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مجید محمدی

سرنوشت صدام
 پس از حمله به کویت
 در انتظار پوتین است

از رونــد رخدادهای تجاوز پوتین به اوکراین ســه نتیجه 
می توان گرفت: 1( ارتش روســیه تصور عمومی در مورد 
قدرت آتش و ویرانی آن ارتش برای نتیجه گیری ســریع 
را تبخیر کرد؛ این ارتش غیر از بمباران با موشــک و توپ 
کارایی اندکی برای جنگ زمینــی دارد؛ 2( واکنش مردم 
و دولت اوکرایــن در مقاومت فراتر از انتظــار بود؛ ارتش 
اوکراین یکی از پرهزینه ترین ارتش های جهان را به سرعت 
در پیشــروی خود متوقف کرد؛ و در نتیجه، ۳( این جنگ 
ماه ها طول خواهد کشید. پس از مشاهده رخدادهای این 
دو هفته، برداشت روس ها و غیرروس هایی که چشمان خود 
را نبسته باشند، در مورد پوتین، روسیه، و اوکراین بعد از دو 

هفته، بسیار واقع بینانه تر خواهد بود.
با توجه به همسایگی روســیه و اوکراین و آشنایی ارتش 
روسیه به آن کشور که قبال بخشی از اتحاد جماهیر شوروی 
بوده اســت، فقط یک جنگ یک هفته ای بدون مقاومت 
عمومی می توانست برای پوتین به پیروزی با هزینه ای اندک 
منجر شود، همان اتفاقی که در حمله آمریکا به عراق افتاد. 
آمریکا در سال 2۰۰۳ در عرض سه هفته بغداد را تسخیر 
کرد؛ با توجه به این که تمام تجهیزات نیروی زمینی آمریکا 
می بایســت از سراسر دنیا به کویت منتقل می شد. آمریکا 
بیشتر سربازانش را پس از سقوط صدام در سال های 2۰۰۴ 
تا 2۰۰7 از دســت داد )ســالی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر( و 
نه در حین حمله به عراق و تســخیر آن. پوتین در حمله 
به گرجســتان و اوکراین چنین پیروزی ای نداشته است. 
ارتش روسیه همه نقاط آسیب پذیر خود را بر رقبای خود 
نمایان کرد، و مقاومت در اوکراین اکنون تحکیم شده است. 
پیشروی میلیمتری پوتین در کشوری بسیار بزرگ با منابع 
بســیار کمتر از روسیه مثل اوکراین، ارتش روسیه را برای 

ماه ها در آن کشور زمین گیر خواهد کرد.

ویرانی اوکراین

پوتین با شــرط های غیر قابل قبولی که برای توقف جنگ 
تعیین کرد )غیر نظامی کردن اوکراین، نازی زدایی، که به 
معنای ســقوط دولت اوکراین است، به رسمیت شناخته 
شــدن اشــغال کریمه، و تاسیس دو کشــور مستقل در 
لوهانسک و دونتسک( برای خرد کردن اراده مردم و دولت 
اوکراین حملــه را آغاز کرد. امروزه، بر اثر مقاومت عمومی 
حدود چهل میلیون اوکراینی، هر روز شاهد ویرانی بیشتر 

آن کشور خواهیم بود.

در دو هفته اول، روسیه فقط توانست شهر کرسون را اشغال 
کند و در بقیه شهرها مقاومت ادامه داشته است. به همین 
دلیل، تخریب زیرساخت ها و حمله به مناطق مسکونی ادامه 
داشته است. هرچه پوتین بیشتر زیر فشار قرار گیرد، مناطق 
مسکونی را بیشــتر بمباران و موشک باران خواهد کرد. به 
این دلیل، می توان کشتار ده ها هزار تن از کسانی را که در 

اوکراین می مانند پیش بینی کرد.
کشتن غیرنظامیان یکی از راهبردهای اصلی برای به زانو در 
آوردن ملت هاست. خسارات انسانی در جنگ ها ناگزیر است. 
دولت های غربی در عراق و افغانستان تا می توانستند از این 
خســارات پرهیز می کردند، اما ویرانی شهرها و خسارات 
انسانی بخشی از راهبرد دولت پوتین برای اشغال اوکراین 
بوده است، درست همان راهبردی که در گروزنی و سوریه 

در پیش گرفته شد.

تضعیف روسیه

دو تفــاوت جدی میان حمله اتحاد جماهیر شــوروی به 
افغانستان و حمله روسیه به اوکراین وجود دارد. در رخداد 
اول، اروپای غربی احســاس نمی کرد که موجودیتش در 
خطر است، در حالی که حمله روسیه همه اروپای غربی و 
شرقی را در اروپای بعد از فروپاشی شوروی متحد ساخته 
است. همچنین، در سال 1۹۸۰ اقتصاد اروپا و شوروی در 
حد امروز به هم گره نخورده بود. روسیه از این جنگ کنونی 
خســاراتی بسیار گسترده تر از حمله شوروی به افغانستان 
متحمــل خواهد شــد. فقط با بیرون رفتن شــرکت های 
آمریکایی و اروپایی صدها هزار نفر در روسیه بیکار شده اند 

و خواهند شد.   
ارتش روســیه در حمله به اوکراین نشــان داد که از نظر 
تجهیزات، ارتشی فرسوده و کهنه است. فقط به فیلم های 
خبری که تانک ها و نفربرهای روسی را نشان می دهند نگاه 
کنید. تانک ها اکثرا به دهه های شصت و هفتاد میالدی تعلق 
دارند. این ارتش از نظر فرماندهی نیز به هم ریخته و آشفته 
است. در دو هفته اول، سه ژنرال و چند مقام ارشد در میدان 
جنگ کشته شدند. از حیث تدارکاتی نیز دو عامل فساد و 
نبود برنامه ریزی برای نگهداری تجهیزات، ارتش روسیه را 
زمین گیر کرد. نتیجه این وضع، طوالنی شدن جنگ است. 
جنگ طوالنی هزینه های انســانی و مالی را باال می برد و 
تحمل مردم روســیه را به شدت کاهش می دهد. در جنگ 
آنچه برای مردم کشورها مهم تر از تلفات انسانی و خسارات 

مالی است، برد و باخت است. پوتین نتوانسته است پیروزی 
سریع به دست آورد و مردم را با موفقیت خود راضی کند.

پوتین به دنبال تبدیل شهرهای اوکراین به ویرانه است تا 
اوکراینی مطابق میل خود )»اوکراین آزاد شــده«( شکل 
دهد، اما این امر روســیه را به قدرتــی درجه دوم در دنیا 
تبدیــل می کند. دولت چین که می توانــد پوتین را برای 
برقراری آتش بس تحت فشار قرار دهد، منافع چندانی در 
توقف جنگ ندارد، و به این علت است که این جنگ ادامه 

پیدا می کند تا منابع روسیه را تا حد ممکن بمکد.
تقریبا تمام شرکت های غربی روسیه را ترک کرده و معامله 
با روسیه را متوقف کرده اند. این امر وضعیت صنعتی روسیه 
را به پیش از 1۹۹۰ تنزل خواهد داد. وضعیت بازار ســهام 
در روســیه رقت انگیر بوده اســت، و برخی از سهام باالی 
2۰۰ دالری به صفر تقلیل یافته است. روسیه مانند چین 
زیرســاخت های صنعتی ندارد که غرب بدان ها نیاز داشته 
باشد. اما روسیه به غرب نیازمند بوده است، و پس از خروج 
شرکت ها و کاالهای غربی، روسیه نیز همانند ایران به وارد 
کننده کاالهای چینی بیشتر تبدیل خواهد شد. پوتین دارد 

منابع ذخیره روسیه را به باد می دهد.

شکست هیمنه روسیه

به همان ترتیبی که جنگ طوالنی در افغانســتان هیمنه 
قدرت امپراتوری شر را شکست، جنگ طوالنی در اوکراین 
نیز روسیه پوتین را ضعیف خواهد کرد. پوتین می خواهد 
قدرت امپراتوری شــوروی را احیا کند )بــا اهتزاز پرچم 
شــوروی روی تانک های مســتقر در اوکراین( که این امر 

روسیه را به شرایط فروپاشی شوروی سوق خواهد داد.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پس از دو هفته 
بدین نکته اقرار کرد که جنگ ممکن اســت سال ها طول 
بکشد. جنگ در اوکراین همه کاستی ها و ضعف های ارتش 
روســیه در این ســال ها در عرصه تدارکات و اطالعات و 
تاکتیک را عیان می کند. بنا به گزارش یک مقام اطالعاتی 
آمریکا، روسیه در دو هفته اول تجاوز خود، حدود ده درصد 
از تــوان رزمی خود را از دســت داد. طرح دروغین امکان 
استفاده اوکراین از سالح های شیمیایی و بیولوژیک از سوی 
روسیه، در واقع آماده کردن اذهان برای استفاده پوتین از 
این سالح هاســت. این روند نشــان دهنده این نکته است 
کــه هیوالهای تحت امر پوتین دریافته اند که به ســادگی 

نمی توانند کی یف را تسخیر کنند.
ارتش اوکراین مدعی است که نیروهای روسیه در اوکراین 
طی دو هفته ۸1 هلیکوپتــر، ۳17 تانک، نزدیک به هزار 
خودرو زرهی، 12۰ عراده تــوپ، 2۸ خودرو دفاع هوایی، 
5۶ خودرو راکت انداز، ۶۰ کامیون سوخت رسانی، 7 پهپاد 
عملیاتی و تاکتیکی، و ۳ ناو جنگی از دست داده است. منابع 
مســتقل از انهدام 151 تانک روسیه، حدود ۳۰۰ خودرو 
زرهی، 1۰ هواپیمای جنگنده و 11 هلیکوپتر و همچنین 
انهدام ۴۶ تانک ارتش اوکراین، حدود صد خودرو زرهی، 5 
هواپیمای جنگنده و دو ناو دریایی آن کشور خبر داده اند. به 
همین دلیل، پوتین هشت تن از فرماندهان ارتش را اخراج 
کرده است. اگر اوکراین بتواند تا شش هفته مقاومت کند و 
پوتین به دیوانگی اش ادامه دهد، پیش بینی می شود تا ۳۰ 

درصد دیگر از توان رزمی روسیه از میان برود.
در سه دهه گذشته، روابط اقتصادی اروپا و آمریکا با روسیه 
به شدت افزایش یافته اســت. این امر باعث شده است که 
روسیه هزینه زیادی برای لگد زدن به دموکراسی و امنیت 
در اروپا بپردازد. تحریم ها در یک ســال آینده بسیاری از 
مجاری اقتصادی در روسیه را خواهد بست. درآمدهای نفت 
و گاز روسیه در یک سال آینده به یک سوم و طی سه سال 
آینده به شــدت کاهش خواهد یافت. دوران سرمایه گذاری 
روی کشــتی های یخ شکن، سالح های جدید، و پروژه های 
دهان پرکن و نمایشــی مثل پل بزرگ روسیه به کریمه به 

پایان خواهد رسید.

دیکتاتور شکست خورده و ضعیف شده

وضعیت پوتین بعد از نابودی اوکراین همان وضعیت صدام 
حسین بعد از حمله به کویت خواهد بود. او رهبر کشوری 
در انزوا و تحت تحریم خواهد بود که فقط به علت نداشتن 
بدیــل در قدرت خواهد ماند، تا آن قدر ضعیف شــود که 
برکناری او برای رقبای داخلی اش چندان ســخت نباشد. 
دوســتانی که برای پوتین خواهند ماند، در حد بالروس، 
ایران، سوریه، و حوثی ها خواهند بود. البته جامعه جهانی 
و روسیه برای تضعیف دیکتاتور روسیه و ماشین جنگی آن 

هزینه زیادی پرداخت کرده است و خواهد کرد.

وضعیت پوتین بعد از نابودی اوکراین همان وضعیت صدام حسین بعد از حمله به کویت خواهد بود. 
او رهبر کشوری در انزوا و تحت تحریم خواهد بود که فقط به علت نداشتن بدیل در قدرت خواهد 
ماند، تا آن قدر ضعیف شود که برکناری او برای رقبای داخلی اش چندان سخت نباشد. دوستانی 
که برای پوتین خواهند ماند، در حد بالروس، ایران، ســوریه، و حوثی ها خواهند بود. البته جامعه 
جهانی و روســیه برای تضعیف دیکتاتور روسیه و ماشین جنگی آن هزینه زیادی پرداخت کرده 

است و خواهد کرد.

یک قدم مانده به مرگ
 یا به احیای برجام

مرگ یا زندگی برجام در روزهای آینده مشــخص 
می شود. 12 ماه مذاکره ایران با اعضای برجام و آمریکا 
اکنون به نقطه نهایی رسیده است. جنگ اوکراین و 
اصرار مسکو برای گرفتن تضمین اقتصادی شاید گره 
آخر بود. مسکو اکنون می گوید تضمین هایش را گرفته 
و مانعی بر سر راه برجام نخواهد بود. تهران می گوید 
دو شرطش بالتکلیف مانده اســت. یکی از شروط، 

خروج سپاه از لیست تروریستی است.

از اســفند 1۳۹۹ تا اســفند 1۴۰۰، یک سال گفت وگو 
در سطوح مختلف برای احیای برجام انجام شده است، 
گفت وگویی که در سمت ایرانی، آغازش با همان تیمی 
بود کــه توافق برجــام را در ســال 1۳۹۴ نهایی کرد 
و ادامه اش با گروهی که در 7 ســال گذشــته به عنوان 

مخالفان برجام شناخته می شدند.
در غرب نیز گفت وگوهای احیای برجام شکل مشابهی 
داشت. دموکرات ها با بازگشتشان به کاخ سفید در ژانویه 
2۰21 چنــد ماه را صرف آمادگی بــرای آغاز مذاکرات 
کردند و سپس تیمی با ترکیبی مشابه مذاکرات اصلی 
برجام راهی وین شــدند تا خرابی های خروج از برجام را 

درست کنند و موانع را بزدایند.
اما همان گونه که انتظار می رفت، مذاکرات احیای برجام 
از خود مذاکره برای برجام ســخت تر و چالش برانگیز تر 
شد. تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن گروه مخالفان 
برجام یک گره بزرگ بود. فشار جمهوری خواهان آمریکا 
به تیم مذاکره کننده آمریکایی نیز در 12 ماه گذشته بر 
مذاکرات سایه انداخته است. تیم سیاست خارجی حسن 
روحانی در ماه های آخر کارش تالش کرد علی خامنه ای 
را مجاب کند با سرعت بیشــتر احیای برجام رخ دهد. 
جواد ظریف در فایل صوتی ای که در اردیبهشت 1۴۰۰ 
افشا شد گفت که به مقام های ارشد گفته جهان در حال 
تحول است و باید زودتر به نتیجه برسیم و نباید معطل 

تغییر دولت شد. اما این اصرار و ابرام به جایی نرسید.
مذاکرات احیای برجام پس از تغییر دولت در ایران برای 
5 ماه متوقف ماند. آذرمــاه 1۴۰۰ دوباره مذاکرات آغاز 
شد و شتاب مناسبی هم گرفت ولی در زمانی که همه 
طرف ها در حال نوشتن آخرین سطرها و جاهای خالی 
در توافق بودند، روسیه به اوکراین حمله کرد و مذاکرات 

وین هم به اغما رفت.
روســیه بعد از حمله به اوکراین و ســرازیر شدن سیل 
تحریم های بین المللی شرط گذاشت که باید انتفاعش 
از احیای برجام زیر سایه تحریم های جنگ اوکراین قرار 
نگیرد و خواهان تضمین کتبی است؛ شرطی که اروپا و 
آمریکا آن را بی اساس و فاقد مبنا می نامند ولی نشانه های 
سازش هم از خود نشان دادند. نهایتاً مسکو و تهران اعالم 
کردند که تضمین های کتبی الزم داده شده. غرب این 
مسأله را تأیید نکرده است و در عوض دیگر گزارش ها از 
عقب نشینی مسکو در این زمینه حکایت دارد. ایران در 
عین حال می گوید هنوز دو موضوع حل نشده روی میز 
وجود دارد. یکی حذف سپاه از لیست تروریستی است و 

دیگری تضمینی معتبر برای بهره  بردن ایران از برجام.
به نظر می رســد ســه موضوع در 12 ماه مذاکره برای 
احیای برجام روشن شده باشــد. اولین مورد این است 
که برجام، فعالً و حداقل در سطح دیپلماتیک، چارچوب 
مرجع همه طرف ها باقی مانده است. دوم این که از منظر 
فنی، به دلیل سرعت پیشرفت  برنامه هسته ای ایران، تنها 
مدت زمان کوتاهی به نقطه احتمالی بدون بازگشت باقی 
مانده است. مورد ســوم این است که غرب برای گزینه 
مرگ برجام هم برنامه ریزی می کند و این برنامه ریزی به 

موازات تالش برای احیای برجام انجام می شود.
هفت سال پس از رسیدن ایران و قدرت های جهانی به 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در وین، آن ها در 
تالشــند تا آنچه از آن باقی مانده است را نجات دهند. 
هر دو طرف تردید دارند که آیا می توانند به اهداف خود 
برسند یا خیر. برای واشنگتن، سؤال کلیدی این است که 
آیا با توجه به گسترش چشمگیر برنامه هسته ای ایران، 
به ویژه در یک سال گذشته، می تواند مزایای عدم اشاعه 

توافق اولیه را تضمین کند؟
برای تهران، مســئله این اســت که آیا ایاالت متحده 

می تواند و می خواهد
ادامه در صفحه 14
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته
 وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

روسیه در واکنش به سخنرانی زلنسکی در پارلمان کانادا، 
مقامات اتاوا را تحریم کرد

همان گونه که هفته گذشته اعالم شده 
بود، ولودیمیر زلسنکی، رئیس جمهور 
اوکراین که از زمــان تهاجم نظامی 
روســیه، عالوه بر یک سیاســتمدار 
مردمی به یک رهبر جنگی محبوب 
نیز تبدیل شده است، روز سه شنبه به 
طور مجازی برای نمایندگان مجلس 

عوام و سنای کانادا سخنرانی کرد.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، زلنســکی ضمن درخواست از 
جامعه اوکراینی های مقیم کانادا برای 
حمایت بیشتر از کشور زادگاهشان، از 
کانادا خواست تالش های خود را برای 
متوقف کردن ماشین جنگی مرگبار 
روسیه، بازگرداندن صلح و آرامش به 
اوکراین و حفاظت از اوکراین و اروپا در 

برابر تهدیدهای روسیه افزایش دهد.
نخســت وزیر  اوکراین  رئیس جمهور 
کانــادا را »جاســتین عزیز« خطاب 
کرد و ضمن قدردانی از حمایت های 
کانادا از اوکرایــن خطاب به مقامات 
کانــادا گفت: »تصور کنیــد که اتاوا 
زیر باران بمب است، تصور کنید که 
ونکوور مثل ماریوپل محاصره شــده 
است، تصور کنید که زنان و کودکان 
در تورنتو زیر حمالت و گلوله باران ها 
جان می دهنــد. اوکراین برای خارج 
شــدن از این وضعیــت فاجعه بار به 
حمایت های بیشتر جامعه جهانی نیاز 

دارد.«
زلنسکی از این مســئله ابراز تاسف 
کرد که ناتو به تمایل کشورش برای 
عضویت در این سازمان پاسخ روشنی 

نداده است.
اما مهمترین خواســته زلنســکی از 
دولــت ترودو کــه قبــل از این هم 
بارها مطرح شــده، این بود که کانادا 
و متحدان نظامی اش در ناتو با ایجاد 
منطقه پرواز ممنــوع بر فراز اوکراین 
موافقت کنند و با این کار جلو بمباران 
شهرهای اوکراین توســط روسیه را 
بگیرند. زلنســکی خطاب به رهبران 
اتاوا تاکید کرد: چند موشک و بمب 
دیگر باید شهرهای ما را ویران کند، تا 

چنین تدبیری به اجرا گذاشته شود؟
زلنسکی از ابتدای جنگ در اوکراین 
بارها ملتمســانه چنین درخواستی 
را مطــرح کرده اما ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( آن را نپذیرفته 
و در توجیه مخالفت خود تاکید کرده 
که رویارویی نظامی مستقیم با روسیه 
شعله های جنگ جهانی سوم را روشن 

خواهد کرد.
مالنی ژولی، وزیر امور خارجه کانادا، 
نیز بــا اتخاذ چنین تدبیری مخالفت 
و تاکید کــرد که ناتــو نمی تواند از 
خط قرمزی عبور کند که شــاید به 

قیمت وقوع یک مناقشه بین المللی 
تمام شــود. خانم ژولی در عین حال 
خاطر نشان ساخت که کانادا همچنان 
به کمک های مالی و تسلیحاتی خود 
از اوکراین ادامه خواهــد داد و برای 
تشدید فشــار بر روســیه و منزوی 
کردن هر چه بیشتر پوتین در جهان، 
تحریم های جدیدی علیه این کشور 

وضع خواهد کرد.
اما کاندیس برگن، رهبر موقت حزب 
محافظــه کار کانــادا، در واکنش به 
سخنرانی زلنســکی تاکید کرد که 
اتــاوا و متحدانش باید برای حفاظت 
از حریم هوایی اوکراین بیشتر تالش 
کننــد. به گفته خانم برگــن، اتاوا و 
متحدانش باید دستکم حریم هوایی 
داالن های بشردوســتانه را حفاظت 
کنند تا غیرنظامیان بتوانند در امنیت 

کامل مناطق جنگزده را ترک کنند.
اما ایو-فرانســوآ بالنشه، رهبر بلوک 
کبکــی، در واکنش به اظهارات خانم 
برگن تاکید کــرد: »گاهی در عرصه 
سیاســی، رهبــران جنــاح مخالف 
پیشنهادهایی  و  می زنند  حرف هایی 
می دهند که چندان مسئوالنه نیست 
چرا که قرار نیســت آن ها مسئولیت 
اقدامــات پیشــنهادی خــود را بر 
عهده بگیرند.« بلوک کبکی اساســا 
خواستار آن است که اتاوا حمایت های 
بشردوستانه خود از اوکراین را تقویت 

کند.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکراتیک کانادا، نیز خواســتار 
افزایش کمک های بشردوســتانه به 
اوکرایــن و تشــدید تحریم ها علیه 
والدیمیر پوتین و نزدیکانش شد. به 
گفته آقای سینگ، پوتین برای ملت و 
کشورش اهمیتی قائل نمی شود برای 
ثروت و سرمایه اش اهمیت قائل است.
زلنســکی،  ســخنرانی  پایــان  در 

نمایندگان کانادایی به نشانه احترام از 
جای خود بلند شــدند و برای مدتی 
طوالنــی رئیس جمهــور اوکراین را 

تشویق کردند.
زلنسکی از آغاز جنگ در اوکراین برای 
نمایندگان پارلمان اروپا و انگلیس نیز 
سخنرانی کرده و قرار است فردا برای 

اعضای کنگره آمریکا سخنرانی کند.
اما واکنش ســریع و شدید روسیه به 
سخنرانی زلنسکی در پارلمان کانادا 
نشان داد که رهبران کرملین از اقدام 
اتاوا در دعوت رئیس جمهور اوکراین 
برای ســخنرانی در پارلمان کانادا به 

شدت خشمگین شده اند.
مسکو اعالم کرد ورود ۳1۳ شهروند 
کانادایی از جمله جاســتین ترودو، 
مالنی ژولی و آنیتــا آناند وزیر دفاع 
کانادا و بســیاری از اعضای پارلمان 

کانــادا را بــه خاک روســیه ممنوع 
می کنــد. جو بایــدن رئیس جمهور 
آمریکا و بیــش از ده تن از همکاران 
بایدن نیز با تحریم های مشــابهی از 

طرف روسیه مواجه شده اند.
مالنی ژولی در واکنش به این تحریم ها 
گفت: »این اقدام روسیه برای ما اصال 
غیرمنتظره نیست و ما از مواضع خود 

عقب نشینی نخواهیم کرد.«
وزارت خارجه روسیه تاکید کرد این 
تحریم ها در واقع پاســخ کرملین به 
روس ستیزی اتاوا و تحریم هایی است 
که دولت کانادا علیه سیاســتمداران 

روس اتخاذ کرده است.
رهبر بلوک کبکی نیز وقتی که فهمید 
در فهرســت تحریم های مسکو قرار 
گرفته اســت، در جمــع خبرنگاران 

گفت: »مرسی والدیمیر، مرسی!«

 از اول آوریل 
مسافران ورودی به کانادا نیازی به
 ارائه گواهی تست کووید ندارند

ایرونیا- به گزارش ســی تی وی نیوز  
به زودی، اکثر مسافرانی که وارد کانادا 
می شوند، مجبور نخواهند بود مدرکی 
مبنی بر منفی بودن تست کووید-1۹ 

نشان دهند.
از اول آوریل، دولت فــدرال الزامات 
آزمایش کووید-1۹ قبل از ورود را در 
مرز برای مسافران کامالً واکسینه شده 

لغو خواهد کرد.
مسافران همچنان ممکن است تحت 
آزمایــش PCR تصادفی در فرودگاه 
قرار گیرند و مسافران همچنان باید از 
برنامه ArriveCAN برای وارد کردن 
مدرک واکسیناسیون و سایر اطالعات 

مورد نیاز خود استفاده کنند.
ژان ایــو دوکلوس، وزیر بهداشــت، 
عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل و رندی 
بواسنو، وزیر گردشگری، روز پنجشنبه 
آخرین کاهش محدودیت های سفر را 

اعالم خواهند کرد.
در حال حاضر مســافرانی که کامال 
واکسینه شده اند ، قبل از پرواز برنامه 
ریزی شده یا عبور از مرز زمینی باید 
مدرکی مبنی بر  انجام آزمایش آنتی 

ژن سریع منفی نشان دهند.
این سیاست از اواخر فوریه، زمانی که 
دولت الزام همه مسافران را برای ارائه 
یک آزمایــش PCR منفی طی 72 
ســاعت پس از ورودشان کاهش داد، 

ادامه دارد.
سازمان های مسافرتی و گردشگری 
و شــهرداران شــهرهای مــرزی با 
این اســتدالل که این الــزام توجیه 

علمی ندارد و بار لجســتیکی و مالی 
غیرضروری بر دوش مسافران وارد می 
کند، مدتهاست خواســتار عدم ارائه 

نتیجه تست هستند.
به گفته یک منبع مطلع کانادا تصمیم 
گرفته است این الزام را لغو کند زیرا 
شاخص های اپیدمیولوژیک، از جمله 
نرخ مثبت در مــرز، در “روند نزولی” 
هســتند. هر چند در صورت تغییر 
وضعیت، شــرایط ورود ممکن است 

دوباره تغییر کند.
تأییــد  مــورد  واکســن های 
بهــارات،  آســترازنیکا،  کانــادا: 
فایزر،  مدرنا،  جانسون اندجانســون، 

نوواواکس، سینوفارم و سینوواک.
ماه گذشته، دولت همچنین توصیه 
های مســافرتی خــود را علیه تمام 
ســفرهای بین المللی غیر ضروری 
لغو کرد. الزام به واکسینه شدن کامل 
برای ســوار شــدن به حمل و نقل 
هوایــی، ریلی و دریایی تحت نظارت 
فدرال همچنان به قــوت خود باقی 

است.
در یــک کنفرانس مطبوعاتی در روز 
چهارشنبه، نخســت وزیر جاستین 
ترودو گفت که دولت فدرال به بررسی 
موضوع کاهش ســخت گیری ها در 
مرز ادامه می دهد و خاطرنشان کرد 
به نظر او  “همه کانادایی ها از دو سال 
این همه گیری بســیار خسته شده 
اند. و مشتاق برای بازگشت به حالت 

عادی تا آنجا که ممکن است.

