبیهی روســیه از طرف 
اروپــا محصــوالت نفــت و گاز این 
کشور را معاف کرده است. اما برخی 
از کارشناســان انرژی از جمله ویجی 
مورالیدهاران از کمپانی تحلیل انرژی 
کالیبریت عقیده دارد که بازار نگران 
این موضوع است که 5 میلیون بشکه 
نفت در روز که از روســیه وارد اروپا 
می شود به زودی غیر قابل دسترس 

خواهد بود.
کانادا از سال 2۰1۹ به طور مستقیم از 
روسیه واردات نفت خام نداشته است، 
اما این امر مانع از این نشد که دولت 
فدرال کانادا اعالم کند که واردات نفت 

خام از روسیه به کلی ممنوع است.
آمریکا نیز روزانه صدها هزار بشــکه 
نفت خام از روسیه وارد می کند و به 
دلیل وابستگی اقتصاد آمریکا و کانادا 
به یکدیگر، مقــداری از نفت وارداتی 

آمریکا از روسیه برای پاالیش و تبدیل 
به محصوالت دیگر به کانادا فرستاده 

می شود.
بــه همیــن دلیل اســت کــه بروز 
مناقشــه ای در جهان، همانند حمله 
روســیه به اوکراین، قیمت نفت در 
آمریکای شــمالی را افزایش می دهد 
زیرا تمام این کشورها بخشی از یک 
بازار جهانی ملتهب و دارای نوسانات 

ناگهانی هستند.
روز پنجشنبه ۳ مارس 2۰22، قیمت 
هر بشــکه نفت خام وســت تگزاس 
اینترمیدیــت، نفت پایــه آمریکای 
شــمالی به 11۶ دالر در هر بشــکه 
رسید. و نفت ترکیبی از مخازن نفتی 
شــنی کانادا که با نام منتخب غرب 
کانــادا وارد بازار می شــود تقریباً به 
همان میزان افزایش یافت و به باالی 

1۰۰ دالر در هر بشکه رسید.
به عقیده ویجی مورالیدهاران، قیمت 
باالی 1۰۰ دالر برای هر بشکه نفت 
خام، شــوک آور اســت و به همین 
دلیل از زمان شروع حمله روسیه به 
اوکراین، بین 15 الی 22 سنت برای 
هر لیتر در سطح عمده فروشی شاهد 
افزایش قیمت بوده ایم و این افزایش 
قیمت پیش از رســیدن محصول به 
جایگاه های خرده فروشــی سوخت 

است.
دن مک تیگ گفته است که وابستگی 
کانادا به پاالیشگاه های آمریکا بار دیگر 
عامل اصلی در پرداخت هزینه بیشتر 
بنزین توسط رانندگان کانادایی است.

بــه نظــر دن مک تیــگ: “ ما تمام 
سوخت خود را بر اساس دالر آمریکا 
قیمت گــذاری می کنیم به طوریکه 
وضعیت قیمت را بدتــر می کند. به 
همین دلیل اســت که عالوه بر آنچه 
تاکنون قیمــت بنزین افزایش یافته، 
باید شــاهد افزایش حداقل 5 الی ۶ 
ســنت در هر لیتر بنزین در روزهای 

بعد باشیم.“

عــالوه بر افزایش تقاضــا در بازار که 
منجر به قیمت های باالتر در ســطح 
خرده فروشی می شود، مالیات بر کربن 
نیز در روز اول آوریل توســط دولت 
فدرال کانادا افزایش خواهد یافت، که 
همین امر باعث افزایش چند سنت در 
هر لیتز بنزین در جایگاه های فروش 

سوخت خواهد شد.
برخی از اهالی بریتیش کلمبیا هفته 
گذشــته خواهان این شده بودند که 
مالیات کربن بــرای مدتی از قیمت 
نهایی بنزین حذف شود ولی نخست 
وزیر هــورگان ضمن دفــاع از ادامه 
دریافت مالیات کربــن ، آن را از 1۰ 
سنت به 11 سنت در هر لیتر افزایش 

داد.
نخســت وزیر هورگان در مورد این 
تضمیم گفت :» برای سیاستمداران 
ساده اســت که عنوان کنند مالیاتها 
مشکل ساز هستند. ولی این مالیات 
ها هستند که امکان ساخت جاده ها 
، سیستم حمل و نقل و زیربناها را به 
اندازه ای که می توانند مدرن باشند ، 

فراهم می آورند. «
وضعیت بدتر برای رانندگان کانادایی 
و به طور عموم راننــدگان آمریکای 
شــمالی این اســت که قیمت نفت 
حتی در صــورت غیر محتمل پایان 
جنگ روسیه علیه اوکراین در روزهای  
آینده، بسیار بعید است که کاهش یابد 
و دلیل آن این اســت که قیمت های 
نفت خام امروز برای تحویل نفت در 

ماه آوریل است.
کارشناسان بر این نظر هستند که اگر 
به دلیل تحریم های روسیه، تولید نفت 
این کشــور به کلی قطع شود، کانادا، 
آمریکا و حتی کشورهای عضو اوپک 
نمی توانند به این سادگی تولید خود 
را برای جبران عدم تولید نفت روسیه 
افزایــش دهند. افزایــش تولید نفت 
نیازمند زمان است و یک شبه اتفاق 

نخواهد افتاد.

برای جبران افزایش قیمت بنزین در 
کانادا و آمریکا، ممکن اســت برنامه 
ریزی پیش از سفر، پیاده روی بیشتر 
و اســتفاده از وســایل حمل و نقل 
عمومی در کوتــاه مدت به رانندگان 
کمک کند، اما در نهایت، کارشناسان 
اعتقاد دارند که قیمت های باال برای 
بنزیــن احتماالً تا فصل تابســتان و 
افزایش میــزان رانندگی مردم ادامه 

خواهد داشت.
در همین حال سونیا سوج، وزیر انرژی 
آلبرتا، روز یکشــنبه عنوان کرد این 
اســتان به عنوان منطقه اصلی تولید 
نفت کانادا، می تواند نقشــی کلیدی 
در  کاهش بحران عرضه جهانی نفت 
ناشی از بروز جنگ در اوکراین داشته 

باشد.
ســاوج در آســتانه کنفرانس انرژی 
CERAWeek کــه در هیوســتون 
برگزار شد ،گفت آلبرتا با ظرفیت خط 
لوله و راه آهن اضافی ، می تواند نفت 

بیشتری را به آمریکا منتقل کند.
ساوج به رویترز گفت: ” راه حل بحران 
نفت ما هستیم، نه ونزوئال و دیگران.”

او همچنین گفت که خرید نفت خام 
یا محصوالت پاالیش شده روسیه با 
توجه به تهاجم این کشور به اوکراین، 

امری “غیر اخالقی” است.
همچنین جیسون کنی، نخست وزیر 
آلبرتا،  در توییتر اعالم کرد.: »ما برای 
تضمین دسترســی به بازارها، جذب 
سرمایه گذاری های اشتغال زا در استان 
و رایزنی برای عرضه بیشتر نفت کانادا 
با شرکتها و افراد تصمیم گیرنده در 
این زمینه مالقاتهایی خواهیم داشت.«
کنی بار دیگــر مخالفت جو بایدن با 
پروژه خط لوله کی ستون XL را مورد 
انتقاد قرار داد و تاکید کرد در صورت 
موافقت بایدن با احداث این خط لوله، 
کانادا می تواند “نزدیک به 1 میلیون 
بشکه در روز نفت  ”  در اختیار آمریکا 

قرار دهد.

بانک مرکزی کانادا: 
تورم همچنان در حال افزایش است

به گزارش تورنتو سان، به گفته رئیس 
بانک مرکزی کانادا، تورم نســبت به 
پیش بینی این بانــک در پنج هفته 
پیش فراتر رفتــه و در حال افزایش 

است.
مکلــم  تیــف  اکتبــر 2۰21،   27
پیش بینی کرد که تورم در زمستان 
نزدیک به پنج درصد خواهد بود. در 
2۶ ژانویــه 2۰22، پیش بینی بانک 
مرکزی مشخص می کرد که تورم به 
5/1 درصد، نــرخ معیار فعلی به اوج 
خود می رســد، اما مکلم اکنون اعالم 
کرد که با افزایش بیشتر قیمت نفت 
در هفته های اخیــر، می توان انتظار 
داشت که تورم دوباره افزایش یافته و 

هزینه ها باالتر رود.
رئیس بانک مرکزی کانادا تاکید کرد 
برای کاهش پایدار تورم و حفظ تعادل 
اقتصاد به نرخ بهره باالتر نیاز است و 
نرخ بهره باید بیشتر افزایش پیدا کند.

وی گفت اولین گام افزایش نرخ بهره  
از ســوی بانک مرکزی کانادا با هدف 
جلوگیری از بروز شــرایط اقتصادی 
سخت صورت گرفته است ؛ شرایطی 
که  می تواند بــرای خانوارها هزینه 
بیشتری نسبت به افزایش نرخ تورم 

و نرخ بهره داشته باشد.
او گفــت بانک مرکزی  باید از طریق 
اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره، تورم 
را کاهــش دهدو به ایــن ترتیب به 
کانادایی ها نشان دهد نگرانی هایشان 

جدی گرفته شده اند.
تــورم در حال حاضر به باالترین حد 
سه دهه اخیر رسیده است و به دلیل 
مشــکالت زنجیره تامین و افزایش 
قیمت جهانــی نفت که حمل و نقل 
کاال و مواد غذایی را حتی پرهزینه تر 
می کند، قرار است بیشتر افزایش یابد. 
اما  مکلم معتقد است از سوی دیگر با 
کاهش شمار مبتالیان به کووید، تاثیر 
آن بر زنجیره های تامین نیز کاهش 

می یابد. 
مکلــم می گوید پس از پایان ســال 
2۰21 کــه اقتصــاد با نرخ ســاالنه 
۶.7 درصد رشــد کرد، بانک مرکزی 

اکنون رشــد اقتصادی در سه ماهه 
اول ســال 2۰22 را قوی تر از پیش 
بینی های قبلی می بیند. وی تصریح 
کرد قیمت های باالتر نفت با افزایش 
هزینه های حمل و نقل به تورم کمک 
کرده است و این شرایط به نوبه خود 
قیمت کاالهای مصرفی از جمله غذا 
را افزایش می دهد. قیمت مواد غذایی 
در ژانویه ۶.5 درصد نســبت به سال 

گذشته افزایش یافت.
همچنیــن در طــول همه گیــری 
جهانی،اســتقبال از کاالها به مراتب 
بیشــتر از خدمات بوده  در حالیکه 
توزیع کاالها بخاظر مشکالت حمل 
و نقل دشــوارتر بوده و همین مسئله  
باعث افزایــش قیمت ها در مجموعه 
وســیع تری از کاالهای روزمره شده 

است. 
فشار افزایش قیمت ها  به ویژه در یک 
ســال اخیر یک نگرانی بزرگ است و 
چرخه فعلی تورم را برای کانادایی ها 
دشــوارتر می کند و متاسفانه مهم 
نیست چقدر به عنوان خریدار مراقب 

باشند که ولخرجی نکنند.
مکلم گفت اگرچه نمی تواند فشارهای 
تورمی جهانی ناشــی از زنجیره های 
تامین و تهاجم بی دلیل روســیه به 
اوکراین را کنتــرل کند، اما  افزایش 
هزینه های استقراض که تحت کنترل 
آن است، باید رشد هزینه ها را کاهش 
دهــد: »”برای خانوارها و مشــاغلی 
کــه مدتی اســت تاثیر تــورم را در 
تامین مایجتاج روزانه شان احساس 
می کننــد، هزینه باالتر اســتقراض 
می تواند مشــکل مضاعفی باشد. اما 
برای کاهــش بخش هایی از تورم که 
ناشی از تقاضای داخلی است، سیاست 

پولی سخت گیرانه تر الزم است.«
مکلم گفت که اگر تصمیم گیرندگان 
امور پولی کانادا احســاس کنند باید 
سریع تر یا قوی تر حرکت کنند، نرخ 
بهره معیار  باید با ســرعتی بیشــتر 
افزایش یابد، از جمله احتمال افزایش 
نیم درصدی در یک نوبت وجود دارد.
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زیر فشار بودن کانادایی ها 
 با هزینه های مسکن

بر پایه ی گزارش تازه ی انجمن انگوس 
رِید، بیشــتر کانادایی ها در زمینه ی 
هزینه  هــای نگهداری ســقف باالی 
سرشان تحت فشارند و این موضوع به 
پیش از افزایش نرخ بهره بازمی گردد.

به گزارش هفته و به نقل از »ونکوور 
ســان«، بانــک مرکزی کانــادا، روز 
چهارشنبه، برای نخستین بار از سال 
2۰1۸ نــرخ بهره را بــه ۰.5 درصد 
افزایش داد تا بتواند تورم و بازار امالک 

و مستغالت را مهار کند.
اما این گزارش که روز دوشنبه منتشر 
شد نشان می دهد که با افزایش بیشتر 
نرخ بهره در ماه هــای آینده، بخش 
بزرگی از کانادایی ها ممکن اســت با 
مسائل افزایش پرداخت  وام مسکن، 
اجاره بهای باالتر و باال رفتن هزینه های 

مواد خوراکی دست وپنجه نرم کنند.
نظرسنجی انجمن انگوس رِید نشان 
می دهــد که 5۸ درصــد از صاحبان 
خانه های دارای وام مســکن به دلیل 
پرداخت وام های خود باید به تماشای 
نتیجه ی پایان کار بنشینند، از جمله 
۴۶ درصــد کــه گفتنــد می توانند 
مدیریــت کننــد، اما بایــد مراقب 
هزینه های اضافی باشند؛ 11 درصدی 
کــه گفتنــد پرداخت  وام هایشــان 
شرایطشــان را ســخت و ســبک 
زندگی شــان را محدود کرده است؛ 
و 1 درصــد از آنها هم گفته اند که به 
دلیل پرداخت های باالی وام مسکن، 

در گذران زندگی شان مشکل دارند.
در این میان، ۴2 درصد از کانادایی ها 
گفتند که می توانند پرداخت های وام 
مسکنشان را به راحتی مدیریت کنند 
و برای هر چیــز دیگر هم پول خرج 

کنند.
بــه  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
کــه  بودجــه ای  محدودیت هــای 
مستاجران با آن دست به گریبان اند 
نیز پرداخته اســت. در این بررســی 
مشخص شــده است که مستأجران، 
نســبت به خانه داران با وام مسکن، 
در تامین هزینه های مسکن مشکل 
دارند. همچنین احتمال کمتری دارد 
که مستأجران، نســبت به صاحبان 
خانه های دارای وام مســکن، جایی 
برای حســاب کتاب های غیر منتظره 
در زندگی شــان داشته باشند. حدود 
2۳ درصد گفتند که نمی توانند هیچ 
هزینه ی غیر منتظــره ای را مدیریت 
کنند، در مقایسه با فقط 12 درصد از 
دارندگان وام مسکن که با هزینه های 
پیش بینی نشــده به شــدت آسیب 

می بینند.

نادرســتی در اعتبارسنجی برخی 
خانه  خرید  از  را  تازه ازدواج کرده ها 

محروم کرده است

در این میــان، »سی بی ســی« هم 
در  نادرســتی  کــه  داده  گــزارش 
اعتبارسنجی برخی تازه ازدواج کرده ها 
را از خرید خانه محروم کرده اســت. 
برای نمونه، جســیکا روچون از اتاوا 

می گوید که همیشــه خوش حساب 
بوده اســت، بنابراین او و همســرش 
از دریافت پیش تایید وام مســکن به 
دلیل بداعتباری شخصی دیگر محروم 
شــده اند – زنی که در استانی دورتر 
در کبک، تقریباً به همین نام، زندگی 

می کند.
این دو روچون با هم ارتباطی ندارند و 
هرگز همدیگر را مالقات هم نکرده اند، 
امــا به نظــر می رســد تاریخچه ی 
اعتبــاری Equifax آنها در پرونده ای 
ترکیب شــده و باعث مشکالت مالی 
و دردسرهای فراوانی برای روچون از 

اتاوا شده است.
او می گوید امتیاز اعتباری اش به شدت 
کاهش یافته و در بازه ای چیزهایی به 
پرونده او اضافه شــده که در گزارش 
مشخص نیســت. او در بدترین زمان 
متوجه این موضوع شده است: زمانی 
که او و همسرش در آگوست گذشته 
به دنبال خرید اولین خانه مشترکشان 

بودند.
روچون می گویــد: »پیش خود فکر 
می کردم که چنیــن چیزی واقعیت 
ندارد. من هرگز بدحســاب نبوده ام و 
همیشه هم مراقب بوده ام که چنین 

مسائلی برایم پیش نیاید.«
روچون یکی از ده ها نفری اســت که 
می گویند که دو دفتر اعتباری بزرگ 
کانادا Equifax و TransUnion که 
هر دو شــرکت هایی خصوصی اند در 
رسیدگی به اشــتباهات گزارش های 
اعتباری شکست خورده اند و این امر 
منجر به مشکالت جدی برایشان شده 

است.

مجمع جهانی اقتصاد، تئوری توطئه و جاستین ترودو
مداد- شاید برای کسانی که در دنیای 
غرب متولد شده اند، نظریه های توطئه 
و اداره جهان از یک مرکز مشــخص 
بیشــتر جذاب و سرگرم کننده باشد. 
اما برای بسیاری از مردمان خاورمیانه، 
چنین نظریاتی، رنگ وبوی »خاطره« 
دارنــد! هر چه باشــد نگاهــی گذرا 
به تاریــخ یکی دو قــرن اخیر ایران 
نشــان می دهد توطئه های بسیاری، 
سرنوشــت میلیون ها نفر را دگرگون 
ساخته و مصایب زیادی را گریبان گیر 

مردم کرده است.
به همین دلیل، شــاید ما بیشــتر از 
بسیاری دیگر از مردمان مغرب زمین، 
پذیرای نظریه های رنگارنگی باشــیم 
که بر هدایت همه حکومت ها از یک 

قرارگاه مرکزی تاکید دارند.
اما باز هم کم نیستند کسانی که در 
این سوی دنیا، ذهن شان درگیر این 
 Brian( نظریه هاست. حاال برایان لیلی
Lilley( دست به کار شده و مطلبی در 
تورنتو سان در این باره نوشته است. 
آقای لیلی که از روزنامه نگاران باسابقه 
و منتقد بســیاری از ســاختارهای 
فراملی و البته حزب دموکرات است، 
در مطلبــی بــه واکاوی نگرانی های 
موجود درباره وابستگی دولت ترودو 
به عوامل پشــت پرده و دالیل رد این 

ادعاها پرداخته است.

ترجمه ای آزاد از این مطلب: 

»همــه چیزتــان را می گیرنــد، اما 
همچنان خوشحال خواهید بود!«

اگــر جزو کســانی باشــید که فکر 
می کننــد مجمــع جهانــی اقتصاد 
)World Economic Forum( و یــا 
 )Klaus Schwab( کالوس شــواب
کنترل امور مختلــف در جهان را در 
دســت دارند، احتماال این جمله باال 
برایتان آشناســت. اما امــروز در این 
مقاله می خواهم خبر مهمی به کسانی 
کــه چنین باوری دارنــد بدهم و آن 
هم اینکه عنان دنیا در دست مجمع 
جهانی اقتصاد قــرار ندارد و کالوس 
شواب هم عروسک گردانی که هدایت 
دولت هایمان را در دست دارد نیست!

البته مــن هم فکر می کنــم ایده ها 

و طرح های مجمــع جهانی اقتصاد 
عجیب و مشــکوک هستند و شواب 
هم فردی مرموز و ترســناک به نظر 

می رسد.
اما این بــدان معنا نیســت که این 
سازمان ها و افراد، هدایت دولت کانادا 
و یا هر کشــور دیگری را در دســت 
دارند و صد البته که ایجاد همه گیری 

نیز کار آنها نبوده است.
این حرف ها را از کسی می شنوید که 
اقتصاد  سال ها درباره مجمع جهانی 
و شــواب، مقاالت متعددی نوشــته 
است. بارها و بارها درباره نگرانی هایی 
که دربــاره ایده ها و طرح های افرادی 
مثل جورج سوروس و یا دستورالعمل 
21 سازمان ملل داشته ام، در مقاالتم 

هشدار داده ام.
این نگرانی ها به موضوعاتی واقعی در 
دنیا مربوط می شود و هر کسی که به 
دموکراسی و استقالل کشور اهمیت 
می دهد باید به آنهــا توجه کند. اما 
این نگرانی ها به این معنا نیســت که 
امثال مجمع جهانی اقتصاد یا شواب، 
کانــادا را هدایت می کننــد. با وجود 
همه مشــکالتی که در کانادا داریم، 
کشــورمان همچنان یک دموکراسی 
قدرتمند است. دولتمردان را از طریق 
انتخابات برمی گزینیم و وقتی نتیجه 
انتخابات این باشــد که وقت تغییر 
فرا رســیده، انتقال قدرت به شکلی 

مسالمت آمیز صورت می گیرد.
آیا می تــوان گفــت کــه برخی از 
سیاســت مداران و احــزاب کانادا با 
شواب و سوروس همراستاتر هستند؟ 
آیا ممکن است برخی از آنها، اهداف 
مجمع جهانی اقتصاد یا سازمان ملل 

را اهداف خودشان بدانند؟
مسلما همین طور است!