پس گرفتن دو گزارش جعلی توسط »سی بی سی« در مورد کاروان آزادی
مداد- بــه گــزارش تورنتو ســان، 
سی بی ســی دو گزارش منتشر شده 
توســط این رســانه ی دولتی درباره 
کاروان آزادی را بــه دلیل غیرواقعی 

بودن، پس گرفت.
در 2۸ ژانویه مجری شــوی سیاسی 
محبــوب Power and Politics در 
شبکه سی بی سی، در خالل پرسش 
خود از یک میهمان این برنامه ادعا کرد 
که احتمال دخالت نیروهای بیگانه از 
جمله روس هــا در شــدت گرفتن 
اعتراضات موسوم به »کاروان آزادی« 
وجود دارد. در حالی که مشخص شد 
در مدت اعتــراض کاروان آزادی، نه 
دخالت روســیه و نه هیچ دخالتی از 
ســوی هیچ قدرت خارجی دیگری 
وجود نداشته اســت. بازرسان مالی 
همچنین نشانه ای از نفوذ نژادپرستان 
و برتری جویان سفیدپوست در داخل 

کاروان پیدا نکردند.
دومیــن خبر سی بی ســی کــه این 
هفته اصالح شد، شــامل ادعاهایی 
بود که توســط دفتر نخست وزیر و 
وزیر اقتصاد، کریستیا فریلند، مبنی 
بر اینکــه کاروان آزادی بیشــترین 
کمک های دریافتــی اش از خارج از 

کانادا بوده، است.

در دهم فوریه، سی بی سی گزارش داد 
که به طور کامل کمک های اهدایی به 
کاروان آزادی از طریق سرویس آنالین 
 GoFundMe جمع آوری کمک مالی
را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده 
که عمده ی آنها از ســوی خارجی ها 
بوده و حتی تأکید کرد که کمک های 
اهدایی شناسایی شــده توسط این 

شــبکه احتماال تنها کسری از تمام 
کمک های اهدایی توسط افراد خارج 

از کانادا است.
ایــن اتهامــات توســط پلتفرم های 
 GiveSendGo و   GoFundMe
که جمــع آوری کمک های مالی به 
کاروان آزادی را برعهده داشتند، کاماًل 
رد شــده و نمایندگان این پلتفرم ها 
همچنین از سوی دیگر تاکید کردند 
کــه هیچ مدرکــی دال بــر دخالت 
گروه های تروریســتی، نئونازی ها یا 
سایر جنایتکاران شناخته شده، پیدا 
نکرده اند. ادعــای دیگری که در این 
مدت توســط منابــع خبری پخش 

می شد.
حتی بازرسان ضد تروریسم دولت نیز 
نتوانستند نشانه ای از پول غیرقانونی 
که به کاروان اهدا شــده باشد، پیدا 

کنند.
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نرخ تورم کانادا با 5.7 درصد 
اکنون به باالترین حد در 30 سال گذشته رسیده است

ایرونیا- قیمت همه چیــز از بنزین 
گرفته تا مواد غذایی و مسکن  در ماه 
گذشته هم به سرعت افزایش یافت تا 
باالترین میزان تورم در ۳۰ سال اخیر 

در کانادا ثبت شود.
ســازمان آمار کانادا روز چهارشــنبه 
گزارش داد نرخ تورم  فوریه گذشــته 
باالترین نرخ تورم از آگوست 1۹۹1 
تاکنون بوده ولی این رقم چیزی بود 
که اکثر  اقتصاددانان انتظارش را می 

کشیدند.
قیمت انرژی تا حد زیادی عامل اصلی 
افزایش نرخ تورم محسوب می شودو  
بحران جاری در اوکراین تاثیر زیادی 
بر این روند داشت هر چند که جنگ 

در ماه مارچ آغاز شده است . .
قیمت خرده فروشــی بنزین تنها در 
ماه فوریــه ۶.۹ درصد افزایش یافت 
و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

تقریباً یک سوم بیشتر شد.
این آژانس داده ها دلیل افزایش قیمت  
سوخت را ناشی  از »تضاد ژئوپلیتیکی 
در اروپای شــرقی و خاورمیانه و عدم 
اطمینان پیرامون عرضه جهانی نفت« 

دانست.
البته باید در نظر  داشت اعداد و ارقام 
تورمی که روز چهارشنبه منتشر شد،  
شامل جهش قیمت انرژی اوایل ماه 
مارس  و رسیدن بهای نفت به باالی 
1۳۰ دالر در هر بشکه  را شامل نمی 

شود.
قیمت ها در فروشگاه های مواد غذایی 
یکی دیگــر از عوامل مهم بودو اقالم 
غذایی به طور متوسط در فروشگاه ها 
در سال گذشــته 7.۴ درصد گران تر 
شدند. این سریع ترین سرعت افزایش 

برای آن دسته از سال 2۰۰۹ است.
افزایش قیمت انواع نان در ماه  آینده و 
کمبود گندم و کود میتواند به افزایش 
نرخ تورم در ماه جاری کمک کند چرا 
که  درگیری های جاری در اوکراین، 
عرضه محصول گندم هر دو کشور در 
بازارهای جهانی را کاهش داده است. 
روسیه و اوکراین روی هم تقریبا ۳۰ 
درصد از  گنــدم جهان را عرضه می 

کنند.
کانادا هم از تولیــد کنندگان عمده 
گندم اســت و در حالی که محصول 
این کشــور تحت تاثیــر جنگ قرار 
نگرفته اســت، با مشــکالت خاص 
خود روبروســت. شرایط خشکسالی 
در سراسر پریری ها در سال گذشته 
باعث شد محصول گندم کانادا کمتر 
از حد معمول باشد و همین امر باعث 
موجود  محصــوالت  قیمت  افزایش 

حتی قبل از آشفتگی فعلی شد.

لوئیــس بونتورین، یکــی از مالکان 
نانوایی ایتالیایی کلگری، می گوید که 
هزینه های او حتی از سال گذشته که 
قیمتها یک سوم افزایش یافته بودند ، 

بیشتر شده است .
او تاکیــد می کند نگرانی اش تنها از 

بابت گرانی گندم نیست  بلکه  هزینه 
همه چیز از مخمر گرفته تا سرکه و 
حتی مواد بســته بندی مانند جعبه 
های مقوایی و کیسه ها نزدیک به ده 
درصد و یا حتی بیشتر افزایش یافته 

است.

از ماه آوریل 
حداقل دستمزد فدرال به 15.55 دالر 

در ساعت افزایش می یابد

ایرونیا-  وزارت اشــتغال و توســعه 
اجتماعی کانادا )ESDC( اعالم کرد 
از ابتــدای آوریل حداقل دســتمزد 
فــدرال از 15 دالر به 15.55 دالر در 

ساعت  افزایش می یابد.
حداقل دســتمزد فدرال فقط برای 
کســانی که در مشاغل تحت نظارت 
ذولت فدرال کار می کنند، مانند بانک 
ها، خدمات پستی، حمل و نقل بین 
استانی و شــرکت های فدرال اعمال 
می شــود. برای کارمندان شاغل در 
مشــاغلی که توســط دولت فدرال 
مدیریت نمی شوند، حداقل دستمزد 

استانی اعمال می شود.
ESDC می گوید که افزایش حداقل 
دستمزد 55 ســنتی معادل افزایش 
۳.۴ درصــدی نــرخ تورم در ســال 
2۰21 است که توسط اداره آمار کانادا 

گزارش شده است.
در اســتان ها و مناطقی که حداقل 
دســتمزد باالتر از نرخ فدرال دارند، 
دســتمزد باالتــر اعمال می شــود. 
در حــال حاضر، این فقــط در مورد 
Nunavut که حداقل دســتمزد 1۶ 

دالر در ســاعت دارد، صدق می کند. 
یوکان همچنین حداقل دستمزد خود 
را به 15.7۰ دالر در ســاعت در اول 

آوریل افزایش می دهد.
سایر استان هایی که حداقل دستمزدها 
را در اول آوریــل معرفــی می کنند 
نیوبرانزویــک،   ،P.E.I از  عبارتنــد 
نیوفاندلند و البرادور و نوا اسکوشــیا. 
انتاریــو از اول ســال جدید حداقل 
دستمزد خود را به 15 دالر در ساعت 
افزایــش داد. در کبک هم از اول ماه 
می حداقل دســتمزد به 1۴.25 دالر 

خواهد رسید.
با این حال، مدافعان می گویند که این 
افزایش ها بــرای جبران هزینه های 
اولیه زندگی در اکثر شهرهای کانادا 
کافی نیست. بنا به گزارشی که اخیرا 
 Living Wage Canada از ســوی
منتشــر شد،حداقل دســتمزد برای  
باید حداقل 2۰.52 دالر  در ونکوور، 
1۸.۶۰ دالر در کلگری، 22.۰۸ دالر 
در تورنتو و 1۸.۶۰ دالر در اتاوا باشد تا 
هزینه های اولیه زندگی خانواده های 

کارگر را پوشش دهد.

افزایش نیم درصدی تورم اقتصاد کانادا 
به دلیل مالیات بر کربن

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، تیف ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در نامه ای 
به اعضای کمیته دائمی امور مالی مجلس عوام اعالم کرد مالیات بر کربن فدرال 

تورم را تقریباً به میزان نیم درصد افزایش داده است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، در صورت حذف هزینه های مالیات بر کربن از 
شاخص مصرف کننده قیمت سوخت های اصلی شامل بنزین، گاز طبیعی و نفت 
کوره، نرخ تورم ۰/۴ درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر، اگر این سیاست در 
ابتدای سال اجرایی می شد، نرخ تورم ژانویه به جای 5/1 درصد، ۴/7 درصد بود.
مکلم در نامه خود به اعضای کمیته دائمی امور مالی، اظهاراتش در جلسه کمیته 
ســوم مارس را تکرار کرد. وی اظهار داشــت افزایش ساالنه آنچه وی »هزینه 
آلودگی کربن« نامید، هر سال ۰/1 امتیاز به شاخص قیمت مصرف کننده اضافه 
می کند. به عبارت دیگر اگر مالیات بر کربن فدرال افزایش نمی یافت، تورم در 

ژانویه به جای 5/1 درصد، 5/۰ درصد بود.
انتظار می رود دولت فدرال در بودجه بهار امســال به تورم و افزایش هزینه های 

زندگی توجه و رسیدگی خواهد کرد.

این نانوایی ۶۰ ساله خانوادگی 2۰۰۰ 
قرص نان در ســاعت تولید می کند، 
اما به طور مســتقیم بــه مردم نمی 
فروشــد. او تالش کرده است تا حد 
امکان بخشــی از افزایش قیمت ها را 
به خریدارانش منتقل نکند، اما در این 

کار واقعا به مشکل برخورده است.
گذاشــتن غذا روی میز تنها چیزی 
نیســت که  تحت تاثیر موج گرانی 
قرار گرفته اســت . نگه داشتن سقف 
باالی سر نیز دشوارتر از گذشته شده 
و هزینه های سرپناه در سال گذشته 
۶.۶ درصد افزایش یافته اســت. این 
سریع ترین ســرعت افزایش از سال 

1۹۸۳ است.
داگ پورتــر، اقتصــاددان بانــک آو 
مونترال، گفت: اجــاره ها در ابتدا به 
طور قابل توجهی در ســال اول همه 
گیری تعدیل شد، اما در سال گذشته 

افزایش یافته است.
در مقابل موج عظیم گرانی،آمار نشان 
می دهد تعداد کمی از خدمات در 12 
ماه گذشته ارزان تر شده اند. قیمت 
خدمات تلفن در سال منتهی به فوریه 
7.۹ درصد کاهش یافت. دلیل اصلی 
این کاهش، حرکتی بود که در سال 
2۰21 توسط شــرکت های مختلف 
تلفن همراه برای ارائه داده های جایزه 

بدون هزینه اضافی انجام شد.
اما این کاهش قیمت در فوریه 2۰21 
اتفاق افتاد، به این معنی که از این به 
بعد دیگر عاملی در مقایســه ساالنه 

نخواهد بود.
قیمت خدمات مراقبت از کودک  هم 
حداقل در برخی از نقاط کشور ارزان 
تر شــده اســت . پس از ارائه کمک 
هزینه های جدید مراقبت از کودک، 
ماهانه ۳2.۸ درصد در ساسکاچوان و 
1۸.2 درصد در نیوفاندلند و البرادور 

کاهش یافت.

توقف تأیید واکسن کرونا »مدیکاگو« 
توسط سازمان بهداشت جهانی
 به دلیل ارتباط با صنعت تنباکو

مداد- به گزارش سی.تی.وی، یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرد واکسن کووید1۹ مدیکاگو که توسط یک شرکت داروسازی 
کبک ساخته شده است به دلیل ارتباط این شرکت با صنعت تنباکو، به 

احتمال زیاد برای استفاده اضطراری تأیید نخواهد شد.
در حال حاضر این ســازمان درخواســت پیش صالحیت تزریق جدید 
واکسن کویفنز مدیکاگو  )Covifenz Medicago( را با اشاره به روابط 
این شرکت با مجموعه سازنده سیگار فیلیپ موریس اینترنشنال متوقف 
کرده و این احتمال وجود دارد که این واکســن در لیست واکسن های 

استفاده اضطراری قرار نگیرد.
شرکت سرمایه گذاری فیلیپ موریس، یکی از شرکت های تابعه فیلیپ 
موریس اینترنشنال، از سال 2۰۰۸ سهامدار مدیکاگو بوده و حدود یک 
ســوم سهام این شــرکت را در اختیار دارد. البته باید توجه داشت که 
شرکت دارویی میتسوبیشــی تانابه که در ژاپن مستقر است، سهامدار 

عمده مدیکاگو است.
واکسن مدیکاگو اولین واکسن ساخت کانادا و همچنین نخستین واکسن 
کامالً گیاهی است که در دو دوز ارائه می شود. آزمایش های بالینی نشان 
داد این واکسن 7۰ تا 75 درصد در برابر عفونت عالمتی و 1۰۰ درصد 
در برابر نوع شدید بیماری کووید1۹ مؤثر است. اتاوا قبالً 7۶ میلیون دوز 
از این واکسن را به قیمت 17۳ میلیون دالر خریداری کرده بود تا اینکه 
بهداشت کانادا مجوز استفاده از آن را در 2۴ فوریه برای افراد 1۸ تا ۶۴ 

ساله صادر کرد.
کانادا تنها کشوری است که این واکسن را تأیید کرده و انتظار می رود 
در ماه می در دســترس عموم قرار گیرد. ظاهراً این واکســن به دلیل 
گیاهی بودنش در بین برخی از افرادی که از تزریق واکسن های مبتنی 

بر mRNA به طور خاص اجتناب کرده اند، محبوبیت دارد.
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افزایش چندباره نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
 چه تاثیری بر شرایط اقتصادی و اقساط وام مسکن شما خواهد داشت؟

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا در هفته 
نخســت مارچ برای نخستین بار در 
سال جاری نرخ بهره را ۰.25 درصد 
افزایش داد و انتظار می روند این روند 

در ماه های آتی ادامه داشته باشد.
بر اساس پیش بینی بلومبرگ، تا پایان 
سال نرخ بهره شش بار دیگر افزایش  
خواهد داشــت و به این ترتیب باید 
انتظار نرخ بهــره  2.۰۰ درصد را  در 

پایان سال داشته باشیم.
امــا این روند چه تاثیری بر شــرایط 
اقتصادی کشور و اقساط وام مسکن 

خواهد داشت ؟

تورم

بانــک مرکزی کانادا وعــده  داده  با 
احیای اقتصــاد و افزایش نرخ بهره ، 
میزان تورم در کشور به مرور در سال 
جــاری کاهش می یابــد و  با اینکه 
میزان تــورم از 5 درصد عبور کرده ، 
اما بانک مرکزی پیش بینی کرده تا 
اوایل سال آینده نرخ تورم به حدود ۳ 

درصد خواهد رسید.
اما به گفته جنیفر لــی، اقتصاددان 
  ،BMO Capital Markets ارشد در
این امر شــاید مستلزم گذشت زمان 
بیشتری باشد و مردم و کسب و کارها 
باید نــرخ باالی تورم را الاقل تا پایان 

ســال تحمل کنند. : » این امر زمان 
می برد ولی امیدواریم  از بهار مهار نرخ 
بسیار باالی تورمی شاهدش هستیم، 

آغاز شود.”
در مورد رشد اقتصاد ، لی گفت نرخ 
های باالتر باعث عقب نشــینی رشد 
می شود،با این حال پیش بینی می 
کند  تولید ناخالص داخلی امســال 

چهار درصد افزایش یابد.

وام مسکن

میزان ســختی که مالکان از افزایش 
نرخ بهره متحمل می شوند ، به این 
بســتگی دارد که آیا آنهــا وام با نرخ 

متغیر یا با نرخ ثابت دارند.
جیمز لیرد کارشناس وام مسکن در 
انتاریــو در این زمینــه گفت :»تأثیر 
افزایش نرخ بهــره بر نرخ های متغیر 
مستقیم است به این معنا که اگر بانک 
کانادا 1.25 درصد افزایش یابد، باید 
انتظار داشته باشیم که نرخ وام دهی 
اصلی دقیقــاً به همان میزان افزایش 
یابد. بنابراین  تأثیر سریع  روی کسانی 
است که در حال حاضر نرخ متغیری 

دارند.
آنها باید انتظار داشــته باشند که با 
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
کانــادا، نرخ و در نتیجه پرداخت آنها 

افزایش یابد.
در همین حال مالکانی که وام مسکن 
با نرخ ثابت دارند، با سررسیدن نوبت 
تمدید وام و تامین مالی مجدد برسد، 
با نرخ های باالتــری مواجه خواهند 

شد.

مسکن

 RBC رابرت هوگ، اقتصاددان ارشد
Economics گفت: اگر قرار باشــد 
هزینــه وام گیری بــاال رود، کمی از 
میزان تقاضای مسکن کاسته خواهد 
شد اما من معتقدم این امر تنها تاثیر 

حاشیه ای بر بازار خواهد داشت
البته این تاثیــر احتماال تا نیمه دوم 
ســال جاری  و باال رفتــن چند باره 
نرخ بهره احســاس نخواهد شد، زیرا 
مهاجــرت و عرضه محدود همچنان 

عوامل غالب خواهند بود.
“ما انتظار داریم افراد تازه وارد بیشتری 
به دنبال خانه باشند، چه اجاره ای یا 
خریداری شــده باشــد، بنابراین به 
سهام مســکن بیشتری نیاز خواهیم 
داشت. فشار سمت تقاضا ممکن است 
همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین در 
نهایت، افزایش نرخ بهره می تواند بازار 
را تا حــدی غیرفعال کند، اما عوامل 

دیگری نیز در بازی وجود دارد.«

RBC Economics سه افزایش نرخ 
از ســوی بانک کانادا در سال 2۰22 
و ســه افزایش دیگر در سال آینده را 

پیش بینی کرده است.

ارزش دالر کانادا

به گفته بیپــان رای، رئیس بازارهای 
سرمایه CIBC، معموالً نرخ های بهره 
باالتــر به معنای قوی تر شــدن دالر 
کانادا اســت، اما عوامل دیگری مانند 
سیاســت پولی آ«ریکا وجود دارد که 
می تواند منجر به ضعیف تر شدن نرخ 

بهره تا پایان سال شود.
او گفت حداقل چهار افزایش نرخ بهره  
برای فدرال رزرو آمریکا در سال جاری 
در نظرگرفته شده است، و پیش بینی 
می شــود  در پایان سال 2۰22 دالر 
کانادا به نرخ برابری 77 سنت آمریکا 
برســد، اما به احتمال زیاد نوسانات 
زیادی در این مســیر وجود خواهد 

داشت.
رای گفــت: » چیزی کــه برای من 
اهمیت بیشتری دارد ، این نیست که 
نرخ بهره در سال 2۰22 چه تاثیری بر 
بازار خواه داشت ، بلکه اتفاقاتی است 
کــه در بازار مالــی  2۰2۳ و 2۰2۴ 

شاهد خواهیم بود.

افزایش شدید اجاره بها 
در کانادا 

و چالش های طبقه متوسط
بازار مســکن اســتیجاری و مسکن 
تملیکی دو روی یک سکه اند. اما در 
خالل همه گیری، ایــن دو بخش به 
شکل یکسان رشــد نکردند. در این 
برهه از زمان، درحالی که درخواست 
خرید مســکن و قیمــت امالک در 
سراســر کشور به شــکل بی سابقه و 
غیرمنتظره رو به افزایش بود ولی در 
بخش خریدوفروش مسکن استیجاری 
چندان رشد قابل مالحظه ای رخ نداد. 
طبق گزارش اخیر شرکت دولتی وام 
و مسکن CMHC، درخواست مسکن 
استیجاری در ســال 2۰21 هم زمان 
با بازیابی اقتصادی نســبت به سال 
قبل بیشتر شــد. به ویژه در مناطقی 
که نیروی کار جــوان و تازه مهاجران 
اسکان داشتند. اما خوشبختانه افزایش 
درخواست مسکن اجاره ای با افزایش 
عرضه ایــن نوع مســکن همخوانی 
داشت و این مســئله باعث شد بازار 
مسکن اســتیجاری تا حدی متعادل 
شده و نرخ اجاره بها و همچنین نسبت 
خانه های خالی به شرایط قابل قبولی 

برسد.
عرضه مسکن اســتیجاری معموالً از 
دو طریق ممکن اســت. یکی ساخت 
واحدهــای آپارتمانی و مجتمع های 
اجــاره ای اســت و دیگــری ارائــه 
آپارتمان های شخصی کاندومینیم به 
مستأجران. طبق گزارش ها، نرخ خالی 
بودن واحدهای اجاره ای در مجتمع ها 
در سال 2۰21 حدود سه و یک دهم 
درصد بوده است که این میزان تقریباً 
مشــابه به ســال 2۰2۰ ولی بسیار 
بیشتر از ســال های 2۰1۸ و 2۰1۹ 
است. نرخ خالی ماندن این واحدهای 
مســکونی در هالیفاکس، کلگری و 
ونکوور کاهش و در تورنتو و وینیپگ 
افزایش داشته است. در میان دالیل 
متعدد، یکی از دالیل این مسئله رشد 
اقتصــادی کند در تورنتو و به ویژه در 

میان قشر جوان است.
آنچه در تحلیل بازار مسکن اجاره ای 
مســلم است این اســت که اصول و 
مبانی علم اقتصاد مبنی بر توازن میان 
عرضه و تقاضا برابر است. به عنوان مثال 
در دوره اکتبر 2۰2۰ تا اکتبر 2۰21 
حدود چهل و یک هزار خانه و ملک 
اجاره شد. چنین رشــدی در تقاضا 
معموالً اجاره بها را باید به سمت باال 
سوق دهد. درحالی که در همین زمان 
بــا ارائه و عرضه حــدود چهل و یک 
هزار ملک قابل اجــاره، میان عرضه 
و تقاضا تعادلی برقرار شــد که مانع 
از رشــد ســریع اجاره بها شد. در ماه 
اکتبر 2۰2۰ تعــداد واحدهای آماده 
اجاره حدود بیست و شش هزار واحد 
از میزان تقاضا پیشی گرفت و باعث 
شــد روند افزایش اجاره بها به شکلی 
معنی دار کند شــود. ساخت وساز در 
بخش خانه های مسکونی استیجاری 
مهم تریــن عامل در جبــران کمبود 
عرضه اســت و امســال در تورنتو و 
وینیپگ به ترتیب چهار هزار و هزار 
واحد مســکونی برای اجاره ساخته 
شدند که بهبود وضع عرضه در این دو 
شهر شد. بدین ترتیب نرخ خانه های 
خالی در تورنتو به رقم چهار و دو دهم 
درصد رسید که نسبت به سال 2۰2۰ 
بیشتر اســت. همچنین، اگر این نرخ 
را با ونکوور و هالیفاکس، هرکدام به 
ترتیب با یک و دو دهم و یک درصد 
مقایسه کنیم اهمیت این شاخص در 

تورنتو بیشتر نمایان می شود.

بازارهای امالک استیجاری شهرهای 
دانشگاهی که بر اثر همه گیری شاهد 
بودند  دانشــجویان  بی سابقه  خروج 
به تدریــج و با ازســرگیری آموزش 
حضوری و بازگشــت دانشجویان به 
کالس درس به مــرور رونق خواهند 
گرفت. دانشــجویان بین المللی که با 
اجازه تحصیل به کانــادا آمده اند در 
رونق بازار امالک اجاره ای نقش بسیار 
مهمی نسبت به دانشجویان محلی ایفا 
می کنند. بنا بر گزارش دولت، تعداد 
دارنــدگان ویزای تحصیــل از اکتبر 
2۰2۰ تــا اوت 2۰21 حــدود چهل 
و ســه درصد افزایش یافته است. به 
همین دلیل اســت که نرخ خانه های 
خالی در شهرهایی مثل کینگستون 
و لندن در استان انتاریو کاهش یافته 

است.

پیش بینی رشد اجاره بها

به طورکلی، به لطف رشــد قابل توجه 
ساخت امالک اســتیجاری، اجاره بها 
در ســال 2۰21 کمتر از سال 2۰2۰ 
افزایش یافت. به عنوان مثال، در تورنتو 
اجاره به طور متوسط یک و سه دهم 
درصد افزایش یافت که از سال پیش 
به مراتب کمتر اســت. بااین حال این 
مســئله برای تمام مناطق یکســان 
نبوده است. به عنوان مثال، نرخ افزایش 
اجاره بها در شــهرهایی مانند ونکوور 
و هالیفاکس نســبت به سال 2۰2۰ 
بیشتر افزایش یافته است. با بازگشایی 
مشــاغل، به ویژه مشــاغل مرتبط با 
گردشگری و همچنین افزایش تعداد 
دانشجویان خارجی، در آینده نزدیک 
شاهد افزایش چشم گیر تقاضا خواهیم 
بــود که بــا افزایش عرضه مســکن 

استیجاری امید است تأثیری شدید بر 
افزایش اجاره بها نداشته باشد.