این توصیف را می توان برای جاستین 
ترودو و معاونش یعنی کریستا فریلند 
به کار برد. فریلند همراستا با جورج 
سوروس است و حتی تاکنون چندین 
بار با او دیدار داشته است. ظاهرا حتی 
برای اولین بار، فریلند اقدام به معرفی 

ترودو به سوروس کرد.
یعنــی  ژانویــه 2۰1۶،  تــرودو در 
ســه ماه پیش از انتخاب به ســمت 
نخســت وزیری، در اجــالس مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس ســوئیس 
ســخنرانی کــرد. آن ســخنرانی با 
اســتقبال حاضران روبرو شد. اما این 
استقبال چندان هم عجیب نبود. هر 
چه باشد، کسانی که در جلسات این 
سازمان حضور می یابند، معموال از نظر 
فکری به هم نزدیک هستند. استقبال 
از ســخنرانی را نمی توان به حساب 
این گذاشــت که ترودو آلت دســت 
مجمع جهانی اقتصاد است و اکنون 
به نمایندگی از این سازمان، هدایت 

دولت کانادا را در اختیار دارد.

حدود 2۰ ســالی اســت که درباره 
موضوعــات مختلــف سیاســی در 
نشــریات کانادا مطلب می نویســم. 
رفتــار نخســت وزیران مختلف مثل 
کرتین، مارتین، هارپــر و ترودو را از 
نزدیک مورد بررســی و تحلیل قرار 
داده ام. همچنین رفتار نخست وزیران 
استان های کبک و انتاریو را نیز طی 
یکی دو دهه اخیر به دقت بررســی 
کرده ام. تجربیات این ســال ها به من 
کمک کــرده به درک بهتری از نحوه 

عملکرد دولت ها دست یابم.
خیلی هــا فکــر می کننــد دولت ها 
می توانند اجراکننده تئوری های بزرگ 
توطئه باشــند. اما واقعیت این طور 
نیست. دولت ها حتی از توان اجرای 
طرح های کوچک تر مرتبط با توطئه 

هم برخوردار نیستند!
همچنین خیلی ها بــر این باورند که 
دولت هــا الگویی هماننــد آنچه در 
 )West Wing( »سریال »بال غربی
به نمایش درآمده را اجرا می کنند. اما 
در واقع، عملکرد دولت ها بیشتر شبیه 
چیزی اســت که در سریال »معاون 

رئیس جمهور« )Veep( می بینیم!
همه این سازمان های بین المللی مثل 
مجمع جهانی اقتصادی یا سازمان ملل 
که از نظر برخی افراد، اداره جهان را 
در دست دارند، در یک جبهه علنی به 
فعالیت می پردازند و آن هم از طریق 
انتشــار ایده ها و نظریه هایشان است. 
راه ایستادگی در برابر این سازمان ها، 
این نیســت که )به اشتباه( آنها را به 
جهت دهی مخفیانه به دولت ها متهم 
کنیم، بلکه باید ایده هایی بهتر را در 
برابر ایده های مطرح شده از سوی آنها 

ارائه دهیم.
البته کسی منکر احتمال تاثیرگذاری 
سیاسی کســانی مثل ســوروس یا 
بــرادران کوک نیســت. ایــن افراد 
برای تبلیغ و معرفی ایده هایشــان، 
هزینه های زیــادی را به کمپین های 
انتخاباتــی و یا گروه های غیرانتفاعی 
می دهند. هر کسی چنین هزینه هایی 
صورت می دهد، حتما قصد و غرضی 

دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما باید توجه داشت که هیچ کدام از 
این افراد، جزو مسئوالن منتخب مردم 
نیستند و جایگاهی در دولت ها ندارند. 
اگر کســی سعی کرد شما را متقاعد 
کند کــه دولت ها آلت دســت این 
افراد و سازمان های ثروتمند هستند، 
پیشنهاد می کند یک اپیزود از سریال 
»معاون رئیس جمهور« را تماش کنید 
و ببینید دولت ها معموال چطور عمل 
می کنند. پس از تماشای یک اپیزود 
از این سریال، احتماال دیگر باوری به 
تئوری  های آنچنانی توطئه نخواهید 

داشت!

نشانه های تغییر در  روند بازار مسکن کانادا
فردا- به گزارش فایننشال پست در ماه 
گذشته شاهد پررنگ تر شدن عاملی 
مهم در بازار مسکن کانادا بودیم که 
ما ه های قبل، حضوری کم جان در این 
بازار داشت. این عامل چیزی نیست 

جز »فروشندگان«!
یکی از مواردی که سبب شده قیمت 
مســکن طی دو ســال اخیر با رشد 
شدیدی روبرو شــود، کمبود عرضه 
یا به عبارتی دیگــر، حضور کمرنگ 
فروشــندگان در بازار پر مشتری بود. 
اما حاال کــه بانک مرکزی اولین گام 
را برای افزایش نرخ بهره برداشــته و 
احتماال به زودی، باز هم شاهد افزایش 
نرخ بهره باشیم، فروشندگان بیشتری 

هم وارد بازار خواهند شد.
در مــاه فوریه شــاهد افزایش تعداد 
فروشندگان مسکن در کانادا بودیم و 
همین سبب شد در این ماه، بر تعداد 

امالک موجود در بازار افزوده شود.
رابرت هوگو )اقتصاددان ارشد رویال 
بانک کانــادا( در توضیــح وضعیت 
موجــود می گوید آمار مــاه فوریه به 
تنهایــی نمی تواند نشــانگر تغییری 
اساســی در بازار امالک باشد. اما اگر 

این روند ادامه یابد، شــاهد تغییراتی 
جدی در این بازار خواهیم بود.

کلگری یکی از شهرهایی بود که بود 
که از بیشترین رشد تعداد فروشندگان 
بهره مند شــد. در مــاه فوریه، تعداد 
خانه های عرضه شــده به بازار با رشد 

باورنکردنی ۶۹ درصدی روبرو شد.
البته این عرضه گســترده به معنای 
قیمت پائین مسکن نیست. میانگین 
قیمت شاخص خانه در کلگری بین 
ژانویــه و فوریه با 5/۹ درصد افزایش 

روبرو شــد. به عبارت دیگر، میانگین 
قیمت خانــه در کلگری طی این دو 
ماه 27 هزار دالر رشــد کرد. قیمت  
یک خانه در این شــهر مهم استان 
آلبرتا 1۶/1 درصد نسبت به سال قبل 

بیشتر شده است.
تورنتو نیز در فوریه با افزایش عرضه 
خانه روبرو بود، اما این رشــد عرضه 
هنوز نتوانسته نوش دارویی برای درد 
افزایش قیمت ها باشد! میانگین قیمت 
خانه در تورنتو در فوریه رشدی ۶/۴ 
درصــدی )تقریبا حــدود ۸۰ هزار 
دالری( نســبت بــه ژانویه داشــت. 
میانگین قیمت خانه در فوریه نسبت 
به سال قبل نیز با رشد 25/۹ درصدی 

به ۳5۴ هزار دالر رسیده است.
نمی شود از گرانی خانه در کانادا حرف 
زد و پای ونکوور را به وســط نکشید! 
متوســط قیمت خانه در بزرگ ترین 
شهر غرب کانادا از ژانویه تا فوریه ۴/۶ 
درصد رشد کرد. رشد ساالنه قیمت 
نیز 2۰/۸ درصد )حــدود 22۶ هزار 
دالر( بود. با ایــن وجود، افزایش 12 
عرضه شده  خانه های  تعداد  درصدی 
در کنــار افت آمار فــروش، می تواند 

نویددهنده حرکت بازار مسکن ونکوور 
به سمت تعادل باشد.

هر بازاری دو کفه عرضه و تقاضا دارد. 
با توجه به ســنگین بودن کفه تقاضا 
)خرید(، افزایش تعداد فروشــندگان 

می تواند سبب ایجاد تعادل شود.
با توجه به اینکه نــرخ بهره در کانادا 
رو به افزایش اســت، به تدریج افراد 
کمتری می توانند وام مسکن دریافت 
کنند و از تعداد مشــتراین کاســته 
می شــود. به همین دلیل، برخی از 
صاحبان امالک شاید به فکر فروش 
هر چه سریع تر خانه های خود بیفتند. 
اگر تعداد این فروشــندگان به حجم 
شاهد  می توان  برســد،  مشــخصی 
کاهــش روند صعودی قیمت ملک و 

ایجاد ثبات نسبی در آن بود.
اما اگر تعداد فروشندگان افزایش نیابد 
چطور؟ در این صورت، روند صعودی 
قیمت ها همچنان تداوم می یابد و در 
نهایت، همه نگاه ها به تاثیر کاهشی 

نرخ بهره خواهد بود.
به همین دلیل، چند ماه آینده، نقشی 
تعیین کننده در روند بازار مسکن در 

کانادا دارد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸۰ 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: $43,356

58,000 km

Was: $45,156
NOW: $31,856

27,000 km

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

69,000 km

Was:$33,485

2018 KIA STINGER GT AWD

Stk#H22774A  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
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,695 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.99%

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

WinterI
Sales Event

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 % ۸8 Issue 1561 Friday December 31, 2021 سال 27 شماره 1561جمعه  ۱۰ دی  ۱۴۰۰
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None
10.5" x 20.79"
None

1146
Hyundai
Dec Boxing
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Tina Michaelidis

Ravi Ramnarace

Michelle Abramowitz

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

Hyundai Sans Head (Medium)

None None

DECBOX_WZMASTER_EN

None

Revision date: 11-29-2021 3:11 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

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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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

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
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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 ♦
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0.99% 72
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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
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Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors
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for 48 months  
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Lease the 2.5L Essential FWD for: 
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$ 75 at 3.99%
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Lease◊ or finance†  from
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Don’t pay for
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Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦
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Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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◊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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to compare all the 
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the TUCSON to the 
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the ELANTRA to 
the competition.

2022 TUCSON

for 48 months with $2,495 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 
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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%
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in Canada for 2022

on select 2022 models
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1.0

◊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 
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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
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until April 1, 2022, while quantities last. 

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ورود حدود ۹۰۰ پناهجوی اوکراینی به کانادا طی یک هفته اخیر
به گزارش هفتــه در حالی که طبق 
اعالم کمیســاریای عالی پناهجویان 
ملل متحد شمار پناهجویان اوکراینی 
از دو میلیون نفر نیز فراتر رفته است، 
آژانس خدمات مرزی کانادا اعالم کرد 
طی یک هفته اخیــر ۸7۶ جنگزده 
اوکراینی به کانادا پناه آورده اند و پیش 
بینی می شود با توجه به اعالم آمادگی 
دولت فــدرال و برخــی دولت های 
استانی کانادا از جمله کبک و انتاریو 
برای پذیــرش پناهجویان اوکراینی، 
پیش بینی می شود طی روزهای آینده 
شمار بیشتری از اوکراینی ها به کانادا 

پناه آورند.
ژان بولــه، وزیــر مهاجــرت کبک، 
برای پذیرش پناهجویان  تاکید کرد 
اوکراینی در اســتان کبک مطابق با 
ظرفیت های استان، محدودیتی وجود 
ندارد. ما در این زمینه مرتب باشــان 
فریزر وزیر مهاجرت فدرال در ارتباط 
هستیم و تدابیر الزم را برای پذیرایی 
از پناهجویان اوکراینی اتخاذ کرده و 
شــماری از افراد مسلط به زبان های 
اوکراینی و روسی را استخدام کرده ایم. 
همچنین در همین راستا ۹5 سازمان 
و گروه آمادگی خود را برای کمک به 

دولت در این زمینه اعالم کرده اند.
وزیر مهاجرت کبک همچنین اعالم 
کرد قصد دارد برای تســهیل صدور 
کارت بیمــه درمانــی و گواهینامه 
رانندگــی برای پناهنــدگان و ثبت 
نام کودکان آن ها در مدرســه یا مهد 

کودک ها اقداماتی انجام دهد.
جامعه اوکراینی های شهرهای مختلف 
کانادا از جمله کبک، مونترال، گسپزی 
و شــربروک کمپین هــای مختلفی 
را برای جمــع آوری کمک و تامین 
نیازهــای پناهجویــان اوکراینی راه 
انداخته اند. بســیاری از شــهروندان 
کانادایی در کبک ســیتی و مونترال 
آمادگــی خود را برای پنــاه دادن به 
اوکراینی ها و اختصاص بخشی از خانه 

خود به آن ها اعالم کرده اند.

اما در حالی که جنگ در اوکراین به 
شدت ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی 
غربی هــا را متهــم کرد بــه وعده و 

وعیدهایشان عمل نکرده اند.
اتحادیه اروپا از خطر قاچاق کودکان 
پناهجوی بی سرپرست اوکراینی ابراز 
نگرانــی کرد و از نهادهای مســئول 
خواســت برای نجات جان کودکان 
پناهجــوی اوکراینی تدابیــر الزم را 

اتخاذ کنند.
به گزارش ســی.تی.وی، شان فریزر، 
وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا، روز یک شنبه اعالم کرد یکی از 
اولین چیزهایی که از جامعه اوکراینی- 
کانادایی شنیدیم این است که اکثریت 
قریب به اتفاق افرادی که می خواهند 
به کانادا بیایند، قصد ماندن نداشته و 

می خواهند به کشور خود بازگردند.
دولت فــدرال در اوایل این هفته دو 
برنامه جدیــد را بــرای پناهندگان 
اوکراینی اعالم کرد: یکی برای کسانی 
که مایــل به اقامت دائم هســتند و 
دیگری بــرای افرادی که می خواهند 
بــه طور موقــت بیایند، کــه به آن 
مجوز کانادا-اوکراین برای ســفرهای 
اضطراری گفته می شود. دولت فدرال 
همچنین برای کمک بــه این افراد 

مراکز اسکان پناهجویان در مونترال
 به حداکثر ظرفیت خود رسیده است

مراکز اســکان پناهجویان در مرکز 
مونترال تقریبا دیگر هیچ جای خالی 
ندارد. از زمان بازگشایی جاده روکسام، 
شــمار مهاجران و پناهجویانی که به 
طور غیرقانونی از مرز عبور می کنند و 
وارد خاک کانادا می شوند، به باالترین 
سطح در پنج سال اخیر رسیده است.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاده روکســام در ماه مارس ســال 
2۰2۰ بســته و نوامبر ســال 2۰21 
بازگشایی شد. اکنون شمار مهاجران 
غیرقانونی که هر ماه از جاده روکسام 
خود را به خاک کانادا می رسانند، از دو 

هزار نفر فراتر رفته است.
پگــی الروس، هماهنگ کننده امور 
پذیرش و ادغــام مهاجران جدید در 
 La Maison d’Haiti »خانه هائیتی«
می گوید: »ورود مهاجران غیرقانونی 
به کشــور در ماه های اخیر افزایشی 
چشمگیر داشته و همین مسئله کار 
ما را با منابع محدودی که در اختیار 

داریم، مشکل کرده است.«
هتل Place Dupuis واقع در مرکز 
مونترال که پیش از به پناهگاهی برای 
بی خانمان ها تبدیل شده بود، اکنون 
است.  پناهندگی  متقاضیان  پذیرای 
در حال حاضر بیش از 5۰۰ پناهجو 
در این مرکز مستقر هستند. در واقع 
ظرفیــت پذیرش دو مرکز اســکان 
پناهجویان در مونتــرال به حداکثر 

ظرفیت خود رسیده است.
فرانسین دوپویی، نایب رئیس مرکز 
یکپارچه دانشگاهی خدمات بهداشتی 
و اجتماعی غــرب جزیــر مونترال 
می گوید: »هجوم انبوه پناهجویان ما 

را در وضعیت قرمز قرار داده است.«
برنامــه منطقه ای پذیــرش و ادغام 
مونترال  در   )PRAIDA( پناهجویان 

نیز از محدودیت ظرفیت های پذیرش 
پناهجویان در مراکز اسکان از جمله 
Place Dupuis خبــر داد و حــل 
مشــکالت موجود در ایــن زمینه را 
مستلزم توجه بیشتر مسئوالن دانست.

دولت فــدرال نیز به نوبه خود حدود 
۹۰۰ اتــاق را در هتل هــای منطقه 
مونترال برای اسکان پناهجویان اجاره 

کرده است.
امــا بزرگ ترین چالش در این قضیه، 
مدت زمــان طوالنی رســیدگی به 

درخواست های پناهجویان است.
اســتفان رایشــهول، مدیــر »مرکز 
خدمات  ســازمان های  هماهنگــی 
دهنده به پناهندگان و مهاجران« با 
ابراز تاســف از این وضعیت می گوید: 
»تاخیرهای طوالنی و پیاپی رسیدگی 
به امور پناهجویان موجب شده است 
به ویژه صدور مجــوز کار برای آن ها 
شش تا هشت ماه طول بکشد. ادامه 
این وضعیت نه به نفــع پناهجویان 
اســت و نه به نفع کبک. باید مدت 
انتظار آن ها را برای دریافت کمک های 

اجتماعی به حداقل برسانیم.«
در چنین شرایطی، پذیرش مناسب 
پناهجویان اوکراینی که دولت فدرال 
کانادا به جنگــزدگان اوکراینی وعده 
داده، مســتلزم بســیج مستمر همه 
نهادهای مسئول اســت. با توجه به 
شــرایط اضطراری در اوکراین، دولت 
پناهجویان  پذیــرش  بــرای  فدرال 
و  موانــع  از  بســیاری  اوکراینــی، 

محدودیت ها را حذف کرده است.
کانــادا از ابتدای ژانویه ۶ هزار و 2۶5 
اوکراینــی را پذیرفته اســت. دولت 
فدرال همچنیــن برای کمک به این 
افراد از بیشتر شرایط ویزا چشم پوشی 

خواهد کرد.

 شمار مهاجران غیرقانونی که از جاده روکسام 
خود را به خاک کانادا می رسانند، 
از ۲۰۰۰ نفر در ماه فراتر رفته است

از بیشتر شــرایط ویزا چشم پوشی 
خواهد کرد. اما متقاضیان همچنان 
پیش از سفر به کانادا نیاز به انگشت 
نگاری و بررسی های امنیتی خواهند 

داشت.
شــان فریزر اضافه کرد که وزارت 
مهاجرت کانادا برای هجوم احتمالی 
اوکراینی ها آماده است و تجهیزات 
انگشــت نگاری و پرســنل، آماده 
کمک به متقاضیــان احتمالی در 
پســت های دیپلماتیک در ورشو، 
وین، بخارست و ۳۰ مکان دیگر در 

سراسر اروپا هستند.
برخی از منتقدین از جمله جاگمیت 
ســینگ، رهبر حــزب ان دی پی 
کانادا از دولت خواسته اند که شرایط 
دریافت ویزا را به کلی کنار بگذارد و 
به همه اوکراینی ها اجازه دهد بدون 

محدودیت به کانادا سفر کنند.
آقای شــان فریزر در پاسخ به این 
انتقاد گفته اســت که امکان سفر 
بدون ویزا برای شهروندان اوکراین 
بــه تغییراتــی در سیســتم های 
نیاز  وزارت مهاجرت  کامپیوتــری 
دارد که بین 12 الی 1۴ هفته زمان 
خواهد برد و شرکت های هواپیمایی 
نیز باید تغییراتی در سیســتم های 

خود به این منظور ایجاد کنند. او تایید 
کرده اســت که در وضعیت اضطراری 
قرار داریم و زمانی برای تاخیر سه ماهه 

نداریم.
افرادی که تحت برنامه مجوز اضطراری 
سفر کانادا – اوکراین پذیرفته می شوند، 
اجــازه کار یــا تحصیــل آزاد خواهند 
داشت و کارفرمایان کانادایی نیز مجاز 
خواهند بود تا هر تعداد اوکراینی را که 

می خواهند به استخدام درآورند.
شــان فریزر، وزیر مهاجــرت کانادا در 
ادامــه گفت کــه دولت فــدرال برای 
اوکراینی هایی که خانواده  آنها در کانادا 
زندگی می کنند روش ســریع دریافت 

اقامت دائم را ارائه می کند.
کنگره اوکراینی های کانادا اعالم کرده 
است که روش های جدید دریافت ویزا 
بــرای مردم اوکراین، به برخی از حدود 
یک میلیون نفری کــه پیش از این از 
اوکراین فرار کرده اند کمک خواهد کرد.