خانواده های  برای  چالشی  اجاره بها، 
کم درآمد

در اقتصاد امــروز کانادا گرانی و تورم 
امری اجتناب ناپذیر است. چه به دلیل 
کرونا، چه به دلیل جنگ و چه به دلیل 
تصمیم هــای کالن اقتصادی، قیمت 
اجناس و خدمات همواره به گونه ای رو 
به افزایش است که کارمندان با حقوق 
ثابتشان در مدیریت خرج ودخل ناکام 
می مانند. تحقیقات نشــان می دهد 
که کانادا در یک دهه گذشته بخش 
بزرگی از مســکن قابل استطاعت یا 
affordable rental units را از دست 
داده است. روند ساخت مسکن جدید 
و قابل اســتطاعت برای خانواده های 
با درآمد زیر ســی هزار دالر در سال 
به قدری کند است که این افراد پس 
از چند ســال زندگــی در یک واحد 
مسکونی و رشد اجاره بها مجبورند به 

محلی ارزان تر نقل مکان کنند.
با وجــود افزایش میزان ســاخت و 

عرضه مســکن اجاره ای، اجاره بها در 
مناطق شهری و مرکز کالن شهرها از 
توان بسیاری از خانواده های متوسط 
بیشتر شده است. به عنوان مثال یک 
کارگر یا کارمند با حقوق متوسط در 
شــهر ونکوور که 1۹۸ ساعت در ماه 
کار می کند باید حدود سی درصد از 
حقــوق ناخالص خود را به اجاره یک 
واحد کوچک دوخوابه اختصاص دهد. 
در حالی که همان فرد با شرایط مشابه 
در کبک می تواند با 1۰5 ساعت کار 

مسکنی مشابه را اجاره کند.
مشکل قشر کم درآمد کمبود مسکن 
نیست. بلکه مسکن قابل استطاعت 
کم کم از بازار در حال حذف شــدن 
است. یکی از دالیل آن این می تواند 
باشد که بخش بزرگی از امالک بزرگ 
و مجتمع های اســتیجاری به دست 
اشخاص حقوقی در بخش خصوصی 
اداره می شود و این شرکت ها تعهدی 
نســبت به جامعه و فراهم کردن رفاه 
مردم ندارند. یکــی از روش هایی که 
مسکن ارزان از دست خارج می شود 
نوسازی واحد پس از تخلیه مستأجر 
اســت. قوانین مشخصی در بعضی از 

اســتان ها وجود دارد که به صاحب 
ملک اجازه افزایش اجاره بها به میزان 
دلخواه را نمی دهــد؛ بنابراین، فردی 
که خانه ای را اجاره کرده تا زمانی که 
در آن خانه یا آپارتمان مستقر است 
هرســال درصدی مشخص به عنوان 
افزایــش اجاره بها خواهــد پرداخت. 
به عنوان مثال مستأجری که از سال 
2۰1۰ در یک واحد دوخوابه در یک 
مجتمع استیجاری ساکن است ممکن 
است به عنوان مثال پس از یازده سال 
کمتر از هزار دالر بپردازد، درحالی که 
واحد همسایه که به تازگی نوسازی و 
اجاره شده اســت طبق قرارداد امروز 
باید دوبرابــر این مبلــغ را بپردازد؛ 
بنابراین، مالکان ضرورتی در نگهداری 
مســتأجران قدیمی نمی بینند، بلکه 
بــا تعویض قــرارداد با فــرد جدید 
از محدودیــت مربــوط بــه افزایش 
اجاره بهای ساالنه نیز یکباره خالص 
می شوند. حال ســؤال اینجاست که 
بزرگی کــه هیچگاه  مجتمع هــای 
خدماتشان از حد پایه و متوسط فراتر 
نرفته چرا از مستأجران جدید مبالغی 

زیاد درخواست می کنند؟

طبق تحقیقــات، در سراســر کانادا 
در فاصله ســال های 2۰1۰ تا 2۰1۶ 
تعداد واحدهای قابل اســتطاعت – 
یعنی با اجاره بهای زیر 75۰ دالر – به 
حدود سیصدهزار واحد کاهش یافته 
اســت. از ســوی دیگر، طبــق آمار 
حدود ســی درصد از مــردم کانادا 
یعنی حدود یک کانادایی از هر ســه 
کانادایــی – به عبارتی حدود چهار و 
نیم میلیون خانوار – مســتأجر است. 
همچنین، طبق گزارش شــرکت وام 
و مســکن کانادا CMHC، از ســال 
2۰1۴ تــا 2۰1۹ یعنی قبل از وقوع 
بحران کرونــا، اجاره بها در سراســر 
کانادا به طور متوســط حدود بیست 
درصــد افزایش یافته اســت. این در 
حالی اســت که حقوق کارمندان و 
کارگران به هیچ عنوان چنین رشدی 
را تجربه نکرده اســت. طبق تعریف 
دولت فدرال، مسکنی که از ۳۰ درصد 
حقــوق ناخالص یک خانوار بیشــتر 
باشد به عنوان مسکن گران و غیرقابل 
استطاعت تلقی می شود. بنا به گزارش 
دولت، امروز پرداخت اجاره یک واحد 
دوخوابه در شهرهایی مانند ونکوور، 
تورنتو، هالیفاکس، ویکتوریا، وینیپگ 
و لندن از توان مالی یک فرد متوسط 
که به صــورت تمام وقت کار می کند 

خارج است.

بخش خصوصی به فکر سود است.

همان طور که بازار مسکن کانادا در دو 
سال گذشته شاهد رشد بی سابقه ای 
بود بسیاری از سرمایه گذاران را بر آن 
داشت تا در این بخش سرمایه گذاری 
کنند. بنا به گــزارش بانک مرکزی، 
یک نفــر از هــر پنج نفــر به قصد 
ســرمایه گذاری اقدام به خرید ملک 
می کند. طبق تحقیق دانشگاه واترلو، 
بین بیست تا ســی درصد از امالک 
استیجاری توســط صاحبان تراست 
 REIT سبد سرمایه گذاری امالک یا
تصاحب شده است. رقمی که بالغ بر 
دویست هزار واحد مسکونی است. این 
تراست ها بر سرمایه گذاری بر امالک 
بزرگ و درآمدزا تمرکز دارند و هرساله 
سود حاصل از این سبد سرمایه گذاری 
را میان سهام داران تقسیم می کنند. 
بیشتر ســهام این تراست ها به شکل 
عام در بازار بورس ارائه می شوند. طبق 
آمار، تنها بیست و یک شرکت صاحب 
حــدود هفــده و نیم درصــد از کل 
امالک اســتیجاری در کانادا هستند. 
حال تصور کنید امالکی که برای این 
شرکت ها وسیله سود و سرمایه گذاری 
اســت »خانه« مردم است و پولی که 
این شــرکت ها از این سرمایه گذاری 
عایدشان می شــود بخش مهمی از 
درآمد قشری است که زمینه عدالت 
اجتماعی نســبت به ســایر طبقات 

بی بهره تر هستند.
این شرکت ها با به کارگیری روش های 
مدیریت امالک و با اجرای نوسازی بر 
هریک از واحدهای تازه تخلیه شــده 
مبلغ اجاره را به شــکل ناعادالنه ای 
افزایــش می دهند. ســپس با هزینه 
بخشــی از آن در نوسازی ساختمان، 
حداقل خدمات ممکن را ارائه داده و 
بخش بزرگی از این افزایش بها را به 
شکل هزینه به دولت اعالم می کنند 
تا از معافیت مالیاتی مربوطه بهره مند 
شوند. هرساله هم با ریفایننس کردن 
ملــک موردنظر پول زیــادی معاف 
از مالیات به دســت می آورند و فشار 
پرداخت این وام های سنگین را نیز بر 
دوش مســتأجران می اندازند. حال با 
چنین روش های سودزایی آیا می توان 
خوش بیــن بود که ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی از غم مستأجران آگاه 

آرمین آریانپورباشند؟
منبع: نشریه هفته
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

2017 Honda Accord sport hybrid2013 PORSCHE BOXTER 2018 MERCEDES CLA 250 2019 KIA SOUL LUXURY EV

NOW: $68,566
37,000 km

Was: $70,366

 Stk#H22583A 33,000 km  Stk#B22013
NOW: $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
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Master

None

None

Chris Blake

Tina Michaelidis
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Michelle Abramowitz
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None None
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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

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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 Black

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
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freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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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 
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مهاجران،والدین مجرد و افراد کم درآمد
 بیشتر از سایرین تحت تأثیر سیستم مالیاتی کانادا قرار می گیرند

ایرونیا- گزارش جدید وزارت دارایی  
فدرال نشان می دهد  والدین مجرد، 
خانواده های کم درآمــد و مهاجران 
اخیر بیشتر از سایر گروه های جامعه 
بخشی از درآمدشان را بابت مالیات از 

دست می دهند.
این موضوع درمورد کارگرانی که در 
کبک زندگــی می کنند و افرادی که 
بین ۳5 تا ۴۴ سال سن دارند هم  تا 

حد زیادی صدق می کند.
در برخی موارد، تجزیه و تحلیل فدرال 
نشان داد که این گروه از کارگران به 
احتمــال زیاد 5۰ درصد یا بیشــتر 
از درآمدهای خــود را با مالیات های 
باالتر، بازگرداندن مزایا یا ترکیبی از 

این دو جبران می کنند.
در این گزارش همچنین خاطرنشان 

شده زنان هم  بیشتر از مردان و حدود 
۶۰ درصد یا بیشــتر از درآمد اضافی 

خود را از دست می دهند.
کاترین اســکات، اقتصاددان ارشد 
سیاســت های  کانادایــی  مرکــز 
جایگزین، می گوید این مطالعه به 
با  درخواست های طرفداران مبارزه 
فقر و کســب وکارها برای بازنگری 
گسترده در سیستم مالیاتی اعتبار 

می بخشد.
او گفت که بازنگری ضروری است 
زیرا سیســتم مالیاتی بر اســاس 
سیســتم درآمدی در گذشته  دور 
طراحی شده است و به طور کامل  
ساختار کنونی اقتصاد را  در بر نمی 
گیرد و در میــان مردم عده زیادی 
هستند که  انتخاب های دشواری  
برای کار بیشــتر انجام می دهند 
ولی لزوما درآمد بسیار بیشتری  به 

دست نمی آورند.
بر اســاس داده های ســال 2۰17، 
کارگــران به ازای هــر 1۰۰۰ دالر 
افزایش درآمد، ۳۴1 دالر از دســت 

دادند.
از ایــن مبلغ، حــدود 1۴۶ دالر به 
پرداخت های مالیات بر درآمد فدرال 
باالتر، 2۳ دالر بــه کاهش مزایای 

فدرال مانند مزایای کودکان کانادایی و 
۴5 دالر از مالیــات بر حقوق مرتبط و 
بقیه ترکیبی از مالیات و مزایای استانی 

بود.
بیشــترین ضربه  را  افرادی می خورند 
که  بین 2۴7۳۹ تا ۳۳72۴ دالر درآمد 
داشــتند . این گروه  به طور متوسط   به 
ازای هر 1۰۰۰ دالر درآمد اضافی حدود 
۴1۳ دالر از دست دادند. این میانگین 
درست باالتر از ضرر 1۰ درصد از افراد 

درآمدی بود.
ایــن مطالعه مشــخص کرد نســبت 
کارگــران کم درآمدی کــه 5۰ درصد 
یا حتی  بیشــتر از درآمد اضافی خود 
را  بابــت مالیات از دســت داده اند، دو 
برابر نسبت کارگرانی است که در گروه 

درآمدی باالی کشور قرار دارند.
در این گــزارش تاکید شــده با توجه 
به نتایــج این بررســی ،بخش بزرگی 
از جمعیــت با احتمال از دســت دادن 
نیمی و یا بیشــتر از درآمد اضافی خود 
مواجه هســتندو چنین مسئله ای می 
تواند می توانــد »موانعی برای موفقیت 
سیاســت هایی با هدف افزایش عرضه 

نیروی کار« باشد.
درک اینکــه چگونه تعامل مالیات های 
باالتــر و کاهش مزایا بــر تصمیمات 
کارگران تأثیر می گذارد، سال ها تمرکز 
بوروکرات ها برای راه حل مشکل کاهش 

انگیزه  کار بوده است.
بــه گفته گاریمــا تالــوار کاپور-مدیر 
اندیشکده ضد فقر Maytree-  تعیین 
»نرخ هــای مالیاتی مؤثــر « می توانند 
مســیری را به سیاســت گذاران نشان 
دهند تا مردم را تشــویق به کار بیشتر 

کنند
به باور او  سیاست گذاران باید به دنبال 
راه هایی برای کمک بــه کارگران کم 
درآمد به ویژه در حفظ مزایا باشــند و 
در عین حال وابستگی آنها به بازار کار را 

نیز تقویت کنند.

 آیا خانواده  های کانادایی
 به سوی ورشکستگی می روند؟

در حالی که دفتر آمار کانادا از افزایش 
و رکوردزنــی بدهی های خانواده های 
کانادایی می گوید، در عین حال آماری 
دیگر از همین دفتر حاکی از کاهش 
نرخ بیکاری در این کشــور، به سطح 

نرخ پیش از همه گیری است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
می گوید  کانادا  آمار  »ســی تی وی«، 
نســبت بدهی بــه درآمــد خالص 
خانوارها، در ســه ماهه ی چهارم، با 
افزایــش وام های مســکن و کاهش 

درآمد خالص، رکورد زده است.
این دفتــر خاطرنشــان می کند که 
بدهی اعتباری خانوار نسبت به درآمد 
خالص خانوارها در سه ماهه ی چهارم 
به 1۸۶.2 درصد در مقایسه با 1۸۰.۴ 
افزایش  درصدِی سه ماهه ی ســوم 
یافته است. این امر به این معنی است 
که بــه ازای هــر دالر درآمد خالص 
خانــوار، 1.۸۶ دالر بدهــی اعتباری 

وجود دارد.
درصــد رســیده بــود، در حالی که 
باالترین رکورد قبلی در سه ماهه سوم 

سال 2۰1۸ با 1۸۴.7 درصد بود.
این افزایش در ســه ماهه ی چهارم 
زمانــی رخ داد که بدهــی اعتباری 
خانوارها 1.۹ درصد افزایش و درآمد 
خالص خانوارهــا 1.۳ درصد کاهش 

یافته است.
گفتنی اســت، خانوارها 5۰ میلیارد 
دالر بدهی در ســه ماهــه ی چهارم 
اضافه کردند کــه ۴۶.۳ میلیارد دالر 
وام مسکن و ۳.7 میلیارد دالر وام غیر 

مسکن بوده است.

افزایش شغل و کاهش نرخ بیکاری

همچنیــن در گزارشــی دیگــر از 
»سی تی وی«، آمار کانادا می گوید که 
اقتصاد در ماه فوریه ۳۳7 هزار شغل 
ایجاد کرده که بیش از جبران از دست 
دادن 2۰۰ هزار شغل در ژانویه بوده، 
و بر این پایه نرخ بیکاری به زیر سطح 
قبل از همه گیری کاهش یافته است.

چنین، نرخ بیــکاری در ماه فوریه به 
5.5 درصد در مقایسه با ۶.5 درصد در 

ماه اول سال کاهش یافت.
علت اصلی کاهش نــرخ بیکاری در 
کانادا به علت بازگشــت آن دسته از 
افرادی است که در ماه فوریه  پس از 
اخراج، به دلیل تشدید محدودیت ها 
برای کاهش سرعت گسترش سویه ی 
اومیکــرون، به کار بازگردانده شــده 

بودند.
گفتنی اســت که در هشــت استان 
با کاهش محدودیت ها نرخ اشــتغال 
افزایش یافته است، اگرچه این نرخ ها 

در آلبرتا و نیوبرانزویک ثابت ماندند.
همچنین، این افزایش ها در ماه فوریه 
در بخش هایی که بیشترین آسیب را 
همگانی  بهداشت  محدودیت های  از 
متحمل شــدند، از جمله مســکن و 
خدمات غذایی که 11۴ هزار شــغل 

آفریدند، قابل توجه بود.
آمار کانادا همچنین می گوید نسبت 
جمعیت در ســن کار دارای شغل در 
ماه فوریه به ۶1.۸ درصد افزایش یافته 
که اولین بار است که این نرخ به سطح 

پیش از همه گیری بازمی گردد.
بنابراین، هر چند از یک ســو شاهد 
افزایش بدهی ها و کاهش درآمدهای 
خالص خانوارهای کانادایی هستیم، از 
سوی دیگر با افزایش شغل و کاهش 
نرخ بیکاری روزنه های امید هم دیده 

می شود.

بیش از نیمی از کانادایی ها  به تغییر شغل فکر می کنند
یکی از مهمترین پیامدهای پاندمی 
کرونا که از بیش از دو سال پیش کلیه 
ابعاد زندگی از جمله زندگی حرفه ای 
بسیاری از افراد را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده، این است که درصد باالیی از 
شهروندان کانادایی این روزها به فکر 

تغییر شغل هستند.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، نتایج نظرسنجی جدیدی که 
موسسه »لژه« انجام داده حاکی از آن 
است که بیش از نیمی از شهروندان 
کانادایی در شــش ماه اخیر به تغییر 

شغل خود فکر کرده اند.
طبــق نتایج این نظرســنجی که به 
 Allstate بیمه  درخواست شــرکت 
du Canada صورت گرفته اســت، 
نزدیک به 55 درصد کارگران کانادایی 
اعالم کردند که در شش ماه اخیر به 
امکان تغییر شغل فکر کرده اند. از این 
تعداد 27 درصد گفتند که طی نیم 
ســال اخیر هر هفته بارها به تغییر 
شــکل اندیشــیده و 11 درصد نیز 
گفتند که تقریبا هر روز به این موضوع 

فکر کرده اند.
در میــان افراد رده ســنی 1۸ تا ۳۴ 
ســال، تمایل به تغییر شــغل بسیار 
بیشتر است و برای دو سوم این افراد 
)۶۸ درصد( تغییر شغل یک دغدغه 

مهم و روزمره محسوب می شود.
سه عامل بســیار مهمی که کارگران 
کانادایی خواستار تغییر شغل مدنظر 
قرار می دهند ایجاد تعادل بین زندگی 
حرفــه ای و زندگی شــخصی )۴۹ 
درصد(، برخورداری از ساعات کاری 
انعظاف پذیــر )۳7 درصــد( و امکان 

استفاده از دورکاری )22 درصد( است.
نتایج این بررســی نشان می دهد که 
یکی از بزرگ تریــن چالش هایی که 
کسب و کارها و شرکت های کانادایی 
این روزها با آن روبرو هستند، جذب 
نیروی کار مورد نیاز و حفظ نیروهای 

ماهر و مستعد است.
ریان میشــل، رئیس شــرکت بیمه 
می گویــد:   Allstate du Canada
»کوویــد1۹ و پیامدهــای آن روش 
زندگی افــراد را عمیقــا تغییر داده 
و آن هــا را بــه تالش بــرای یافتن 
فرصت های جدید شغلی که با شرایط 
آن ها ســازگاری بیشتر دارد، ترغیب 
کرده است. در این شرایط کارفرمایان 
نیز برای حفظ تــوان رقابتی خود و 
شــاید حتی برای حفــظ بقای خود 
در بازار کار، چــاره ای ندارند جز این 
که خود را با واقعیات جدید ســازگار 

کنند.«
همچنین  لژه  موسســه  نظرسنجی 
نشــان داد که کارگــران کانادایی با 
توجه به شــرایطی که طی دو سال 
پاندمی داشته اند، از این پس به دنبال 
ویژگی ها و شــرایط خاصی در شیوه 
مدیریت کارفرمایان هستند. از میان 

ویژگی های خــاص مد نظر کارگران 
در نحوه مدیریت کارفرمایان می توان 
به این موارد اشــاره کــرد: ارتباطات 
صادقانه، باز و شفاف با کارگران )5۴ 
درصد(، نگرش منصفانه و بی طرفانه 
با کارگران )۴۰ درصد(، به رســمیت 
شــناختن و ارج نهــادن به عملکرد 
کارگــران )۳7 درصــد( و حمایت از 

آن ها )۳۶ درصد(.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

وزیر مهاجرت: به رغم کاهش
 شمار مهاجران با مهارت باال، 

کانادا کمبودی نخواهد داشت
هرچند در دو ســال آینده از شــمار 
پذیرش مهاجران با مهارت باال کاسته 
خواهد شد، بااین حال وزیر مهاجرت، 
شان فریزر، پافشــاری دارد که کانادا 
نیروی الزم برای پرکردن شغل های 

مورد نیازش را خواهد داشت.
بــه گزارش هفته، به نقل از نشــنال 
پســت، در ماهی که گذشت، فریزر 
نخستین سطح از طرحش را به عنوان 
وزیر مهاجرت به مجلس معرفی کرد 
که در آن پیشــنهاد شده بود که در 
سال آینده ۴۳1 هزار نفر اقامت دائم 
کانادا را به دســت آورند و این امر تا 
سال 2۰2۴ به ۴51 هزار نفر افزایش 

یابد.
بااین حــال، در ســال آینده، شــمار 
مهاجــرت در رده ی مهــارت باالی 
فــدرال کم وبیش به نصف آن چیزی 
که دولت کانــادا پیش تر برنامه ریزی 
کرده بود کاهش خواهد یافت. دولت 
قصد دارد که در این رده ی مهاجرتی 
55 هزار و ۹۰۰ تــن را جذب کند، 
درحالی کــه در اکتبر 2۰2۰ این رقم 
11۰ هزار و 5۰۰ تن پیش بینی شده 

بود.
فریزر اذعان داشــته است که دولت 
کانادا همچنان قصــد دارد مهاجران 
اقتصادی بیشتری را نسبت به گذشته 
بپذیرد، ولی فقط به دلیل همه گیری 

روندی دیگر را در پیش گرفته است.
کاهش در شــمار کارکنــان ماهر به 
سود مســیر مهاجرتی کسانی است 
که اقامت موقتشــان به اقامت دائم 
تبدیل شــده یا خواهد شد، کسانی 
که از پیش در کانادا با روادید کاری یا 
تحصیلی بوده اند. فریزر این را برنامه ای 
هوشمندانه متناســب با همه گیری 

خوانده است.
دولت قصد دارد پرونده ی ۴۰ هزار نفر 
را از طریق این روش در ســال جاری 
و ۳2 هزار نفر را در سال آینده، پیش 
از لغو تدریجی این برنامه در ســال 

2۰2۴، بررسی کند.

این تغییر به معنای دیرکرد بیشــتر 
برای کســانی اســت که در بیرون از 
کانادا و چشم انتظار مهاجرت به این 

کشورند.
طرح فریــزر قبل از حمله روســیه 
بــه اوکرایــن مطــرح شــد. دولت 
مشخص نکرده اســت که چه تعداد 
پناهنده از اوکرایــن خواهد گرفت، 
اما درخواســت های اوکراینی ها را در 
اولویت قرار می دهــد و این امکان را 
برای آنان فراهم می کند که با روادید 
بلندمدت به اینجا ســفر کنند تا به 
آنها امکان کار و تحصیل داده شــود. 
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا، 
117 میلیون دالر بودجه افزوده برای 
رسیدگی به درخواست های رسیده از 

اوکراین در نظر گرفته است.
بااین حال، لئا نورد، مدیر راهبردهای 
کاری اتاق بازرگانی کانادا، گفته است 
که آنان به طــور کامل از تالش های 
دولت برای افزایش ســطح مهاجرت 
پشتیبانی می کنند. او افزوده است که 
آنــان از برنامه ی کاهش مهاجرت در 
طبقه ی اقتصادی به سود کسانی که از 
پیش در کانادا بوده اند شگفت زده اند. 
او خاطرنشان کرده است که کانادا به 
هر دو دسته از این مهاجران نیازمند 
است؛ چراکه صنعت کانادا با کمبود 
نیروی کار روبه روســت و دولت باید 
همچنان درهای این کشور را به روی 

جهانیان باز کند.

مادری ایرانی مبارزه  ای قانونی را برای
 آوردن دختر و نوه  خود به کانادا آغاز کرده است

یک زن ایرانی در ساســکاتون کانادا 
امیدوار اســت که با توسل به دادگاه 
بتواند دخترش را به عنوان پناهنده به 

کانادا بیاورد.
به گزارش هفته، به نقل از ســی.بی.

سی، گفته شده اســت که دختر او، 
با نام مستعار »ناهید«، قربانی تجاوز 
جنسی است و وکیل او نیز درخواست 
محرمانه بودن پرونده را به دادگاه ارائه 

کرده است.
بــرای ســال ها، اداره شــهروندی و 
مهاجــرت کانــادا درخواســت های 
متعــددی را بــرای آوردن ناهید به 
کانــادا رد کــرده و مــادرش، با نام 
مستعار »ثریا«، را ناامید کرده است. 
ثریا می گوید: »دست به دعا هستم و 

چشم انتظار مهربانی دولت کانادا.«
ناهید که هم اکنون از ایران به ترکیه 
فرار کرده اســت و در آن جا به عنوان 
زندگی می کنــد، می گوید  پناهنده 
زمانی که در ایران بوده خانواده اش به 

او آزار رسانده و به او تجاوز کرده اند.
ناهید پس از بارداری احساس کرد که 
ماندن در ایران برایش امن نیست و به 

همین علت از ایران فرار کرد.
ثریا می گوید که نوه اش مشــکالت 
سالمتی بســیاری دارد که ناشی از 
عفونتی اســت که از نوزادی داشته 

اســت. این کودک چهارساله اکنون 
نمی تواند صحبت کند یا غذای جامد 

بخورد.
در ایــن میان، هفته گذشــته وکیل 
ناهید درخواستی غیرعادی به دادگاه 
فــدرال کانادا ارائه کــرد. وکیل او از 
قاضی درخواست کرد که پرونده را از 
دست اداره مهاجرت خارج کند و در 
این پرونده خود تصمیم گیری  مورد 

کند.
وردا شازادی میگن، وکیل دادگستری، 
می گوید: »ما می خواهیم کسی به این 
موضوع نگاهی واقعاً بی طرفانه داشته 

باشد.«

به گفته خانواده ی ناهید، دولت کانادا 
در اجازه ورود دادن به او مردد است، 
چراکه او در شــرکت پدرش در ایران 
کار می کرده است، شرکتی که شاید 
در کســب وکاری که مربوط به دور 
زدن تحریم ها باشــد به ایران کمک 

کرده باشد.
مادرش می گوید که ناهید زمانی که 
کار می کــرد، روی صندلی در دفتر 
می خوابید و اجازه نداشــت حساب 

بانکی داشته باشد.
خانــواده ناهید گفته اند که او مجبور 
شده بود در آن شرکت کار کند و البته 
فقط کارهای کوچک اداری و خدمات 

سرایداری انجام می داده است.
شــازادی میگن، وکیل دادگستری، 
می گوید که دولت کانادا هرگز نگفته 
است که علت اجازه ی ورود به ناهید 
ندادن مربــوط به این کســب وکار 

می شود.
او افزوده است که ممنوعیت ورود زنی 
که قربانی آزار و اذیت اســت در روح 

قانون نیست.
میگن باور دارد که این مورد می تواند 
پیشینه ای شود که سیستم مهاجرتی 
کانادا ]بر آن پایه[ از زنان آسیب پذیر 

محافظت کند.

وعده های ترودو به پناهجویان باید با عمل همراه باشد،
 اتاوا برای پناه دادن به اوکراینی ها، نباید افغان ها را فراموش کند

به گزارش هفته، سرمقاله نویس لودووار 
نوشــت: با آغاز جنــگ در اوکراین، 
دولت ترودو ضمن اعالم آمادگی برای 
پذیرش پناهجویان اوکراینی، دو راه 
پیش پای آن ها گذاشت: اول اعطای 
مجوز به آن ها برای ســفر اضطراری 
به کانادا و دوم تســریع روند وحدت 
خانواده ها که می تواند به اخذ اقامت 

دائم برای آن ها منجر شود.
در خصوص راه اول شــان فریزر، وزیر 
مهاجرت، پناهجویان و شــهروندی 
کانادا، از اجرای یک برنامه ویژه خبر 
داده که به گفته وی با وضعیت کامال 
ویژه اتباع اوکراین مطابقت می کند. 
البته اوکراینی ها به معنای دقیق کلمه 
پناهجو نیستند چرا که اکثر آن ها که 
در خاک کشــورهای دیگر از جمله 
کانادا اســکان داده می شــوند، قصد 
ندارند برای همیشه به در این کشورها 
بمانند. از ابتــدای جنگ در اوکراین 
بیش از دو میلیون نفر به کشورهای 
همسایه به ویژه لهستان، مجارستان، 
مولــداوی، رومانی و اســلواکی فرار 
کرده انــد به امید این کــه بتوانند با 
خروج اشغالگران روس از کشورشان 
و آرام شــدن اوضاع به خانه هایشان 

بازگردند.
پناهجویان اوکراین به محض ورود به 
کانادا، مجوز کار باز یا مجوز تحصیل 
می گیرند و اجازه خواهند داشــت به 
مدت دو سال در کانادا زندگی کنند 
و از حمایت های جامعه اوکراینی های 
مقیم کانادا که جمعیتشان حدود 1.۴ 
میلیون نفر اســت، برخوردار شوند. 
اولین مهاجران اوکراینی در اواخر قرن 
بیستم وارد خاک کانادا شدند بنابراین 
نیازی به گفتن نیست که پیوندهای 
تاریخــی مهمی ملــت اوکراین را به 

کانادا پیوند می دهد.
کانادا-اوکراین  اضطراری  سفر  مجوز 
نســبت به روند صدور روادید بسیار 
ساده تر و ســریع تر است. با این حال 
اتاوا از کلیه اشــکال نظارت و کنترل 

از جمله بررســی سوابق و تحقیقات 
امنیتی افرادی که از این مجوز استفاده 
می کنند، چشم پوشی نمی کند. وزیر 
مهاجرت فــدرال تاکید کــرده که 
پناهجویان اوکراینی فقط باید یک فرم 
ساده را پر کرده و داده های بیومتریک 
خود را ارائه کنند. با این حال الزامات 
مربوط به ویزا همچنان به قوت خود 
باقی اســت و همین مسئله موجب 
انتقاد و ابراز تاســف انجمن وکالی 
مهاجرت کبک و ســه حزب مخالف 
شــده است. اما اتاوا نیز در این زمینه 
نگرانی ها و دالیل خاص خود را دارد. 
دولت فدرال نگران آن است که مبادا 
افراد وابســته یا وفــادار به حاکمیت 
روســیه که در مناطق جدایی طلب 
دونباس با ارتش اوکراین جنگیده اند، 
در پوشش پناهنده اوکراینی به کانادا 
بیایند. بنابراین به گفته شــان فریزر، 
اتخاذ تدابیر احتیاط آمیز در این زمینه 
الزم اســت چرا که بایــد بدانیم چه 

کسی را به کشورمان راه می دهیم.
اما آن چه غیرقابل قبول می باشــد، 
فدرال  مهاجــرت  وزارت  بی توجهی 
کانادا است که با سکوت دیگر نهادهای 
مســئول از جمله وزارت امور خارجه 
تشدید شده است. تعهدات سیاسی 
باارزش اتاوا با کاغذبازی های بیهوده و 
پیچ و خم های اداری که پناهجویان 
با آن ها روبرو می شوند، اصال جور در 
نمی آید و نتیجه اش جز انباشته شدن 
ناکامی ها و خلــف وعده های دولت 
چیز دیگری نخواهد بود. مشکالت و 
دردسرهایی که یک شهروند کانادایی 

به نام »لوک شنیه« در اوکراین با آن ها 
مواجه شد، این وضعیت را بهتر نمایان 
کرد. آقای شنیه با گذشت بیش از دو 
هفته از درخواست ویزا )که به گفته 
دولت روند صدور آن برای اوکراینی ها 
تسهیل شده است( باز هم نتوانست 

با همسر اوکراینی اش به کانادا بیاید.
دولت ترودو همچنین برای پذیرش 
پناهجویان اوکراینی هیچ ســقف و 
محدودیتی تعیین نکرده اســت هر 
چند دست کم فعال هجوم پناهجویان 
اوکراینی به کانادا پیش بینی نمی شود 
چــرا کــه آوارگان اوکراینی منتظر 
هســتند هر چــه زودتــر جنگ در 
کشورشــان پایان یابد تــا بتوانند به 
زادگاه خود بازگردند. اما چه کســی 
می داند که تحــوالت اوکراین در چه 
مسیری پیش خواهد رفت؟ کسی چه 
می داند که آیا تجاوز نظامی روســیه 
به اوکراین با اشــغال طوالنی مدت 
این کشــور و سرکوب همراه نخواهد 
شد؟ هیچ بعید نیست که در صورت 
تداوم مناقشــه اوکراین، بسیاری از 
آوارگان اوکراینــی در نهایت چاره ای 
جز پناهنده شدن به کشورها دیگر از 

جمله کانادا نداشته باشند.
اما پناهجویان اوکراینی تنها کسانی 
نیســتند که از بی نظمی و بی خیالی 
مقامات وزارت مهاجــرت کانادا رنج 
می کشند. جاستین ترودو در مبارزات 
انتخاباتی خود وعده داد که شــمار 
پناهجویان افغان در کانــادا را از 2۰ 
هزار به ۴۰ هزار نفر برساند. این قولی 
است که دولت ترودو نتوانسته است 

به آن عمــل کند و قطع به یقین در 
نهایت نیز موفق به تحقق آن نخواهد 
شد. هفته گذشته لودووار اعالم کرد 
که از زمان به قدرت رســیدن دوباره 
طالبــان در افغانســتان تنها 7۸۸5 
پناهجوی افغان وارد کانادا شــده اند. 
گلوبال اند میل قصه پرغصه بسیاری از 
پناهجویان افغان را روایت کرده است 
کــه با هزاران امید و البته با کوهی از 
مشکالت خود را به اوکراین رسانده اند 
تا به کانادا بیایند اما تهاجم روسیه به 
اوکراین وضعیــت آن ها را پیچیده تر 

کرد.
با  جاوید حقمال، پناهجــوی افغان 
دوازده عضو خانواده اش از اواخر اوت 
منتظر است تا وزارت مهاجرت کانادا 
تقاضای پناهندگی او و نزدیکانش را 
بررســی کند و به آن ها پاسخ دهد. 
در مدتی کــه نیروهای نظامی کانادا 
در افغانستان مستقر بودند جاوید به 
عنوان مترجم به آن ها خدمت کرده 
است. او و خانواده اش از خشم، نفرت 
و کینه توزی طالبان فرار کردند اما در 
اوکراین هم گرفتار آتش زیاده خواهی 

پوتین و نظامیانش شدند.
دولت ترودو در ابراز احساســات زیبا 
اســتاد اســت اما باید بداند که اگر 
این ابراز احساســات قشنگ و اهداف 
و نیات بشردوســتانه ای که از آن دم 
می زند با اقدامات جدی و سریع همراه 
نشود، موجب ناامیدی و سرخوردگی 
انسان هایی می شود که برای رسیدن به 
این مرحله سختی های زیادی کشیده 

و مرارت های زیادی چشیده اند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«
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خ��ل ر���ی 

خانواده �رگ �فاری و ر���ی

قتل میالد رحیمی؛ 
خالفکار معروف در بریتیش کلمبیا 

و عضو گروه تبهکاری »سازمان ملل«

پلیس بریتیش کلمبیا اعالم کرد که 
قربانی تیراندازی مرگبار در روز جمعه 
در در نورت ونکوور، یک گانگســتر 
معروف به اسم میالد رحیمی است. 
رحیمی ۳۴ ساله، ایرانی تبار است و 
با یک گروه تبهکاری معروف به اسم 
»ســازمان ملل« در بریتیش کلمبیا 
ارتباط داشــته است. پلیس احتمال 
می دهــد که آقای رحیمــی، قربانی 
درگیری بین باندهــای خالفکار در 

ونکوور شده باشد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
ســی تی وی، آقای رحیمــی حدود 
ساعت 1۴ و ۴5 دقیقه در سوپراستور 
Real Canadian در حوالــی بلوار 
سیمور با شلیک گلوله زخمی شد و 
با وجود آنکه با سرعت به بیمارستان 
منتقل شد، به دلیل شدت جراحات 

جان باخت.
قبال هم رحیمی در ســال 2۰۰۸ در 
رابطه با پرونده یک آدم ربایی خشونت 
آمیز در ونکوور دســتگیر شد، اما به 
طور موقت، اتهامات آن پرونده علیه 

رحیمی به حالت تعلیق درآمده بود.
»لیندســی هاتون« از واحد نیروهای 
ویژه پلیس بریتیش کلمبیا می گوید: 
»میالد رحیمی، فردی اســت که به 
مدت طوالنی با یک باند خالفکار به 
اسم ســازمان ملل و برخی باندهای 
تبهــکاری دیگــر در کانــادا ارتباط 
مداوم داشته اســت. حل این پرونده 
به تحقیقات بسیار پیچیده و طوالنی 
نیاز دارد و ده ها افسر پلیس را درگیر 

خواهد کرد.«
در ویدئویی که به دست پلیس رسیده 
اســت، یک مزدا با رنگ آبی تیره با 
سرعت از محل تیراندازی فرار می کند 
که پلیس فکر می کند این تیراندازی 
از این خودرو انجام شده است. پالک 
این خودروی مزدا هم متعلق به یک 

خودروی سرقتی بوده است.
پلیس بریتیش کلمبیا از همه افرادی 
که روز جمعه بین ساعت 1۴ و ۳۰ تا 
15 در حوالــی Superstore یا بلوار 
 Mount Seymour سیمور یا منطقه
Parkway بوده  اند، درخواست کرده 
که اگر خودرویشــان دارای دوربین 
فیلمبرداری اســت، با پلیس تماس 
بگیرند تا سرنخی برای این قتل پیدا 

شود.
چند هفته قبل هم »کانر وینســنت 
دمونتــه« شــهروند ایرلندی تبار که 
رهبر باند خالفکاری »سازمان ملل« 
در بریتیش کلمبیا شناخته می شد، 
به جرم قتــل در قلمروی پورتوریکو 
توســط ماموران آمریکایی دستگیر 
شد. طبق گفته پلیس، تعدادی ایرانی 
هم عضــو این باند بزرگ خالفکار در 
بریتیش کلمبیا با نام »سازمان ملل« 
بودند. آنها از این جهت این اســم را 
روی باند خالف خود گذاشــته بودند 
که اعضای این باند بزرگ در بریتیش 
کلمبیا، از ملیت های مختلفی از جمله 
کانادایی های اروپایی، ایرانی ها، افراد با 
ملیت آسیایی و آسیای شرقی تشکیل 

می شد.
البته این باند خالف از اسامی دیگری 
مثــل »کانادا یونایتد« یــا »کانادین 
یونایتد« هم استفاده می کرد. این باند 
خالف که مرکز اصلی فعالیتشان در 
ونکوور بود، در سال های اخیر توانسته 
بودند که دایره نفوذشــان را به سایر 
مناطق کانادا هم توسعه بدهند. این 
باند خالف که میالد رحیمی هم عضو 
آن بود، نام دیگرشــان را GUNS به 
معنی تفنگ ها هم گذاشته بودند. با 
دســتگیری رهبر آنها پلیس امیدوار 
است بتواند ســایر اعضای این باند را 

هم دستگیر کند.

پیش بینی تاخیر بیشتر در پرونده های مهاجرتی
 با تمایل کانادا به سمت مهاجران سرمایه گذاری

 و ورود پناهندگان اوکراینی

مداد- به گزارش نشنال پست، شان 
فریزر، وزیر مهاجرت فدرال اعالم کرد 
دولت قصــد دارد مهاجران اقتصادی 
بیشتری را نسبت به گذشته بپذیرد. 
وی در مــاه گذشــته طرحــی را به 
پارلمان معرفی و پیشنهاد کرد و آن 
این است که در سال آینده ۴۳1 هزار 
نفر اقامت دائم دریافت کنند که این 
تعداد تا ســال 2۰2۴ بــه ۴51 هزار 

افزایش خواهد یافت.
امــا ظاهرا در دو ســال آینده، تعداد 
مهاجران بــا برنامه ی »نیــروی کار 
ماهر« Skilled Worker در ســطح 
کشور تقریباً نصف آن چیزی خواهد 
بود کــه دولت قبالً برنامه ریزی کرده 
بود. دولت قصد دارد 55 هزار و ۹۰۰ 
نفر را در این رده جذب کند، در حالی 
کــه در اکتبر 2۰2۰، تعداد مهاجران 
جذب شــده را 11۰ هزار و 5۰۰ نفر 

پیش بینی کرده بود.
عالوه  بر  ایــن، دولــت در نظر دارد 
پیش از لغــو تدریج برنامه مهاجرتی 
ســرمایه گذاری که در ســال 2۰2۴ 
اتفاق می افتد، در سال جاری ۴۰ هزار 
نفر و در ســال آینده ۳2 هزار نفر را 
از طریق این برنامه مهاجرتی جذب 
کند. این تغییر به معنای تاخیر بیشتر 
برای افرادی در خارج از کانادا اســت 
که مدت هاست در صف انتظار برای 

مهاجرت به کانادا صبر کرده اند.
از سوی دیگر و با باال گرفتن موضوع 

 مدیر عامالن بانک ها در کانادا
 100 برابر کارمندان خود دستمزد می گیرند

افزایش شــکاف درآمــد بین مدیر 
عامالن بانک ها و موسســات مالی و 
کارمندان آن ها در کانادا روندی است 
که ظاهرا نقطــه پایان ندارد. افزایش 
ســود بانک های بزرگ کانادا در سال 
امتیازات  گذشته برای مدیران آن ها 
و منافع زیادی به همراه داشته است 
اما جنبه منفی قضیه این اســت که 
این اتفاق، شکاف درآمد بین مدیران 
بانک ها و کارمندان آن ها را که پیش از 
این هم کم نبود، عمیق تر کرده است.

به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، این اطالعات نتیجه محاسبه 
نسبت دســتمزد مدیران موسسات 
مالی بزرگ کانادایی است که »جنبش 
آمــوزش و دفــاع از ســهامداران« 

MÉDAC انجام داده است.
ویلی گنیون، مدیر مداک، می گوید: 
»این که دستمزد مدیران بانک ها باال 
باشد، به هیچ وجه عجیب و غریب و 

دور از تصور نیست اما این که سطح 
درآمد و مزایای آن ها بیگانه با واقعیات 
موجود باشد، پذیرفتنی نیست. اولین 
واقعیت برای مدیریت یک بانک باید 
سطح درآمد آن هایی باشند که برای 

همان بانک کار می کنند.«
امکان  دســتمزد  نســبت  محاسبه 
مقایسه میزان درآمد مدیر عامل یک 
شرکت یا یک بانک را با درآمد متوسط 
)شامل پاداش و مزایا( کارمندان همان 

شرکت یا بانک میسر می کند.
نتایج چنین محاسبه ای نشان می دهد 
کــه آقای لوئی واشــون، مدیر عامل 
»نشــنال بانک«، تا اکتبر گذشــته 
ســاالنه 1۰ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر 
درآمد داشته اســت. به عبارت دیگر 
درآمد آقای واشــون در سال گذشته 
۹۳ برابر بیشــتر از متوســط درآمد 
)115 هــزار و 17۶دالر( کارمنــدان 

نشنال بانک بوده است.
برای مقایســه می تــوان به وضعیت 
دســتمزد مدیر عامــل و کارمندان 
موسســه مالی دژاردن اشاره کرد که 
اختالف بین آن ها این اندازه فاحش 
نیست. آقای گی کورمیه، مدیر عامل 
موسســه دژاردن ســال گذشته ۴ 
میلیون و ۳7۰ هزار دالر درآمد داشته 
و درآمد ماهانه آن ۴7 برابر بیشتر از 

کارمندان زیردستش بوده است.
اما وقتی صحبت از شکاف درآمد بین 
مدیران بانک هــا و کارمندان مطرح 
می شــود، موارد به مراتب وخیم تر از 

نشنال بانک نیز وجود دارد. به عنوان 
مثــال بهارات مصرانــی، مدیر عامل 
بانک تی.دی کاناداتراســت با درآمد 
1۳ میلیون و 5۰۰ هــزار دالری در 
سال گذشته، ۹۸ برابر میانگین حقوق 
)1۳7 هــزار و ۸۰۳ دالر( حدود ۸۹ 
هزار کارمند خود پول دریافت کرده 

است.
با این همه، بیشــترین شکاف درآمد 
بین مدیران و کارمنــدان مربوط به 
»بانک اسکوشیا« است. بریان پورتر، 
مدیر عامل بانک اسکوشــیا ســاالنه 
12 میلیــون و 75۰ هزار دالر درآمد 
دارد که 12۸ برابر بیشــتر از درآمد 
متوسط کارمندان این بانک )۹5 هزار 
و ۸2 دالر( اســت. با این حساب باید 
گفت که اسکوشــیا همه رکوردهای 
شکاف درآمد در بخش بانکی کانادا را 

شکسته است.

اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟

ویلی گنیون می گویــد بخش قابل 
توجهی از ۸۹ هــزار و 5۰۰ کارمند 
بانک اسکوشیا در کشورهایی زندگی 
می کنند کــه دســتمزدها در آنجا 
پائین تر است. اما این که این افراد کجا 
زندگی می کنند و تعدادشان چند نفر 
است، دستکم فعال برای همه ما یک 

معماست.
محاســبات مداک نشان می دهد که 
اگر نسبت درآمد کارکنان اسکوشیا 
خارج از کشور را لحاظ نکنیم، باز هم 
مدیر عامل این بانک هرساله ۹۰ برابر 
کارمندان کانادایی آن حقوق می گیرد.
* ایــن داده ها که توســط جنبش 
آموزش و دفاع از سهامداران )مداک( 
ارائه شده است، نشــان می دهد که 
مدیــر عامــالن بانک ها چنــد برابر 
درآمد متوسط کارمندان خود حقوق 

می گیرند.

آوارگان اوکراینی، کانادا اعالم کرده که 
درخواست های مهاجرتی اوکراینی ها 
را در اولویت قرار می دهد و این امکان 
را برای اوکراینی ها فراهم می کند که 
با ویزای طوالنی مدت به اینجا ســفر 
کرده و امکان کار و تحصیل داشــته 
باشند. نخست وزیر جاستین ترودو، 
117 میلیون دالر بودجه اضافی برای 
اوکراین  به درخواست های  رسیدگی 
اعالم کــرد اما مشــخص نکرده که 
چه تعداد پناهنده از اوکراین خواهد 
پذیرفت. این موضوع نیز به شــکل 
اتوماتیک بخش بزرگــی از ظرفیت 
سیســتم مهاجرتی کانادا را به خود 

مشغول خواهد کرد.
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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

بالیی که »همه گیری«
 بر سر سالمت روان 

کانادایی ها آورد
مــداد- به گزارش ســی بی ســی 
ســالمت روان کانادایی هــا طی دو 
سال همه گیری کووید-1۹ به شدت 
آســیب دید. همچنین نظام سالمت 
روان کانادا که پیــش از همه گیری 
با مشکالتی اساســی در زمینه ارائه 
خدمــات روبــرو بود نیز با فشــاری 

دوچندان روبرو شد.
مطالعه جدیدی که توســط موسسه 
نظرسنجی اگنوس راید و سی بی سی 
صــورت گرفته نشــان می دهد 5۴ 
درصد از کانادایی ها می گویند سالمت 
روان آنها طی دو ســال گذشته بدتر 
شده است و در این میان، زنان بیشتر 

از مردان با این آسیب ها روبرو بودند.

۶۰ درصــد از زنان 1۸ تا ۳۴ ســاله 
اعالم کردند ســالمت روان آنها طی 
دوره همه گیری بدتر شده است. این 
رقم برای زنان ۳5 تا 5۴ ساله به ۶۳ 

درصد می رسد.
مطالعــه دیگری که توســط انجمن 
سالمت روان کانادا و دانشگاه بریتیش 
کلمبیا انجام شده، تصویری مشابه از 
وخامت وضعیت ســالمت روان طی 

دوره همه گیری ترسیم می کند.
بســیاری از کانادایی ها نگران آینده 
درصد   ۶۴ هســتند.  پســاکرونایی 
می گفتنــد نگــران پدیدار شــدن 
ســویه های جدید در آینده هستند 
که این وضعیــت می تواند به معنای 

بازگشت دوباره محدودیت ها و ایجاد 
مشکالتی جدی برای سالمت مردم 
باشــد. 57  درصد از پاسخ دهندگان 
می گفتند کووید-1۹ در ســال های 

آینده نیز همچنان در زندگی ما حضور 
خواهد داشت. این در حالی است که 
بر اســاس مطالعات صــورت گرفته، 
فشار روانی، اندوه و آسیب های روانی 

وارده طی همین دو سال همه گیری 
تا پایان عمــر، گریبان گیر  می تواند 

بسیاری از کانادایی ها باشد.
مدیرعامل انجمن سالمت روان کانادا 
ضمن تاکید بر اینکه در دو سال اخیر، 
کانادایی ها حسابی از محدودیت ها و 
مختلف، خســته شده اند  فشارهای 
می گوید: »با اســترس مزمنی روبرو 
هســتیم که مدت ها همراه بسیاری 
از مردم بوده اســت. مردم احســاس 
می کنند آینده اصال مشخص نیست 
و نگران این هســتند کــه مدت ها 
طول می کشد تا از فشارهای ناشی از 

همه گیری خالص شوند.«
البته وضعیت کانادا چندان با بسیاری 
دیگر از کشورها دنیا متفاوت نیست. 
سازمان بهداشــت جهانی به تازگی 
یک مطالعه ترتیب داده که مشخص 
می کند در اولین ســال همه گیری، 
سطح اضطراب و افسردگی در دنیا با 
افزایش باورنکردنی 25 درصدی روبرو 

بود.
دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی 
می گویــد: »اطالعاتــی کــه درباره 
تاثیــر کووید-1۹ بر ســالمت روان 
داریم، بســیار سطحی و ناقص است. 
همه گیــری یک هشــدار برای همه 
کشورهای جهان بود که بیشتر مراقب 

سالمت روان مردم باشند.«

نظام سالمت روان کانادا، ضعیف تر از 
دیروز

نظام سالمت روان در کانادا، چندین 
دهه است که به شکل نیمه خصوصی 
از طریق بیمارستان ها، روان پزشکان، 
روان شناســان، درمانگرها و گروه های 
اجتماعی که از طریق کمک های مالی 
عمومی، بودجــه دولتی و یا پرداخت 
مستقیم از سوی مراجعه کنندگان به 

فعالیت می پردازند ارائه می شود.
نظام سالمت کانادا از نظر ارائه خدمات 
روان درمانــی هنوز بــه کارایی الزم 
نرســیده است. بســیاری از مردم در 
کانادا که دچار مشکالت روانی شدند، 
مجبــور بودند مدت ها در صف انتظار 
مالقات با یک روان درمانگر یا حضور 
در یک برنامه مشــاوره بمانند. انتظار 
طوالنی مدت بــرای دریافت خدمات 
روان درمانی یا مشاوره ای می تواند برای 
سالمت روان فردی که به آن نیاز دارد، 

بسیار مخرب باشد.
دکتر پیتر لیو )روانشــناس بالینی در 
اتــاوا( می گوید نظام ســالمت کانادا 
نمی تواند پاسخی به نیاز گسترده مردم 
بــه خدمات مرتبط با ســالمت روان 
عرضه کند. مردم طی دوره همه گیری 
به این خدمات نیاز داشــتند و هنوز 
مشــخص نیســت آیا نظام سالمت 
می تواند در آینده این خالء را برطرف 

کند یا خیر.
این روان شــناس می گوید طی دوره 
همه گیــری با حجمــی باورنکردنی 
از مراجعه کننــدگان روبــرو بــوده و 
همکارانش نیز وضعیتی مشابه داشتند.
البته مشکل کنونی به پیش از شروع 
همه گیــری بازمی گــردد و موضوع 
جدیدی نیســت. فقط کسانی که از 
نظر روانی در وضعیت بسیار وخیمی 
قرار دارند می توانند خیلی ســریع به 
این خدمات دسترسی یابند که اصال 

مطلوب نیست.

 اقدام دولت برای بهبود اوضاع

دولت فدرال وعده داده بودجه ای ۴/5 
میلیارد دالری را طی پنج سال آینده 

 تحریم ها را کاهــش دهد تا مزایای 
اقتصادی کافی و پایدار در پی داشته 

باشد؟
وقت تنگ اســت، اما هنوز برای دو 
طرف و ســایر امضاکنندگان برجام 
برای ایجاد تفاهم مجدد بر اســاس 
پایبندی متقابل دیر نیست. این امر 
مستلزم آن اســت که ایاالت متحده 
و اروپا پیشنهادهای معتبری در مورد 
چگونگی تعلیــق تحریم های مرتبط 
با برنامه هسته ای ارائه دهند و ایران 
تعهدی قوی به عقب نشــینی قابل 
راستی آزمایی از برنامه هسته ای خود 

داشته باشد.
به نظر می رسد هر دو طرف به موازات 
مذاکرات وین در مورد موضوعاتی فراتر 
از چارچوب خاص برجام هم مذاکرات 
محرمانــه ای داشــته اند، از جملــه 
مکانیســم هایی مانند گفت وگوهای 
دوجانبه و منطقه ای با هدف کاهش 

تنش ها بین ایران و همسایگان عربش 
و همچنین سرنوشت بازداشت شدگان 

دوتابعیتی.
تا پایان سال 1۴۰۰، برنامه هسته ای 
ایــران پس از خــروج ایاالت متحده 
از برجــام در ســال 1۳۹7 توســعه 
قابل توجهی داشــته اســت. به ویژه 
در ســال 1۴۰۰، ایــران جهش های 
کمی و کیفی در ظرفیت هســته ای 
داشــت. همزمان به طور فزاینده ای 
فعالیت های نظارت و راســتی آزمایی 
توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی 
)IAEA( را محدود کــرد. به موازات 
آن، دولت بایدن رژیم تحریمی را که 
دولت ترامپ وضع کرده بود حفظ کرد 

و حتی آن را گسترش داد.
هم اکنون ذخایر اورانیوم غنی شــده 
ایران شــامل حــدود ۶۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی شده تا 2 درصد، 17۰۰ 
کیلوگرم غنی شده تا 5 درصد، 12۰ 

کیلوگرم غنی شــده تــا 2۰ درصد 
اســت. ایران فعال ۶1۰1 سانتریفیوژ 
در کارخانه غنی سازی سوخت نطنز، 
52۶ سانتریفیوژ در کارخانه آزمایشی 
غنی سازی ســوخت نطنز و 1۰۴۴ 
سانتریفیوژ در فردو دارد. از این تعداد 
2۰21 سانتریفیوژ پیشرفته هستند. 
ایران همچنین در بهمن 1۳۹۹ شروع 
به تولید فلز اورانیوم کرد که می تواند 
بــرای ســاخت میله های ســوخت 

هسته ای و یا بمب  استفاده شود.
گزارش ها حاکی از آن است که دولت 
بایدن درباره اقداماتــی برای اجرای 
دقیق تر تحریم هــا و هدف قرار دادن 
شــرکای عمده تجاری ایــران مانند 
چین و امارات متحده عربی در صورت 
شکست مذاکرات برجام، برنامه ریزی 

کرده است. 
با این حال، تصویر اقتصادی در ایران 
تیره و تار است. کسری بودجه حدود 
۴5۰ هــزار تا 5۰۰ هــزار میلیاردی 
ســال 1۴۰۰ کمر اقتصــاد ایران را 
شکسته است. ایران ناتوان از تامین ۸ 

میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات 
کاالهای اساســی بوده است. قیمت 
کاالهای اساسی در 12 ماه گذشته تا 
7۰ درصد رشد داشته است و دولت 
برنامه ای برای مهار تورم و رکود ندارد.

اگر طرفین به زودی به توافق نرسند، 
چرخه تشدید تنش که می تواند منجر 
به رویارویی نظامی شــود، یک خطر 
فزاینده خواهد بــود. دولت بایدن با 
متقاعد شدن به اینکه ایران، به قول 
یک مقام ارشــد آمریکایــی، برنامه 
هســته ای خود را به عنوان »اهرمی 
توافقــی بهتر«  به  برای دســتیابی 
گسترش می دهد، در حال آماده شدن 
بــرای رویارویی با گزینه مرگ برجام 

است.
سال 1۴۰۰ با خوش بینی برای احیای 
برجام آغاز شد و سال 1۴۰1 در حالی 
که متن نهایی توافق تقریبا آماده شده 
است با نگرانی برای مرگ برجام آغاز 
می شود. به نظر می رسد نه منطقه و 
نه جهان تاب تحمل بحرانی بزرگ را 

ندارند.

ادامه از صفحه 2یک قدم مانده به مرگ....
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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.