کانادا از ابتدای ژانویه شش هزار و 2۶5 
اوکراینی را پذیرفته اســت. در ضمن 
دولت فدرال می خواهد از ورود کسانی 
که علیه نیروهای اوکراینی می جنگند، 
مانند منطقه جدایی طلب دونباس در 

اوکراین، جلوگیری کند.
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سیستم بهداشت و درمان کانادا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بحثی غیر رســمی درباره ی آینده ی 
سیستم بهداشــت و درمان کانادا در 
حال شکل گیری اســت: یک سوی 
بحــث تقاضا بــرای بودجه ی دولتی 
بیشتر اســت، و ســوی دیگر بحث 
درخواست برای پررنگ تر شدن نقش 
بخش خصوصی در بهداشت و درمان.

بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، با توجه به نوع بسیار 
اومیکرون و جمعیت قابل  مســری 
توجهی از کانادایی های واکسینه نشده 
که بیمارستان ها را تهدید می کنند، 
ظرفیت مراقبت های بهداشتی کانادا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.

باال  دوباره  و خصوصی  دولتی  بحث 
گرفته است

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

می شود، کمک می کند.

اما شــان اسپیر، مشــاور ارشد سابق 
سیاست گذاری اســتفان هارپر، این 
هفته نوشت که سال 2۰22 باید سالی 

kinman Mulholland

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

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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باشــد که کانادایی ها با کاستی های 
سیستم مراقبت های بهداشتی روبرو 
شوند و نقش بیشتری را برای بخش 

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

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

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

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

کمتری انجام می دهیم.«

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

 تمدید می کند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرده اند. kinman Mulholland
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آغاز ثبت نام 
»برنامه پذیرش دیجیتال کانادا«

فردا- دولت کانادا هفته گذشــته به طور رســمی، آغاز طرح جدید خود با نام 
»برنامه پذیرش دیجیتال کانادا« )Canada Digital Adoption Program( را 
آغاز کرد. بر اساس این برنامه قرار است انواع مختلفی از کمک هزینه  و وام، جمعا 
به ارزش ۴ میلیارد دالر در اختیار صاحبان کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار 

گیرد تا حضور بهتری در فضای آنالین داشته باشند.
به گزارش گلوب اند میل، نام این برنامه اولین بار در بودجه 2۰21 مطرح شد. 
با این وجود، ثبت نام به منظور دسترسی به کمک هزینه ها و وام های این طرح از 

هفته گذشته آغاز شد.
بر اســاس این برنامه قرار اســت روی هم رفته 1/۴ میلیارد دالر در قالب انواع 
کمک هزینــه و خدمات مشــاوره ای و نیــز 2/۶ میلیــارد دالر در قالب وام به 

کسب وکارهای کانادایی داده شود.
کسب وکارهای کوچک )با حداقل یک نفر نیروی انسانی( می توانند »کمک هزینه 
ُخرد« )micro-grant( به مبلغ 2۴۰۰ دالر را درخواست کنند. این کمک هزینه 
می تواند برای مواردی نظیر طراحی وب ســایت، بهینه ســازی برای موتورهای 
جستجو )SEO(، اشتراک انواع پلتفرم های تجارت الکترونیک و نیز تبلیغات در 

رسانه های اجتماعی هزینه شود.
مورد بعدی، کمک هزینه دیگری است که »فناوری کسب وکارتان را تقویت کنید« 
)Boost Your Business Technology( نام دارد. صاحبان کسب وکارهای که 
درآمد ساالنه ای بین 5۰۰ هزار تا یک میلیون دالر دارند و تعداد کارکنان شان نیز 
زیر 5۰۰ نفر است می توانند از این کمک هزینه تا سقف 15 هزار بهره مند شوند.

دولت می گوید شــرکت ها می تواننــد این کمک هزینه را بــرای اموری مثل 
نرم افزارهای جدید، سیستم های دیجیتال مدیریت انبار، بهبود امنیت شبکه و 

نیز رباتیک صرف کنند.
همچنین یک سری وام های بدون بهره نیز در این طرح در نظر گرفته شده است. 

شرکت ها می توانند برای دریافت وام تا سقف 1۰۰ هزار دالر نیز ثبت نام کنند.
یکی دیگر از موارد این طرح، به ارائه مشوق هایی برای استخدام جوانان استخدام 
دارد. دولت می گوید با همکاری مگنت )Magnet( که یک سازمان غیرانتفاعی 
است، قصد دارد برای 1۶،۸۰۰ جوان کانادایی اشتغالزایی کند. در این برنامه، یک 
سری یارانه به کارفرمایانی که دانشجویان یا فارغ التحصیالن را استخدام می کند 

پرداخت کند. سقف این یارانه 7۳۰۰ دالر اعالم شده است.

برنامه آزمایشِی مهاجرت آتالنتیک دائمی شد
هفته- اداره مهاجرت و شــهروندی 
کانادا در اطالعیه مورخ چهارم مارچ 
اعالم کرد توجــه دولت به مهاجرت 
برای آینده جوامع در سراســر کشور 
حیاتی است و در هیچ کجا بیشتر از 
آتالنتیک کانادا این کشور نیاز به جذب 
مهاجرین بیشتر ندارد. برنامه آزمایشی 
مهاجرت آتالنتیک موجب شده است 
که تا کنون این استان ها پذیرای بیش 
از 127۰۰ تازه وارد شوند. این برنامه 
آزمایشی نه تنها موجب تقویت جوامع 
ما در منطقه شــده، بلکه به تقویت 
اقتصادی منطقه نیز کمک کرده است. 
دولت نیز تبدیل این برنامه آزمایشی 
را به یکی از برنامه های دائمی جدید 
برای مهاجرت به آتالنتیک را با درک 
نیاز به ایجاد ایــن موفقیت در ادامه 
بهبودی از همه گیری و رسیدگی به 
کمبود نیروی کار در سراسر آتالنتیک 

کانادا تغییر می دهد.
وزیــر در ادامــه اضافــه نمــود که 
دائمی  برنامــه  برای  درخواســت ها 
مهاجرت آتالنتیــک از تاریخ ۶ مارچ 
آغاز خواهــد شــد. متقاضیانی که 
موفق به دریافــت تأییدیه از یکی از 
استان های آتالنتیک شوند می توانند 
نسبت به ارسال درخواست اقامت دائم 
تحت این برنامه اقدام کنند. این برنامه 
پویا به اســتان های مجاور اقیانوس 
اطلس کمک خواهد کرد تا مهاجرین 
باال  بیشتری که دارای تخصص های 
هســتند را جذب کند. بدیهی است 
این باعث رشد اقتصادی و جمعیتی 

در منطقه خواهد شد.
از سال 2۰17 کارفرمایانی که با اداره 
مهاجرت بــرای جذب و اســتخدام 
ثبت نــام کرده اند،  کارگران خارجی 
برای بیش از ۹۸۰۰ متخصص ماهر و 
نیمه ماهر، پیشنهاد کار در بخش های 

مراقبت هــای  جملــه  از  کلیــدی 
بهداشــتی، تولید، مسکن و خدمات 
غذایی صــادر کرده اند. مهم تر از این، 
بیش از ۹۰ درصد از این متقاضیان به 
این استان وارد و پس از یک سال به 
اسکان خود و استقرار در منطقه ادامه 
دادند. بدیهی اســت که این ماهیت 
انعطاف پذیــر و مهاجرپذیری جوامع 

این استانهاست.
برنامه مهاجــرت آتالنتیک به عنوان 
مقصدی پیشرو، برای کارگران ماهر 
و فارغ التحصیالن بین المللی محسوب 
می شــود. این برنامه نه تنها به طور 
مستقیم به چالش های حاد جمعیتی 
و اقتصادی منطقه پاسخ می دهد بلکه 
به ســاخت آینده ای پرجنب وجوش 
و مرفه بــرای آتالنتیک کانادا کمک 

خواهد کرد.
اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا با همکاری نزدیک با کارفرمایان 
و دولت هــای اســتانی، و همچنین 
اطمینان از انتقال آرام برنامه آزمایشی 
به این برنامه دائمــی تالش خواهد 

نمود.
در ادامه وزیــر مهاجرت کانادا گفت 

تازه واردان نقــش کلیدی در تقویت 
جوامــع در سراســر آتالنتیک کانادا 
و کمک به موقعیت کســب وکار ایفا 
کرده اند. برنامــه مهاجرت آتالنتیک 
با همکاری نزدیک بــا کارفرمایان و 
شرکای اســتانی، متخصصین ماهر 
و فارغ التحصیــالن بین المللی را به 
منطقه جذب می کند و به بازســازی 
اقتصاد منطقــه و رفع کمبود نیروی 
کار و ســاختن آینــده ای مرفه برای 
آتالنتیک کانادا کمک می کند. شان 
فریزر، وزیــر مهاجرت، پناهندگان و 
شهروندی افزود، نمی توان این واقعیت 
را نادیده گرفت که دولت اســتراتژی 
رشــد آتالنتیک را با هدف تســریع 
رشد اقتصادی و آزمایش رویکردهای 
جدید برای جذب متخصصین ماهر 
در منطقه را طراحی نموده است این 
برنامه مهاجرتــی به چالش های حاد 
رشــد کند جمعیتی، کمبود مزمن 
نیــروی کار، جمعیت ســالخورده و 
مشکالت در زمینه جذب و نگهداری 
مهاجران تازه وارد در منطقه پاســخ 

خواهد داد.
هم اکنون برنامه آزمایشی مهاجرت 

اقیانوس اطلس بســته است و دیگر 
درخواســت ها پذیرفته نمی شــوند. 
متقاضیــان عالقه منــد از تاریــخ ۶ 
مارچ می توانند بر اســاس برنامه دائم 
آتالنتیک درخواست مهاجرت خود را 

به این استان ها سابمیت کنند.
نکته مهم و حائز اهمیت این است که 
حداقل ســهمیه پذیرش ساالنه این 
برنامه ۶۰۰۰ درخواست است که این 
تعداد مازاد بر سهمیه دیگر برنامه های 

منتخبین استانی تعیین شده است.
در ســال های 2۰1۸ تــا 2۰1۹ این 
اســتان ها باالترین رشد جمعیتی را 
از 1۹7۰ تجربــه کردنــد که برنامه 
آزمایشــی اســتان های آتالنتیــک 

اصلی ترین محرک آن بوده است.
 این برنامه موقعیــت خوبی را برای 
متقاضیانی که دارای امتیازات باال در 
حوزه رقابتی اکسپرس انتری نیستند 
را مهیا می کند تا بتوانند از این طریق 

به هدف مهاجرتی خود دست یابند.
به نظر می رسد روند تغییر در گزینش 
تمامی برنامه های مهاجرتی به داشتن 
پیشنهاد کار از کارفرمایان کانادایی رو 

به تغییر است.
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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«

درخواست اداره مالیات کانادا
 از برخی دریافت کنندگان
 کمک نقدی ۲۰۰۰ دالری

 برای اثبات واجد شرایط بودن

آن چه که باید برای
 اظهار مالیاتی ۲۰۲۲ بدانید

به گــزارش هفته ســال گذشــته، 
میلیــون  کانادایی هــا حــدود ۳1 
اظهارنامــه ی مالیات بر درآمد و مزایا 
پر کردند. داشتن اطالعات در زمینه ی 
چگونگی ثبت اظهارنامه های مالیاتی، 
روند تشکیل پرونده را بسیار آسان تر 

می کند.
بر پایه ی اطالعات تارنمای رســمی 
دولت کانادا، در ادامه با سازوکارهای 
اظهار مالیاتی ســال 2۰22 آشــنا 

خواهید شد.

۳0 آوریــل 2022، آخریــن مهلت 
تشکیل پرونده ی مالیاتی برای بیشتر 

افراد

از آن جایــی کــه ۳۰ آوریل 2۰22، 
روز شنبه است، در هر یک از شرایط 
زیر، اظهارنامه ی شما به موقع در نظر 

گرفته خواهد شد:
- در 2 مــی 2۰22 یا پیــش از آن 

دریافت شود؛
- در 2 می 2۰22 یا پیش از آن مهر 

پست خورده باشد.
حال اگر شما یا همسرتان یا شریک 
زندگی تان خویش فرما هستید، تا 15 
ژوئن 2۰22 فرصت دارید اظهارنامه ی 

خود را ثبت کنید.

مهلت پرداخت ۳0 آوریل 2022 است

اگر بدهکار باشید، سررسید پرداخت 
شما ۳۰ آوریل 2۰22 است.

اگر شما یا همسر یا شریک زندگی تان 
خویش فرما هســتید، تــا همان ۳۰ 

آوریل 2۰22 موعد پرداختتان است.
از آن جایــی کــه ۳۰ آوریل 2۰22 
روز شــنبه اســت، در هر دو حالت 
باال،  پرداخت شــما به موقع در نظر 
گرفته خواهد شــد، اگــر در 2 می 
2۰22 یا پیــش از آن دریافت یا در 
یک موسسه ی مالی کانادایی پردازش 

شود.
اگــر اظهارنامــه ی 2۰22 خــود را 
فرســتادید و واجد شــرایط تخفیف 
بهره  )interest relief( بودید، تا ۳۰ 
آوریــل 2۰22 فرصت دارید تا بدهی 
مالیات بــر درآمد عقب افتاده را برای 
ســال مالیاتــی 2۰22 بپردازید تا از 
هزینه هــای بهره ی آتــی جلوگیری 
کنید. این امر فقــط در مورد بدهی 
مالیاِت ســال مالیاتی 2۰2۰ اعمال 
می شود، و نه برای سال مالیاتی قبل 

از آن.

برای اظهارنامه ی مالیاتی برنامه ریزی 
داشته باشید

از قبل برنامه ریزی کنید و در اســرع 
وقت اظهارنامه ی مالیات بر درآمد و 
مزایای خود را گزارش کنید. انجام این 

کار به شما این امکان را می دهد که:
- هر گونه بازپرداخت یا استرداد، در 

صورت وجود، سریع تر انجام شود؛
- دچار وقفه در پرداخت های اعتباری 

نشوید؛
- در صــورت نیاز، بــه دنبال کمک 

باشید.
برای کمک به برنامه ریزی قبلی، دولت 
کانادا اظهارکنندگان مالی را تشویق 
کرده اســت تا برای واریز مســتقیم 
)direct deposit( ثبــت نام کنند و 
پرونده ای آنالین بسازند. استفاده از این 
ابزارها به اظهارکنندگان مالی کمک 
خواهــد کرد تا از تاخیر پیشــگیری 
کنند و اعــالن ارزیابــی )NOA( و 

هرگونه بازپرداخت، در صورت شمول، 
را سریع تر دریافت کنند. همچنین، 
دولت کانادا خواســته است که برای 
حســاب من ثبت نام کنید؛ چراکه 
این سریع ترین و ساده ترین راه برای 
مشاهده و مدیریت اطالعات مالیاتی 
اگر صاحب کسب وکاری  شما است. 
هستید، می توانید برای حساب تجاری 

من نیز ثبت نام کنید.
تارنمای رسمی دولت کانادا همچنین 
خاطرنشــان کرده است که ثبت نام 
پیش از مهلت تعیین شده بهترین راه 
برای اطمینان از قطع نشــدن مزایا و 
نیز پرداخت های اعتباری اســت که 
شامل کمک هزینه ی فرزندان، مالیات 
کاالها و خدمات/ اعتبــار مالیات بر 
فروش های هماهنگ و مزایای استانی 
یا منطقه ای مرتبط اســت. حتی اگر 
بدهی مالیاتی دارید، خطر قطع شدن 
مزایای خود را با تشکیل ندادن پرونده 
به جــان نخرید. دولــت کانادا گفته 
است که اگر نمی توانید بدهی مانده 
)balance owing( خود را پرداخت 
کنید، آنان می توانند به شما پیشنهاد 

پرداختی توافقی را بدهند.
خاطرنشــان  کانادا  دولت  همچنین 
کرده است که استاندارد خدماتشان 
 )NOA( این اســت که اعالن ارزیابی
را ظــرف دو هفته پــس از دریافت 
اظهارنامــه به صــورت آنالین صادر 
کنند. به دلیل تأخیرهای کووید-1۹، 
دفتر درآمد کانادا )CRA( ممکن است 
ایــن را 1۰ تا 12 هفته طول بدهد تا 
اظهارنامه های کاغذی را پردازش کند. 
دفتر درآمد کانــادا اظهارنامه ها را به 
ترتیب دریافــت آنها پردازش خواهد 
کرد. کانادایی هایی که آنالین پرونده 

تشکیل داده اند و برای واریز مستقیم 
ثبت نام کرده اند، ممکن است در کمتر 
از هشــت روز کاری بازپرداختشان را 

دریافت کنند.

مدتی اســت که پرونده ای تشکیل 
نداده ایــد یا هرگــز اظهارنامه پر 

نکرده اید؟

شما باید هر سال اظهارنامه ی مالیات 
بر درآمد و مزایا را تکمیل و ارســال 

کنید:
- مزایا و اعتباراتی خاص را که ممکن 

است سزاوارش باشید دریافت کنید؛
- از امــکان بازپرداخــت مالیاتــی 

برخوردار شوید؛
- مالیات هــای کانادایی را که ممکن 

است بدهکار باشید بپردازید.
راه های گوناگون برای ثبت اظهارنامه 
مالیات بر درآمد و مزایا وجود دارد اگر:

- قبال هرگز اظهارنامه پر نکرده اید؛
- مدتی اســت که پرونده ای تشکیل 

نداده اید؛
- مایــل به ثبــت اظهارنامــه برای 

سال های گذشته اید.
می توانید به برگه ی دولت کانادا برای 
پیشبرد کارهای مالیاتی تان سر بزنید 

و اطالعاتی درباره ی ضرب االجل ها و 
ســایر نکات مالیاتی در آن  جا بیابید 
که برایتان سودمند است. همچنین 
می توانید در برگه ی »پرســش ها و 
پاســخ های مربوط به ثبت مالیات « 
پاسخ پرسش های متداول را دریافت 

کنید.
دولــت کانــادا همچنیــن اعــالم 
داشــته اســت که امســال دوره ی 
آنالیــن راه اندازی خواهــد کرد تا به 
مالیات  دربــاره ی  اظهارکننــدگان 
آموزش دهد و همچنین این توانایی 
را به اظهارکنندگان بدهد که خود به 
تنهایی کارهای مالیاتی شان را انجام 
دهند. این دوره ی آنالین درس هایی را 
ارائه خواهد کرد تا به شرکت کنندگان 
یاد دهد که اصال مالیات چیست و چرا 
پرداخته می شود و چگونه چک های 
حقوق و برگه ی مالیات بر درآمد خود 
را بخوانند و در پایان این که، چگونه 
برای نخستین بار امور مالیاتی خود را 
خود به دست گیرند. همچنین پس 
از هر درس شرکت کنندگان می توانند 
خود را با تمرین ها و آزمون های داده 

شده بیازمایند و محک بزنند.

در بخــش دوم این راهنما، با مزایای 
کوویــد-1۹ و محافظــت در برابــر 
کالهبــرداری بــه هنــگام پرکردن 
اظهارنامــه ی مالیاتی 2۰22 آشــنا 

خواهید شد.