برنامه دستیار پزشک متوقف شد 
موج ناامیدی و استرس در پزشکان ایرانی 

بسیاری از پزشکان مهاجر، متخصص 
و با تجربه که در انتظار اجازه کار در 
رده دستیار پزشک در کانادا بودند و 
امید داشتند بتوانند کار حرفه ای خود 
را ادامه دهند؛ با توقف برنامه دستیار 
پزشکان در بریتیش کلمبیا دوباره در 
وضعیتی ناامید کننده و تعلیقی قرار 

گرفتند.
به گــزارش هفته، به نقل از ســایت 
محلــی castanet که اخبار کلونا را 
پوشــش می دهد؛ دلیل این موضوع، 
همه گیــری اعالم شــده اســت در 
حالیکه برخی معتقدند به حاشــیه 
رانــدن کاندیدهــای احتمالی برای 
دستیار پزشکی نتیجه البی )پزشکان( 
کانادایی و کسانی است که اقامت دایم 
دارند و در دانشکده بین المللی پزشکی 

درس خوانده اند.
آن هــا بــا دولت های اســتانی البی 
می کنند تا شرایطی را به نحوی رقم 
بزند که اکثریت پزشــکان مهاجر از 
گرفتن اقامت دایم که یکی از شروط 
دستیار پزشک شدن است؛ باز بمانند 
و در ادامه هم نتوانند به طور مستقل 

کار کنند.
کســانی که می خواهنــد در کانادا 
طبابت کننــد باید ضمن داشــتن 
مدرک پزشــکی شــناخته شده؛ در 
آزمون های صالحیتی هم قبول شده 
باشــند بااین حال برخی از پزشکان 
مانند دکتر هری تبریزی که در ایران 
متخصص جراح گوش، حلق و بینی 
بوده، می گویــد: »علی رغم قبولی در 
این آزمون ها همچنان اجازه کار ندارم. 
من یک دهه در ایران طبابت می کردم 
اما االن در شــهر ســاری، ابزارهای 
شــنوایی می فروشم. بخش بهداشت 
و درمان کانادا کمبود پزشــک دارد 

در اختیار استان ها و منطق مختلف 
قرار دهد تا برای سالمت روان صرف 
شــود. این بودجه می تواند به تحولی 

جدی در این زمینه بیانجامد.
البته دولت فدرال چندی پیش از یک 
سامانه و اپلیکیسن به نام »پاکت ول« 
نیز رونمایی کرد که خدمات رایگانی 
در زمینــه ســالمت روان در اختیار 

کانادایی ها قرار می دهد.
در این میان، برخی کارشناســان بر 
این باورند که بخشــی از این بودجه 
حتما باید به سمت مداخله زودهنگام 
مشاوره ای برود. اگر یک فرد پیش از 
جدی  شــدن مشکالت سالمت روان 
به مشــاور یا متخصص مراجعه کند، 
می تواند جلوی بسیاری از مشکالتی 
که بعدها ممکن اســت برایش روی 

دهد را بگیرد.
همچنین موضوع بیمه سالمت روان 
نیز از دیگر موضوعاتی است که باید 
مورد توجه دولت قرار گیرد. در حال 
حاضر، بیمه ســالمت بیشتر حوزه 
سالمت جســمی را شامل می شود و 
سالمت ذهنی، آن طور که باید مورد 

توجه قرار نگرفته است.

آینده ای بهتر

کانادایی ها  که  گسترده ای  فشارهای 
طــی دو ســال همه گیــری تحمل 
کردند، موجب آسیب هایی به سالمت 
روان آنها شــده است. با توجه به رفع 
بسیاری از محدودیت های مربوط به 
همه گیری، اکنون فرصت بیشــتری 
برای تعامــالت اجتماعی و رهایی از 
بسیاری از فشارها فراهم شده است. 
با این وجود، شاید برخی از پیامدهای 
مربــوط بــه همه گیری تا ســال ها 

گریبان گیر ما باشد.
به هــر حــال، بحــران همه گیری 
نشــان داد که سالمت روان از جمله 
بخش های کمتر توجه شده در نظام 
سالمت کاناداست که باید به آن توجه 

شود.

و نمی دانــم چه چیزی مانع از کمک 
پزشکان مهاجر به مردم می شود.«

پزشــک  نیلفروشــان،  وحید  دکتر 
مهاجر ایرانی و متخصص بیهوشــی 
هم می گوید: »من قبل از مهاجرت به 
ونکوور در ســال 2۰1۰ به مدت 1۳ 
سال در ایران کار کرده بودم و با اینکه 
در مورد نقش دستیار پزشک تردید 
دارم و نمی دانم که راه حلی مناسب 
است یا نه؛ اما من و خیلی از پزشکان 
مهاجر دیگر ما ترجیح می دهیم که 
به عنوان پزشک دستیار باشیم تا اینکه 

تاکسی رانی و خرده فروشی کنیم.«
رده »دستیار پزشک« برای رسیدگی 
به نیازهای مراقبت بهداشتی استان در 

آوریل 2۰2۰ توسط کالج پزشکان و 
جراحان بریتیش کلمبیا پیشنهاد داده 
شــد که در طی آن به پزشکانی که 
واجد شرایط مجوز کامل نبودند اجازه 
می داد تحت نظارت پزشک دیگری 
کار کنند. اما با گذشــت بیش از دو 
سال، هنوز هیچ پزشکی این عنوان را 

دریافت نکرده است.  
گزارش سال 2۰21 خدمات تطبیق 
کانادا نشــان می دهد که از مجموع 
پزشــکی  فارغ التحصیــل   ۳.۳۶5
بین المللــی، )مدارک( ۳25 نفر برای 
یــک دوره رزیدنتــی مطابقت داده 

شده اند.
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فروردین: مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت 
کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی 
امور کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه 
ندهید که این امور رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی 

از آینده داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

اردیبهشت:  ایــن روزها ممکن است که شما معتقد باشید که دیگران از 
شما حمایت نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای 
این باور خود دالیلی هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از 
تسلیم شدن می ترسید. برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط 

داشتن بر افراد دیگر است.

خرداد : اگرچه شما می توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم و جدی 
آمده اســت را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم گیری های جدیتان 
بیشتر از آن چیزی که فکر می کردید نیازمند دقت و تمرکز هستند. این سخن 
بدین معنی نیست که شما فرد دودل و شکاکی هستید، بلکه بدین معنی است 

که اوضاع نسبت به آن چیزی که در ظاهر به نظر می رسد پیچیده تر است .

تیر:درحالیکه شــما ســعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان 
از همه چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شــوید. 
اتفاقات زیادی رخ می دهند که شــما را از مســیر اصلی تان دور می کنند. 
قسمتی از مشکل شما مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی که در 

اختیار دارید می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. 

مرداد : احتماالً شــما موفق شده اید که خودتان را از یک مخمصه نجات 
دهید، پس نگاهی مثبت به شرایط دشوار داشتن برای شما کار سختی نیست. 
فقط مطمئن باشــید که اشــتباهاً رفتار غیر طبیعی نداشته باشید. برای اینکه 
توانایی شما در دیدن جنبه مثبت هر موضوعی همچنین می تواند شما را به 

سمت تکذیب کردن سوق بدهد. 

شهریور : شما احساس می کنید که به گل نشسته اید؛ این احساس شما از 
آنجا ناشی می شود که قبال درباره کاری قول داده بودید و االن نمی دانید 
بایددر رابطه با آن چکار کنید.خوشبختانه شما امیدتان را از دست نمی دهید 
برای اینکه رفتار و حالت مثبت داشتن می تواند شما را به هدف تان رهنمون 

کند و این واضعیت محرکی می شود که بیشتر و سخت تر کار کنید. 

مهر :   حتماً به حس ششم خود اطمینان کنید، چرا که قدرت خیلی زیادی 
دارد! اگر چه شــما احساس می کنید در مسیر درست خود قرار گرفته اید، 
ولی ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه برسد و لحظه ای بعد ناپدید شود. 
از برنامه ای که فکر می کنید درست نیست پیروی نکنید. اگر الزم شد از 

همین حاال جلوی ضرر را بگیرید و بعد پیش بروید.

آبان : قوانین قدیمی شما درمورد روابط اکنون دستخوش بازنگری هستند. 
همانطور که متوجه شده اید راه های بسیاری نسبت به آنچه قبالً می دانستید، 
وجود دارند. شــاید االن وقت این فرا رسیده که بفهمید دیگران می توانند 
برای مدتی بدون شما و به تنهایی خودشان از پس کارها بربیایند. شما فقط 

مسوول زندگی خودتان هستید.

آذر : با وجود اینکه شما احساس می کنید که کامال از اهداف و کارهایتان 
بازداشــته شده اید،  قادر نیستید که خود را از فاش کردن خوش بینی هایتان 
بازداریــد. بهترین نقطه قوت شــما اکنون توانایی تان برای وســعت دادن 
افکارتان است. اهداف خود را مشخص کنید و بعد به تدریج در جهت به 

حقیقت رساندن رویاهایتان گام بردارید.

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

قابل انتظار باشید. 

بهمن : ششما آماده قدم برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی 
اول باید مطمئن شوید به اندازه کافی آرزوهای خود را روشن و واضح بیان 
کرده اید که بتوانیــد تاثیری که می خواهید روی دیگران بگذارید. تمرکز 
کردن روی هدفتان شما را در مسیری که الزم است قرار می دهد، اما فقط 

شور و هیجان داشتن کافی نیست. شما باید استقامت هم داشته باشید.

اسفند : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید 
با کار سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید 
به خودتان شک می کنید.. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است 

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

   افقي:
1 - هیستولوژی- ترسانیدن و بیم دادن

2-  همان زیرا است- از بقوالت- شعر کوتاه ژاپنی
3-  نشان دادن- میان سر- جنس

4-  شب پیش- برچسب- امر از بودن
5-  سرخود- کنایه از کسی که کردار و رفتارش دلپسند نباشد- مقوای نازک

6-  زبان کشیدن- نی توخالی- راه فرار- تصدیق خودمانی
7-  صبح زود- کالم عذرخواهی- از محصوالت شرکت ایران خودرو

8- امضا- واحد توان- هزار سال پس از تاریخ معین
9-  بی درنگ- کمک کننده- پراکنده کردن دشمن

10-  خاکــی در خدمــت صنعــت- میمنــت و خجســتگی- ژن کنتــرل کننده یک 
صفت که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفته – صدمه

11-  نزدیک بین- جمع مزیت- رختخواب
12-  روزگار- جیره غذای روزانه- قوری بزرگ

13-  نسیم شب- خون بسته شده- مقابل زمینی
14-  مرکز کهگیلویه و بویراحمد- تهیه و تنظیم و ارســال مدارک- عکســبرداری 

رایانه ای
15-  سرکش- مدافع فصل قبل 

پرسپولیس

 عمودي:
1-   پایتخت گامبیا- الگوواره

2-  زن شوهر مرده- کارشناسی- 
شکل و پیکر

نخســتین  آمــدن-  پاییــن    -3
غذای روزه دار- آیین ها

نشــان  نمــودن-  تربیــت    -4
مفعول- چیز- نیرو

5-  امر نشســتن- ژســت عکس 
گرفتن!- کوشش

6-  گرداگــرد لــب و دهان- شــهر 
دوچرخه ایران- سنگ بهادار

7-  خارج از محوطه بازی- شهر 
برج یوریکا- مهارت

8-  پســر کیومرث- نارس- آغاز 
شده

فرودگاهــی  توانایــی-    -9
بین المللی در شهرستان ساری- 

تهویه کننده آشپزخانه
10-  رجز خوانــی- کیســه کــش- 

عبودیت
اســتان  در  ســدی  آخــر-    -11

خراسان رضوی- نوعی ترشی
مایه ترقــی  تخم گیــاه-    -12

بعضی ها- احسنت- بادها
13-  بیمــاری قنــد خــون- گیــاه 

دارویی- سالخ شتر
14-  لبــاس بــی آســتر- از توابــع 

بوشهر- مرتبه اول
15-  کتــاب پروســپر مریمــه- از 

شاخه های روان شناسی
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   افقي::
1 - نوعــی نمایش عمومــی در خیابان برای نشــان دادن اعمال 

عجیب مانند زنجیر پاره کردن- از حبوب متنوع
2- موش خرما- فرز و زرنگ- همیشگی و دائم

3-  مورد نیاز- نوار صوتی- کفش کت و شلوار
4-  صدای تنگی نفس- باال رفتن- باستانی

5-  یار سوزن- برد معروف- درختی شبیه درخت انار
6-  تلفظ تشک در تداول عامه- مرزبان- حاضر نیست- یک و یک

7-  فوری- تناور- ظلم
8-  پیغام موبایلی- قصر- نصف صورت

9- ... درخانه و ماگرد جهان می گردیم- مرکز اتم- سالم عامیانه انگلیسی
10-  جنس به ظاهر قوی!- بی باک و شجاع- ساز جاری- از اعداد ترتیبی

11-  آرامش و بی حرکتی- بازار سالیانه- کالم صریح
12-  حشره مزاحم- نوزاد حشره- زردپی

13-  کاغذ فروش- پارچه ای صاف و براق- رشته کوهی در غرب کشور
14-  مشهور- قدرت- الستیک ماشین

15-  اشک بار- پرخواننده ترین رمان تاریخ ادبیات داستانی جهان نوشته مارگارت میچل

 عمودي:
1-  دیابــت- ورزشــی بــا صدای 

ضربه های توپ
2-  ننگ- پادشــاه هخامنشی- 

جرقه
3-  رخنــه، نفــوذ- پهلو- نوعی 

شرکت
4-  دوچرخــه محبــوب- دریا- 

باالبر ماشین- نیروها، زورها
5-  بســتنی یخی بدون چوب- 
پوششی برای دارو- مرکز ایالت 

بروتاین فرانسه
6-  در مدرسه فراوان است!- سکوی 

پرتاب موشک- رنگ گیاهی
تبــت-  دار  یــال  گاو    -7
نمک نشناس-  جیره غذای روزانه

8-  شعر خیام- مخترع ماشین 
بخار- محرک ماشین

9-  کل، سراســر- مرغ بوتیمار- 
خالص و بی غل و غش

پــول  رســمی  غیــر  واحــد    -10
ایــران- کاســت صوتــی- بــوی 

غذای مانده
11-  تکیه به پشــتی- غــذا یا هر 
چیز دیگر را زیر دندان له کردن- 

حاجت
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مادربزرگــم  می دیدیــم  بــود  »مدتــی 
تعــداد  اســت.  نمــاز  ســر  همــه اش 
رکعت هایی که می خواند به طور عجیبی 
زیاد شــده بود. ســؤال برایمان پیش آمده 
بــود کــه چــه اتفاقــی افتــاده؟ می رفتیــم 
خانــه اش ســر نماز بــود، زنــگ می زدیم، 
جواب نمی داد بعداً می گفت سر نمازم، 
می مانــد.  ســاعت   4 مســجد  می رفــت 
بــا خودمــان می گفتیــم شــاید نمــاز قضا 
می خواند اما همه می دانستند خانم جان 
نماز قضا ندارد. شــاید هم نماز مستحبی 
بــود. خالصه که کمــی دقیق شــدیم و در 
نهایت کاشــف به عمل آمد که دارد نماز 
کــه  می خوانــد  را  درگذشــتگانی  قضــای 
خودش آنها را نمی شناســد. یعنی کســی 
واسطه شده و سفارش نماز قضا می گیرد 
و از دســتمزد دریافتی، ســهم خــودش را 
برمــی دارد و بقیه اش را بــه مادربزرگ ما 
می دهــد بــرای ادای دین میــت. در واقع 
بــرای مادربزرگ 70 ســاله مــا و تعدادی 

دیگر اشتغالزایی کرده است.«
 قضیــه بــه همیــن ســادگی اســت. ادای 
دین نماز و روزه مــردگان، این روزها برای 
خیلی ها اشتغالزایی کرده. چه کاری بهتر 
از ایــن بــرای یــک خانم 70 ســاله که تنها 
کنج خانه نشسته. هم ثواب می برد و هم 
درآمدی کسب می کند. حتی کار آنقدر باال 
گرفته که در سایت های پربازدید هم برای 
این کار آگهی می دهند؛ آگهی هایی عمدتاً 
با عنوان »نماز و روزه استیجاری« که در آن 
به شــما اطمینان می دهند اعمال توسط 
طلبه سطوح عالی یا فرد مورد اطمینان، 
انجــام می شــود و موازین شــرعی به طور 

کامل رعایت خواهد شد.
»بــرای هر ماه نماز قضــا 100 هزار تومان، 
روزه یــک مــاه 450 هــزار تومــان و ختــم 

قرآن 250 هزار تومان.« این رقمی اســت 
کــه یکی از آگهی دهنــدگان اعالم می کند 
و می گویــد: »اطمینــان داشــته باشــید که 
اعمال توســط طلبه و در کوتاهترین زمان 
ممکن انجام و ِدینش از گردن درگذشــته 
برداشته می شود. خدا رحمت کند و ثوابی 

هم به ما برسد ان شاءاهلل.«
آگهی دهنده دیگر خانم و متأهل اســت. 
روی ایــن نکته یعنی تأهل تأکیــد دارد. او 
هم اطمینــان می دهد که در اســرع وقت 
نماز و روزه و ختم قرآن را انجام می دهد: 
»فقط این را بگویم که روزه را در شش ماه 
دوم ســال می گیــرم. در ضمن آنهایی که 
تعداد ســال باال دارند می توانند اقساطی 
پرداخــت کنند. برای روزه ماهی 500 هزار 
تومان می گیرم و اگر اقساط ببندید، کمی 

باالتر می رود.«
از دیگر کسانی که آگهی داده، آقایی است 
کــه می گویــد طلبــه و متأهــل اســت: »در 
ماه مبارک رمضان شایســته اســت به یاد 
امــوات و اهل خاک باشــیم. نیت من هم 
خیر است و اگر کسی جهت خیر و قضای 
دین اموات و از دست رفتگان قصد انجام 
نماز یا روزه یا ختم قرآن و صلوات داشته 
باشد، با کمال میل به بهترین و کاملترین 
نحــو انجام می دهم تا مشــکل حقیر هم 
رفــع بشــود ان شــاءاهلل. انواع چلــه و ختم 
قــرآن را هم قبــول می کنــم و قیمت هم 
کامالً توافقی است. البته که من اسمش را 
قیمت نمی گذارم و می گویم هدیه که آن 

هم با توافق شماست.«
 یکی دیگر از آگهی دهندگان در متن آگهی 
عنــوان کرده کــه روی صحبت حضوری را 
نــدارد و به خاطر مشــکالت شــدید مالی، 
نمــاز و روزه درگذشــتگان را بــا عالی ترین 
قیمــت و حتــی به صورت قســطی انجام 

می دهــد. البته قســط   بندی فقط شــامل 
روزه و نماز اســت و برای ختــم کل قرآن، 
130 هــزار تومــان را اول می گیرد و قیمت 

جزء خوانی هم 5 هزار تومان است.
چیــزی  همــان  مالــی  شــدید  مشــکالت 
اســت که بیشــتر آگهی دهندگان را به این 
کار وا مــی دارد، چراکــه قطعــاً ادای دیــن 
درگذشتگان کار چندان راحتی هم نیست 
و کوچکتریــن قصــوری در آن، ضامــن را 

مدیون می کند.
»نمی خواهــم مدیون کســی باشــم. خدا 
شاهد است تا به حال هیچ کم نگذاشته ام 
و انــگار کــه نمــاز و روزه پــدر خــودم را بجا 
آورده ام.« این را خانمی 42 ساله می گوید 
کــه به گفتــه خــودش شــوهرش مریضی 
ســخت دارد و بــرای درآوردن خرج خانه 
و آبــروداری، حتمــاً باید چند ســال نماز و 
روزه بجا بیــاورد: »خودتان می دانید برای 
بعضی خانواده ها ســخت است که تحت 
پوشــش کمیته امداد برونــد خصوصاً در 
قم که من ســاکن هســتم. چــه کاری بهتر 
از این؟! هم ثواب دارد و هم مشکل مالی 
من و خانــواده ام حل می شــود. همه هم 
بــا رضا و رغبت می آیند ســراغم. این هم 
بــرای شــادی و خالصــی امــوات خودتان 
اســت و هم برای خانــواده ای کمک خرج 

شده. چه ثوابی از این باالتر؟«
او بــرای نمــاز و روزه یک ســال جمعاً یک 
میلیــون و 200 هــزار تومــان و بــرای ختم 
قــرآن 300 هزار تومــان دریافت می کند و 
تأکید دارد که اگر 3 سال به باال نماز داشته 

باشید، تخفیف جزئی هم داده می شود.
قیمت هــا برای نمــاز و روزه قضــا، رقابتی 
هــم هســتند. مثــاًل کســی تأکیــد دارد کــه 
کمترین قیمت را دارد: »برای نماز ماهی 
70 هــزار تومان می گیرم که اگر یک ســاله 
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مشــکلی پیش نخواهد آمــد. البته برخی 
از مراجــع نماز و روزه پدر و مــادر هر دو را 
بر پسر ارشــد واجب می دانند. اما باید در 
نظر داشــت که اگر عزیزی این کار را قبول 
می کنــد، مهم ترین شــرطش این اســت 
که اعتقاد درســت داشته باشــد و با آداب 
و رســوم مختلــف در این زمینه هم آشــنا 
باشــد و زمانی که فردی نمــاز و روزه قضا 
را قبــول و بابت آن پولی دریافت می کند، 
موظف است اعمال را تا آخر انجام دهد 

و بر ذمه اوست.«
کســانی که انجام نماز و روزه قضا را قبول 
می کنند عموماً به پول آن نیاز دارند گرچه 
مبلــغ زیادی هــم بابت ایــن کار دریافت 
نمی کنند، خصوصاً آنهایی که با واســطه 
این کار را انجام می دهند مثل مادربزرگ 
آن رفیقی که اول گزارش داســتانش نقل 
شد که نه دسترسی به سایت و کانال دارد 
و نــه خــودش اهل پیــدا کــردن متقاضی 
اســت. اما می شود امیدوار بود که به دلیل 
عمیق بودن ریشه های مذهبی بین مردم 
ما، دســت سوء اســتفاده کنندگان الاقل از 

این حیطه دور بماند.

   »برای هر ماه نماز قضا 100 هزار تومان، روزه يک ماه 450 هزار 
تومان و ختم قرآن 250 هزار تومان.« اين رقمی است که يکی 
از آگهی دهنــدگان اعالم می کند و می گويد: اطمینان داشــته 
باشــید که اعمال توســط طلبه و در کوتاهترين زمان ممکن انجــام و ِدينش از گردن 

درگذشته برداشته می شود. خدا رحمت کند و ثوابی هم به ما برسد ان شاءاهلل

  يکی ديگر از آگهی دهندگان در متن آگهی عنوان کرده که روی صحبت حضوری را 
ندارد و به خاطر مشکالت شديد مالی، نماز و روزه درگذشتگان را با عالی ترين قیمت 

و حتی به صورت قســطی انجام می دهد. البته قســط بندی فقط شــامل روزه و نماز 
است و برای ختم کل قرآن، 130 هزار تومان را اول می گیرد و قیمت جزء خوانی هم 

5 هزار تومان است

 يکی ديگر از آگهی دهندگان که مردی بازنشسته است و برای کمک خرجش اعمال را 
انجام می دهد، می گويد: چه اشکالی دارد اگر نماز و روزه ای را که بر ذمه میت است بجا 
آوريم؟ انگار که پدر و مادر خودمان باشد. حتی همسايه ای داشتیم که وقتی فوت کرد تا 

مدت ها روزی دو رکعت نماز برايش می خواندم چون می دانستم کاهل نماز است

نیم نگاه

حــدود 800  می شــود.  کمتــر  بخواهیــد، 
هــزار تومان می شــود و 40 هزار تومان هم 
تخفیف دارد. برای روزه هم روزی 20 هزار 
تومــان که یــک ماهــش ۶00 هــزار تومان 
می شود. قرآن جزئی 7 هزار تومان و ختم 
کامل210 هزار تومان می شود. سنگ قبور 
را هم رنگ می کنم که بسته به نوع سنگ 
و اندازه و رنگ آن از 30 هزار تومان شروع 
می شود و تا 80 هزار تومان می رسد نهایتاً. 
کلــش هــم قابلی نــدارد. کار خیــر و ثواب 
است و ما می خواهیم گره ای از زندگی مان 
باز شود وگرنه اصاًل چرا پول بگیرد آدم؟! 
اگــر می بینیــد کســی قیمت هــا را باالتــر 

می گوید، خودش اعمال را بجا نمی آورد 
و احتمــاالً  می دهد کســان دیگــری انجام 
دهند چون به هرحال دین اســت و کســی 
راضــی نمی شــود زیــر دین درگذشــته ای 

بماند.«
مــردی  آگهی دهنــدگان  از  دیگــر  یکــی 
بازنشســته اســت و برای کمــک خرجش 
اعمــال را انجام می دهــد. می گوید: »چه 
اشکالی دارد اگر نماز و روزه ای را که بر ذمه 
میت است بجا آوریم؟ انگار که پدر و مادر 
خودمان باشــد، فرقی نمی کند. من نماز 
قضای پــدر خــودم را بجــا آورده ام. حتی 
همســایه ای داشــتیم که وقتی فــوت کرد 

تــا مدت هــا روزی دو رکعت نمــاز برایش 
می خواندم چون می دانســتم کاهل نماز 
اســت. این را هم کــه االن انجام می دهم 
برای رضای خداست و کمک خرجم هم 

هست چون به آن نیاز دارم.«
بعضی ها هــم البته ایــن کار را فقط برای 
ثوابــش انجام می دهند. نــذر می کنند در 
تعداد مشــخصی که مدنظرشــان است، 

برای میت نماز و روزه بجا آورند.
آگهــی دادن برای نماز و روزه اســتیجاری 
گرچــه جدیــداً باب شــده امــا قبــل از این 
معموالً کسانی که قصد انجام چنین کاری 
را داشــتند در آرامستان های شهرها سراغ 

خانــواده متوفیــان می رفتنــد و پیشــنهاد 
بجــا آوردن اعمــال نمــاز و روزه را در ازای 
دریافت مبلغی می دادند که معموالً هم 

توافقی بود.
حجت االسالم محمودی در رابطه با نماز 
و روزه قضــای میت و شــرایط ادای آن در 
دین اسالم چنین می گوید:»در دین مبین 
اسالم نماز و روزه قضای پدر بر پسر ارشد 
واجــب اســت. یعنی پســر بزرگ تــر باید 
نمــاز و روزه های قضا شــده پــدر را بعد از 
مرگــش ادا کند. اگــر او خــودش ادا نکند، 
می تواند کســی را اجیر کند و اگر شــخصی 
به نیت فرد مرحوم نماز و روزه را بجا آورد 

وقتی کسی سر جای خودش نیست

اگر همه برویم

فوق لیسانس روزنامه نگاری دارد، یک 
سالی هســت از یک کشور اروپایی آمده 
امــا ایــن روزهــا بیکاراســت. مــددکاری 
اجتماعــی خوانده امــا ایــن روزها توی 
خانه نشســته، بــه امید پیــدا کردن یک 
شغل مناســب. دکترای باستان شناسی 
باشــگاه  صبح هــا  جزاینکــه  امــا  دارد 
نــدارد.  دیگــری  کار  بــرود  بدنســازی 
پژوهشــگری  هردوفارغ التحصیــل 
اجتماعی اند، گاهی اگر بخت یارشــان 
باشــد، طرح و پروژه ای از نهادی دولتی 
یا غیردولتی می گیرند، اما اغلب اوقات 
بیکارنــد. می گوینــد آدم هــای دیگــری 
کــه  آدم هایــی  نشســته اند.  جای شــان 

به جای آنها کار دارند.
 بهرام جامعه شناسی خوانده می گوید 
خســته شــده از اینکــه بــه هــر جمعــی 
حــرف  مهاجــرت  از  همــه  مــی رود، 
می زنند اینکه در کدام کشــور می توانند 
آهــی  باشــند.  داشــته  بهتــری  شــرایط 
می کشد سرش را به پشتی صندلی اش 
کالس  مــدت  »یــک  می دهــد:  تکیــه 
می خواســتند  همــه  می رفتــم  زبــان 
مهاجــرت کنند یک نفــر ازمهاجرت به 
کانــادا می گفــت و دیگری آلمــان. یکی 
بــه دوســتش نصیحــت می کرد کــه اگر 
توانمنــدی اش را در یــک رشــته عملی 
ثابــت کنــد می توانــد اقامــت کانــادا را 
بگیــرد. همــه اش نصیحت بــرای اینکه 
اقامــت کدام کشــور بهتــر اســت، اوایل 
کالفــه می شــدم. می گفتــم چــرا مــرغ 
همسایه غاز است چرا همه می خواهند 
از اینجــا برونــد. همیــن دورو برخــودم 
شــروع کردم بــه تحقیــق و پــرس و جو 
فهمیــدم خیلــی از ایــن آنهایــی کــه به 
فکر مهاجرت اند آدم های تحصیلکرده 
امــا بیکارند.« بهرام از من می خواهد با 
آنها گفت وگو کنم. توانمندهای بیکاری 