مزایای کووید-19

اگر مزایایی از دفتر درآمد کانادا در سال 
2۰21 گرفته اید، مانند مزایای بازیابی 
 ،)Canada Recovery Benefit(
یک برگــه ی اطالعاتی T4A تا پایان 
فوریه 2۰22 برایتان فرستاده می شود. 
در صورتی که در حساب من ثبت نام 
کرده و دسترسی کامل داشته باشید، 
برگه های اطالعاتی T4A دولت کانادا 
برای مزایای کووید-1۹ نیز آنالین در 
دسترس خواهند بود. برای دسترسی 
کامل به حساب من، باید کد امنیتی 
دفتر درآمد کانادا را که پس از انجام 

اگر کمک نقدی اضطراری کانادا )CERB( را در طول همه گیری دریافت 
کرده اید، ممکن اســت به زودی از شما خواسته شود، واجد شرایط بودن 
خود را ثابت کنید و درصورتی که نتوانید این قضیه را با ارائه مدرک اثبات 

کنید ، مبلغ دریافتی را پس دهید.
اداره مالیات کانادا )CRA( طی هفته های اخیر هزاران نامه برای کسانی 

ارسال کرده است که معتقد است شاید واجد شرایط این مزایا نباشند.
در این نامه آمده اســت: »اطالعاتی که ما در پرونده داریم نشان می دهد 
ممکن اســت در دوره هایی که CERB دریافت کرده اید بیش از 1۰۰۰ 

دالر درآمد داشته باشید.«
این  نهاد دولتی می گوید کسانی که نامه را دریافت کرده اند هنوز واجد 
شرایط CERB تلقی نشده اند.و البته این نامه صرفاً به این معنی است که 

اداره مالیات کانادا به اطالعات بیشتری برای تأیید ادعاها نیاز دارد.
مــا می توانیم تأیید کنیم که تا به امروز، اداره مالیات کانادا هیچ فردی را 
ملزم به بازپرداخت CERB نکرده اســت و هیچ مهلتی برای بازپرداخت 

تعیین نشده است.
به عقیده جیمی گولومبک، مدیر عامل مالیات و برنامه ریزی ایالتی »سی.
آی.بی.سی«  این بخشی از برنامه دولت فدرال برای بازپس گیری  پرداخت 
های نادرســت  است:» فکر می کنم اداره مالیات خیلی صریح به دریافت 
کنندگان می گوید: اگر واجد شرایط نبودید و پول را گرفتید، می توانید آن 

را پس بدهید. ما از شما هزینه ای دریافت نمی کنیم.
شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد میلیاردها دالر اضافه پرداخت در 
دوره اول همه گیری وجود دارد و این همان چیزی است که دولت به دنبال 

جبرانش رفته  و سعی کنید مقداری از آن پول را پس بگیرد.«
نزدیک به پایان ســال 2۰2۰، در بیش از ۴۰۰۰۰۰ نامه ارسالی از مردم 
خواســته شد واجد شرایط بودن خود را تأیید کنند و حاال دور تازه ای از 

برنامه ارسال نامه ها و تایید واجد شرایط بودن افراد آغاز شده است .
به طور کلــی،  دولت فدرال تحت عنوان کمک نقــدی اضطراری ۸1.۶ 
میلیارد دالر به ۸.۹ میلیون نفر پرداخت کرد. اتاوا  بارها هشــدار داده در 
نهایت با کسانی که از سیستم سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد کرد.

نخســتین مرحله ثبت نام برای شما 
صادر شده است، وارد کنید. می توانید 
برخی از فیش های مالیاتی را از اوایل 
ژانویه به صورت آنالین در حساب من 

ببینید..
اطالعات  شامل  اطالعاتی،  برگه های 
مربوط به مزایای مرتبط با کووید-1۹، 
از راه ســرویس »پر کــردن خودکار 
نرم افــزار  در  مــن«  اظهارنامــه ی 
تأییدشده ی تشکیل پرونده ی مالیاتی 
نیز در دسترس است. این سرویس به 
طور خودکار بخش هایی از اظهارنامه 
مالیات بر درآمد و مزایا را با اطالعاتی 
که دفتر درآمد کانادا از شــما دارد پر 
می کند. برای استفاده از این سرویس، 
باید در حســاب من ثبــت نام کرده 

باشید.
هنگامــی کــه مزایــای کووید-1۹ 
پرداخت شود، مقداری مالیات، پیش 
کســر   ،)at source( پرداخــت  از 
می شــود. اگر افزون بر این با مالیات 
اضافــی نپرداختــه مواجه شــدید، 
تارنمای رســمی دولت کانادا، اذعان 
داشته است که درک می کند که این 
پرداخت می تواند مشکالت مالی قابل  
توجهی ایجاد کنــد. در این صورت، 
ترتیبات پرداخت بسط یافته ی دولت 
می تواند برای شما کارساز باشد. این 
به شــما زمان و انعطاف بیشــتری 
برای بازپرداخت، بر اســاس وضعیت 
مالی تــان، می دهد. همچنین، اگر به 
دلیل شــرایط خارج از کنترل شما 
نتوانید به تعهدات مالیاتی خود عمل 
کنید، تخفیــف مالیات دهندگان در 
دسترس است. گفتنی است که دفتر 
درآمد کانادا ممکن است در شرایطی 
ویــژه جریمه یا بهــره را لغو یا از آن 

چشم پوشی کند.
تارنمای دولت کانادا گفته است که ما 
می دانیم که وضعیت مالیاتی هر کس 
ویژه به خود است و ممکن است نیاز 
به تماس بــا یکی از نمایندگان دفتر 
درآمد باشــد. زین رو پیشــاپیش از 
صبوری مالیات دهندگان سپاسگزاری 
کرده اســت و افزوده است که فصل 
مالیات شــلوغ ترین زمــان در دفتر 
درآمد کانادا اســت و شوربختانه این 
بدان معناست که ممکن است زمان 
انتظــار طوالنــی را اظهارکنندگان 
این دفتر  تجربه کنند. نماینــدگان 
سخت می کوشــند تا به تماس ها در 
سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند تا 
خدماتی را که کانادایی ها از این دفتر 

انتظار دارند ارائه دهند.
تارنمای دولت کانادا افزوده است که ما 
درک می کنیم که انتظار برای گذر از 
این موقعیت می تواند استرس زا باشد. 
خط مرکز اطالعات یا تماس مالیات 
فردی از دوشنبه تا آدینه از ساعت ۸ 
بامداد تا 2۰ به وقت محلی و شنبه از 
ســاعت ۹ بامداد تا 5 پسین به وقت 
محلی به جز روزهای تعطیل باز است.

محافظت در برابر کالهبرداری

تارنمای دولت کانادا نوشته است که 
ایمنی و امنیت کانادایی ها و اطالعات 
آنها در اولویت دفتر درآمد این کشور 
است؛ چراکه زیان های مالی و عاطفی 
قابل توجهی بر قربانیان کالهبرداری 

یا سرقت هویت می تواند وارد شود.
ازین رو، باید بدانید چه زمانی و چگونه 
دفتر درآمد ممکن است با شما تماس 
 Be Scam Smart بگیرد. برگــه ی
اطالعاتــی دارد در مورد راه هایی که 
دفتر درآمد ممکن است با شما تماس 
بگیرد، از جمله از راه:  تلفن،  رایانامه 
)پست الکترونیک(،  پست کاغذی، و 

پیامک
دولت کانــادا همچنین اطالعاتی در 
مورد ایمن ســازی حساب های دفتر 
درآمد کانادا ارائه داده و اظهارکنندگان 

را تشویق کرده:
* از گذرواژه هــای یکتــا و پیچیده 
استفاده کنید. همیشه از گذرواژه های 
ویژه بــرای دفتــر درآمد کانــادا و 
حســاب های بانکی آنالین خود بهره 
گیرید. از به کار بــردن گذرواژه های 
گوناگون  ســامانه های  برای  یکسان 

بپرهیزید.
* یک پین بسازید. پیشنهاد می کنیم 
 )PIN( یک شماره شناسایی شخصی
را در حســاب من تنظیم کنید یا از 
یکی از نمایندگان مرکز تماس مالیاتی 
در تنظیم پین خود یاری بگیرید. پین 
شما برای کمک به تأیید هویت شما 
در تماس های بعــدی با دفتر درآمد 

کانادا استفاده خواهد شد.
* برای اعالن هــای ایمیلی ثبت نام 
کنید. تارنمای دولت کانادا ســفارش 
کرده است که از راه حساب من برای 

»اعالن های ایمیلی« ثبت نام کنید. 
چنین، اگر نشــانی یا اطالعات واریز 
مســتقیم شما در پیشــینه ی دفتر 
آمار کانــادا تغییر کنــد، رایانامه یا 
ایمیلــی دریافت خواهیــد کرد. این 
اعالن ها می توانند به عنوان هشداری 
اولیــه درباره فعالیت هــای احتمالی 
کالهبرداری عمل کنند. لطفاً توجه 
داشته باشید که ارائه یک رایانشانی یا 
آدرس ایمیل برای استفاده از حساب 

من از فوریه 2۰22 الزامی است.
* حساب خود را در زمینه ی فعالیت 
آنالین  حساب های  بپایید.  مشکوک 
خــود در دفتر درآمد کانادا را به طور 
منظم برای هرگونه فعالیت مشکوک 
بررسی کنید. به دنبال دیگرگونی هایی 
در نشــانی و اطالعات واریز مستقیم 
خود باشــید که انجــام نداده اید یا 
همچنین،  نکرده ایــد.  درخواســت 
مزایاتان  درخواســت های  به  نگاهی 
بیندازید. مهم است که هر یک از این 
دگرگونی ها که شــما انجام نداده اید 
بی درنگ به دفتر درآمد کانادا گزارش 

شود.
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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

اعالم هزینه های دورکاری در منزل در اظهارنامه مالیا تی ۲۰۲۲
فــردا- پــس از آغــاز همه گیــری 
کوویــد-1۹ و روی آوردن بســیاری 
از افراد بــه دورکاری در منزل، دولت 
کانادا نیز تهمیداتی برای تسهیل امور 
مالیاتی مربوط به این وضعیت تدوین 
کــرد. در حال حاضر، دو راه برای کم 
کردن هزینه های مربوط به دورکاری 

در منزل از مالیات وجود دارد:
روش اول کــه طــی دو ســال اخیر 
توسط دولت ارائه شده، برای سهولت 
کار تنظیم اظهارنامه مالیاتی است. در 
این روش، اصال الزم نیست جزئیات 
مختلفــی را به آژانــس درآمد کانادا 
)CRA( گزارش کنید. در این روش، 
می توانید به ازای هر روز دورکاری در 
منزل، ساعتی 2 دالر کسر از مالیات 

بگیرید.
در روش دوم که سال هاســت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، باید جزئیات 
بیشــتری را به دولت گزارش دهید، 
ولی می توانید مبلغ بیشــتری را به 

عنوان کسر از مالیات اظهار کنید.
نکته بســیار مهم: برای اینکه بتوانید 
از کسری مالیاتی دورکاری در منزل 
برخوردار شــوید، باید بیــش از 5۰ 
درصد از زمان کاری  در حداقل چهار 
هفته متوالی در ســال 2۰21 را در 

منزل به دورکاری پرداخته باشید.
حاال بیایید به بررسی هر کدام از این 

دو شیوه بپردازیم:

روش اول: نرخ ثابت روزی 2 دالر

در این روش می توانیــد به ازای هر 
روز دورکاری بــه دلیل همه گیری، 2 
دالر کسری مالیاتی بگیرید. حداکثر 
می توانیــد 25۰ روز را به عنوان بازه 
دورکاری عنوان کنیــد و در نتیجه، 
حداکثر کسری مالیاتی تان 5۰۰ دالر 

خواهد بود.
نکته: ایــن میزان در ســال 2۰2۰ 
حداکثــر ۴۰۰ دالر )یعنی حداکثر 

برای 2۰۰ روز دورکاری( بود.

الزم نیســت این روزها پیوســته و 
پشت سرهم بوده باشند و اینکه کارتان 
پاره وقت بود تا تمام وقت هم اهمیتی 

ندارد.
برای درخواست کسر هزینه دورکاری 
از مالیات، باید تعداد روزها را در فرم 
وارد   )T777s( تی777اس  شــماره 
کنید. این فرم به هزینه های اشتغال 

مربوط می شود.
نکته: روزهای کــه کار نمی کردید و 
یا بیمار بودیــد را نباید جزو روزهای 

کاری محاسبه کنید!
مزیت این روش این اســت که دیگر 
نیازی بــه ارائه فاکتورهــای خرید، 
محاسبه مساحت محلی که در آن کار 
می کردید یا دریافت فرم امضاء شده از 

سوی کارفرما نخواهید داشت.
عیب ایــن روش این اســت که اگر 
مجمــوع هزینه هــای دورکاری تان 
در منزل بیشــتر از 5۰۰ دالر باشد، 
نمی توانید آنها را به عنوان هزینه به 

دولت اعالم کنید.

روش دوم: روش اظهار با جزئیات

همان طور کــه گفتیم، در این روش 
باید جزئیات مختلفی را به دولت ارائه 
کنید. در این روش، عالوه بر تکمیل 
فرم تی777اس )T777s( الزم است 
فرم تــی22۰۰ اس )T2200s( که 
توســط کارفرمایتان امضاء شده را به 
آژانس درآمد کانــادا ارائه دهید. این 
امــکان وجود دارد که امضای شــما 
و کارفرما به صــورت فیزیکی )روی 

کاغذ( یا به صورت دیجیتال باشد.
در این روش باید درصد مســاحتی 
از خانــه که به عنوان محل دورکاری 
مــورد اســتفاده قــرار می دهید را 
مشــخص کنید. مثال فرض کنید در 
اتاقی 15 متــری در یک خانه 15۰ 
متری به دورکاری می پردازید. در این 
صــورت، 1۰ درصد از فضای خانه به 

محل کار اختصاص دارد.
البته هیچ لزومی ندارد حتما یک اتاق 
فقط برای کار کردن مورد اســتفاده 

قرار گیرد. مثال شــاید در آشپزخانه 
به دورکاری بپردازیــد! البته در این 
حالت، محاســبات اندکی پیچیده تر 
می شود و باید نسبت زمانی که از آن 
محل برای کار استفاده می کنید را هم 
مشخص سازید. برای محاسبه دقیق تر 
می توانید از ماشــین حساب آنالین 

آژانس درآمد کانادا استفاده کنید.
اگر کارمند هســتید و حقوق ماهانه 
دریافت می کنید، می توانید بخشــی 
از هزینه انرژی، اجاره خانه، گرمایش، 
دسترســی بــه اینترنــت و یا حتی 
تماس های تلفــن همراه تان را نیز به 

عنوان هزینه دورکاری اعالم کنید.
اما اگر به صورت پاره وقت و یا پروژه ای 
کار می کنید، فقط می توانید درصدی 
از بیمه یا مالیــات ملک را به عنوان 
هزینه دورکاری اعالم کنید. همچنین 
امکان اعــالم هزینه هــای مایحتاج 
معمول محل کار )مثل نوشــت افزار، 
کاغذ، گیره یــا کارتریج پرینتر( نیز 

وجود دارد.
نکته: یک سری از موارد را نمی توانید 
به عنوان هزینه اعالم کنید. اقساط وام 
مسکن، هزینه اینترنت خانه، مبلمان 
و نیز هزینه های سرمایه ای )مثل میز 
و صندلی یا تجهیــزات دیجیتال( از 
جمله این موارد هستند. فقط افرادی 
 )self-employed( که خویش فرمــا
می توانند این موارد را به عنوان هزینه 
اعالم کنند، نه کســانی به دورکاری 

مشغولند.
اگر همچنان در انتخاب یکی از این دو 
شیوه برای اظهار هزینه های دورکاری 
تردید دارید، توصیه می کنیم حتما از 
ماشین حساب آنالین آژانس درآمد 
کانادا اســتفاده کنید. این ماشــین  
حساب می تواند شــیوه درست را به 

شما نشان دهد.
رفع مســئولیت: این مطلب صرفا با آشنایی 
خواننــدگان مجله فردا با کلیــات مربوط به 
امور مالیاتی تهیه شــده است. برای اطالع از 
جزئیات بیشــتر حتما به آژانس درآمد کانادا 
)CRA( مراجعه کرده و یا با مشاور مالیاتی 

یا حسابدارتان مشورت کنید.

تامارا لیچ، یکی از سازمان دهندگان 
اعتراضات اتاوا آزاد شد

تامارا لیچ، یکی از سازمان دهندگان 
اصلی اعتراضات اتاوا که به نام کاروان 
آزادی شهرت یافت، به دستور قاضی 
و به شرط ترک اتاوا ظرف 2۴ ساعت، 

از زندان آزاد شد.
تامارا لیچ ۴۹ ساله، پشت کمپین ) گو 
فاند می( بود که بیش از 1۰ میلیون 
دالر برای حمایــت از اعتراضات اتاوا 
جمع آوری کرد. ایــن اعتراضات به 
مــدت چند هفته در اتــاوا، پایتخت 
کانادا برگزار شــد کــه در روزهای 
آخر عمالً به اشــغال این شهر توسط 

معترضان تبدیل شد.
تامارا لیــچ در روز 17 فوریه 2۰22 
دستگیر و اندکی پیش از فشار عمده 
پلیس برای پاکسازی معترضان باقی 
مانده که خیابان های مرکز شهر اتاوا 
را اشغال کرده بودند، به مشاوره برای 

ارتکاب شرارت متهم شد.
تامارا لیچ در بازداشــت باقی ماند و 
در روز 22 فوریه درخواست سپردن 
وثیقه او برای آزادی پذیرفته نشد اما 
به ایــن رای دادگاه اعتراض کرد که 
منجر به برگزاری دادگاه تجدید نظر 

وثیقه آزادی در روز 2 مارس شد.
قاضی اصلــی دادگاه گفته بود که او 
متقاعد نشده است که اگر تامارا لیچ 
آزاد شود و به خانه برود، دست از اتهام 
مشاوره شرارت بردارد. روز دوشنبه 7 
مارس 2۰22، جان جانستون، قاضی 
دادگاه عالی گفت که تامارا لیچ باید 

آزاد شود، اما باید “ به نوعی تحت نظر 
باشد“.

یک ضامن که وظیفه نظارت بر لیچ در 
حین آزادی را بر عهده دارد، مبلغ 2۰ 
هزار دالر وثیقه نقدی برای اطمینان از 
اینکه تامارا لیچ شرایط وثیقه خود را 
رعایت می کند، تنظیم کرد. تامارا لیچ 
نیز مبلغ 5 هزار دالر وثیقه نقدی بر 

وثیقه ضامن خود اضافه کرده است.
خروج از اتاوا ظرف 2۴ ســاعت، عدم 
اســتفاده از رســانه های اجتماعی و 
عدم برقراری تماس با برخی از دیگر 
ســازمان دهنــدگان کاروان آزادی، 
از جملــه شــرایط آزادی تامارا لیچ 

می باشند.
قاضی جانســتون در رای خود گفته 
اســت: “ که لیچ شغلی داشت که در 
آن یک “ کارمند ارزشمند “ بود و یک 
زندگی “ بدون جرم “ داشــته است، 
ضمن اینکــه خطر در اتاوا، جایی که 
خیابان های آن اغلب به حالت عادی 
بازگشــته، اکنون به حداقل رسیده 

است.”
قاضی جان جانستون خاطر نشان کرد 
که محاکمــه تامارا لیچ برای چندین 
ماه برگزار نخواهد شــد و در صورت 
محکومیت لیچ، مدت زمان بازداشت 
او از مدت زمان محکومیتش بیشتر 
خواهد شــد.  وی در پایان گفت که 
به احتمال زیــاد تامارا لیچ با حبس 

طوالنی مدت مواجه نخواهد شد.
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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 2۰22 ارسال نمایند. 
پرونده های ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند

برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 1۹77-۸۰۰-  ۶۰۴  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 : )۴-5:۳۰()۳:۳۰-5(

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

پورت مودی: سه شنبه ها: )۴-5:۳۰()۳:۳۰-5(
پورت مودی: جمعه ها: )۴-5:۳۰()۳:۳۰-5(

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

وست ونکوور: چهارشنبه ها: )۴-5:۳۰()۳:۳۰-5(
W. Van. Community Centre (Dance/Fitness Room)

2121 Marine Dr. W. Vancouver
ریچموند: پنج شنبه ها: )۴-5:۳۰()۳:۳۰-5(

7700 Minoru Gate. Richmond
کوکیتالم و برنابی: شنبه ها: )11-12:۳۰()1۰:۳۰-12(

Dogwood Pavilion (Cards Room)
640 Poirier St. Coquitlam

وست و نورت ونکوور: شنبه ها : )2-۳:۳۰()1:۳۰-۳(
N. Van. City Library (Board Room)

120 W. 14th. St. N. Vancouver
لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل 551-۹5۹۳ )۶۰۴ (

 یا ۶5۶۴-2۶1)۶۰۴( با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

مونترال و تورنتو در میان بهترین شهرهای جهان
 برای دانشجویان خارجی

به گزارش هفته و به نقل از تارنمای 
»ایمیگریشــن«، بر پایه ی داده های 
کمپــوس ادوایزر، ســازمانی که به 
گردآوری و ارائه ی اطالعات درباره ی 
جهــان  در  دانشــگاهی  آمــوزش 
می پردازد، مونترال دارای امتیاز ۴.۴۴ 
از 5 و تورنتــو دارای ۴.12 امتیاز در 
رده بندی جهانی بهترین شــهرهای 

جهان برای دانشجویان خارجی اند.
یادآور  ادوایــزر  منتقدان کمپــوس 
شــده اند: »مونترال یک شهر بزرگ 
دانشــجویی اســت، با پنج یا شش 
دانشگاه بزرگ که یکی از بزرگترین 
نسبت های دانشــجو به جمعیت در 
آمریــکای شــمالی را دارد. جاهای 
زیادی بــرای غذا خوردن هســت و 
همچنین نســبت به دیگر شهرهای 
آمریکای شمالی از امکانات حمل ونقل 

عمومی بهتری برخوردار است.«

در میــان برتریــن شــهرها بــرای 
دانشجویان، مونترال در رده ی چهارم 
و تورنتــو در رده ی بیســت وپنجم 

ایستاده است.
گفتنی اســت که مونترال بزرگترین 
شهر در استان کبِک فرانسه زبان است 
و به دلیل ترکیبی از فرهنگ اروپایی 
و آمریکای شــمالی، زندگی شبانه و 
گشودگی اش به مردم سراسر جهان 

مشهور است.
مونترال امتیاز ۴.۸ از 5 را برای زندگی 
شبانه اش، ۴.77 برای دانشجودوست 
امکانــات  بــرای   ۴.۳2 بودنــش، 
رفاهــی اش، ۴.5۶ بــرای سیســتم 
حمل ونقل عمومی اش و ۴.2۴ برای 
امنیتــش به دســت آورده و  بر این 
پایه ها اســت که مونتــرال در رده ی 
چهارم بهترین شهرهای جهان برای 
دانشجویان خارجی جای گرفته است.