که ناگزیر از مهاجرتند.
 هدیه 33 ســاله اســت. فوق لیســانس 
یــک  و  گرفتــه  را  نــگاری اش  روزنامــه 
ســالی اســت از یــک کشــور اروپایــی به 
بخواهــی  را  »راســتش  آمــده:  ایــران 
تقریباً نخســتین ســؤالی که همه از من 
می پرســند ایــن اســت چــرا برگشــتی؟ 

می دهــم  توضیــح  برایشــان  وقتــی 
خــودم  کشــور  در  مــی دادم  ترجیــح 
زندگــی و کار کنــم یــک جــوری نگاهــم 
می کننــد کــه انــگار حــرف نامربوطــی 
ناامیــدم  حرف هایشــان  ام.اوایــل  زده 
نمی کــرد، می گفتم حتماً با تحصیالت 
و تخصصــی کــه دارم کارمناســبی پیدا 
می کنــم. امــا االن یــک ســال گذشــته و 
کاری پیــدا نکرده ام اگر هــم کاری بوده 
آنقــدر درآمدش کم بــوده که زندگی ام 
نچرخیــده. دنبال این هســتم دوباره از 
ایران بــروم اما به همه می گویم از ســر 

ناچاری مهاجرت را انتخاب کرده ام.«
باســتان  دکتــرای  ســاله   40 ســمیه 
شناســی دارد. می گویــد بــا اینکــه همه 
تالشــش را کــرده کــه شــغل مناســبی 
پیــدا کنــد، هرگزموفــق نشــده:»همین 
چنــد روز پیش درخواســتم برای ســفر 
بــه یک کشــور اروپایــی رد شــد. از آقای 
مســئول پرســیدم چــرا تقاضایــم را رد 
کــردی، گفــت چــون شــغل درســت و 
حســابی نــداری و وقتــی بــروی دیگــر 
ایرانی هــا  گفــت  او  برنمی گــردی. 
کشــور  بــه  بازنگشــتن  آمــار  باالتریــن 
خودشــان را دارند. راســتش را بخواهی 
خیلــی دردم آمد من البتــه اصاًل قصد 

مانــدن در آن کشــور را نداشــتم امــا از 
ایــن حرفش خیلی ناراحت شــدم چرا 
من بــا این تحصیالت نتوانســته ام یک 
شغل مناســب پیدا کنم. تو به من حق 
نمی دهی اگر مثــل خیلی های دیگر به 

فکر مهاجرت بیفتم؟«
حمیــده وعبــاس زوج پژوهشــگر چنــد 
ماهی است به یکی از شهرهای کوچک 
شــمال ایــران مهاجــرت کــرده اند:»ما 
راضــی بودیــم بــه همــان کارهــای گاه 
گداری دست کم دو تا پژوهش در سال 
امــا آن هــم بــرای مدتــی طوالنی قطع 
شــد. دیگر توی تهــران نمی توانســتیم 
اجــاره خانــه بدهیــم. جمــع کردیــم و 
آمدیــم اینجا. آنقدر آینده نامشــخص 
و مبهم اســت کــه نمی دانیم چــه باید 
بکنیم همه می گویند به جای مهاجرت 
بــه اینجا بهتر بود بــه مهاجرت از ایران 
فکــر می کردیــم امــا مــا فکــر می کنیم 
هنوزهــم امیــدی هســت بــرای زندگی 
بهترمان. با خودمــان فکر می کنیم اگر 
همه از ایران بروند پس چه کسی ایران 

را می سازد.«
شــناس  جامعــه  مظفــری،  حمیــد 
می گوید: »وقتی آدم ها در جای درست 
خــود قــرار نمی گیرنــد اصــل شایســته 

ســاالری زیر ســؤال می رود. اگر هر کس 
چیــز  همــه  باشــد،  خــودش  جــای  در 
درســت پیــش مــی رود. وقتــی آدم هــا 
روزنامــه نــگاری، پزشــکی یــا هر رشــته 
دیگری را با کلی امید و آرزو می خوانند 
اما بعد از آن تا مدت ها بیکار می مانند 
این موضوع جز سرخوردگی و ناامیدی 
برایشــان آورده دیگــری نــدارد. در این 
شــرایط طبیعــی اســت که آنها دســت 
بــه کار مهاجرت شــوند آن وقت اســت 
کــه نمی توانی از این آدم هــای توانمند 
بیکارناراحت شــوی اینکه چرا کشــور را 
ترک می کنند و به فکر کشــور خودشان 
نیســتند. ایــن رونــد موجــب از دســت 
رفتن ســرمایه و انرژی آدم ها و جامعه 

می شود و باید جدی اش گرفت.«
خیلی هــا ایــن روزهــا از بیــکاری گالیــه 
دارند، آنهایی که متخصص و کاردانند. 
بــه ســال هایی فکــر می کنم کــه آنها در 
بــه  گذرانده انــد؛  کشــور  دانشــگاه های 
ســال هایی که برایشــان هزینه شــده که 
توانمند شوند به آن همه وقت و تالشی 
که بــرای حرفه ای شــدن گذاشــته اند؟ 
برای ســاختن خودشــان، جامعه شان. 
اما ازدســت دادن این همــه توانمندی 

برای کشورچه هزینه ای دارد؟

ین
نال

رآ
خب

س: 
عک

123456789101112131415

نوتسلهچفعضهطقن1

وردنتاتلدبلاق2

بناجیدبکنهار3

ریخفارحااقوط4

الالزربجنرنل5

نسرفیویرپساس6

هوقلدریشنویدم 7

ناردنزامیجاسن8

نالیلیناورتبت9

حینمشدراهاهر10

یتههقهقشاولم11

فاناهرسکیوهی12

وهایقاریدامن13

اینخکورکامزگا14

یلگمیرمشرتومیل15

123456789101112131415

نوفولیزرمیازلا1

شیراویلیخلراک2

ازوجهویشپویم3

ناشجورمجننرت4

گیداشوالسادر5

انهنیگلویسمن6

ناتلایمالیمیا7

سیسورلکساورتا8

رالیگویکیادود9

ارایبااسناها10

پرربجنرلیلشس11

اوسرانتناالت12

ارادوجلدوزیا13

پراههقرفکانمن14

رویلیاتنیرهداک15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 کاشت مو در منطقه صورت و ابرو
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم و در ناحیه ابـــرو کم مویی

شـــدیدی دارم می خواســـتم بپرســـم با توجه به اینکه 
تکنیک کاشـــت مو در کشـــور بســـیار رواج پیدا کرده و 
تقریباً موفق هم هســـت آیا کاشـــت ابرو هم می توان 
انجـــام داد یا خیـــر و اینکه ابروی کاشـــته شـــده خیلی 

غیرطبیعی به نظر نمی رسد؟
کاشـــت مو عـــاوه بـــر ناحیـــه ســـر، در نواحـــی دیگر 
ماننـــد ابـــرو و در مناطقـــی از صـــورت )در مردانی که 
صورت کم مـــو دارند( هم انجام می شـــود، به دالیل 
مختلـــف افـــراد ممکن اســـت ابروهای کم پشـــت یا 
بی مویی داشـــته باشـــند، این مشکل قابل حل اســـت اما روش کاشت ابرو 
بـــا مو خیلی متفاوت اســـت چـــون حالت و بـــه اصطاح خـــواب ابروها با 
مو بســـیار متفاوت اســـت، جنس ابرو هم با مو کامًا فـــرق دارد و چنانچه 
 افـــراد غیرماهـــر این کار را انجـــام دهند ابروهای شـــما نامرتـــب و بد فرم 

می شوند. 
کاشـــت مـــو در ناحیـــه ابـــرو باید بـــا دقت بـــاال و به صـــورت مایـــل انجام 
شـــود و حتمـــاً از موهـــای ظریـــف و نـــازک در آن منطقـــه اســـتفاده شـــود 
تـــا طبیعـــی به نظر برســـد، البتـــه ایـــن روزهـــا در آرایشـــگاه ها هـــم انواع 
کارهـــای زیبایـــی انجـــام می شـــوند امـــا ایـــن کارهـــا غیرقانونی هســـتند و 
 به دلیـــل اســـتریل نبودن تجهیـــزات و محل آرایشـــگاه نباید هرگـــز به آنها 

مراجعه کنید.
در زمینه کاشـــت ابرو پزشـــک باید دقت کافی داشـــته باشـــد تـــا گرافت ها 
)پیازهـــای مـــو( را با فاصله منظم و خیلی یکســـان قـــرار ندهد، چون خط 
رویش موها به هیچ عنوان منظم و با فاصله یکســـان نیستند، چنانچه این 

مورد رعایت نشود ابروها خیلی مصنوعی به نظر خواهند آمد.

دیابت در کمین چاق ها  با روزه گرفتن 
به زندگی روحی تازه هدیه دهیم

روزه گرفتـــن در ماه مبارک رمضان بیشـــتر از آنکه بر 
جســـم تأثیر مثبت داشته باشد در پاالیش روح و روان 
اثرگذار اســـت. پایین آمدن آمار اعمـــال مجرمانه در 
این ماه گواه این امر اســـت. یک جامعه شـــناس با اشاره به اینکه بسیاری 
از افـــراد در این ماه با روزه گرفتن مصرف مشـــروبات الکلـــی و مواردی از 
این دســـت را ترک می کنند، می گوید: این افـــراد با تکیه بر ایمان و نیروی 
خودبـــاوری به زندگـــی خود معنـــای تـــازه ای می بخشـــند و می توانند به 
هویت باالتر و ارزنده تری دســـت پیدا کنند. مصطفی آب روشـــن در ادامه 
می افزاید: روزه گرفتن در ظاهر امســـاک از خوردن و آشـــامیدن است ولی 
در باطن درک امور معنوی و پاالیش ذهن و روح است و سبب می شود در 
نهایت تمایات مادی فرد کاهش پیدا کند و به جای آن به میل تقرب به 

خداوند افزوده می شود.

بیماری دیابت یکی از مهم ترین عوامل ناتوانی و مرگ و میر 
در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و این درحالی 
ــرفته با کنترل  ــ ــال ها پیش در کشورهای پیش ــ ــــت که از س اس
عوامل ایجاد کننده این بیماری توانسته اند مانع افزایش تعداد مبتایان به دیابت 
ــین ادیبی، رئیس مرکز دیابت در این باره به »ایران« می گوید:  ــ ــوند. دکتر حس ــ ش
متأسفانه رشد دیابت در کشورهای درحال توسعه و کشورهای عقب مانده بیش از 
کشورهای پیشرفته است. وی دلیل این امر را نادیده گرفتن اهمیت کنترل عوامل 
ــــبک زندگی نادرست یعنی همان  ایجاد کننده بیماری عنوان کرده، می افزاید: س
رژیم های غذایی پرخطر و سرشار از مواد چرب و شیرین،  نداشتن تحرک، اضافه 
وزن و استعمال سیگار و دخانیات همگی از عوامل ابتا به بیماری دیابت هستند 
که متأسفانه در کشور ما جدی گرفته نمی شوند. دکتر ادیبی خاطرنشان می کند: 
دیابت نوع یک معموالً به دلیل اختاالت ایمونولوژیک و فاکتورهای ارثی اتفاق 
ــتر از مبتایان  ــ می افتد اما دیابت نوع دو که تعداد مبتایان به آن به مراتب بیش

ــــبک زندگی و عوامل محیطی است.  ــتر ناشی از س ــ ــــت بیش به دیابت نوع یک اس
وی تأکید می کند:آمارها نشان می دهد، در حال حاضر در کشور حدود 5میلیون 
ــــدود 10 درصد  ــز از ابتای ح ــ ــــی از آمارهای مراکز علمی نی ــــم، برخ ــــی داری دیابت
جمعیت کشور به این بیماری خبر می دهد این درحالی است که پیش بینی شده 
ــود تا سال 2030  ــ ــد و تغییری در آن ایجاد نش ــ ــــبک زندگی همین گونه باش اگر س

جمعیت دیابتی کشور دو برابر خواهد شد.
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ورزش های 
نامناسب برای 

 آرتروز 
مفصل ران

اسب سواری

ورزش های رزمی پرش

ورزش توپی

دوچرخه سواری

پرفشاریخونهمباعثسردردمیشود

حلوا یکی از پایه های ثابت سفره افطار است و از آن جایی که ماده اولیه آن آردگندم است منبعی مغذی از کربوهیدرات به شمار می رود و انرژی 
زیادی به همراه دارد، روغن موجود در این ماده غذایی هم عاوه بر دارا بودن انرژی، حامل ویتامین های A و E است البته بهتر است از روغن های 
ســـرخ کردنی برای درســـت کردن حلوا استفاده کنید، در تهیه حلوا زعفران و گاب و شکر هم به کار می رود. آرام بخشی، رفع سردرد و بی خوابی از 

جمله خواص گاب است، زعفران هم مسکن، ضداسپاسم و مقوی معده است، شکر موجود در حلوا هم سبب می شود در طول روز دچار افت قند نشویم.
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 پیشگیری
 و سـالمت

وقتی ایمپلنت جواب نمی دهد
ایـــن روزها ایمپلنـــت گزینه مناســـبی بـــرای پرکردن 
جـــای خالـــی دندان ها اســـت، کاشـــت دندانـــی که با 
دندان اصلی فرد هیچ تفاوتی ندارد و سبب باالرفتن 
اعتماد به نفس می شـــود، اما برخی  بیماری ها سبب می شوند که جراحی 

ایمپلنت موفقیت آمیز نباشد.
قائـــم مقام مرکـــز تحقیقـــات ایمپلنت های دندانـــی در آســـتانه برگزاری 
چهارمیـــن همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در این باره می گوید: 
ابتا به دیابت، پوکی اســـتخوان و استعمال سیگار از جمله مواردی هستند 
که مانع موفقیت ایمپلنت می شـــوند، در صورتی که افراد این مشکات را 
نداشـــته باشند یا بیماری و مشـــکات گفته شده کامًا کنترل شود درمان با 

موفقیت بیشتری انجام می شود.
دکترســـیدمحمد رضـــوی در ادامه اضافه می کنـــد: افرادی که در ســـوانح، 
تصادفـــات و مواردی دیگر دندان خود را از دســـت داده باشـــند می توانند 

سال ها از ایمپلنت به عنوان بهترین جایگزین بهره مند شوند.
او در خاتمه می افزاید: از آن جایی که ایمپلنت جزو موارد زیبایی به شـــمار 
نمی رود، به دلیل باال بـــودن هزینه های این عمل، در صورت حمایت های 
 ســـازمان های بیمـــه گـــر، کمک بزرگـــی به افـــراد نیازمنـــد به ایـــن درمان 

خواهد شد.

زنگ سالمت 

گـردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت
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ســـردرد یکی از شـــایع ترین دردهایی 
اســـت کـــه گاهی حتـــی با فکـــر کردن 
بـــه آن، دچارش می شـــویم. برخی از 
سردردها خفیف هستند و تنها با یک 
لیوان چای یا قهوه و کمی اســـتراحت 
دست از ســـر ما برمی دارند اما گاهی 
هم هیچ یـــک از آنها افاقه نمی کند و 
باید دســـت به دامن انواع مســـکن ها 
شـــویم. نکته قابـــل توجه این اســـت 
که ســـردرد بـــه دالیل مختلفـــی بروز 
خودســـرانه  نباید  بنابرایـــن  می کنـــد 
مسکن استفاده کرد و باید تحت نظر 
پزشـــک متخصص علت بروز سردرد 
تشـــخیص داده شـــود تـــا بـــا درمـــان 
مناسب بیماری بهبود یافته و از بروز 

مشکات بیشتر پیشگیری شود.
فشـــار خـــون بـــاال یکـــی از دالیـــل 
بروز ســـردرد اســـت. از ایـــن رو با یک 
متخصص مغز و اعصاب به گفت و گو 
نشسته ایم تا این نوع سردرد را بیشتر 

بشناسیم:
با تأکید  دکتر فرشته نادری بهدانی 
بر اینکه رابطه ســـردرد و فشـــار خون 
یک رابطـــه پیچیده و چنـــد فاکتوری 
اســـت، می گوید: مهم ترین سردردی 
که در این حیطه شـــناخته شده است 
از کریـــز )حمله  ســـردرد های ناشـــی 

ناگهانی( فشار خون است.
ایـــن عضـــو انجمن ســـردرد ایران 
ادامه می دهـــد: آن دســـته از افرادی 
فشـــار  دچـــار  ناگهانـــی  به طـــور  کـــه 
سیســـتولیک بـــاالی 160میلـــی متـــر 
جیوه یا فشار دیاســـتولیک باالی 120 
میلی متر جیوه شـــوند ممکن اســـت 
دچار ســـردردهای شـــدیدی شـــوند. 
معمـــواًل این دســـته از ســـردرد ها به 
درمان هـــای معمول ســـردرد پاســـخ 
مناسبی نمی دهند و تنها راه رهایی از 
آن کنترل فشار خون است. به عبارت 
ســـاده تر با کنترل فشـــار خون سردرد 

بیمار نیز بهبود می یابد.

به گفتـــه ایـــن متخصـــص مغـــز و 
اعصاب سردردهای ناشی از افزایش 
فشـــار خون در ســـه گروه سردردهای 
شدید، متوســـط و خفیف طبقه بندی 
می تـــوان  چگونـــه  می شـــوند.اما 
سردردهای ناشی از پرفشاری خون را 
از ســـایر دردهای ناحیه سر تشخیص 
داد؟ دکتـــر نادری بهدانی در پاســـخ 
به این ســـؤال می گوید: این سردرد ها 
معمـــواًل ضربـــان دار هســـتند، در دو 
طـــرف ســـر احســـاس می شـــوند و با 
شـــدت  فیزیکی،  فعالیـــت  افزایـــش 

می یابند.
خوشـــبختانه ایـــن ســـردرد ها بـــه 
کنترل فشـــار خون بسیار خوب پاسخ 
می دهند به گونـــه ای که انتظار داریم 
طی مدت یک ســـاعت پس از کنترل 
فشـــار خون، درد بیمار کاهش یافته و 

بهبود بیابد.
دکتر نادری بهدانی معتقد است، 
بیمارانی که فشـــار خون بـــاال و کنترل 
معـــرض  در  بیشـــتر  دارنـــد،  نشـــده 
حمـــات و ســـردردهای شـــدید قرار 
دارنـــد. این افـــراد ممکن اســـت بجز 
ســـردرد به مشـــکات دیگـــری مانند 
بینـــی،  از  خونریـــزی  نفـــس،  تنگـــی 
قفســـه  درد  بی قـــراری،  اضطـــراب، 
سینه، اختاالت بینایی، کاهش سطح 
هوشـــیاری و عایم شـــدید صدمات 
شـــوند.  دچـــار  داخلـــی  ارگان هـــای 
به همیـــن دلیـــل توصیـــه می کنم با 
مشاهده هریک از این عائم حتماً به 
مراجعه  درمانی  مرکـــز  نزدیک ترین 
کنیـــد و تحت درمـــان و مراقبت ویژه 

قرار بگیرید.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصاب 
خاطرنشـــان می کنـــد: بیمارانـــی کـــه 
دچـــار این گونـــه حمله هـــای ناگهانی 
می شوند باید تحت آزمایش و بررسی 
قرار بگیرند تا علل ثانویه فشـــار خون 
مشـــخص شـــود. وی در ادامه به زنان 
بـــاردار به عنـــوان یکـــی از گروه های در 
معرض خطر اشـــاره کـــرده می گوید: 
افزایـــش فشـــار خـــون زنان بـــاردار در 
طی 4 هفته بعد از زایمان هم ممکن 

اســـت به ســـردرد منجر شـــود. در این 
بـــاالی  سیســـتولیک  فشـــار  بیمـــاران 
140میلی متر جیوه و فشار دیاستولیک 
باالی 90 میلـــی متر جیـــوه خطرناک 
محسوب می شـــود. این سردرد و فشار 
خون می تواند جزئی از یک ســـندروم 
مسمومیت حاملگی باشـــد یا به طور 
ایزوله ظاهر شود. سردرد این بیماران 
معمـــواًل طی مدت یک هفتـــه بعد از 
کنترل فشار خون بهبود می یابد.  عضو 

ســـردرد  انجمن 
توضیح  در  ایران 
ی  د ها ر د ســـر
و  خفیـــف 
از  ناشی  متوسط 
فشـــار خـــون باال 
ایـــن  می گویـــد: 

دسته از مبتایان به سردرد دچار فشار 
امـــا مطالعات  خون مزمـــن هســـتند 
نشـــان می دهد که کنترل فشـــار خون 
در ایـــن بیماران نیز در کاهش و کنترل 
سردرد مؤثر است. دراین میان تعداد 
کمـــی از بیمـــاران مبتا به فشـــارخون 

نیـــز ممکـــن اســـت در خواب شـــبانه 
دچار افزایش فشـــارخون شوند و پس 
از بیدار شـــدن احساس سردرد داشته 

باشند.
دکتر نـــادری بهدانی با اشـــاره به 
اینکه مردان بیش از زنان در معرض 

ســـردردهای ناشـــی از حمات فشار 
خون هســـتند توصیه می کنـــد: افراد 
مبتـــا بـــه فشـــارخون در زمـــان بروز 
ســـردرد در روز یـــا شـــب فشـــارخون 
خـــود را اندازه گیـــری و ثبـــت کننـــد و 
در صورت وجود نوســـان فشـــارخون 

به پزشـــک خـــود اطاع دهنـــد. همه 
مبتایـــان بـــه ســـردردهای شـــدید و 
تکرارشـــونده بایـــد بداننـــد که جدی 
نگرفتـــن درد و مصـــرف خودســـرانه 
دارو می توانـــد زمینه بروز مشـــکات 
بیشتر و البته خطرناک را فراهم کند.
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پرستو رفيعی
خبرنگار

دکتر سوزان سروری
مشاور پوست، مو و زیبایی

کاشت مو در منطقه صورت و ابرو
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم و در ناحیه ابـــرو کم مویی

شـــدیدی دارم می خواســـتم بپرســـم با توجه به اینکه 
تکنیک کاشـــت مو در کشـــور بســـیار رواج پیدا کرده و 
تقریباً موفق هم هســـت آیا کاشـــت ابرو هم می توان 
انجـــام داد یا خیـــر و اینکه ابروی کاشـــته شـــده خیلی 

غیرطبیعی به نظر نمی رسد؟
کاشـــت مو عـــاوه بـــر ناحیـــه ســـر، در نواحـــی دیگر 
ماننـــد ابـــرو و در مناطقـــی از صـــورت )در مردانی که 
صورت کم مـــو دارند( هم انجام می شـــود، به دالیل 
مختلـــف افـــراد ممکن اســـت ابروهای کم پشـــت یا 
بی مویی داشـــته باشـــند، این مشکل قابل حل اســـت اما روش کاشت ابرو 
بـــا مو خیلی متفاوت اســـت چـــون حالت و بـــه اصطاح خـــواب ابروها با 
مو بســـیار متفاوت اســـت، جنس ابرو هم با مو کامًا فـــرق دارد و چنانچه 
 افـــراد غیرماهـــر این کار را انجـــام دهند ابروهای شـــما نامرتـــب و بد فرم 

می شوند. 
کاشـــت مـــو در ناحیـــه ابـــرو باید بـــا دقت بـــاال و به صـــورت مایـــل انجام 
شـــود و حتمـــاً از موهـــای ظریـــف و نـــازک در آن منطقـــه اســـتفاده شـــود 
تـــا طبیعـــی به نظر برســـد، البتـــه ایـــن روزهـــا در آرایشـــگاه ها هـــم انواع 
کارهـــای زیبایـــی انجـــام می شـــوند امـــا ایـــن کارهـــا غیرقانونی هســـتند و 
 به دلیـــل اســـتریل نبودن تجهیـــزات و محل آرایشـــگاه نباید هرگـــز به آنها 

مراجعه کنید.
در زمینه کاشـــت ابرو پزشـــک باید دقت کافی داشـــته باشـــد تـــا گرافت ها 
)پیازهـــای مـــو( را با فاصله منظم و خیلی یکســـان قـــرار ندهد، چون خط 
رویش موها به هیچ عنوان منظم و با فاصله یکســـان نیستند، چنانچه این 

مورد رعایت نشود ابروها خیلی مصنوعی به نظر خواهند آمد.

دیابت در کمین چاق ها  با روزه گرفتن 
به زندگی روحی تازه هدیه دهیم

روزه گرفتـــن در ماه مبارک رمضان بیشـــتر از آنکه بر 
جســـم تأثیر مثبت داشته باشد در پاالیش روح و روان 
اثرگذار اســـت. پایین آمدن آمار اعمـــال مجرمانه در 
این ماه گواه این امر اســـت. یک جامعه شـــناس با اشاره به اینکه بسیاری 
از افـــراد در این ماه با روزه گرفتن مصرف مشـــروبات الکلـــی و مواردی از 
این دســـت را ترک می کنند، می گوید: این افـــراد با تکیه بر ایمان و نیروی 
خودبـــاوری به زندگـــی خود معنـــای تـــازه ای می بخشـــند و می توانند به 
هویت باالتر و ارزنده تری دســـت پیدا کنند. مصطفی آب روشـــن در ادامه 
می افزاید: روزه گرفتن در ظاهر امســـاک از خوردن و آشـــامیدن است ولی 
در باطن درک امور معنوی و پاالیش ذهن و روح است و سبب می شود در 
نهایت تمایات مادی فرد کاهش پیدا کند و به جای آن به میل تقرب به 

خداوند افزوده می شود.