در انتاریو، تورنتو با امتیاز کلی ۴.12 
از پنج در رتبه 25 بهترین شهر جهان 

برای دانشجویان خارجی جای دارد.
تورنتو شهری متنوع و جالب با تاریخ 
و تجربیــات فرهنگی فراوان اســت. 
حمل ونقــل عمومی در دســترس، 
مقرون به صرفــه و کارآمدش زبانزد 
است و مانند هر شــهر بزرگی مهم 
اســت که هنــگام رفت وآمد تنها در 
شب محتاط باشید. با این حال، اکثر 

مناطق تورنتو نسبتاً امن هستند.
 تورنتو، امتیــاز ۴.۴5 از پنج را برای 
دانشجودوســت بودنش، ۴.۳۹ برای 
عمومی اش،  حمل ونقــل  سیســتم 
۴.۴۳ برای امکانات رفاهی اش و ۴.15 
برای امنیتش کسب کرده، اما هزینه 
زندگــی، رده ی تورنتو را تحت تاثیر 
قرار داده و تنها امتیاز 2.5۹ را در این 

معیار به دست آورده است.

مارتین بصیری، کارآفرین ایرانی تبار  در جمع ۵۰ رهبر نوظهور جامعه کانادا

انــد میــل« برای  رســانه »گلوب 
دومین ســال متوالی به معرفی 5۰ 
رهبر نوظهــور جامعه کانادا پرداخته 
است؛ رهبرانی که برای غیرقابل حل 
ترین مشــکالت جهان به دنبال راه 
حل های علمی رفته اند و مشــکالت 
مردم زیادی را حل کرده اند. در این 
فهرست، نام یک ایرانی کانادایی هم 
دیده می شود که بنیانگذار و مدیر یک 
استارتاپ موفق به اسم »اپالی بورد« 
اســت که به دانشجویان بین المللی 
برای پیدا کردن رشته و دانشگاه مورد 

عالقه شان کمک می کند.
به گــزارش هفته و به نقل از »گلوب 
انــد میل«، این لیســت بــا عنوان 
Changemakers معرفــی شــده 

اســت. انتخاب این افراد با فراخوانی 
از سوی این رسانه برای نامزدی افراد 
موفق آغاز شد. فینالیست های امسال 
بر اساس ایده ها، دستاوردها و تاثیری 

که بر جامعه گذاشته اند، مورد تحلیل 
و ارزیابی قرار گرفتند. صدها نفر برای 
این فهرســت به عنوان نامزد انتخاب 
شــدند که در نهایت 5۰ کارآفرین، 
شخصیت دانشگاهی و مدیران اجرایی 
انتخاب شــدند. انتخــاب آنها بر این 
اساس بوده است که فداکاری، پشتکار 
و اشــتیاق آنها، راهــی پیش پای ما 
می گــذارد که بتوانیم در برابر تبعات 
سالمتی، اجتماعی و اقتصادی کرونا، 
تسلیم نشــویم. درواقع این 5۰ نفر، 
افرادی هســتند که ما را برای ایجاد 
تغییرات در درون خودمان، تشــویق 

کرده اند.
مارتین بصیری در سال 2۰1۰ برای 
تحصیل در رشته مهندسی از ایران به 

کانادا آمده است. بصیری درباره جرقه 
تشــکیل اســتارتاپ اپالی بورد هم 
می گوید: »وقتی هرگز به یک کشور 
خاص نرفته ایــد و با زبان آنها حرف 
نمی زنید، در چنین شرایطی انتخاب 
یک شهر و دانشگاه برای ادامه تحصیل 
و گرفتن مدرک، کار بسیار دشواری 
بود. همین فرآینــد پیچیده انتخاب 
شهر و دانشگاه، الهام بخش من برای 
راه اندازی اســتارتاپ اپالی بورد بود. 
این نرم افزار درواقع از فناوری هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده 
می کند. البته ما تیمی متشکل از هزار 
و 5۰۰ مشاور از 25 کشور داریم که 
به دانشجویان در همه امور مربوط به 
تحصیل کمک می کند. ما از مرحله 
اخذ ویزای تحصیلی تا شهریه دانشگاه 
به متقاضیان کمک می کنیم. با کمک 
و مشــاوره های استارتاپ ما، فقط در 
دو سال گذشته  بیش از 5۰ میلیون 
دالر بورسیه تحصیلی و کمک مالی 
به دانشجویان بین المللی ارائه شده 

است.«
 البته در این مســیر، دو برادر مارتین 
هم به او در خلق این استارتاپ کمک 
کرده انــد و می توان اپــالی بورد را 
حاصل زحمات این سه برادر دانست.

قبال هم کریستیا فریلند، وزیر دارایی 
کانادا درباره موفقیت های این ســه 
برادر ایرانی تبــار در کانادا گفته بود: 
»متی، ماسی و مارتین بصیری، سه 
برادر ایرانی هســتند کــه به عنوان 
دانشجو وارد کانادا شــدند. آن ها در 
 Apply Board سال 2۰15، شرکت
را تأسیس کردند که حاال یک شرکت 
چند میلیارد دالری و بزرگترین پورتال 
استخدام دانشجویان بین المللی را در 
جهان اداره می کنــد. آنها مهاجران 
موفقی هستند که توانسته اند؛ نه فقط 
در دایره مرز های کانادا که در جهان 

تاثیر گذار باشند.«



1۶16 Issue 1571 Friday March 11, 2022 شماره ۱475 جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹سال 27 شماره 1571جمعه  2۰ اسفند ۱۴۰۰ 2020 Issue 1475 Friday May 8, 2020

فال 
هفته

فروردین: پوسته محافظ شما شکسته است و ممکن است آن جور که دوست 
دارید احساس آرامش و امنیت نکنید. این روزها چیزی یاد خواهید گرفت که 
برای همیشه روشی که خودتان را در دنیا می دیدید تغییر دهد. شما می خواهید 
که مســیر خود را که تغییر یافته عاقالنــه درک کنید. به خودتان اجازه دهید 

مسیرهای جدیدی که سر راه شما بوجود می آیند را تجربه کنید.

اردیبهشت:  این روزها برایتان سخت است که تمرکز داشته باشید، به خاطر 
اینکه خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی شما سخت 
تحریک شده است. ممکن است برایتان امکان آن نباشد که از کنارآنها بی توجه 
بگذرید. هوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید عالقه نشان دهید به 

جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید.

خرداد : شما این روزها به زندگی تان کامالً اطمینان دارید، اما همراهی و پیش 
رفتن با این مسیر برایتان سخت شده است. ممکن است افرا دیگر از قوانین شما 
ســرپیچی کنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و سازگاری را برآورده نکنند. 
صبر و شکیبایی و کمی خوش خلقی برای گذر از این مرحله سخت بهتان کمک 

می کند.

تیر:این روزها  شــما فکر می کنید که هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهید، اما 
همین اعتماد بیش از اندازه شما خود دلیلی در رد این موضوع است.اصالً نیازی 
نیست روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید؛ داشتن اجرا و عملکردی خیره 
کننده خیلی عالی اســت، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی می تواند جانشین 

واقعیت محض بشود.

مرداد : به نظر می رســد این روزهــا  تمرکز کردن روی کار خیلی راحت تر از 
همیشه می رسد اما این فرض واقعیت ندارد. چرا که افکارتان از کنترل شما خارج 
شده اند و خیلی سخت است که دوباره کنترل آنها را بدست آورید. با این وجود 
خوب است امتحان کنید. کارآیی خود را باال ببرید. یادتان باشد با پنهان کردن 

حقیقت از نشان دادن آن فرار نخواهید کرد.

شهریور : فرقــی نمی کند که چقدر برای عوض کردن نگرش های خود تالش 
کنید، شما هنوز به منفی بافی باقیمانده از گذشته خود چسبیده اید. تغییر دادن 
آنها را فراموش کنید، به جای اینکه ســعی کنید از تمام آنها دوری کنید بهتر 
است که به آسیب های قدیمی خود فکر کنید و اجازه بدهید که به طور طبیعی 

و به مرور زمان از زندگی تان خارج شوند.

مهر :   شما می توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای 
خود ایمان داشته باشــید. اعتماد به نفس داشتن خصلت بدی نیست، اما اگر 
بیشتر از توانایی هایتان مسئولیت قبول کنید کمی به دردسر خواهید افتاد. تا 
جایی که امکان دارد واقع بین باشــید، قبل از اینکه در مورد مسوولیت جدید 

جواب مثبت بدهید تمامی جوانب را بررسی کنید.

آبان : شــما خیلی نگران آینده هســتید و به خاطر همین نمی توانید خیلی 
خوب در لحظه حال تمرکز داشــته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته 
در ذهنتان دارید خیلی بیشــتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق 
بیفتد! االن فرصتی فراهم آمده که یاد بگیرید به جای فکر کردن به به گذشته به 

جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

آذر : ممکن اســت شما دوست داشته باشــید که رویه خود را تغییر داده و از 
زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد 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 : این روزها سازماندهی کردن افکارتان برای آینده مایه تفریح و سرگرمی تان 
شــده است. اخیرا تجربیاتی داشــته اید که شــما را از عادت ها و ساختارهای 
قدیمی تان آزاد کرده اند. حاال شما باید به مراحل بعدی بروید.شما فقط انتظار 
دارید جواب مثبت بشنوید! االن دیگر وقت سئوال و جواب کردن نیست، خودتان 

دست به کار شده و شروع به کار کنید.

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

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند. 

اسفند : ممکن است نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه کنید چرا که 
شــما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید.شاید دلیل این 
سکوت این باشد که می ترسید مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. به جای اینکه 
مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه جلوه دهید،حقیقت 

را افشا کنید. 
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فروردین: پوسته محافظ شما شکســته است و ممکن است آن جور که 
دوست دارید احساس آرامش و امنیت نکنید. این روزها چیزی یاد خواهید 
گرفت که برای همیشــه روشی که خودتان را در دنیا می دیدید تغییر دهد. 
شما می خواهید که مسیر خود را که تغییر یافته عاقالنه درک کنید. به خودتان 
اجازه دهید مسیرهای جدیدی که سر راه شما بوجود می آیند را تجربه کنید.

اردیبهشت:  ایــن روزها برایتان سخت اســت که تمرکز داشته باشید، به 
خاطر اینکه خیلی چیزها توجه شما را به خود جلب کرده اند و کنجکاوی 
شما سخت تحریک شده است. ممکن است برایتان امکان آن نباشد که از 
کنارآنها بی توجه بگذرید. هوز هم بهتراست که به آموختن چیزهای جدید 

عالقه نشان دهید به جای اینکه همواره در یک مکان ثابت بمانید.

خرداد : شــما این روزها به زندگی تان کامالً اطمینان دارید، اما همراهی 
و پیش رفتن با این مســیر برایتان سخت شده است. ممکن است افرا دیگر 
از قوانین شما سرپیچی کنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و سازگاری 
را برآورده نکنند. صبر و شــکیبایی و کمی خوش خلقی برای گذر از این 

مرحله سخت بهتان کمک می کند.

تیر:این روزها  شــما فکر می کنید که هیچ کار اشــتباهی انجام نمی دهید، 
اما همین اعتماد بیش از اندازه شــما خود دلیلی در رد این موضوع اســت.

اصالً نیازی نیست روی نقاط ضعف خود سرپوش بگذارید؛ داشتن اجرا و 
عملکردی خیره کننده خیلی عالی است، اما فکر نکنید که یک اجرای عالی 

می تواند جانشین واقعیت محض بشود.

مرداد : به نظر می رسد این روزها  تمرکز کردن روی کار خیلی راحت تر 
از همیشه می رسد اما این فرض واقعیت ندارد. چرا که افکارتان از کنترل شما 
خارج شده اند و خیلی سخت است که دوباره کنترل آنها را بدست آورید. 
با این وجود خوب است امتحان کنید. کارآیی خود را باال ببرید. یادتان باشد 

با پنهان کردن حقیقت از نشان دادن آن فرار نخواهید کرد.

شــهریور : فرقی نمی کند که چقدر برای عوض کردن نگرش های خود 
تالش کنید، شــما هنوز به منفی بافی باقیمانده از گذشته خود چسبیده اید. 
تغییر دادن آنها را فراموش کنید، به جای اینکه سعی کنید از تمام آنها دوری 
کنید بهتر است که به آسیب های قدیمی خود فکر کنید و اجازه بدهید که به 

طور طبیعی و به مرور زمان از زندگی تان خارج شوند.

مهر :   شما می توانید برای رسیدن به اهدافتان بیشتر از همیشه به تواناییهای 
خود ایمان داشته باشید. اعتماد به نفس داشتن خصلت بدی نیست، اما اگر 
بیشتر از توانایی هایتان مسئولیت قبول کنید کمی به دردسر خواهید افتاد. تا 
جایی که امکان دارد واقع بین باشید، قبل از اینکه در مورد مسوولیت جدید 

جواب مثبت بدهید تمامی جوانب را بررسی کنید.

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

به جادوی بودن در زمان حال اعتماد 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 : ایــن روزها ســازماندهی کردن افکارتان برای آینــده مایه تفریح و 
ســرگرمی تان شده است. اخیرا تجربیاتی داشته اید که شما را از عادت ها و 
ساختارهای قدیمی تان آزاد کرده اند. حاال شما باید به مراحل بعدی بروید.
شما فقط انتظار دارید جواب مثبت بشنوید! االن دیگر وقت سئوال و جواب 

کردن نیست، خودتان دست به کار شده و شروع به کار کنید.

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

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

اسفند : ممکن است نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه کنید چرا 
که شما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید.شاید دلیل 
این سکوت این باشد که می ترسید مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. به 
جای اینکه مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه جلوه 

دهید،حقیقت را افشا کنید. 
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   افقي::
1- غذای ساده سنتی ایرانی – مکمل نظم

2- کلمه ای که انجام فعل به آن نسبت داده می شود – آشیانه – نخ بافتنی
3- خالکوبی – تایر خودرو – به هیچ وجه
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15- الک – در روانکاوی به روشی گفته می شود که در آن بیمار هر آنچه را به ذهنش 

خطور می کند، بیان می کند

 عمودي:
1- کلیــدی خــودکار کــه ولتــاژ 
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دیگــر دیــوار و میلــه دورشــان نیســت. 
می گوینــد آزاد شــده اند، امــا در واقــع 
رهــا نشــده اند. می گوینــد همیشــه هم 
این طور نیســت که دیوار، سیم خاردار 
و ســلول، تــو را احاطــه کنــد، گاهی هم 
حرف هــا و نگاه هــا تــو را زندانــی خــود 

می کنند؛ گاه تا پایان عمر.
 می گوینــد وقتــی در نوجوانــی مرتکب 
جرمــی می شــوی انــگار بایــد تــا پایان 
عمــرت جوابگویــش باشــی. می توانــد 
بــرای هرکســی اتفــاق بیفتــد، در یــک 
لحظــه و... همــان طــور کــه بــرای آنها 
اتفــاق افتــاد. دوســت دارنــد جبرانش 
کننــد. می خواهنــد گــذر کننــد و زندگی 
جدیدی را شروع کنند همین، خواسته 

بیشتری ندارند.
چنــد وقت پیــش بــرای برگــزاری یک 
کانــون  بــه   نــگاری  روزنامــه  کارگاه 
گزارشــش  و  رفتــم  تربیــت  و  اصــالح 
آن  شــد.  چــاپ  صفحــه  همیــن  در 
آرزوهای شــان  دربــاره  بچه هــا  بــا  روز 

حــرف زدم. نقشــه هایی بــرای پــس از 
آزادی شــان داشــتند. حاال بعــد از چند 
ماه چندتایی شــان را خارج از دیوارها و 
میله ها می بینــم. حمیدرضا و ناصر با 
وثیقه به طور موقت آزادند و بابک هم 
با رضایت شاکی پرونده اش آزاد شده. 
هر سه راحت و با انرژی حرف می زنند. 
بابک کم حرف تر از حمیدرضا و ناصر 
اســت. خانــواده قبولــش نکرده اند و او 
هــم ترجیــح داده در خوابــگاه یکــی از 
انجمن هایــی کــه از افــراد بی خانمــان 
حمایــت می کند زندگی کنــد. می گوید 
باالخره زندگی هرکســی شرایطی دارد 
و او این وضعیت را پذیرفته. مددکاری 
کــه ســال ها همــراه بچه هــا بــوده هــم 
همــراه ماســت تا باهــم بیشــتر درباره 
وضعیــت آنها حرف بزنیم؛ اینکه حاال 
کــه بچه هــا از کانون بیــرون آمده اند به 

چه مراقبت هایی نیاز دارند؟

بابــک این روزها تمرین کابینت ســازی 
زود  خیلــی  اســت  امیــدوار  می کنــد. 
تبحــر کافــی بــه دســت بیــاورد و برای 
خــودش شــغل خوبی دســت و پا کند. 
چون معتقد اســت بدون شــغل خوب 

نمی شود زندگی خوبی هم داشت.
20 ساله است و چهار سال از عمرش را 
در کانون گذرانده. یادم می آید در کارگاه 
روزنامه نگاری یکی از بهترین گزارش ها 
را نوشــته بــود و دربــاره آرزوهایش رؤیا 
بافته بود. یاد گزارشش می افتم و سعی 
می کنم یادم بیاید چه آرزویی داشــت. 
آن روز یکی گفته بــود دلش می خواهد 
کافه ای باز کند، کاری که تویش احتمال 
هیــچ خالفی نیســت. آن دیگری هم با 
شور و هیجان درباره آرزوی فوتبالیست 
شــدنش می گفــت؛ یکــی هــم دوســت 
داشــت ماشــینش را بــردارد و بــا پــدر و 
مادرش سفر کند و همه کارهای بدی را 
که کرده، جبــران کند. آرزوی بابک را به 
یاد نمی آورم اما یادم هست که خانواده 
او را قبول نکرده اند و او همه سختی ها و 
مشــکالت را باید خودش تنهایی پشت 

سر بگذارد.