بیماری دیابت یکی از مهم ترین عوامل ناتوانی و مرگ و میر 
در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و این درحالی 
ــرفته با کنترل  ــ ــال ها پیش در کشورهای پیش ــ ــــت که از س اس
عوامل ایجاد کننده این بیماری توانسته اند مانع افزایش تعداد مبتایان به دیابت 
ــین ادیبی، رئیس مرکز دیابت در این باره به »ایران« می گوید:  ــ ــوند. دکتر حس ــ ش
متأسفانه رشد دیابت در کشورهای درحال توسعه و کشورهای عقب مانده بیش از 
کشورهای پیشرفته است. وی دلیل این امر را نادیده گرفتن اهمیت کنترل عوامل 
ــــبک زندگی نادرست یعنی همان  ایجاد کننده بیماری عنوان کرده، می افزاید: س
رژیم های غذایی پرخطر و سرشار از مواد چرب و شیرین،  نداشتن تحرک، اضافه 
وزن و استعمال سیگار و دخانیات همگی از عوامل ابتا به بیماری دیابت هستند 
که متأسفانه در کشور ما جدی گرفته نمی شوند. دکتر ادیبی خاطرنشان می کند: 
دیابت نوع یک معموالً به دلیل اختاالت ایمونولوژیک و فاکتورهای ارثی اتفاق 
ــتر از مبتایان  ــ می افتد اما دیابت نوع دو که تعداد مبتایان به آن به مراتب بیش

ــــبک زندگی و عوامل محیطی است.  ــتر ناشی از س ــ ــــت بیش به دیابت نوع یک اس
وی تأکید می کند:آمارها نشان می دهد، در حال حاضر در کشور حدود 5میلیون 
ــــدود 10 درصد  ــز از ابتای ح ــ ــــی از آمارهای مراکز علمی نی ــــم، برخ ــــی داری دیابت
جمعیت کشور به این بیماری خبر می دهد این درحالی است که پیش بینی شده 
ــود تا سال 2030  ــ ــد و تغییری در آن ایجاد نش ــ ــــبک زندگی همین گونه باش اگر س

جمعیت دیابتی کشور دو برابر خواهد شد.
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ورزش های 
نامناسب برای 

 آرتروز 
مفصل ران

اسب سواری

ورزش های رزمی پرش

ورزش توپی

دوچرخه سواری

پرفشاریخونهمباعثسردردمیشود

حلوا یکی از پایه های ثابت سفره افطار است و از آن جایی که ماده اولیه آن آردگندم است منبعی مغذی از کربوهیدرات به شمار می رود و انرژی 
زیادی به همراه دارد، روغن موجود در این ماده غذایی هم عاوه بر دارا بودن انرژی، حامل ویتامین های A و E است البته بهتر است از روغن های 
ســـرخ کردنی برای درســـت کردن حلوا استفاده کنید، در تهیه حلوا زعفران و گاب و شکر هم به کار می رود. آرام بخشی، رفع سردرد و بی خوابی از 

جمله خواص گاب است، زعفران هم مسکن، ضداسپاسم و مقوی معده است، شکر موجود در حلوا هم سبب می شود در طول روز دچار افت قند نشویم.
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 پیشگیری
 و سـالمت

وقتی ایمپلنت جواب نمی دهد
ایـــن روزها ایمپلنـــت گزینه مناســـبی بـــرای پرکردن 
جـــای خالـــی دندان ها اســـت، کاشـــت دندانـــی که با 
دندان اصلی فرد هیچ تفاوتی ندارد و سبب باالرفتن 
اعتماد به نفس می شـــود، اما برخی  بیماری ها سبب می شوند که جراحی 

ایمپلنت موفقیت آمیز نباشد.
قائـــم مقام مرکـــز تحقیقـــات ایمپلنت های دندانـــی در آســـتانه برگزاری 
چهارمیـــن همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در این باره می گوید: 
ابتا به دیابت، پوکی اســـتخوان و استعمال سیگار از جمله مواردی هستند 
که مانع موفقیت ایمپلنت می شـــوند، در صورتی که افراد این مشکات را 
نداشـــته باشند یا بیماری و مشـــکات گفته شده کامًا کنترل شود درمان با 

موفقیت بیشتری انجام می شود.
دکترســـیدمحمد رضـــوی در ادامه اضافه می کنـــد: افرادی که در ســـوانح، 
تصادفـــات و مواردی دیگر دندان خود را از دســـت داده باشـــند می توانند 

سال ها از ایمپلنت به عنوان بهترین جایگزین بهره مند شوند.
او در خاتمه می افزاید: از آن جایی که ایمپلنت جزو موارد زیبایی به شـــمار 
نمی رود، به دلیل باال بـــودن هزینه های این عمل، در صورت حمایت های 
 ســـازمان های بیمـــه گـــر، کمک بزرگـــی به افـــراد نیازمنـــد به ایـــن درمان 

خواهد شد.
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ســـردرد یکی از شـــایع ترین دردهایی 
اســـت کـــه گاهی حتـــی با فکـــر کردن 
بـــه آن، دچارش می شـــویم. برخی از 
سردردها خفیف هستند و تنها با یک 
لیوان چای یا قهوه و کمی اســـتراحت 
دست از ســـر ما برمی دارند اما گاهی 
هم هیچ یـــک از آنها افاقه نمی کند و 
باید دســـت به دامن انواع مســـکن ها 
شـــویم. نکته قابـــل توجه این اســـت 
که ســـردرد بـــه دالیل مختلفـــی بروز 
خودســـرانه  نباید  بنابرایـــن  می کنـــد 
مسکن استفاده کرد و باید تحت نظر 
پزشـــک متخصص علت بروز سردرد 
تشـــخیص داده شـــود تـــا بـــا درمـــان 
مناسب بیماری بهبود یافته و از بروز 

مشکات بیشتر پیشگیری شود.
فشـــار خـــون بـــاال یکـــی از دالیـــل 
بروز ســـردرد اســـت. از ایـــن رو با یک 
متخصص مغز و اعصاب به گفت و گو 
نشسته ایم تا این نوع سردرد را بیشتر 

بشناسیم:
با تأکید  دکتر فرشته نادری بهدانی 
بر اینکه رابطه ســـردرد و فشـــار خون 
یک رابطـــه پیچیده و چنـــد فاکتوری 
اســـت، می گوید: مهم ترین سردردی 
که در این حیطه شـــناخته شده است 
از کریـــز )حمله  ســـردرد های ناشـــی 

ناگهانی( فشار خون است.
ایـــن عضـــو انجمن ســـردرد ایران 
ادامه می دهـــد: آن دســـته از افرادی 
فشـــار  دچـــار  ناگهانـــی  به طـــور  کـــه 
سیســـتولیک بـــاالی 160میلـــی متـــر 
جیوه یا فشار دیاســـتولیک باالی 120 
میلی متر جیوه شـــوند ممکن اســـت 
دچار ســـردردهای شـــدیدی شـــوند. 
معمـــواًل این دســـته از ســـردرد ها به 
درمان هـــای معمول ســـردرد پاســـخ 
مناسبی نمی دهند و تنها راه رهایی از 
آن کنترل فشار خون است. به عبارت 
ســـاده تر با کنترل فشـــار خون سردرد 

بیمار نیز بهبود می یابد.

به گفتـــه ایـــن متخصـــص مغـــز و 
اعصاب سردردهای ناشی از افزایش 
فشـــار خون در ســـه گروه سردردهای 
شدید، متوســـط و خفیف طبقه بندی 
می تـــوان  چگونـــه  می شـــوند.اما 
سردردهای ناشی از پرفشاری خون را 
از ســـایر دردهای ناحیه سر تشخیص 
داد؟ دکتـــر نادری بهدانی در پاســـخ 
به این ســـؤال می گوید: این سردرد ها 
معمـــواًل ضربـــان دار هســـتند، در دو 
طـــرف ســـر احســـاس می شـــوند و با 
شـــدت  فیزیکی،  فعالیـــت  افزایـــش 

می یابند.
خوشـــبختانه ایـــن ســـردرد ها بـــه 
کنترل فشـــار خون بسیار خوب پاسخ 
می دهند به گونـــه ای که انتظار داریم 
طی مدت یک ســـاعت پس از کنترل 
فشـــار خون، درد بیمار کاهش یافته و 

بهبود بیابد.
دکتر نادری بهدانی معتقد است، 
بیمارانی که فشـــار خون بـــاال و کنترل 
معـــرض  در  بیشـــتر  دارنـــد،  نشـــده 
حمـــات و ســـردردهای شـــدید قرار 
دارنـــد. این افـــراد ممکن اســـت بجز 
ســـردرد به مشـــکات دیگـــری مانند 
بینـــی،  از  خونریـــزی  نفـــس،  تنگـــی 
قفســـه  درد  بی قـــراری،  اضطـــراب، 
سینه، اختاالت بینایی، کاهش سطح 
هوشـــیاری و عایم شـــدید صدمات 
شـــوند.  دچـــار  داخلـــی  ارگان هـــای 
به همیـــن دلیـــل توصیـــه می کنم با 
مشاهده هریک از این عائم حتماً به 
مراجعه  درمانی  مرکـــز  نزدیک ترین 
کنیـــد و تحت درمـــان و مراقبت ویژه 

قرار بگیرید.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصاب 
خاطرنشـــان می کنـــد: بیمارانـــی کـــه 
دچـــار این گونـــه حمله هـــای ناگهانی 
می شوند باید تحت آزمایش و بررسی 
قرار بگیرند تا علل ثانویه فشـــار خون 
مشـــخص شـــود. وی در ادامه به زنان 
بـــاردار به عنـــوان یکـــی از گروه های در 
معرض خطر اشـــاره کـــرده می گوید: 
افزایـــش فشـــار خـــون زنان بـــاردار در 
طی 4 هفته بعد از زایمان هم ممکن 

اســـت به ســـردرد منجر شـــود. در این 
بـــاالی  سیســـتولیک  فشـــار  بیمـــاران 
140میلی متر جیوه و فشار دیاستولیک 
باالی 90 میلـــی متر جیـــوه خطرناک 
محسوب می شـــود. این سردرد و فشار 
خون می تواند جزئی از یک ســـندروم 
مسمومیت حاملگی باشـــد یا به طور 
ایزوله ظاهر شود. سردرد این بیماران 
معمـــواًل طی مدت یک هفتـــه بعد از 
کنترل فشار خون بهبود می یابد.  عضو 

ســـردرد  انجمن 
توضیح  در  ایران 
ی  د ها ر د ســـر
و  خفیـــف 
از  ناشی  متوسط 
فشـــار خـــون باال 
ایـــن  می گویـــد: 

دسته از مبتایان به سردرد دچار فشار 
امـــا مطالعات  خون مزمـــن هســـتند 
نشـــان می دهد که کنترل فشـــار خون 
در ایـــن بیماران نیز در کاهش و کنترل 
سردرد مؤثر است. دراین میان تعداد 
کمـــی از بیمـــاران مبتا به فشـــارخون 

نیـــز ممکـــن اســـت در خواب شـــبانه 
دچار افزایش فشـــارخون شوند و پس 
از بیدار شـــدن احساس سردرد داشته 

باشند.
دکتر نـــادری بهدانی با اشـــاره به 
اینکه مردان بیش از زنان در معرض 

ســـردردهای ناشـــی از حمات فشار 
خون هســـتند توصیه می کنـــد: افراد 
مبتـــا بـــه فشـــارخون در زمـــان بروز 
ســـردرد در روز یـــا شـــب فشـــارخون 
خـــود را اندازه گیـــری و ثبـــت کننـــد و 
در صورت وجود نوســـان فشـــارخون 

به پزشـــک خـــود اطاع دهنـــد. همه 
مبتایـــان بـــه ســـردردهای شـــدید و 
تکرارشـــونده بایـــد بداننـــد که جدی 
نگرفتـــن درد و مصـــرف خودســـرانه 
دارو می توانـــد زمینه بروز مشـــکات 
بیشتر و البته خطرناک را فراهم کند.
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پرستو رفيعی
خبرنگار

دکتر سوزان سروری
مشاور پوست، مو و زیبایی

کاشت مو در منطقه صورت و ابرو
ë  دختری 25 ســـاله هســـتم و در ناحیه ابـــرو کم مویی

شـــدیدی دارم می خواســـتم بپرســـم با توجه به اینکه 
تکنیک کاشـــت مو در کشـــور بســـیار رواج پیدا کرده و 
تقریباً موفق هم هســـت آیا کاشـــت ابرو هم می توان 
انجـــام داد یا خیـــر و اینکه ابروی کاشـــته شـــده خیلی 

غیرطبیعی به نظر نمی رسد؟
کاشـــت مو عـــاوه بـــر ناحیـــه ســـر، در نواحـــی دیگر 
ماننـــد ابـــرو و در مناطقـــی از صـــورت )در مردانی که 
صورت کم مـــو دارند( هم انجام می شـــود، به دالیل 
مختلـــف افـــراد ممکن اســـت ابروهای کم پشـــت یا 
بی مویی داشـــته باشـــند، این مشکل قابل حل اســـت اما روش کاشت ابرو 
بـــا مو خیلی متفاوت اســـت چـــون حالت و بـــه اصطاح خـــواب ابروها با 
مو بســـیار متفاوت اســـت، جنس ابرو هم با مو کامًا فـــرق دارد و چنانچه 
 افـــراد غیرماهـــر این کار را انجـــام دهند ابروهای شـــما نامرتـــب و بد فرم 

می شوند. 
کاشـــت مـــو در ناحیـــه ابـــرو باید بـــا دقت بـــاال و به صـــورت مایـــل انجام 
شـــود و حتمـــاً از موهـــای ظریـــف و نـــازک در آن منطقـــه اســـتفاده شـــود 
تـــا طبیعـــی به نظر برســـد، البتـــه ایـــن روزهـــا در آرایشـــگاه ها هـــم انواع 
کارهـــای زیبایـــی انجـــام می شـــوند امـــا ایـــن کارهـــا غیرقانونی هســـتند و 
 به دلیـــل اســـتریل نبودن تجهیـــزات و محل آرایشـــگاه نباید هرگـــز به آنها 

مراجعه کنید.
در زمینه کاشـــت ابرو پزشـــک باید دقت کافی داشـــته باشـــد تـــا گرافت ها 
)پیازهـــای مـــو( را با فاصله منظم و خیلی یکســـان قـــرار ندهد، چون خط 
رویش موها به هیچ عنوان منظم و با فاصله یکســـان نیستند، چنانچه این 

مورد رعایت نشود ابروها خیلی مصنوعی به نظر خواهند آمد.

دیابت در کمین چاق ها  با روزه گرفتن 
به زندگی روحی تازه هدیه دهیم

روزه گرفتـــن در ماه مبارک رمضان بیشـــتر از آنکه بر 
جســـم تأثیر مثبت داشته باشد در پاالیش روح و روان 
اثرگذار اســـت. پایین آمدن آمار اعمـــال مجرمانه در 
این ماه گواه این امر اســـت. یک جامعه شـــناس با اشاره به اینکه بسیاری 
از افـــراد در این ماه با روزه گرفتن مصرف مشـــروبات الکلـــی و مواردی از 
این دســـت را ترک می کنند، می گوید: این افـــراد با تکیه بر ایمان و نیروی 
خودبـــاوری به زندگـــی خود معنـــای تـــازه ای می بخشـــند و می توانند به 
هویت باالتر و ارزنده تری دســـت پیدا کنند. مصطفی آب روشـــن در ادامه 
می افزاید: روزه گرفتن در ظاهر امســـاک از خوردن و آشـــامیدن است ولی 
در باطن درک امور معنوی و پاالیش ذهن و روح است و سبب می شود در 
نهایت تمایات مادی فرد کاهش پیدا کند و به جای آن به میل تقرب به 

خداوند افزوده می شود.

بیماری دیابت یکی از مهم ترین عوامل ناتوانی و مرگ و میر 
در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و این درحالی 
ــرفته با کنترل  ــ ــال ها پیش در کشورهای پیش ــ ــــت که از س اس
عوامل ایجاد کننده این بیماری توانسته اند مانع افزایش تعداد مبتایان به دیابت 
ــین ادیبی، رئیس مرکز دیابت در این باره به »ایران« می گوید:  ــ ــوند. دکتر حس ــ ش
متأسفانه رشد دیابت در کشورهای درحال توسعه و کشورهای عقب مانده بیش از 
کشورهای پیشرفته است. وی دلیل این امر را نادیده گرفتن اهمیت کنترل عوامل 
ــــبک زندگی نادرست یعنی همان  ایجاد کننده بیماری عنوان کرده، می افزاید: س
رژیم های غذایی پرخطر و سرشار از مواد چرب و شیرین،  نداشتن تحرک، اضافه 
وزن و استعمال سیگار و دخانیات همگی از عوامل ابتا به بیماری دیابت هستند 
که متأسفانه در کشور ما جدی گرفته نمی شوند. دکتر ادیبی خاطرنشان می کند: 
دیابت نوع یک معموالً به دلیل اختاالت ایمونولوژیک و فاکتورهای ارثی اتفاق 
ــتر از مبتایان  ــ می افتد اما دیابت نوع دو که تعداد مبتایان به آن به مراتب بیش

ــــبک زندگی و عوامل محیطی است.  ــتر ناشی از س ــ ــــت بیش به دیابت نوع یک اس
وی تأکید می کند:آمارها نشان می دهد، در حال حاضر در کشور حدود 5میلیون 
ــــدود 10 درصد  ــز از ابتای ح ــ ــــی از آمارهای مراکز علمی نی ــــم، برخ ــــی داری دیابت
جمعیت کشور به این بیماری خبر می دهد این درحالی است که پیش بینی شده 
ــود تا سال 2030  ــ ــد و تغییری در آن ایجاد نش ــ ــــبک زندگی همین گونه باش اگر س

جمعیت دیابتی کشور دو برابر خواهد شد.
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نامناسب برای 

 آرتروز 
مفصل ران

اسب سواری

ورزش های رزمی پرش

ورزش توپی

دوچرخه سواری

پرفشاریخونهمباعثسردردمیشود

حلوا یکی از پایه های ثابت سفره افطار است و از آن جایی که ماده اولیه آن آردگندم است منبعی مغذی از کربوهیدرات به شمار می رود و انرژی 
زیادی به همراه دارد، روغن موجود در این ماده غذایی هم عاوه بر دارا بودن انرژی، حامل ویتامین های A و E است البته بهتر است از روغن های 
ســـرخ کردنی برای درســـت کردن حلوا استفاده کنید، در تهیه حلوا زعفران و گاب و شکر هم به کار می رود. آرام بخشی، رفع سردرد و بی خوابی از 

جمله خواص گاب است، زعفران هم مسکن، ضداسپاسم و مقوی معده است، شکر موجود در حلوا هم سبب می شود در طول روز دچار افت قند نشویم.
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 پیشگیری
 و سـالمت

وقتی ایمپلنت جواب نمی دهد
ایـــن روزها ایمپلنـــت گزینه مناســـبی بـــرای پرکردن 
جـــای خالـــی دندان ها اســـت، کاشـــت دندانـــی که با 
دندان اصلی فرد هیچ تفاوتی ندارد و سبب باالرفتن 
اعتماد به نفس می شـــود، اما برخی  بیماری ها سبب می شوند که جراحی 

ایمپلنت موفقیت آمیز نباشد.
قائـــم مقام مرکـــز تحقیقـــات ایمپلنت های دندانـــی در آســـتانه برگزاری 
چهارمیـــن همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در این باره می گوید: 
ابتا به دیابت، پوکی اســـتخوان و استعمال سیگار از جمله مواردی هستند 
که مانع موفقیت ایمپلنت می شـــوند، در صورتی که افراد این مشکات را 
نداشـــته باشند یا بیماری و مشـــکات گفته شده کامًا کنترل شود درمان با 

موفقیت بیشتری انجام می شود.
دکترســـیدمحمد رضـــوی در ادامه اضافه می کنـــد: افرادی که در ســـوانح، 
تصادفـــات و مواردی دیگر دندان خود را از دســـت داده باشـــند می توانند 

سال ها از ایمپلنت به عنوان بهترین جایگزین بهره مند شوند.
او در خاتمه می افزاید: از آن جایی که ایمپلنت جزو موارد زیبایی به شـــمار 
نمی رود، به دلیل باال بـــودن هزینه های این عمل، در صورت حمایت های 
 ســـازمان های بیمـــه گـــر، کمک بزرگـــی به افـــراد نیازمنـــد به ایـــن درمان 

خواهد شد.
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ســـردرد یکی از شـــایع ترین دردهایی 
اســـت کـــه گاهی حتـــی با فکـــر کردن 
بـــه آن، دچارش می شـــویم. برخی از 
سردردها خفیف هستند و تنها با یک 
لیوان چای یا قهوه و کمی اســـتراحت 
دست از ســـر ما برمی دارند اما گاهی 
هم هیچ یـــک از آنها افاقه نمی کند و 
باید دســـت به دامن انواع مســـکن ها 
شـــویم. نکته قابـــل توجه این اســـت 
که ســـردرد بـــه دالیل مختلفـــی بروز 
خودســـرانه  نباید  بنابرایـــن  می کنـــد 
مسکن استفاده کرد و باید تحت نظر 
پزشـــک متخصص علت بروز سردرد 
تشـــخیص داده شـــود تـــا بـــا درمـــان 
مناسب بیماری بهبود یافته و از بروز 

مشکات بیشتر پیشگیری شود.
فشـــار خـــون بـــاال یکـــی از دالیـــل 
بروز ســـردرد اســـت. از ایـــن رو با یک 
متخصص مغز و اعصاب به گفت و گو 
نشسته ایم تا این نوع سردرد را بیشتر 

بشناسیم:
با تأکید  دکتر فرشته نادری بهدانی 
بر اینکه رابطه ســـردرد و فشـــار خون 
یک رابطـــه پیچیده و چنـــد فاکتوری 
اســـت، می گوید: مهم ترین سردردی 
که در این حیطه شـــناخته شده است 
از کریـــز )حمله  ســـردرد های ناشـــی 

ناگهانی( فشار خون است.
ایـــن عضـــو انجمن ســـردرد ایران 
ادامه می دهـــد: آن دســـته از افرادی 
فشـــار  دچـــار  ناگهانـــی  به طـــور  کـــه 
سیســـتولیک بـــاالی 160میلـــی متـــر 
جیوه یا فشار دیاســـتولیک باالی 120 
میلی متر جیوه شـــوند ممکن اســـت 
دچار ســـردردهای شـــدیدی شـــوند. 
معمـــواًل این دســـته از ســـردرد ها به 
درمان هـــای معمول ســـردرد پاســـخ 
مناسبی نمی دهند و تنها راه رهایی از 
آن کنترل فشار خون است. به عبارت 
ســـاده تر با کنترل فشـــار خون سردرد 

بیمار نیز بهبود می یابد.

به گفتـــه ایـــن متخصـــص مغـــز و 
اعصاب سردردهای ناشی از افزایش 
فشـــار خون در ســـه گروه سردردهای 
شدید، متوســـط و خفیف طبقه بندی 
می تـــوان  چگونـــه  می شـــوند.اما 
سردردهای ناشی از پرفشاری خون را 
از ســـایر دردهای ناحیه سر تشخیص 
داد؟ دکتـــر نادری بهدانی در پاســـخ 
به این ســـؤال می گوید: این سردرد ها 
معمـــواًل ضربـــان دار هســـتند، در دو 
طـــرف ســـر احســـاس می شـــوند و با 
شـــدت  فیزیکی،  فعالیـــت  افزایـــش 

می یابند.
خوشـــبختانه ایـــن ســـردرد ها بـــه 
کنترل فشـــار خون بسیار خوب پاسخ 
می دهند به گونـــه ای که انتظار داریم 
طی مدت یک ســـاعت پس از کنترل 
فشـــار خون، درد بیمار کاهش یافته و 

بهبود بیابد.
دکتر نادری بهدانی معتقد است، 
بیمارانی که فشـــار خون بـــاال و کنترل 
معـــرض  در  بیشـــتر  دارنـــد،  نشـــده 
حمـــات و ســـردردهای شـــدید قرار 
دارنـــد. این افـــراد ممکن اســـت بجز 
ســـردرد به مشـــکات دیگـــری مانند 
بینـــی،  از  خونریـــزی  نفـــس،  تنگـــی 
قفســـه  درد  بی قـــراری،  اضطـــراب، 
سینه، اختاالت بینایی، کاهش سطح 
هوشـــیاری و عایم شـــدید صدمات 
شـــوند.  دچـــار  داخلـــی  ارگان هـــای 
به همیـــن دلیـــل توصیـــه می کنم با 
مشاهده هریک از این عائم حتماً به 
مراجعه  درمانی  مرکـــز  نزدیک ترین 
کنیـــد و تحت درمـــان و مراقبت ویژه 

قرار بگیرید.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصاب 
خاطرنشـــان می کنـــد: بیمارانـــی کـــه 
دچـــار این گونـــه حمله هـــای ناگهانی 
می شوند باید تحت آزمایش و بررسی 
قرار بگیرند تا علل ثانویه فشـــار خون 
مشـــخص شـــود. وی در ادامه به زنان 
بـــاردار به عنـــوان یکـــی از گروه های در 
معرض خطر اشـــاره کـــرده می گوید: 
افزایـــش فشـــار خـــون زنان بـــاردار در 
طی 4 هفته بعد از زایمان هم ممکن 

اســـت به ســـردرد منجر شـــود. در این 
بـــاالی  سیســـتولیک  فشـــار  بیمـــاران 
140میلی متر جیوه و فشار دیاستولیک 
باالی 90 میلـــی متر جیـــوه خطرناک 
محسوب می شـــود. این سردرد و فشار 
خون می تواند جزئی از یک ســـندروم 
مسمومیت حاملگی باشـــد یا به طور 
ایزوله ظاهر شود. سردرد این بیماران 
معمـــواًل طی مدت یک هفتـــه بعد از 
کنترل فشار خون بهبود می یابد.  عضو 

ســـردرد  انجمن 
توضیح  در  ایران 
ی  د ها ر د ســـر
و  خفیـــف 
از  ناشی  متوسط 
فشـــار خـــون باال 
ایـــن  می گویـــد: 

دسته از مبتایان به سردرد دچار فشار 
امـــا مطالعات  خون مزمـــن هســـتند 
نشـــان می دهد که کنترل فشـــار خون 
در ایـــن بیماران نیز در کاهش و کنترل 
سردرد مؤثر است. دراین میان تعداد 
کمـــی از بیمـــاران مبتا به فشـــارخون 

نیـــز ممکـــن اســـت در خواب شـــبانه 
دچار افزایش فشـــارخون شوند و پس 
از بیدار شـــدن احساس سردرد داشته 

باشند.
دکتر نـــادری بهدانی با اشـــاره به 
اینکه مردان بیش از زنان در معرض 

ســـردردهای ناشـــی از حمات فشار 
خون هســـتند توصیه می کنـــد: افراد 
مبتـــا بـــه فشـــارخون در زمـــان بروز 
ســـردرد در روز یـــا شـــب فشـــارخون 
خـــود را اندازه گیـــری و ثبـــت کننـــد و 
در صورت وجود نوســـان فشـــارخون 

به پزشـــک خـــود اطاع دهنـــد. همه 
مبتایـــان بـــه ســـردردهای شـــدید و 
تکرارشـــونده بایـــد بداننـــد که جدی 
نگرفتـــن درد و مصـــرف خودســـرانه 
دارو می توانـــد زمینه بروز مشـــکات 
بیشتر و البته خطرناک را فراهم کند.

مــهارت 
سـالمت

وز
 ني

ث
هل

س : 
عک
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پرستو رفيعی
خبرنگار

دکتر سوزان سروری
مشاور پوست، مو و زیبایی

تاسيس شبكه اورژانس هوايي ايران
وزير بهداري اعالم كرد دفترچه بين المللي آبله 
لغو ميشود و هواپيماهاي خريداري شده در اورژانس 

روستا بكار گرفته ميشود.
در مورد دارو وزير بهداري گفت: تا دو سال ديگر 
تمام آنتي بيوتيك ها را نيز در ايران خواهيم ساخت. 
وزير بهداري و بهزيســـتي در پايان گفت اورژانس 
روستاها بزودي شـــروع بكار مي كند و تاكنون 18 
هواپيماي يك موتوره خريداري كرده ايم بين روستاها 
تقسيم خواهيم كرد. خلبانان اين هواپيماها را از ميان 
تكنيسين هاي آمبوالنسها تربيت و انتخاب خواهيم 

كرد.
وي يادآور شد تا آخر امسال اورژانس زميني و 

هوائي در ايران خواهيم داشت.
مذاكرات مهم نفتي در رامسر

هوشـــنگ انصاري باتفاق جمعي از مقامات 
شركت ملي نفت پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته در 
يك كنفرانس مهم ولي محدود نفتي در رامسر شركت 

داشتند.
در اين كنفرانس نفتي پيرامون مسائل مختلف 
صنعت نفت مذاكراتي شـــد كه احتماالً نتايج آن در 

روزهاي آينده روشن ميشود.
انصاري بعد از آنكه به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل شركت ملي نفت ايران انتخاب شد براي 
نوسازي و تحرك بيشتر در صنعت نفت و همچنين 
مسائل خارجي و صادراتي آن، برنامه هاي نويني را 

مورد مطالعه قرار داد.
خوب بوديم، اما باختيم

كوردوباـ  يكشـــنبه 21 خردادماه 2537 (جام 
جهاني آرژانتينـ  از ديدارهاي يك هشـــتم نهايي)، 
ايران 1 (دقيقه 40 حســـن روشن)ـ  پرو 4 (دقايق 2 
خوزه والسكوئرـ  36، 39 و 78 تئوفيلو كوبيالس) 

ايران: ناصر حجازيـ  حســـن نظري، نصراهللا 
عبداللهي، حســـين كازراني، جواد اهللا ورديـ  علي 
پروين(كاپيتن)، محمد صادقي، ابراهيم قاسمپورـ  
حسن روشـــن (از دقيقه 66 بهتاش فريبا)، حسين 

فركي (از دقيقه 52 غفور جهاني)، ايرج دانايي فرد. 
مربي: حشمت مهاجراني.