دســت هایش را می گذارد پشت سرش 
و بــه نقطه دوری خیره می شــود: »این 
جــور هــم نیســت کــه همــه بچه هــای 
کانــون معصــوم باشــند. مــن ســال ها 
تــوی کانون بــوده ام، آنجا هــم خوب و 
بد دارد. همه بچه ها هم خوب نیستند 
اما وقتی آزاد می شــویم دوست داریم 
و  باشــیم  یــک زندگــی خــوب داشــته 
الزمــه زندگــی خــوب هم داشــتن یک 
شــغل اســت. االن می فهمم که خیلی 
مهم اســت جامعــه ما را بپذیــرد. من 
کانــون  در  نمی گویــم  هیچ کــس  بــه 
وقتــی  چــون  کــرده ام.  چــه  و  بــوده ام 
می گویــم، دیــد آدم هــا تغییــر می کند 
یــا می خواهند الگــوی دیگران باشــیم 
و بقیــه از سرگذشــت مــا درس عبــرت 
بگیرنــد. بــرای بعضــی خالفکارها هم 
که ســلبریتی می شــوی. من هیچ کدام 
از  می خواهــم  فقــط  نمی خواهــم.  را 

داســتان جرمــی کــه مرتکــب شــده ام 
عبور کنم.«

بابــک درباره جرمــی که کــرده به قول 
خودش دروغ نمی گوید اما به کســانی 
کــه دربــاره اش ســؤال می کننــد همــه 
حقیقــت را هــم نمی گویــد: »حداقــل 
در کانــون یک چیز را یــاد گرفتم؛ اینکه 
خیلــی  بــرای  بگویــم.  »نــه«  بتوانــم 
محله هــای  در  بخصــوص  بچه هــا  از 
پرخطــر، پیــش آمــده که توی مدرســه 
بهشــان مثل خان نــگاه می کنند. حتی 
بعضی ها می خواهند ما را بزنند زمین 
و بگوینــد ببیــن توانســتیم یــک قاتل و 
مــواد فــروش را زمیــن بزنیــم. بــاورت 
دوبــاره  بچه هــا  از  خیلــی  نمی شــود 
ایــن جــوری  گیــر افتاده انــد. ســر اینکه 
خواســته اند خودشــان را ثابــت کننــد. 
همیــن کــه االن تــوی محلــه خودمان 

نیستم راضی ام.«
خاطــر  بــه  مدتــی  ســاله   18 ناصــر 
چاقوکشــی توی دعــوا در کانون اصالح 
و تربیــت زندانــی بــوده و ایــن روزهــا 
بــا  دارد  آرزو  او  اســت.  آزاد  وثیقــه  بــا 
پرداخت دیــه 150 میلیونی اش دوباره 

بــه کانــون برنگــردد. ایــن روزهــا دوره 
پیــش دانشــگاهی را می گذرانــد: »این 
روزهــا در محله مــان به چشــم خان به 
مــن نگاه می کنند! به خدا نمی خواهم 
این نگاه رویم باشد. برای همین کمتر 
به پــارک و محــالت عمومی مــی روم. 
می خواهــم فقــط یــک زندگــی عــادی 
دارم  دوســت  خیلــی  باشــم.  داشــته 
محله مان را تغییر بدهم و کسی من را 
نشناسد. اصاًل دلم نمی خواهد با کسی 
می خواهنــد  بعضی هــا  شــوم.  درگیــر 
را  مــن  کــه  بدهنــد  ناموســی  فحــش 
عصبانی و درگیــر دعوا کنند. آن دفعه 
هــم کــه گیــر افتــادم به خاطــر همیــن 

فحش ها بود.«
در  را  دیپلمــش  توانســت  ناصــر 
خواســت  وقتــی  امــا  بگیــرد  کانــون 
مدرســه ثبت نــام کند، مســئوالن برای 
ثبت نامــش ضمانــت نامه خواســتند: 

»دیپلمم را از کانون گرفتم و مشخص 
دیپلــم.  روی  خــورده  مهــرش  بــود. 
خواستم پیش دانشگاهی بروم، گفتند 
بایــد ضمانت بیــاوری. البتــه آنها هم 
حــق دارند. بچه هــا می گویند این همه 
کار کرده و آزاد شــده. دیگــر نمی دانند 
چــه اتفاقاتــی برایــت افتــاده و زنــدان 
یعنــی چــه. معلم هــا گفتنــد اصــاًل در 
مدرســه کســی نفهمد. یکــی از بچه ها 
که در حد الت بود، فهمید و رفت توی 
محــل و به همــه گفــت ناصر بــا اینکه 
چاقوکشــی کــرده از زنــدان آزاد شــده. 
بهشــان می گویم نکنید، برویــد آن تو، 
بیــرون آمدن تــان به همین ســادگی ها 
نیســت. مــن داداش کوچکــم را 6 ماه 
حــاال  نیســت؟  ســختی  ایــن  ندیــدم. 
حکمم هم بســته به نظر قاضی است 
و اگر ساکت بمانم و بچه خوبی باشم، 
شــاید ببخشــند و دیگــر زنــدان بــزرگ 

نروم.«
مددکار بچه ها هم در این باره می گوید: 
ثبت نــام  زمــان  بچه هــا  »معمــواًل 
به همیــن  نمی شــوند  آزاد  مدرســه، 
دلیــل مدرســه ها راحت ثبت نام شــان 
نمی کنند. سازمان زندان ها باید به این 
نکته توجه کند و بدون حامی رهایشان 
نکند. همین که بچه ها از دیپلم گرفتن 
باز بمانند لطمه می خورند. یکی دیگر 
از دغدغه هــای معمــول بچه هــا هــم 
همیــن پرداخــت دیه اســت. ســؤال ما 
این اســت که بچه ها وقتی برمی گردند 
بیــرون، آیا شرایط شــان اصالح شــده؟ 
آیــا نوجوانی کــه بــا سوءســابقه دوباره 
بــه جامعــه برگشــته دربــاره  شــرایط و 
وضعیتــش معجــزه ای رخ داده؟ آیــا 
ممکن نیســت با شرایط اصالح نشده، 
همــه چیز دوبــاره تکرار شــود؟ بارها با 
بهزیســتی مذاکره کرده ایــم بچه هایی 
را کــه جــا ندارنــد بپذیرد تا دســت کم 
دغدغــه مــکان و خوراک شــان، آنها را 

مجبور به تکرار جرم نکند.«
بــه گفتــه او در کشــورهای دیگــر درباره 
نوجوانانــی کــه مرتکب جرم شــده اند 
بجز بحث قضایی، راهکارهای دیگری 
هم وجود دارد؛ مثاًل خانه هایی هســت 
کــه بچه ها قبل از بازگشــت به جامعه، 
مدتــی را آنجا می گذراننــد؛ مثل نوعی 
از  دارنــد  دوســت  »بچه هــا  ایســتگاه: 
اتفاقاتی که برایشــان افتــاده عبور کنند 
و ایــن عبور بــدون حضور کارشــناس و 
مشــاور ممکن نیست. فرهنگ جامعه 
افــراد  و  اســت  قضاوتگــر  بشــدت  مــا 
می خواهند بسرعت ســر از کار دیگری 
دربیاورنــد. بــه همیــن خاطــر معمواًل 
می پرســند.  زیــادی  ســؤاالت  آنهــا  از 
برخــی از بچه هــای مــا به خاطــر یــک 
اتفــاق به کانــون راه یافته اند. یعنی در 
یک لحظه زندگی شــان عوض شــده و 
نباید همان لحظه همه زندگی شــان را 
تحت الشعاع قرار دهد. علم هر روز نو 
می شود و باید روان شناسانی در کانون 
باشــند که روی مســائل این کودکان کار 

کنند.«
حمید 18 ســاله اســت، خودش خیلی 
دقیق تــر می گویــد 18 ســال و ســه مــاه 
و 25 روز. شــاید اگــر هر کــدام از ما هم 

ترانه بنی یعقوب
روزنامه نگار

سه روايت از روزهای سخت نوجوانان پس از اصالح و تربیت

 نمی خواهم گنده الت محل باشم

رنا
 ای

س :
عک

عکس تزئینی است

جــای او بودیــم، همیــن قــدر روزهــا را 
دقیق می شــمردیم: »یک سال و چهار 
مــاه در کانــون بــودم. دوســت دارم در 
رشــته بــرق صنعتــی ادامــه تحصیــل 
بدهــم. نمی دانم اگــر دوبــاره برگردم 
کانون، اجــازه می دهند دانشــگاه بروم 

یا نه؟«
مــی رود ســراغ مشــکالتی  زود  خیلــی 
»ســازمان  داشــته اند:  کانــون  در  کــه 

زندان هــا بایــد توجهش را بیشــتر کند. 
آنجا کالس هــای مهارت آموزی زیادی 
معــرق کاری،  مثــل  می شــود  برگــزار 
خــوب  مربی هــا  امــا  و...  آرایشــگری 
نیســتند. اگــر کارگاه هایــی برگزار شــود 
کــه بچه ها عالقه مند به شــرکت در آن 
باشــند وقتی آزاد می شــویم دیگر گیج 
نیســتیم؛ مثــاًل مثــل تعمیــر موبایل و 
کامپیوتــر. من با اینکــه دیپلمم را آنجا 

اگــر  نیســتم.  بلــد  کاری  االن  گرفتــم، 
می خواهند مراقب بعــد از خروج مان 
باشــند، بایــد از همــان جــا مــا را قــوی 
کنند. آدم اگر شــغل درســت و حسابی 
داشــته باشــد که دیگر دزدی نمی کند. 
مثاًل کالس آرایشــگری داشتیم که سه 
چهار تا ماشــین داده بودند دستمان و 
می گفتنــد دو را با یازده بگیر باال کوتاه! 
ایــن جوری که آدم مدل یاد نمی گیرد. 
اگــر کار نباشــد و آدم گشــنه بمانــد باز 

می رود دزدی یا مواد می فروشد.«
کانــون  در  را  دیپلمــش  هــم  حمیــد 
پیــدا  خوبــی  کار  می کنــد  آرزو  گرفتــه. 
دیــه  »اگــر  بدهــد:  را  دیــه اش  و  کنــد 
آزادی  می توانســتم  شــاید  نداشــتم 
مشــروط بگیرم. مدتی که کانون بودم، 
خانــواده ام 24 میلیــون هزینــه کردند. 
من ســه خواهر و بــرادر دیگر هم دارم 
و نمی شــود کــه همــه اش خــرج مــن 
شــود. یک مــدت رفتــم طناب ســازی؛ 
از هفــت صبــح تــا هفــت غــروب کار 
می کــردم و یــک میلیــون می گرفتــم. 
بــود، هــر لحظــه آدم  از شــهر  خــارج 
می ترســید خفتــش کنند. بــا این همه 
تحمــل کــردم و چنــد تــا از چک هــا را 
پــاس کردم اما تا می فهمند ما ســابقه 
هــم  و  مــردم  نمی دهنــد.  کار  داریــم 
محلی هــا هم که برخوردشــان معلوم 
اســت تا مــی روم بیــرون می گویند این 
قاتــل اســت بــرای همیــن 24 ســاعت 
ترجیــح می دهم تــوی خانــه بمانم تا 

این حرف ها را نشنوم.«
اســماعیل فیروزی، مــددکار اجتماعی 
کار در حــوزه  و ســابقه ســال ها  اســت 
کــودک و نوجــوان را دارد: »بــر اســاس 
ورود  عمــده  پژوهــش  یــک  نتایــج 
تربیــت در دوره  و  اصــالح  کانــون  بــه 
تحصیــل  تــرک  از  بعــد  و  راهنمایــی 
اتفــاق می افتــد. یعنــی چرخــه جــرم 
بنابرایــن  اســت.  زمــان  آن  در  بیشــتر 
آمــوزش و پــرورش بایــد به ایــن دوره 
حساس توجه کند. دوره ای که کودکان 
بعــد از مقطــع دبســتان، ناگهــان وارد 
و  می شــوند  جدیــدی  دنیــای  و  دوره 
ناگهــان فضای شــان تغییــر می کند. با 
معلم های بیشــتری مواجه می شــوند 

و... شــاید تطبیق نــدادن بچه ها با این 
دوره باشد که موجب سرخوردگی  شان 
می شــود. ســن بلوغ و توقعات جامعه 
و خانــواده را هم به ایــن چرخه اضافه 
کنیــد و به دلیل همــه این ها نوجوان به 
ســیگار، مواد و ســرانجام بزهــکاری رو 

می آورد.«
 او دربــاره اینکــه چــرا در کانون اصالح 
و تربیت به اصلی ترین نیاز و خواســته 
نوجوانان یعنــی حرفه آموزی توجهی 
کانــون  »در  می گویــد:  هــم  نمی شــود 
همــه  رویــه  برخــالف  نمی توانیــم 
حقــوق  و  کنیــم  عمــل  روانشناســان 
کــودکان را هــم نقض کنیــم و به اجبار 
آنهــا را بــه یادگیــری حرفه ای تشــویق 
کنیم. مــن بارهــا دیده ام ایــن کودکان 
نمی تواننــد  ســاعت  یــک  از  بیشــتر 
خــود را درگیــر کار کارگاهــی کننــد ولی 
بــا  را  کــودکان  می کنــد  تــالش  کانــون 
مهارت هــای مختلف آشــنا کنــد. بهتر 
در  نهــاد  مــردم  ســازمان های  اســت 
اگــر  زمینــه آموزش هــا فعــال شــوند. 
اداری اش  ســازمان زندان هــا ســاختار 
را با مشارکت ســازمان های مردم نهاد 
کمتــر  مشــکالت  ایــن  کنــد،  ســازگار 

می شود.«
 او از مشــکلی به نام مــددکاری موازی 
در نهادهــای مختلف هــم نام می برد: 
مــددکاری  حــوزه  در  ســازمان  »چنــد 
فعالند امــا در عمل این کــودکان بعد 
از خــروج رها می شــوند. اگــر همه این 
سازمان ها برای بهبود شرایط کودکان، 
مداخله کنند مثــاًل معاونت اجتماعی 
شــهرداری دوشــنبه بازار پارک ها را به 
و ســازمان های  بســپارد  کــودکان  ایــن 
امــدادی و حمایتی دیگــر هم هر کدام 
به نحوی برای اشتغالزایی این کودکان 
اقدام کنند و همزمان خانواده ها را هم 
رها نکنیم، اغلب این کودکان هرگز به 

چرخه جرم باز نمی گردند.«
 شاید دیگر میله و زندانی در کارنباشد 
اما گاهــی می توانیم بــا حرف هایمان، 
بــرای  دوبــاره  قضاوت هایمــان  بــا 
آنهــا زندانــی بســازیم. بــرای آنهــا کــه 
می خواهند بگذرنــد و زندگی جدیدی 

را آغاز کنند.

 بابک: حداقل در کانون يک چیز را يــاد گرفتم؛ اين که بتوانم »نه« بگويم. برای 
خیلــی از بچه ها بــه خصــوص در محله های پرخطــر، پیش آمده که توی مدرســه 
به شــان مثل خان نگاه می کننــد. حتی بعضی هــا می خواهند مــا را بزنند زمین و 
بگويند ببین توانســتیم يک قاتل و مواد فروش را زمین بزنیم. باورت نمی شود خیلی از بچه ها دوباره 
ايــن جوری گیر افتاده اند. ســر اينکه خواســته اند خودشــان را ثابت کننــد. همین کــه االن توی محله 

خودمان نیستم راضی ام

 ناصــر: ديپلمــم را از کانــون گرفتــم و مشــخص بــود. مهــرش خــورده روی ديپلــم. خواســتم پیش 
دانشــگاهی بروم، گفتند بايد ضمانت بیاوری. البته آنهــا هم حق دارند. بچه ها می گويند اين همه کار 
کرده و آزاد شــده. يکــی از بچه ها که در حد الت بــود، فهمید و رفت توی محل و بــه همه گفت ناصر با 
اينکه چاقوکشــی کرده از زندان آزاد شــده. بهشــان می گويم نکنید، برويد آن تو، بیــرون آمدن تان به 

همین سادگی ها نیست. من داداش کوچکم را 6 ماه نديدم. اين سختی نیست؟ 

 حمیــد: ســازمان زندانها بايد توجهش را بیشــتر کند. آنجــا کالس های مهارت آموزی زيــادی برگزار 
می شــود مثل معرق کاری، آرايشــگری و... امــا مربی ها خوب نیســتند. اگر کارگاه هايی برگزار شــود که 
بچه هــا عالقه مند به شــرکت در آن باشــند وقتی آزاد می شــويم ديگر گیج نیســتیم؛ مثــاًل مثل تعمیر 
موبايل و کامپیوتر. من با اينکه ديپلمم را آنجا گرفتم، االن کاری بلد نیســتم.  آدم اگر شــغل درســت و 

حسابی داشته باشد که ديگر دزدی نمی کند
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6796
 یکشنبه   13 خرداد 1397

سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

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

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com
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سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.
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متوسط

سخت

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

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 
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ë  ــتیم اما تفکر در شب ــ ــود نیس ــ ــب قدر خوانده و انجام می ش ــ منکر دعا و عبادت هایی که در ش
ــت؛ اینکه فکر کنیم تا به حال چه کرده ایم، در طول  ــ قدر است که از خواندن دعا ارزشمند تر اس
ــته، وضع حال و  ــ ــته ایم و به گذش ــ عمر خود چند کار خیر انجام داده ایم، قلب چند نفر را شکس

آینده مان فکر کنیم ؛بهترین راهکاری است که گره مشکالت و گرفتاری هایمان را در شب قدر خواهد گشود.

ë  آنچه در لیالی قدر اهمیت دارد، اثری اســـت کـــه در زندگی روزمره هر فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در
تعامل با خانواده، همسایه، دوســـت، همکار و البته در ارتباط مان با خداوند نمایان می شود زیرا همان طور که 

اشاره شد شب قدر صرفاً یک شب معنوی نیست و در امور مادی مان نیز مؤثر است.

نیم نگاه

موازین زندگی بخش

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6796
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سال های سال است که در شب های قدر، ایران رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. بواسطه 
ارزش و گرانسنگی این شب ها ایرانیان زیادی با خواندن دعا، نماز و مناجات های سفارش 
شده،          شب زنده داری می کنند، اما آنچه اهمیت باالتری دارد این است که معنای درست 
شب قدر را درک کنیم و بیشتر از آنکه به سراغ عبادت های مرسوم و ظاهری برویم، به مفهوم 
دعاهایی که می خوانیم و اعمالی که بجا می آوریم دقیق شویم. گفت و گوی گروه زندگی با 
علی قائمی امیری - دکترای علوم تربیتی و جامعه شناسی مذهبی از دانشگاه سوربن فرانسه 
– و حجت االسالم والمســـلمین محمود ریاضت- مدرس مباحث آموزش خانواده در 
زمینه تربیت دینی – معرف همین نگاه متفاوت به شب قدر است تا بواسطه کشف مفهوم 
درست این شب ارزشمند، زندگی پیش رویمان را رنگ و لعاب تازه ای بخشیم و قدرش را 

بدانیم.
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متوسط

سخت

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

یک شبه ره صدساله بپیماییم

ماه مبارک رمضان از ماه های خاص و 
سفارش شده است که مسلمانان هر ساله 
ــــت می آورند،  ــــق تجربه اش را به دس توفی
ــــت الهی لیالی قدر از اجر  اما در این ضیاف
ــد و در میان  ــ ــــی برخوردارن و ارزش بی مثال
ــــت و دومین شب ماه  ــه شب، بیس ــ این س
ــــث و روایات  ــه در احادی ــ ــــت ک رمضان اس
ــــب قدر بودن آن بیشتر مطرح  احتمال ش
شده است – شب های نوزدهم و بیست و 
ــتر مناسبی  ــ یکم ماه رمضان فرصت و بس
است برای درک بهتر و بیشتر شب بیست 
ــوم ماه مبارک رمضان - کما اینکه هر  ــ و س

شب، شب قدر است اگر قدر بدانیم.
محمود  ــلمین  ــ والمس حجت االسالم 
ــوزش  ــ آم ــــث  مباح ــــدرس  م ــت-  ــ ریاض
ــــت دینی – ضمن  ــواده در زمینه تربی ــ خان
ــــب های  بیان این جمالت در خصوص ش
ــد: آگاه باشیم که  ــ ــــمند قدر یادآور ش ارزش
ــای خاصی می افتد  ــ ــــب قدر اتفاق ه در ش
ــان ها این اتفاق ها  ــ که بنا بر روایات اگر انس
ــال آینده خودشان  ــ را دریابند، برای یک س
ــــم زده اند. در حقیقت این  بهترین ها را رق
ــال آینده  ــ ــــب برنامه ریزی یک س شب، ش
ــــت و اگرچه کل مقدرات  هر کدام از ما اس
ــــب قدر برنامه ریزی می شود  هستی در ش
ــان ها به  ــ ــال آینده انس ــ اما مقدرات یک س
ــتگی دارد از این رو بیشتر از  ــ ــــب بس این ش
ــــت پس  ــد، دنیایی اس ــ ــه معنوی باش ــ آنک
ــــت مراقب تأثیری که این شب ها  الزم اس
ــیم.  ــ ــان می گذارند باش ــ ــور دنیایی م ــ بر ام
نکته با اهمیت دیگر زنده نگه داشتن این 
ــــت البته باید توجه داشت که  ــــب ها اس ش
ــا را نه به معنای بیداری که به معنای  ــ احی
ــــم و در این  ــــدن مد نظر قرار دهی بیدار ش
ــــدن به این فکر کنیم که آینده مان  بیدار ش
ــورد، چراکه خودمان در  ــ چطور رقم می خ
برنامه ریزی یک ساله مان دخیل هستیم و 
با دعاهایمان می توانیم ره صد ساله را یک 

شبه طی کنیم.
به عقیده حجت االسالم و المسلمین 
ــــمند با سیصد و  ــــب ارزش ریاضت، این ش
ــال متفاوت  ــ ــــب دیگر س ــــصت و پنج ش ش
ــــت چراکه برخالف همه ایام که دست  اس
ــــت، در  ــــمان اس ــــمت آس اهل زمین به س
این شب دست های همه عوالم به سمت 
زمین گشوده می شود تا مقدراتی که برای 