مردان ما هرگز چنين مصمم و خستگي ناپذير 
براي هدفي نجنگيده بودند. آنها ميخواســـتند فاتح 
ميداني باشند كه از عهده اسكاتلند و هلند هم بر نيامده 
بود. آنها براي معجزه آماده شده بودند، اما چه سود كه 
اين غرور، اين بي باكي، اينهمه شور و حرارت موقعي 
بسراغ مردان ما آمده بود كه مثل نوشدارو پس از مرگ 

سهراب،  موجب نجات نشد.
350 واگن جديد خريداري شد

راه آهن دولتـــي ايران 350 دســـتگاه واگن 
مسافربري و رستوران خريداري كرد.اين واگنها كه 
از كشورهاي روماني، فرانسه و جمهوري دموكراتيك 
آلمان خريداري شده بتدريج در خطوط آهن كشور 

بكار گرفته خواهد شد.
ســـمينار مديران كل اجرائي و اداري نواحي و 
مركزي راه آهن دولتي ايران ديروز با شركت مسعود 
طباطبائي ديبا رئيس كل راه آهن و اعضاي هيأت مديره 

راه  آهن در تبريز شروع بكار كرد.
همچنين مطالعات برقي كردن خط آهن تبريز به 
جلفا سال آينده تمام ميشود و همزمان با آن عمليات 
اجرائي براي احداث خط آهن برقي اين مسير شروع 

مي شود.
ساختمان فرودگاه بين المللي شيراز از فروردين ماه 

آغاز ميشود
طرح ايجاد فرودگاه بزرگ بين المللي شـــيراز 
تهيه شد.بموجب اين طرح ترمينال جديد بين المللي 
فرودگاه شيراز در حدود 40 هزار مترمربع زيربنا دارد و 
مجهز به تمام وسائل مدرن سالمت پرواز خواهد بود.

پروازهاي فرودگاه جديد شيراز پس از احداث 
اين ترمينال در ســـطح جهاني مخصوصاً در فضاي 

كشورهاي خليج فارس انجام خواهد گرفت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 22 خردادماه 1357 (برابر 
با 6 رجب 1398، 12 ژوئن 1978) نقل شده است
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 پند بزرگان 

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

روزي كه «همدان» پايتخت ايران شد
تاريـــخ نگاران دوران معاصر بر پايه نوشـــته هاي 
مورخان عهد باستان و اســـناد باقي مانده از آن عهد ، 12 
ژوئن در ســـال 625 پيش از ميالد را روزي دانسته اند كه 
هوخشـــتره  شهر همدان را پايتخت ايران كرد. همدان كه 
مورخان يوناني آن را «اكباتانا» نوشته اند قبال در تابستان ها 
محل «همايي و نشســـت» بزرگان بود و احتماال نام آنـ  
َهِمدانـ  به همين دليل انتخاب شـــده است. هوخشتره 

رهبروقت ايرانيان، از طايفه ماد بود .
پيروزي خيره كننده

 30 هزار استقالل طلب ايرانى بر ارتش عباسيان
12 ژوئن سال 813 ميالدي 30 هزار داوطلب ايراني 
كه از خراسان به حركت آمده بودند بر سپاه انبوه عباسيان 

پيروز شدند.
اين داوطلبان كه توســـط شـــبكه هاي زيرزميني 
ايراندوستان خراسان بزرگتر آماده شده بودند قبال در محل 
تهران امروز (شـــمال غربي شهر ري) سپاه خليفه را كه از 
لحاظ شمار سه برابر آنان بود درهم شكسته و فراري داده 
بودند. انگيزه واقعي اين داوطلبان كســـب استقالل وطن 

خود بود.
نبرد نرماشير و فراري شدن محمدخان ياغي

12 ژوئن سال 1805 (دوران پادشاهي فتحعلي شاه) 
در نبرد نَرماشير، نيروهاي دولتي به فرماندهي نوروزخان 
قاجار بر واحدهاي محمدخان حاكم ياغي بَم پيروزشدند 
و او را به بلوچستان فراري دادند كه از آنجا به منطقه ِهلمند 

(افغانستان امروز) رفت و مخفي شد.
محمدخان پســـر اعظم خان پس از اين كه متوجه 
سرگرمي ارتش در قفقاز شد كه روس ها داشتند وجب به 
وجب آنجا را تصرف مي كردند و پيش مي آمدند، با تكيه بر 
استحكامات ارگ بَم دست به تمّرد زده، بر دولت ياغي شده 

و از دادن ماليات خودداري كرده بود.
عمليات مسلحانه خاِن خيوه  

12 ژوئن 1852 سام السلطنه والى (استاندار) خراسان 
عباسقلى دّره گزى را به ســـمت فرماندار (بيگلربيگى) 
منطقه مرو منصوب كـــرد كه اين انتصاب مورد اعتراض 
«محمدامين» خاِن خيوه (منطقه خوارزم) قرارگرفت زيرا كه 
قبال با او در اين زمينه مشورت نشده بود. محمدامين درپى 
اين اعتراض، دست به يك رشته عمليات مسلحانه زد كه 
در سرخس به دست يگان هاى نظامى ايران به فرماندهى 
فريدون فرمانفرما كشته شد و سرش را به تهران فرستادند تا 

ناصرالدين شاه ببيند.

قاب امروز
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دندانه چرخ

خالي

عملي از روي 
ناآگاهي

  

زمان مرگ
مسرور

رستگاري
حرف شانزدهم

گريبان مولف فرهنگ 
فارسي

م

ا

ن

سكوي
 شيرجه

هر نوع پارچه
گياه خشك

خانه مجلل براي شكار 
1غضبمي نشينند

1
1

1

سرما
ماه سرد

دفاع فوتبال
روشن و تابناك

صنم
بي پرده

غيرقابل رويت
نوعي

 وسيله نقليه

چله كمان
واحد شدت 

جريان

بهره هوشي
زنده شدن 

مردگان

وسيله شكار 
جانور

سالح زنبور
غلط گير اداري
سرنگهداري

3

3
6

6

4
4

4

7
7

7
2

2

2

2
5

بذله گو
كالم آرزو

8

8

راحت و آرام بودن
از اهالي ورزش

شادي

در درد ســـرم زين دل ســـودا پيشـــه
كـــو را نبـــود بـــه جز تمنى پيشـــه

پيرانـــه ســـرش آرزوى برنايى اســـت
فريـــاد از ايـــن پيـــرك برنا پيشـــه

عبيد زاكانى

 سرايه
انســـان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و 

آراسته باشد. 
 آنتوان چخوف

براى اداره كردن خويش، از سرت استفاده كن و براى 
اداره كردن ديگران، از قلبت. 

دااليى الما

دريا و صيد/عكس از:محمد حسين مهيمنى

جدول سودوکو

تاسيس شبكه اورژانس هوايي ايران
وزير بهداري اعالم كرد دفترچه بين المللي آبله 
لغو ميشود و هواپيماهاي خريداري شده در اورژانس 

روستا بكار گرفته ميشود.
در مورد دارو وزير بهداري گفت: تا دو سال ديگر 
تمام آنتي بيوتيك ها را نيز در ايران خواهيم ساخت. 
وزير بهداري و بهزيســـتي در پايان گفت اورژانس 
روستاها بزودي شـــروع بكار مي كند و تاكنون 18 
هواپيماي يك موتوره خريداري كرده ايم بين روستاها 
تقسيم خواهيم كرد. خلبانان اين هواپيماها را از ميان 
تكنيسين هاي آمبوالنسها تربيت و انتخاب خواهيم 

كرد.
وي يادآور شد تا آخر امسال اورژانس زميني و 

هوائي در ايران خواهيم داشت.
مذاكرات مهم نفتي در رامسر

هوشـــنگ انصاري باتفاق جمعي از مقامات 
شركت ملي نفت پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته در 
يك كنفرانس مهم ولي محدود نفتي در رامسر شركت 

داشتند.
در اين كنفرانس نفتي پيرامون مسائل مختلف 
صنعت نفت مذاكراتي شـــد كه احتماالً نتايج آن در 

روزهاي آينده روشن ميشود.
انصاري بعد از آنكه به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل شركت ملي نفت ايران انتخاب شد براي 
نوسازي و تحرك بيشتر در صنعت نفت و همچنين 
مسائل خارجي و صادراتي آن، برنامه هاي نويني را 

مورد مطالعه قرار داد.
خوب بوديم، اما باختيم

كوردوباـ  يكشـــنبه 21 خردادماه 2537 (جام 
جهاني آرژانتينـ  از ديدارهاي يك هشـــتم نهايي)، 
ايران 1 (دقيقه 40 حســـن روشن)ـ  پرو 4 (دقايق 2 
خوزه والسكوئرـ  36، 39 و 78 تئوفيلو كوبيالس) 

ايران: ناصر حجازيـ  حســـن نظري، نصراهللا 
عبداللهي، حســـين كازراني، جواد اهللا ورديـ  علي 
پروين(كاپيتن)، محمد صادقي، ابراهيم قاسمپورـ  
حسن روشـــن (از دقيقه 66 بهتاش فريبا)، حسين 

فركي (از دقيقه 52 غفور جهاني)، ايرج دانايي فرد. 
مربي: حشمت مهاجراني.

مردان ما هرگز چنين مصمم و خستگي ناپذير 
براي هدفي نجنگيده بودند. آنها ميخواســـتند فاتح 
ميداني باشند كه از عهده اسكاتلند و هلند هم بر نيامده 
بود. آنها براي معجزه آماده شده بودند، اما چه سود كه 
اين غرور، اين بي باكي، اينهمه شور و حرارت موقعي 
بسراغ مردان ما آمده بود كه مثل نوشدارو پس از مرگ 

سهراب،  موجب نجات نشد.
350 واگن جديد خريداري شد

راه آهن دولتـــي ايران 350 دســـتگاه واگن 
مسافربري و رستوران خريداري كرد.اين واگنها كه 
از كشورهاي روماني، فرانسه و جمهوري دموكراتيك 
آلمان خريداري شده بتدريج در خطوط آهن كشور 

بكار گرفته خواهد شد.
ســـمينار مديران كل اجرائي و اداري نواحي و 
مركزي راه آهن دولتي ايران ديروز با شركت مسعود 
طباطبائي ديبا رئيس كل راه آهن و اعضاي هيأت مديره 

راه  آهن در تبريز شروع بكار كرد.
همچنين مطالعات برقي كردن خط آهن تبريز به 
جلفا سال آينده تمام ميشود و همزمان با آن عمليات 
اجرائي براي احداث خط آهن برقي اين مسير شروع 

مي شود.
ساختمان فرودگاه بين المللي شيراز از فروردين ماه 

آغاز ميشود
طرح ايجاد فرودگاه بزرگ بين المللي شـــيراز 
تهيه شد.بموجب اين طرح ترمينال جديد بين المللي 
فرودگاه شيراز در حدود 40 هزار مترمربع زيربنا دارد و 
مجهز به تمام وسائل مدرن سالمت پرواز خواهد بود.

پروازهاي فرودگاه جديد شيراز پس از احداث 
اين ترمينال در ســـطح جهاني مخصوصاً در فضاي 

كشورهاي خليج فارس انجام خواهد گرفت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 22 خردادماه 1357 (برابر 
با 6 رجب 1398، 12 ژوئن 1978) نقل شده است
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 پند بزرگان 

امروز در تاريخ چهل سال پيش...

روزي كه «همدان» پايتخت ايران شد
تاريـــخ نگاران دوران معاصر بر پايه نوشـــته هاي 
مورخان عهد باستان و اســـناد باقي مانده از آن عهد ، 12 
ژوئن در ســـال 625 پيش از ميالد را روزي دانسته اند كه 
هوخشـــتره  شهر همدان را پايتخت ايران كرد. همدان كه 
مورخان يوناني آن را «اكباتانا» نوشته اند قبال در تابستان ها 
محل «همايي و نشســـت» بزرگان بود و احتماال نام آنـ  
َهِمدانـ  به همين دليل انتخاب شـــده است. هوخشتره 

رهبروقت ايرانيان، از طايفه ماد بود .
پيروزي خيره كننده

 30 هزار استقالل طلب ايرانى بر ارتش عباسيان
12 ژوئن سال 813 ميالدي 30 هزار داوطلب ايراني 
كه از خراسان به حركت آمده بودند بر سپاه انبوه عباسيان 

پيروز شدند.
اين داوطلبان كه توســـط شـــبكه هاي زيرزميني 
ايراندوستان خراسان بزرگتر آماده شده بودند قبال در محل 
تهران امروز (شـــمال غربي شهر ري) سپاه خليفه را كه از 
لحاظ شمار سه برابر آنان بود درهم شكسته و فراري داده 
بودند. انگيزه واقعي اين داوطلبان كســـب استقالل وطن 

خود بود.
نبرد نرماشير و فراري شدن محمدخان ياغي

12 ژوئن سال 1805 (دوران پادشاهي فتحعلي شاه) 
در نبرد نَرماشير، نيروهاي دولتي به فرماندهي نوروزخان 
قاجار بر واحدهاي محمدخان حاكم ياغي بَم پيروزشدند 
و او را به بلوچستان فراري دادند كه از آنجا به منطقه ِهلمند 

(افغانستان امروز) رفت و مخفي شد.
محمدخان پســـر اعظم خان پس از اين كه متوجه 
سرگرمي ارتش در قفقاز شد كه روس ها داشتند وجب به 
وجب آنجا را تصرف مي كردند و پيش مي آمدند، با تكيه بر 
استحكامات ارگ بَم دست به تمّرد زده، بر دولت ياغي شده 

و از دادن ماليات خودداري كرده بود.
عمليات مسلحانه خاِن خيوه  

12 ژوئن 1852 سام السلطنه والى (استاندار) خراسان 
عباسقلى دّره گزى را به ســـمت فرماندار (بيگلربيگى) 
منطقه مرو منصوب كـــرد كه اين انتصاب مورد اعتراض 
«محمدامين» خاِن خيوه (منطقه خوارزم) قرارگرفت زيرا كه 
قبال با او در اين زمينه مشورت نشده بود. محمدامين درپى 
اين اعتراض، دست به يك رشته عمليات مسلحانه زد كه 
در سرخس به دست يگان هاى نظامى ايران به فرماندهى 
فريدون فرمانفرما كشته شد و سرش را به تهران فرستادند تا 

ناصرالدين شاه ببيند.

قاب امروز
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دندانه چرخ
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عملي از روي 
ناآگاهي
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ن
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4
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2

2
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بذله گو
كالم آرزو

8

8

راحت و آرام بودن
از اهالي ورزش

شادي

در درد ســـرم زين دل ســـودا پيشـــه
كـــو را نبـــود بـــه جز تمنى پيشـــه

پيرانـــه ســـرش آرزوى برنايى اســـت
فريـــاد از ايـــن پيـــرك برنا پيشـــه

عبيد زاكانى

 سرايه
انســـان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و 

آراسته باشد. 
 آنتوان چخوف

براى اداره كردن خويش، از سرت استفاده كن و براى 
اداره كردن ديگران، از قلبت. 

دااليى الما

دريا و صيد/عكس از:محمد حسين مهيمنى

فروردین: مســیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت 
کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی امور 
کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه ندهید که 
این امور رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی از آینده داشتن 

به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

اردیبهشت:  این روزها ممکن است که شما معتقد باشید که دیگران از شما 
حمایت نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای این باور 
خود دالیلی هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از تسلیم شدن 
می ترسید. برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد 

دیگر است.

خرداد : اگرچه شــما می توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم و جدی 
آمده است را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم گیری های جدیتان بیشتر 
از آن چیزی که فکر می کردید نیازمند دقت و تمرکز هستند. این سخن بدین 
معنی نیســت که شما فرد دودل و شکاکی هستید، بلکه بدین معنی است که 

اوضاع نسبت به آن چیزی که در ظاهر به نظر می رسد پیچیده تر است .

تیر:درحالیکه شما سعی می کنید توجهتان را روی چیزهایی که برایتان از همه 
چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شوید. اتفاقات زیادی 
رخ می دهند که شما را از مسیر اصلی تان دور می کنند. قسمتی از مشکل شما 
مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی که در اختیار دارید می خواهید 

کارهای بیشتری انجام بدهید. 

مرداد : احتماالً شما موفق شده اید که خودتان را از یک مخمصه نجات دهید، 
پس نگاهی مثبت به شــرایط دشوار داشتن برای شما کار سختی نیست. فقط 
مطمئن باشید که اشتباهاً رفتار غیر طبیعی نداشته باشید. برای اینکه توانایی 
شــما در دیدن جنبه مثبت هر موضوعی همچنین می تواند شما را به سمت 

تکذیب کردن سوق بدهد. 

شهریور : شما احساس مــی کنید که به گل نشسته اید؛ این احساس شما از 
آنجا ناشی می شود که قبال درباره کاری قول داده بودید و االن نمی دانید بایددر 
رابطه با آن چکار کنید.خوشبختانه شما امیدتان را از دست نمی دهید برای اینکه 
رفتار و حالت مثبت داشــتن می تواند شما را به هدف تان رهنمون کند و این 

واضعیت محرکی می شود که بیشتر و سخت تر کار کنید. 

مهر :   حتماً به حس ششــم خود اطمینان کنید، چرا که قدرت خیلی زیادی 
دارد! اگر چه شما احساس می کنید در مسیر درست خود قرار گرفته اید، ولی 
ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه برسد و لحظه ای بعد ناپدید شود. از برنامه 
ای که فکر می کنید درســت نیست پیروی نکنید. اگر الزم شد از همین حاال 

جلوی ضرر را بگیرید و بعد پیش بروید.

آبان : قوانین قدیمی شــما درمورد روابط اکنون دستخوش بازنگری هستند. 
همانطور که متوجه شده اید راه های بسیاری نسبت به آنچه قبالً می دانستید، 
وجود دارند. شــاید االن وقت این فرا رسیده که بفهمید دیگران می توانند برای 
مدتی بدون شما و به تنهایی خودشان از پس کارها بربیایند. شما فقط مسوول 

زندگی خودتان هستید.

آذر : با وجود اینکه شــما احســاس می کنید که کامال از اهداف و کارهایتان 
بازداشته شده اید،  قادر نیســتید که خود را از فاش کردن خوش بینی هایتان 
بازدارید. بهترین نقطه قوت شما اکنون توانایی تان برای وسعت دادن افکارتان 
است. اهداف خود را مشخص کنید و بعد به تدریج در جهت به حقیقت رساندن 

رویاهایتان گام بردارید.

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

بهمن : ششما آماده قدم برداشتن برای اهداف جدید خود می باشید، ولی اول 
باید مطمئن شوید به اندازه کافی آرزوهای خود را روشن و واضح بیان کرده اید 
که بتوانید تاثیــری که می خواهید روی دیگران بگذاریــد. تمرکز کردن روی 
هدفتان شــما را در مسیری که الزم است قرار می دهد، اما فقط شور و هیجان 

داشتن کافی نیست. شما باید استقامت هم داشته باشید.

اسفند : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و آنچه 
پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار 
سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان 
شک می کنید.. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3734
  1ـ سید علی اعظمیـ  ورامین
2ـ سوگند بابایونسی ـ  آمل

3ـ علی کاظمیـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  عارض��ه اي عصبي عضالني با منش��اء 
ژنتيك��ي � مكت��ب ق��وم پرس��تي افراطي 
برگرفته از نام يكي از ياران بس��يار وفادار 
ناپلئ��ون2ـ  اداره كل اردوگاههاي مخوف 
كار اجب��اري در ش��وروي س��ابق � هوو � 
آهنگي كه براي يك اركستر كامل ساخته 
ش��ود3ـ  موش خرما � كش��وري عربي � 
ضد راس��ت � نوعي نان4ـ  رتبه كارمندي 
� آب��اد � جانوري با پوس��تي نرم و لطيف � 
پرنده اي اس��ت5ـ  منقار كوتاه � راه بزرگ 
� عامل آش��وب � صفرا6ـ  اخراج ش��دن 
از كش��ور ميزب��ان � جدا � فص��ل بهار7ـ  
عقي��ده � نخ خياطي دور آن پيچيده ش��ده 
� دعوا، منازعه8ـ  پراكندگي � ش��هري در 
ايالت تگزاس آمريكا � ضمير متكلم وحده 
� نفرين ش��ده9ـ  مادر � نوعي آش س��نتي 
ايران � خداوند10ـ  بين بهش��ت و جهنم 
است � حرف بي معني � اول جواني � تيشه 
درودگري11ـ  اسب اصيل و خوب � جار 
و جنجال � اتم يا گروهي از اتمهاي باردار كه 
يك يا چند الكترون از دست داده اند12ـ  
سيمرغ � كرشمه � گياهي بومي آمريكا13 
ـ حي��وان وف��ادار � آلتي در چرخ خياطي � 
اصطالحي در فوتبال و بعضي ورزش��هاي 
ديگر � برهنه14ـ  بيش��تر از هنگ � تمامًا 
� ت��وان � قمر زمين15ـ  اندازه صداي هر 
سيس��تم صوتي � دوستي � تقسيم كننده � 
مهر و موم16ـ  كاش��ف ميكروب � لباس 
شنا � شهر آب گرم اردبيل17ـ  راهبرد � 

با ابريشم رشته و قيطان مي بافد

عمودي:
1ـ  داراي انديشه متفاوت با انديشه حاكم بر جامعه � كنايه 
از آدم دس��ت و پا چلفتي2ـ  به آرامي و آهس��تگي � فرق سر 
� ميوه اي خوش��مزه و مق��وي3ـ  آب گوارا � تن پوش پرنده 
� كش��تزار � بيروني ترين بخ��ش بدن جانداران 4ـ  حرارت 
� پاس��خ � زن بزرگ زاده � از آحاد طول5ـ  حرف صريح � 
جهانگش��اي مشهور هخامنشي � روي بند � گشاده6ـ  آنچه 
انسان به آن خو بگيرد � حلق � همروان7ـ ماه دوم ميالدي � 
پايتخت كشور فراعنه � فرزند8ـ  سمت چپ � پررو، لجوج 
� مدد، كمك � نت س��وم9ـ  غرغر � پولي كه عالوه بر حقوق 
به كس��ي داده ش��ود � من و شما10ـ  چيز � از صفات خداوند 
� تفريق � قبرس��تان مش��هور مدينه11ـ  مرغزار � هم شان، 
هم رتبه � نماينده سياسي يك دولت در كشوري بيگانه12ـ 
عنوان شاهزادگان و نجباي اشكاني و ساساني � كشتي جنگي 
� بخش��نده13ـ  دريا � فوتبال آمريكايي � كامپيوتر � سقف 

حرف )و( چه تعداد است؟

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

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

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

ده��ان14ـ  حقيق��ت هر چيز � پول قط��ر � خدمتكار مرد � 
وسيله اي براي صيد ماهي15ـ  از انبياء � درختي است بلند 
و تناور � الفباي موس��يقي � بازيچه16ـ  كش��وري در آفريقا 
� ع��دم حضور � از ش��هرهاي اس��تان ته��ران17ـ  صدابر � 

ارتوپد سنتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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� ع��دم حضور � از ش��هرهاي اس��تان ته��ران17ـ  صدابر � 

ارتوپد سنتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول3734
  1ـ سید علی اعظمیـ  ورامین
2ـ سوگند بابایونسی ـ  آمل

3ـ علی کاظمیـ  تهران
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  عارض��ه اي عصبي عضالني با منش��اء 
ژنتيك��ي � مكت��ب ق��وم پرس��تي افراطي 
برگرفته از نام يكي از ياران بس��يار وفادار 
ناپلئ��ون2ـ  اداره كل اردوگاههاي مخوف 
كار اجب��اري در ش��وروي س��ابق � هوو � 
آهنگي كه براي يك اركستر كامل ساخته 
ش��ود3ـ  موش خرما � كش��وري عربي � 
ضد راس��ت � نوعي نان4ـ  رتبه كارمندي 
� آب��اد � جانوري با پوس��تي نرم و لطيف � 
پرنده اي اس��ت5ـ  منقار كوتاه � راه بزرگ 
� عامل آش��وب � صفرا6ـ  اخراج ش��دن 
از كش��ور ميزب��ان � جدا � فص��ل بهار7ـ  
عقي��ده � نخ خياطي دور آن پيچيده ش��ده 
� دعوا، منازعه8ـ  پراكندگي � ش��هري در 
ايالت تگزاس آمريكا � ضمير متكلم وحده 
� نفرين ش��ده9ـ  مادر � نوعي آش س��نتي 
ايران � خداوند10ـ  بين بهش��ت و جهنم 
است � حرف بي معني � اول جواني � تيشه 
درودگري11ـ  اسب اصيل و خوب � جار 
و جنجال � اتم يا گروهي از اتمهاي باردار كه 
يك يا چند الكترون از دست داده اند12ـ  
سيمرغ � كرشمه � گياهي بومي آمريكا13 
ـ حي��وان وف��ادار � آلتي در چرخ خياطي � 
اصطالحي در فوتبال و بعضي ورزش��هاي 
ديگر � برهنه14ـ  بيش��تر از هنگ � تمامًا 
� ت��وان � قمر زمين15ـ  اندازه صداي هر 
سيس��تم صوتي � دوستي � تقسيم كننده � 
مهر و موم16ـ  كاش��ف ميكروب � لباس 
شنا � شهر آب گرم اردبيل17ـ  راهبرد � 

با ابريشم رشته و قيطان مي بافد

عمودي:
1ـ  داراي انديشه متفاوت با انديشه حاكم بر جامعه � كنايه 
از آدم دس��ت و پا چلفتي2ـ  به آرامي و آهس��تگي � فرق سر 
� ميوه اي خوش��مزه و مق��وي3ـ  آب گوارا � تن پوش پرنده 
� كش��تزار � بيروني ترين بخ��ش بدن جانداران 4ـ  حرارت 
� پاس��خ � زن بزرگ زاده � از آحاد طول5ـ  حرف صريح � 
جهانگش��اي مشهور هخامنشي � روي بند � گشاده6ـ  آنچه 
انسان به آن خو بگيرد � حلق � همروان7ـ ماه دوم ميالدي � 
پايتخت كشور فراعنه � فرزند8ـ  سمت چپ � پررو، لجوج 
� مدد، كمك � نت س��وم9ـ  غرغر � پولي كه عالوه بر حقوق 
به كس��ي داده ش��ود � من و شما10ـ  چيز � از صفات خداوند 
� تفريق � قبرس��تان مش��هور مدينه11ـ  مرغزار � هم شان، 
هم رتبه � نماينده سياسي يك دولت در كشوري بيگانه12ـ 
عنوان شاهزادگان و نجباي اشكاني و ساساني � كشتي جنگي 
� بخش��نده13ـ  دريا � فوتبال آمريكايي � كامپيوتر � سقف 

حرف )و( چه تعداد است؟

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

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

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

ده��ان14ـ  حقيق��ت هر چيز � پول قط��ر � خدمتكار مرد � 
وسيله اي براي صيد ماهي15ـ  از انبياء � درختي است بلند 
و تناور � الفباي موس��يقي � بازيچه16ـ  كش��وري در آفريقا 
� ع��دم حضور � از ش��هرهاي اس��تان ته��ران17ـ  صدابر � 

ارتوپد سنتي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

ROC Rest of Canada 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
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- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 

برای کسب اطالعات بیشتر در خدمات ایرانیان عزیز       
 در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،.. 

[  JOB INFO  ] با ما تماس حاصل فرمایید [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
215.9 mm x 304.8 mm
None

K21Q1-PR-AL-1005
Kia
July Retail
Newspaper
Newspaper Ad

Spencer Watson

None

Glen Alberastine

Mandy Hoeg

Ashwin Pinto

Amy Friel

Kia Signature OTF (Light, Bold, Regular), DesignKOTF (Bold)None None

1005_July_Retail_Newsprint_ROC1_X_EN.indd

1005_July_Retail_Newsprint_ROC1_X_EN

Revision date: 6-30-2021 5:15 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

ROC Rest of Canada 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
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$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.

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

5 A
N
S

Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

778-323-6722
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی
آموزشگاه فاریا        604-388-4353

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

بابک قوی پنجه      236-777-9085

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

PR Card, Citizenship  وصیت نامه

ع��رضا  رفا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

کالس  نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

استخداماستخدام
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. 1572

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

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

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

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»
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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
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www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

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

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»

کلینیک استتیک مدیکال پیشرفته

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

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

تماس بین ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر

604- 346-8400
514-949-2116

تخفیف ویژه نوروزی
برای هموطنان عزیز