فرد، خانواده، جامعه و دنیایش روی زمین 
برنامه ریزی می شوند به مالئک ابالغ و در 
ــــمان به سوی  ــال آینده، از آس ــ طول یک س
زمین نازل شوند از این رو باید این فرصت 
را غنیمت شمرد و هر کسی به اندازه سعه 
وجودی خودش مفهوم این شب گرانقدر 
ــور که هر فردی بنا بر  ــ را درک کند، همانط
ــد از پهنه بیکران یک  ــ توانایی اش می توان
اقیانوس بهره ببرد و آن کسی که غواصی 
ــــوس مروارید صید  ــد از عمق اقیان ــ می دان
ــــت در ظاهر متوقف  خواهد کرد. کافی اس
نشویم تا هر کسی بنا به ظرف وجودی اش 
از ظاهر به باطن برسد، همان طور که اهل 
ــــمندان، فرهیختگان  ــا، اندیش ــ بیت، علم
ــه آگاهی، معرفت  ــ ــــل ذوق با توجه ب و اه
ــر  ــ ــر و تدب ــ ــه تفک ــ ــان ب ــ ــناخت خودش ــ و ش

می پردازند.
ــرای علوم  ــ ــری- دکت ــ ــی قائمی امی ــ عل
از  ــــی  ــــی مذهب ــه شناس ــ ــــی و جامع تربیت
ــه –  در تکمیل این  ــ دانشگاه سوربن فرانس
مباحث با اشاره به اینکه در اسناد و روایات 
اسالمی برای ماه رمضان عناوین معینی از 
جمله شهر اهلل، شهر التوبه، شهر الصیام، 
شهر الضیافه و شهر الرحمه تعیین شده 
ــا، ماه  ــ ــــت: همه ماه ه ــار داش ــ ــــت، اظه اس
خداوند است اما اینکه ماه رمضان به طور 
اختصاصی ماه خداوند نامید شده به این 
دلیل است که این ماه، ماه قداست است، 
ــاجد متعددی  ــ ــور که از میان مس ــ همان ط
ــود دارد، بیت اهلل الحرام  ــ که در جهان وج
به دلیل قداستش خانه خدا معرفی شده 
ــه ماه ها  ــ ــــت که در هم ــــت. از این رو اس اس
ــرد، روزه گرفت، میهمان  ــ ــوان توبه ک ــ می ت
خدا بود و مورد رحمت خداوند قرار گرفت 
ــاه رمضان  ــ ــــن موهبت ها در م ــا همه ای ــ ام
لذت و اجر بیشتری خواهند داشت و شب 
ــاه درهای  ــ ــــب این م تا صبح و صبح تا ش
رحمت خداوند باز هستند و انسانی از این 
ــــت و از همه  ــد باز نخواهد گش ــ درگاه ناامی
اینها مهم تر آن است که وضع و سرنوشت 
یک ساله انسان ها در یکی از شب های این 

ماه گرامی مقدر خواهد شد.
از منظر این جامعه شناس دینی نکته 
ــدر مدنظر قرار  ــ ــــب ق مهمی که باید در ش
ــــتن شب  ــــت که زنده نگه داش داد این اس
ــه خواندن دعاهایی که معنای آنها  ــ قدر، ب

کارشناسان از نگاه متفاوت به شب قدر و غنیمت شمردن این فرصت طالیی می گویند

سوگل بهشتی
روزنامه نگار

سبک زندگی مجموعه ای از خواسته ها، توقعات، انتظارات، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری اســـت که در هر طبقه اجتماعی متمایز از طبقات دیگر اجتماع 
بوده و با اشتراکاتی که ممکن است داشته باشد تعیین می شود. به همین دلیل 
است که سبک زندگی بیانگر شیوه ها، آداب و رسوم و مجموعه رفتارهایی است 

که گروهی از افراد را در یک مکان جمع و نسبت به افراد دیگر متمایز می کند.

ــــم قجاوند  ــتا دکتر کاظ ــ ــــن راس در همی
ــناس و مدرس دانشگاه یادآور  ــ جامعه ش
ــــبک زندگی الگوهایی جهانشمول  شد: س
است که قلمروهای جغرافیایی کوچکتری 
ــهر یا  ــ را در بر می گیرد کما اینکه در یک ش
حتی روستا هم ممکن است با سبک های 
ــویم که در سایه  ــ زندگی متفاوتی مواجه ش
ــراد و با  ــ ــر نحوه زندگی اف ــ ــــگ و تأمل ب درن
ــــاخص ها و پارامتر های  ــودن ش ــ لحاظ نم
مختلف می توان شواهدی از برتری طلبی 
ــــبک زندگی خاص  و موفقیت را در یک س

نسبت به الگوهای دیگر زندگی یافت.
ــــبک  ــوان مثال در مورد تغذیه س ــ به عن
زندگی گروهی از افراد که مسائل بهداشتی 
ــــک را رعایت می کنند ممکن  و فیزیولوژی
ــــبت به جوامعی که این مهم را  ــــت نس اس
ــد به عنوان یک  ــ مورد غفلت قرار می دهن
ــــت  مزیت درنظر بگیرند این در حالی اس
ــتن الگوهای  ــ ــه ایرانی ها از دیرباز به داش ــ ک
ــده آرامش  ــ ــــب و در برگیرن ــــی مناس زندگ
ــــوی دیگر در سبک  ــتند. از س ــ شهرت داش
زندگی ایرانی تالش، کوشش و کار به عنوان 

یکی از مؤلفه های اصلی زندگی و بویژه در 
ــته است  ــ میان مردان مورد تأکید قرار داش
ــــعه فرهنگ  ــــبب توس ــــن طرز تفکر س و ای
ــده بود در  ــ کار و تالش در میان ایرانی ها ش
ــا کار و  ــ ــــی از فرهنگ ه ــــی که در برخ صورت
ــاید مورد تأکید  ــ تالش آنچنان که باید و ش
ــــن در موضوع  ــــت. همچنی قرار نگرفته اس
ــــبک زندگی  ــالمندان س ــ رعایت احوال س
ــود را به حقوق  ــ ــــی همواره پایبندی خ ایران
ــــت لذا اهمیت  ــالمندان نشان داده اس ــ س
مطالعه سلسله مراتب و نحوه شکل گیری 
ــواالت ایرانیان از  ــ ــــبک زندگی در اح این س

اهمیت باالیی برخوردار است.
ــان از قدیم االیام مرد را به عنوان  ــ ایرانی
ــتون خانواده معرفی  ــ ــه گاه اصلی و س ــ تکی
ــرای  ــ ــــبت ب ــــن نس ــه همی ــ ــد و ب ــ می کردن
ــدران و مردان در خانواده احترام  ــ جایگاه پ
ــه ترکیبی زیبا  ــ ــه این معنا ک ــ ــــل بودند ب قائ
ــردان اعطا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــارات و حقوق ــ از اختی
می شده است، همان طور که در مورد زنان 
ــیدگی، مراقبت  ــ هم ترکیبی از فرهنگ رس
ــرداری و فرزندپروری  ــ و مهارت های همس
ــــت. به گفته  ــورد تأکید قرار می گرفته اس ــ م
دکتر قجاوند این فاکتورهای قابل اهمیت 
ــــت که در دین مبین اسالم  ــائلی اس ــ از مس
ــاره شده است چراکه از نگاه  ــ نیز به آنها اش
و منظر دین، زندگی سالم در گرو توجه به 
ــــت که خوشبختی  رفتارها و آیین هایی اس
ــان را با توجه به نگاه معنوی و اخروی  ــ انس
ــــت که در  به دنبال دارد به همین خاطر اس
اسالم تأکید می شود هر فردی باید در طول 
روز به گونه ای معاشرت کند که نتیجه آن 
ــنودی  ــ ــتیابی به رضای خداوند و خش ــ دس
ــــالم  ــد. از منظر اس ــ ــــق تعالی باش ذات ح

ــر  ــ ــه ه ــ ــرد: اینک ــ ــان ک ــ ــه خاطرنش ــ نکت
ــته باشد تا برای  ــ ــانی فرصت داش ــ انس
ــد  ــ کن ــــی  چاره جوی ــــش  گرفتاری های
ــه نصیب او  ــ ــــت ک بهترین موهبتی اس
ــه باید  ــ ــــت ک ــد، از این رو اس ــ خواهد ش
ــــت و سوم ماه  ــــب بیس به حضور در ش
ــاه رمضان  ــ ــیم. م ــ رمضان مفتخر باش
ــــت،  ــــل و پیوند با خداوند اس ماه وص
ــد بریده اند، باید  ــ ــــی که از خداون آنهای
ــرای آنها ملجأ  ــ ــز خداوند ب ــ بدانند ج
ــه در  ــ ــر ک ــ ــه بهت ــ ــــت و چ ــــی نیس و پناه
ــتغفار کنند و به  ــ این شب گرانبها، اس
ترمیم و تحکیم رابطه خود با خداوند 

ــر دعا و  ــ ــــالوه بر این منک ــد. ع ــ بپردازن
ــــب قدر خوانده  عبادت هایی که در ش
ــتیم اما تفکر در  ــ و انجام می شود نیس
ــــدن دعا  ــــت که از خوان ــــب قدر اس ش
ــــت؛ اینکه فکر کنیم تا  ــــمند تر اس ارزش
ــــم، در طول عمر  ــه کرده ای ــ به حال چ
ــام داده ایم،  ــ ــد کار خیر انج ــ ــود چن ــ خ
ــته ایم و به  ــ ــر را شکس ــ ــد نف ــ ــــب چن قل
ــال و آینده مان فکر  ــ ــته، وضع ح ــ گذش
ــــت که گره  ــــم بهترین راهکاری اس کنی
ــان را در  ــ ــاری هایم ــ ــــکالت و گرفت مش

شب قدر خواهد گشود.
حجت االســـالم  راســـتا  همیـــن  در 

ریاضت هـــم تأکید داشـــت: از فضای 
عبادت های ظاهـــری فاصله بگیریم و 
با آنکه خواندن دعاهای جوشـــن کبیر، 
مجیـــر، افتتاح، قـــرآن بر ســـر گرفتن و 
نماز خواندن در این شـــب خوب است 
امـــا خوب تر آن اســـت که بـــه مفاهیم 
ایـــن اعمـــال دقـــت کنیـــم و مفهوم و 
منظور دعـــا، نماز، آیات و ســـوره هایی 
را که می خوانیـــم دریابیم. چنانچه در 
شـــب قدر بیندیشیم که برای یک سال 
آینده مـــان چطـــور برنامه ریـــزی کنیم 
نقش آفرینان خوبی در سرنوشت مان 

خواهیم بود.
آنچـــه در لیالی قـــدر اهمیت دارد، 
اثری اســـت کـــه در زندگـــی روزمره هر 
فردی بر جـــای می گذارد؛ آثاری که در 
تعامل با خانواده، همســـایه، دوست، 
همکار و البته در ارتباط مان با خداوند 
زیـــرا همان طـــور که  نمایان می شـــود 
اشـــاره شـــد شـــب قدر صرفاً یک شب 
معنوی نیست و در امور مادی مان نیز 

مؤثر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین 

ریاضت، نمونه عینی ارزشمند بودن 
ــــی  ــــب قدر را می توان به احوال کس ش
ــــب حاذقی  ــزد طبی ــ ــه ن ــ ــــبت داد ک نس
می رود و با اعتماد کامل هر نسخه ای 
ــد می پذیرد. در  ــ ــه برایش می پیچ ــ را ک
ــــب به درگاه بهترین بهترین ها  این ش
ــــت  رو می آوریم. خدایی که حنان اس
ــوم این صفت  ــ ــا و مفه ــ ــر به معن ــ و اگ
ــه  ــ ــه در ادعی ــ ک ــــددی  ــات متع ــ و صف
ــــب های قدر آمده است  منتسب به ش
ــه اگر قرار  ــ ــــم درمی یابیم ک ــه کنی ــ توج
ــد  ــ ــان خلیفه خداوند باش ــ ــــت انس اس
ــد  ــ ــات خداون ــ ــــد صف ــــن ، بای روی زمی
ــد و از  ــ ــدا کن ــ ــــق پی ــــودش تحق در وج
ــد وام بگیرد و در  ــ صفت حنان خداون
برخوردش با همسر، فرزند، همسایه، 
ارباب رجوع و سایرین رأفت و لطافت 
ــایر صفات خداوند  ــ به خرج دهد و س
ــده کند تا  ــ ــود خودش زن ــ ــز در وج ــ را نی
ــدر کالم و عملکرد  ــ ــــب ق ــــطه ش بواس
عاقالنه، منطقی و مستدل تری داشته 
ــر و خودبزرگ  ــ ــرور، تکب ــ ــد و از غ ــ باش

بینی به دور بماند.

روزه داری شـــان ثبت نمی شـــود.«  امـــا 
ریاضت  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ایـــن جمالت را مطرح کـــرد تا بگوید: از 
پـــل ظاهر گذشـــتن و به باطن رســـیدن 
اســـت که منجر به دریافـــت پاداش در 
قبال اعمال مان خواهد شد. برای اینکه 
تأثیر این شب را در تمام طول سال مان 
احســـاس کنیم نیازمند تفکر، اندیشه و 
درک مفهوم و باطن اعمال شـــب قدر 
هســـتیم تا به این ترتیب از درک دنیای 
خـــوب بـــه درک آخرت خوب برســـیم 
همانگونه که در روایات هم می خوانیم 
برای مؤمنی که شـــب قدر را درک کند، 

دنیا و آخرت مساوی است.
ë فرصتی برای تفکر  

شـــب های  اســـناد  اســـاس  »بـــر 
نوزدهم، بیســـت و یکم و بیست و سوم 
مـــاه رمضـــان، شـــب های قـــدر نامیده 
می شـــوند، ایـــن در حالی اســـت که در 
احادیث و روایات تأکید بیشـــتر بر شب 
بیست و سوم این ماه است و متأسفانه 
شـــاهد آن هستیم که گاهی به این شب 
گرامـــی کمتـــر ارج نهـــاده می شـــود. از 
این رو الزم است مســـاجد، عبادتگاه ها 
و تکایـــا برای این شـــب ســـرمایه گذاری 
بیشتری به خرج دهند کما اینکه اگر در 
تقویم کشـــور هم بازنگری می شد و روز 
بیست و ســـوم ماه مبارک رمضان هم 
جزو تعطیالت رســـمی قرار می گرفت، 
فرصـــت گرامـــی داشـــتن این شـــب با 

فضیلت غنیمت شمرده می شد.«
ــان این  ــ ــــری با بی ــر قائمی امی ــ دکت

رضایت خداوند حاصل نمی گردد جز به 
ــه همه آن  ــ ــاذ روش صحیح زندگی ک ــ اتخ
ــأت گرفته از برنامه ریزی، تالش برای  ــ نش
معاش سالم و حالل، پرهیز از دروغگویی، 
ــران، رضایت  ــ ــــت آوردن دل دیگ ــه دس ــ ب
ــام گناهان و  ــ ــز از انج ــ ــردم، پرهی ــ خاطر م
ــــت که فرامین  ــتیابی به جامعه ای اس ــ دس
ــود. همچنین  ــ ــــی در آن بخوبی اجرا ش اله
ــتن آیین زندگی  ــ ــان به داش ــ همواره مؤمن
ــده اند و در زمینه آداب و  ــ ــالم تشویق ش ــ س
آیین غذا خوردن هم به پرهیز از اسراف و 
آشامیدن و خوردن به اندازه و مفید توجه 

شده است.
دکتـــر کاظـــم قجاونـــد با بیـــان اینکه 
در زمینه دیـــدار با اقوام و خویشـــاوندان 
فریضه صلـــه رحـــم را جاری نمـــوده تا 
از طریـــق آن افـــراد بتوانند بر احســـاس 
تنهایی خود غلبه و کمتر انزوا و افسردگی 
را تجربـــه کننـــد، توجـــه و وفـــاداری بـــه 
خانـــواده و فرزندان را نیـــز فریضه مهم 
دیگری دانســـت که در موازین اســـالمی 
مورد توجه قرار گرفته است و امروزه هم 
اندیشمندان در حوزه روانشناسی، غفلت 
از خانواده را به عنوان نکته مهم در ایجاد 
اختالالت روانشناســـی مطرح نموده اند، 
همان طـــور کـــه در ابعـــاد وســـیعی بـــه 
موضوع عبادت های جمعی و ســـالمت 
روح و روان افراد اشـــاره شده است. نکته 
مهمی که در دین اسالم هم به آن اشاره 
شـــده و ســـالمت افراد، در گـــرو عبادات 
بویژه عبادت های اجتماعی معرفی شده 
که همه این فاکتورها نشانه ای از توسعه 
مهارت ها، روابـــط اجتماعی و تعامالت 

اجتماعی به شمار می رود.

ــــب تفکر  ــــت، بلکه ش را درک نکنیم نیس
است و باید بیندیشیم از زمانی که به سن 
بلوغ و تمیز رسیدیم بواسطه غلبه نفس 
ــتباه ها و گناه هایی  ــ ــیطان بر ما چه اش ــ و ش
ــــت  ــــن فرص ــده ایم و در ای ــ ــــب ش را مرتک
بی مثال از خداوند بخواهیم به برکت ماه 
رمضان که ماه خوبان است ما را ببخشد و 
بهترین های ممکن را برایمان مقدر سازد.

ë قدر بدانیم
»برخـــی از افـــراد گمـــان می کننـــد 
به دلیـــل ضربـــت خـــوردن و شـــهادت 
حضرت علی)ع( اســـت کـــه نام قدر بر 
این شب ها نهاده شده است در صورتی 
کـــه چنین نیســـت و شـــب های قـــدر از 
زمان پیامبر خدا حضـــرت ابراهیم)ع( 
تاکنـــون بیـــش از 5 هـــزار ســـال اســـت 
کـــه  اهمیت داشـــته، اما مقارن شـــدن 
شـــهادت حضـــرت امیـــر با ایـــن لیالی 
گرامـــی بـــر ارزش و گرانی این شـــب ها 
افزوده اســـت.« دکتر قائمـــی امیری با 
بیان این جمله ادامه داد: خوب اســـت 
از همین ارزش و اعتبار کمک بگیریم و 
در شب قدر سعی کنیم محبت خداوند 
را بـــه ســـمت خودمـــان جلـــب کنیم. 
خوشبختانه برای رســـیدن به این مهم 
هـــم می توانیم از موال علـــی)ع( کمک 
بگیریم کـــه در خطبـــه 86 نهج البالغه 
فرمودند »کســـی کـــه مدیر خود باشـــد 
محبـــوب خـــدا خواهد بـــود.« بر همین 
اســـاس کافـــی اســـت از فرصـــت مـــاه 
پربرکـــت رمضان اســـتفاده کنیـــم و در 
تمام ماه ها و روزهای سال مدیر گوش، 
زبان، شـــکم، قلم، قـــدم و همه اعمال 
و رفتارمان باشـــیم تا محبـــوب خداوند 

شویم.
»به تعبیر حضرت علـــی)ع( ظاهر 
شـــب قـــدر، شـــب نـــزول قـــرآن و بهتر 
از هـــزار ماه اســـت اما باطن این شـــب 
رســـیدن به حقیقت وجودی است و اگر 
هر انســـانی خودش را پیـــدا کند خدا را 
پیدا کرده اســـت. همان طور که در آیات 
آمده اســـت ما قرآن را به عربی بر شما 
نـــازل کردیم تا شـــما در آن تعقل کنید 
مادامی به هدف می رســـیم که از ظاهر 
عبور کنیم و به باطن برسیم. همچنین 
پاداش عمـــل را به کســـی می دهند که 
عملـــش ثبت شـــود و به نوعـــی عامل 
به عمـــل باشـــد. درواقع صـــرف اینکه 
یک فـــرد نماز بخواند پـــاداش نخواهد 
گرفت بلکـــه اگر نمـــاز خواندنش ثبت 
شـــود پاداش خواهد گرفـــت همانطور 
که اگر فردی شـــب قدر را زنده نگه دارد 
احیا گیرنده نخواهد بود بلکه اگر شـــب 
زنـــده داری اش ثبت شـــود احیاگیرنده 
بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که حضرت امیـــر فرمود؛ 
چـــه بســـیار کســـانی کـــه روزه می گیرند 
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خوابگاه دانشجويان دانشگاه تعطيل شد
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران در 
اميرآباد بدنبال اغتشاشات سه شنبه شب و پنجشنبه 
صبح تعطيل شـــد و امروز از ورود دانشجويان به 

خوابگاهها جلوگيري بعمل آمد.
در پي اغتشاشـــات اخير و خرابيهايي كه در 
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران بوجود 
آمد پنجشنبه مجددا عده اي از دانشجويان دست به 
تظاهرات زدند و بداخل خوابگاه هاي 11ـ16 و 17 
پسران ريختند و مامورين گارد دانشگاه وارد عمل 
شدند، دانشجويان براي مقابله با مامورين از آجر، 

آهن پاره استفاده كردند.
شايعه تظاهرات اين هفته نبايد موجب نگراني شود

آقاي جمشـــيد آموزگار نخست وزير و دبير 
كل حزب رستاخيز در پايان جلسه با قائم مقام ها و 

معاونان در جمع خبرنگاران حضور يافت.
آقاي آموزگار در مورد تظاهراتي كه شايع است 
در آينده صورت گيرد گفت باين شـــايعات اصال 
نبايد توجهي بشـــود قاطبه مردم، اكثريت نزديك 
باتفاق مردم ميل دارند كه دنبال كسب و كار و پيشه 
خودشان باشند به يك پيشه وري كه مغازه او را بزور 
تهديد و ارعاب ميبندند ظلم ميشود چون او راضي 
نيســـت براي اينكه روزي كه مغازه او بسته ميشود 
500 تا 2000 تومان از كسب خود عقب ميماند اين 
شخص بايد درآمد داشته باشد تا بتواند زندگي خود 

را اداره كند.
سئوال از دولت 

درباره قطع حقوق استادان دانشگاه آريامهر
نماينده «فسا» در جلسه 5شنبه مجلس شوراي 

ملي سئوالي باين شرح تقديم كرد:
چون در جرائد صبح و عصر دوشنبه 8 خردادماه 
جاري پايتخت خبري انتشار يافته كه حقوق استادان 
دانشـــگاه آريامهر قطع گرديده و اين امر موجب 
ناراحتي و عدم رضايت اساتيد دانشگاه مذكور كه 
از تحصيلكردگان ممتاز و برجسته كشورند فراهم 
ساخته و اساســـا با تهديد و فشار نمي توان محيط 
مســـاعد و اطمينان بخشي را در دانشگاهها بوجود 
آورد و هدف دولت بايد در اينمورد معطوف با التيام 
بخشـــيدن وضع ناآرام فعلي و توجه بخواسته ها و 
درددل هاي منطقي و اصولي استاد و دانشجو باشد نه 

تشديد آن و ...
ميليون ها ريال روي تيم ايران شرط بندي شد

آغاز مســـابقات فوتبال جام جهاني آرژانتين، 
در ايران نيز مانند ديگر كشـــورهاي جهان بازتاب 

فوق العاده اي داشت.
در تهران همهـ  اگر چه با ترديدـ  تيم ملي ايران 
را در برابر هلند پيروز ميدانند، از يكصد تلفني كه تا 
ظهر امروز به افراد مختلف زده ايم و نظرشان را جويا 
شده ايم، هشتاد پاسخ به سود ايران و بقيه مساوي و 
باخت ايران بوده است، اما صاحبنظران، پيش بيني هاي 
متفاوتي دارند، بازار شرط بندي امروز به اوج رسيد، 
آنها كه روي تيم ايران تعصب دارند، روي برد ايران 
شرط بندي كرده اند،  ولي شرط بندي هاي حرفه اي، 
فقط مخالف نظر يكديگر شرط مي بندند. ميليونها 
تومان در سراسر كشور روي نتيجه مسابقه ايران و 

هلند شرط بندي شده است.
توپچي هاي ايران هم قسم شدند

ارنست هاپل، مربي تيم ملي هلند، اظهار عقيده 
كرد كه توپچي   هـــاي او، دروازه ايران را به توپ 
خواهند بست، تا معدل گل بهتري را از حاال بدست 

آورند.
اغلب بچه ها، ميگويند، مـــا آبروي تيم ملي 
را حفـــظ خواهيم كرد و اگر هم بـــازي را ببازيم، 

سرافرازانه مي بازيم...
توپچي هاي ايران براي تحقق چنين مقصودي، 
هم قسم شده اند. علي پروين كاپيتن و حسن روشن 
مهاجم ايران، در گفتگويي كه با يكي از روزنامه هاي 
آرژانتيني داشتند، بي آنكه از پيروزي يا شكست ايران، 
چيزي بصراحت بگويند، گفتند: «تيم ايران، فقط براي 

كسب تجربه آمده است و بس.»

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 13 خردادماه 1357
(برابر با 26 جمادي الثاني 1398، 3 ژوئن 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقاد روزنامه هاي تهران از بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  
روزنامه هاي تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك 
جهاني درباره مناقشه ايران و انگلستان بر سر نفت، شديدا 
از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند كه بانك جهاني با 
اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان داد و 
ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و 
در پشت چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي 
قدرت ها، سياسي كاري مي كند و يك ابزار اعمال سلطه 

گري است.
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد

13 خرداد 1332 و دو ماه و نيم پيش از براندازي 28 
اُمرداد 1332 جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» 
سفير اين كشـــور در تهران اعالم كرده بود كه دولت 
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد  
يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي كه در واشنگتن 
سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به دامان 
مسكو، خاورميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد 
رفت و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش 

خواهد شد.
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332 –1333، 
به دانش آموزان دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس 
از امتحانات، اگر كتاب هاى درسى تاريخ را [كه در دوران 
حكومت مصدق چاپ شده بود] تحويل دفتر مدرسه 
دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه  يا 3 دفترچه سفيد 

و قلم دريافت خواهند كرد!. 
در آن زمان، يك دانش آموز در پايان كالس يازدهم 
ديپلم متوســـطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شـــعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به 
كسانى داشت كه مى خواستند در رشته هاى مربوط به 

دانشگاه بروند.
متون كتاب هاى تاريخ چـــاپ تازه، درحقيقت 
همان بود كه در كتاب هاى چاپ پيش از خرداد 1330 
مندرج بود. دولت مصدق كتاب هاى درسى تاريخ براى 

دوره متوسطه را تجديد نظر كامل كرده بود.

قاب امروز
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كالم آرزو
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بازار سهام 
 از آراء دادگاه 

افسر 
ارشد فرنگي 
الزم و ضروري

 سرايه پند بزرگان 
يا رب در خلق تكيه گاهم نكنى

محتاج گدا و پادشـــاهم نكنى
موى سيهم سفيد كردى به كرم

با موى ســـفيد رو سياهم نكنى
ابوسعيد ابوالخير

«اگرمى خواهى خوشبخت باشى 
براى خوشبختى ديگران بكوش؛ زيرا آن 
شادى كه ما به ديگران مى دهيم به خود ما 

بر مى گردد. »
 بتهوون

جدول سودوکو

خوابگاه دانشجويان دانشگاه تعطيل شد
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران در 
اميرآباد بدنبال اغتشاشات سه شنبه شب و پنجشنبه 
صبح تعطيل شـــد و امروز از ورود دانشجويان به 

خوابگاهها جلوگيري بعمل آمد.
در پي اغتشاشـــات اخير و خرابيهايي كه در 
خوابگاههاي دانشـــجويان دانشگاه تهران بوجود 
آمد پنجشنبه مجددا عده اي از دانشجويان دست به 
تظاهرات زدند و بداخل خوابگاه هاي 11ـ16 و 17 
پسران ريختند و مامورين گارد دانشگاه وارد عمل 
شدند، دانشجويان براي مقابله با مامورين از آجر، 

آهن پاره استفاده كردند.
شايعه تظاهرات اين هفته نبايد موجب نگراني شود

آقاي جمشـــيد آموزگار نخست وزير و دبير 
كل حزب رستاخيز در پايان جلسه با قائم مقام ها و 

معاونان در جمع خبرنگاران حضور يافت.
آقاي آموزگار در مورد تظاهراتي كه شايع است 
در آينده صورت گيرد گفت باين شـــايعات اصال 
نبايد توجهي بشـــود قاطبه مردم، اكثريت نزديك 
باتفاق مردم ميل دارند كه دنبال كسب و كار و پيشه 
خودشان باشند به يك پيشه وري كه مغازه او را بزور 
تهديد و ارعاب ميبندند ظلم ميشود چون او راضي 
نيســـت براي اينكه روزي كه مغازه او بسته ميشود 
500 تا 2000 تومان از كسب خود عقب ميماند اين 
شخص بايد درآمد داشته باشد تا بتواند زندگي خود 

را اداره كند.
سئوال از دولت 

درباره قطع حقوق استادان دانشگاه آريامهر
نماينده «فسا» در جلسه 5شنبه مجلس شوراي 

ملي سئوالي باين شرح تقديم كرد:
چون در جرائد صبح و عصر دوشنبه 8 خردادماه 
جاري پايتخت خبري انتشار يافته كه حقوق استادان 
دانشـــگاه آريامهر قطع گرديده و اين امر موجب 
ناراحتي و عدم رضايت اساتيد دانشگاه مذكور كه 
از تحصيلكردگان ممتاز و برجسته كشورند فراهم 
ساخته و اساســـا با تهديد و فشار نمي توان محيط 
مســـاعد و اطمينان بخشي را در دانشگاهها بوجود 
آورد و هدف دولت بايد در اينمورد معطوف با التيام 
بخشـــيدن وضع ناآرام فعلي و توجه بخواسته ها و 
درددل هاي منطقي و اصولي استاد و دانشجو باشد نه 

تشديد آن و ...
ميليون ها ريال روي تيم ايران شرط بندي شد

آغاز مســـابقات فوتبال جام جهاني آرژانتين، 
در ايران نيز مانند ديگر كشـــورهاي جهان بازتاب 

فوق العاده اي داشت.
در تهران همهـ  اگر چه با ترديدـ  تيم ملي ايران 
را در برابر هلند پيروز ميدانند، از يكصد تلفني كه تا 
ظهر امروز به افراد مختلف زده ايم و نظرشان را جويا 
شده ايم، هشتاد پاسخ به سود ايران و بقيه مساوي و 
باخت ايران بوده است، اما صاحبنظران، پيش بيني هاي 
متفاوتي دارند، بازار شرط بندي امروز به اوج رسيد، 
آنها كه روي تيم ايران تعصب دارند، روي برد ايران 
شرط بندي كرده اند،  ولي شرط بندي هاي حرفه اي، 
فقط مخالف نظر يكديگر شرط مي بندند. ميليونها 
تومان در سراسر كشور روي نتيجه مسابقه ايران و 

هلند شرط بندي شده است.
توپچي هاي ايران هم قسم شدند

ارنست هاپل، مربي تيم ملي هلند، اظهار عقيده 
كرد كه توپچي   هـــاي او، دروازه ايران را به توپ 
خواهند بست، تا معدل گل بهتري را از حاال بدست 

آورند.
اغلب بچه ها، ميگويند، مـــا آبروي تيم ملي 
را حفـــظ خواهيم كرد و اگر هم بـــازي را ببازيم، 

سرافرازانه مي بازيم...
توپچي هاي ايران براي تحقق چنين مقصودي، 
هم قسم شده اند. علي پروين كاپيتن و حسن روشن 
مهاجم ايران، در گفتگويي كه با يكي از روزنامه هاي 
آرژانتيني داشتند، بي آنكه از پيروزي يا شكست ايران، 
چيزي بصراحت بگويند، گفتند: «تيم ايران، فقط براي 

كسب تجربه آمده است و بس.»

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 13 خردادماه 1357
(برابر با 26 جمادي الثاني 1398، 3 ژوئن 1978) نقل شده است

  

يكشنبه13خرداد  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27019

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

انتقاد روزنامه هاي تهران از بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  
روزنامه هاي تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك 
جهاني درباره مناقشه ايران و انگلستان بر سر نفت، شديدا 
از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند كه بانك جهاني با 
اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان داد و 
ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و 
در پشت چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي 
قدرت ها، سياسي كاري مي كند و يك ابزار اعمال سلطه 

گري است.
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد

13 خرداد 1332 و دو ماه و نيم پيش از براندازي 28 
اُمرداد 1332 جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» 
سفير اين كشـــور در تهران اعالم كرده بود كه دولت 
آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيست ها بيافتد  
يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي كه در واشنگتن 
سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به دامان 
مسكو، خاورميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد 
رفت و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش 

خواهد شد.
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332 –1333، 
به دانش آموزان دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس 
از امتحانات، اگر كتاب هاى درسى تاريخ را [كه در دوران 
حكومت مصدق چاپ شده بود] تحويل دفتر مدرسه 
دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه  يا 3 دفترچه سفيد 

و قلم دريافت خواهند كرد!. 
در آن زمان، يك دانش آموز در پايان كالس يازدهم 
ديپلم متوســـطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شـــعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به 
كسانى داشت كه مى خواستند در رشته هاى مربوط به 

دانشگاه بروند.
متون كتاب هاى تاريخ چـــاپ تازه، درحقيقت 
همان بود كه در كتاب هاى چاپ پيش از خرداد 1330 
مندرج بود. دولت مصدق كتاب هاى درسى تاريخ براى 

دوره متوسطه را تجديد نظر كامل كرده بود.

قاب امروز

تهران -  ميدان امام حسين -  شب هاى ماه مبارك رمضان/عكس از: على كريمى
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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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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

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 جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
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هوش زياد � جشن خداحافظي سفر
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را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
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نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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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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برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
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رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
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كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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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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جدول شرح در متن
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جد ول سود وکو 3740
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو

46

بوستان مشهور 
شهر لندن

محافظ شخصي

پول چين
گردن آويز 

قهرماني

تنپوش پرنده
نشان مفعول 

صريح

پيامبري

کسب کردنی

از كشورهاي 
عربي

رودي در 
اروپا

جوي خون

روزگار
قطعه اي 

الكترونيكي

وسيله اي در 
مطبخ
گريه

قلب

نفس خسته

يكسان

آژان

اهل خانه

سرگيجه

حرف انتخاب
درجه اي در 

ارتش

خدا
ماده معطر 

قنادي

گوشواره

چه كسي

من و شما
شكم بند 

الغري

نوعي سال

سالن

كرم ابريشم

دكان

به هوش باش

وسني

مورچه

درياساالر

زاهد

مركز تبت
پيرو دين 
موسي )ع(

نوعي شيرين 
كننده مصنوعي
مرض عفوني

سرپوش 
زمستاني

فرهنگنامه 
معروف فرانسوي

يد

ستون بدن

عالمت جمع

خاندان

غذايي رقيق

يگانگي

وي

عنواني اشرافي 
در انگلستان
اشاره به دور

موجودي خيالي
شهري در 

گيالن

يك مرتبه

عقايد

ظرفي بافته 
شده از الياف 

گياهي

اعتبارنامه 
سفيران

سور

دريايي در 
قاره آمريكا

مصراع
تصديق 
روسي

كل

شالوده

مادر

فرسوده

قابله
تن پوش 

چهارپا

مادر ترك

افتخار

نوعي بستني 
يخي

كشوري در آسيا

مسافرخانه 
مدرن

استاني در 
غرب

ناراست

بوي رطوبت
حرارت باالي 

بدن

اندوه 
دنباله رو 

سوزن

پهلوان

ساز چوپان

تصديق 
آلماني

كيسه پول

سوداگري

قلب قرآن

خدشه دار

پيروز 

جميع

عادت

هوش
رماني از 

آگاتاكريستی

متضاد كند

دانش

جد ول سود وکو 3740
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

   3  2 
59 4 

6  1 7 9
7 8     

 576
9  2 83
  1    

3 82 65
2 4  3

1895

ص(   
د )

حم
ت م

ضر
 ح

 
 

د   
ذير

ي پ
 نم

ت
يس

ش ن
اه

مر
ش ه

 دل
که

را 
ي 

ده ا
ز بن

ما
د ن

اون
خد

374045

دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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دانش

اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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اسامی برندگان جدول3730
  1ـ امیرآرشا تاجیکـ  تهران

2ـ مرتضی جانعلی زادهـ  شهرقدس
3ـ سکینه اردنـ  بوشهر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  اس��تفاده از روشهاي توانبخشي براي 
درمان اختالل هاي تكلم � پادگان2ـ  باغ 
ش��داد � چه��ار � نوعي پنج��ره و كفش � 
حركات موزون3ـ  بي عار � افس��انه هاي 
باستان درباره پهلوانان � ساز سه گوشه � 
خاندان4ـ  هر يك از بخش هاي جداگانه 
يك مجموعه � دس��تور � كتاب زيگموند 
فرويد5ـ  تسليم كننده عيسي مسيح)ع( 
� ابزاري تبليغاتي � رابط بين المپ و سيم 
برق6ـ  عدس��ي � عدد م��اه � غالم مرد 
� براق كنن��ده كفش و چرم7ـ  ابريش��م 
مصنوعي � نوعي مس��ابقه اتومبيل راني � 
باستاني � جانوري شبيه حلزون8ـ  آرواره 
� ش��يب تن��د و تيز كوه � م��ادر كوروش 
كبي��ر9ـ  بزرگتر � آفت��اب � مخالف هم 
بودن10ـ  نماينده فروش شركتها جهت 
معرفي كاال � از قواي س��ه گانه � شناسه، 
رمز11ـ  عنواني اش��رافي در انگلستان � 
احتمال خطر � آرزوها � ديدني نظامي12 
ـ بيه��وده � يك چهارم س��ه كيلو � برهنه 
� ش��ب13ـ  بيمار شدن � از توابع استان 
س��منان � مرغ افس��انه اي و موهوم14ـ  
در ح��ال حل كردن آن هس��تيد � نمك 
� مجلس نمايندگان روس��يه15ـ  خاك 
كوزه گري � رخت � غذاي آبكي و بي مزه 
را گوين��د � حرف ن��دا16ـ  رنج � رفتار، 
طريقه � رواديد � يار صندلي17ـ  داراي 

هوش زياد � جشن خداحافظي سفر

عمودي:
1ـ  مح��ل نگه��داري و نمايش آثار هنري � پول يا مالي 
را از راه غيرقانوني كس��ب كردن2ـ  قالي � نيس��تي � 
س��از و برگ اس��ب � خانه3ـ  زمينه � واحدي در وزن � 
زناشويي � خرس عرب4ـ  از بيماريهاي مهلك � مخفي 
� متفق، متحد5ـ  امتداد � واحد س��نجش زمين لرزه � 
كيس��ه كاه و جو6ـ  نوعي نمايش � فس��ت فود � عشق 
فرنگي7ـ  پيوند دادن � گوي شيش��ه اي � رسم كننده � 
برداش��تن بزرگ آن عالمت نزدن است8ـ  مقياس و 
آلت سنجش � تنها � بخشنده � عدد ورزشي 9ـ  كتاب 
داس��تان � رغبت � متاع10ـ  بوي رطوبت � بخشي از 
نماز � خش��نودي � دوس��ت11ـ  برادر مشهدي � چاه 
زمزم � نوعي فعل � ش��هري در كش��ور روسيه12ـ  از 
پرندگان � از دروس مدرس��ه � آبگوش��ت ايراني13 
ـ نامي براي مردان � ش��مع و چ��راغ � قطعه در موتور 

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 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

خ��ودرو14ـ  دنب��ال رو � خونبه��ا � از مركبات ترش و 
ش��يرين15ـ  حيوان درازگوش � دستگاه پنچرگيري 
تاير � چهره � تلخ16ـ  ديدار � منفرد � رنگ انگليس��ي 

� نشانه17ـ  به كسي تهمت زدن � ذاتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3730
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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«
  6۰4-771-1762

»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: 6۰4-77۳-۰۰۹6

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

6۰4-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
6۰4-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

6۰4-۹4۹-۰2۰1   
  6۰4-7۰۰-۵61۵  

کالس  نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

استخداماستخدام
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 ۹۰۰ دالر به عالوه غذا و محل اقامت

)وودکرافت - نورت ونکوور(
1572 7۸۰-2۳5-222۹

I am looking for a reliable and empathetic individual 
to take care of my two year old son at my own residence. 

Main duties are:
-Plan, prepare and serve meals for children and  perform 

other housekeeping duties
-Oversee his activities, such as meals and rest periods.
-Maintain a safe and healthy environment in the home

-Instruct children in personal hygiene
-Tend to the emotional well-being of children and support 

their social development
-Organize and participate in activities such as games, 

crafts, reading and outings.
This is a full time position ( Min 32 hrs/week) for at least 
two years.The shifts are rotating including evening and 

weekends. The applicant must be able to communicate in 
English .Speaking Farsi is also highly recommended. Two 

years experience and first aid certification is required.
wage: $16-$18/hr

Please email your resume to maryamgn90@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1571

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

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

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

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1561

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

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

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

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

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

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»


