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سازمان بهداشت جهانی: 
آمار مبتالیان کرونا در جهان دوباره صعودی شد

ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد 
با وجود کاهش مرگ ومیرهای ناشــی 
از ابتــال به کرونا، تعــداد مبتالیان در 
هفته گذشته 7 درصد بیشتر شد. لغو 
محدودیت ها و بازگشــت به شــرایط 
عادی در برخی کشورها مهم ترین عامل 
افزایش موارد جدید ابتال بود. بر اساس 
گزارش روز سه شنبه 22 مارس سازمان 
بهداشــت جهانی، بیش از 12 میلیون 
بیمار جدید در یک هفته شناســایی 
شــدند. درعین  حال، آمار مرگ ومیر تا 

23 درصد کاهــش یافت و به کمتر از 
33 هزار مورد در هفته رسید.

آمار ابتال به کرونا در سراسر جهان کمتر 
شده بود، اما شیوع نوع عفونی تر از سویه 
اومیکرون و تعلیق مقررات بهداشتی در 
برخی کشــورها، افزایش موارد ابتال را 
به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس و به نقل از ســازمان 
بهداشــت جهانی، موارد ابتال در غرب 
اقیانوس آرام در حال افزایش اســت و 
کشــورهای اروپایی نیز در هفته های 

اخیر با افزایش مــوارد ابتال به بیماری 
کرونا روبه رو بودند.

در همین حال، طبق آمار و ارقام رسمی 
که بهداشت عمومی کبک منتشر کرده 
اســت، روز سه شنبه دست کم 1۰۴3 
شهروند کبک به علت ابتال به کووید1۹ 
بســتری بودند. این رقــم افزایش ۴1 
درصدی را نسبت به روز دوشنبه نشان 
می دهد و انتظار می رود که نرخ بستری 
شدن ها در روزهای آینده نیز همچنان 

روندی صعودی داشته باشد.

کارشناســان معتقدند که در شــرایط 
فعلی بسیار زود است که بخواهیم الزام 
استفاده از ماسک را در اماکن عمومی 

کنار بگذاریم.
بونــوآ باربو ویروس شــناس کانادایی، 
هشــدار می دهد که برخی کشورهای 
اروپایی به علت لغــو زودهنگام تدابیر 
پیشــگیرانه، این روزها دارند بهای این 
بی احتیاطــی خــود را می پردازند و با 
افزایش مستمر شیوع و بستری شدن 

بیماران روبرو هستند.

هشدار کارشناسان کانادایی درباره کنارگذاشتن زودهنگام ماسک

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
«مشاور وام مسکن»
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

نشانه های شکست میدانی
 پوتین در اوکراین

 به تدریج آشکار می شود

آن گونه که از سخنان پوتین و مقامات دولت او و اقدامات 
آنها در ماه های قبل از حمله و بعد از آن برمی آید، روســیه 

برای تحقق چهار هدف به اوکراین حمله کرد:
1. بســط حوزه نفوذ در جمهوری های جدا شده از اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی و ارعاب کشورهای 

آسیای میانه، و در نتیجه احیای امپراتوری شر 
2. تضعیف ناتو با ارعاب اعضای این پیمان در اروپای شرقی 
و ترساندن کشورهایی که عضو ناتو نیستند )مثل سوئد و 

فنالند( از این که با ناتو همکاری کنند یا به ناتو بپیوندند
3. غیر نظامی کردن اوکراین

۴. تغییر رژیم دمکراتیک و قانونی در آن کشور 
تصور پوتین این بود که اوال در عرض دو روز کی یف را فتح، 
و در رژه پیروزی شرکت خواهد کرد. او مثل اسالم گرایان، 
لیبرال دمکرات های غربی را بی جنبه و بی غیرت و ناکارآمد، 
و تنها چچن های اســتخدام شده توسط خود را باغیرت و 
جنگاور تصور می کرد و نمی توانســت تصور کند که دولت 
و مــردم اوکرایــن در برابر تجاوز او خواهند ایســتاد. دوم 
این که فکر می کرد که با حضور هزاران ثروتمند روســی 
نزدیک به کرملین در کشورهای غربی و مدارای دولت ها و 
سیاستمداران غربی با شبکه فساد او و نیز مداراهای قبلی 
با حمله به گرجستان و اشغال کریمه، فشار قابل توجهی بر 
او از ســوی دولت های غربی وارد نخواهد شد. سوم آن که 
می پنداشت اســتفاده از نیروهای بدنام چچنی و حمله به 
مناطق مسکونی، ارتش اوکراین را مرعوب خواهد ساخت، 
و چهارم آن که با وجود دولت بایدن، ایالت متحده عمدتا 
کنار گود خواهد نشست و به کمک های مالی قناعت خواهد 
کرد. اما محاســبات اول تا سوم وی در این زمینه نادرست 

از آب درآمد. 
پس از چهار هفته تجاوز ارتش روسیه به اوکراین، باید دید 
که پوتین تا چه حد در تحقق ســه هدف فوق موفق شده 
اســت. پوتین در هر چهار هدف فوق نه تنها موفق نشده 
است که به اهدافش دست یابد، بلکه نتیجه معکوس گرفته 

است. 

شکســت میدانی، روانی، تبلیغاتی، و اخالقی از مردم 
اوکراین 

در هفتــه اول جنگ، روســیه اکثریت نزدیــک به اتفاق 
مــردم اوکراین را با به صحنــه آوردن تانک ها و نفربرها و 
بعد بمباران مناطق غیرنظامی، از دســت داد. هزاران فیلم 
گرفته شده توسط مردم عادی، و نه خبرنگاران، از مواجهه 
مردم با تانک ها و سربازان روس، نشان می دهند که مردم 
عادی ارتش روسیه را ارتشی متجاوز می دانند و استقالل و 
تمامیت ارضی کشــور خود را خواستارند. حتی اگر ارتش 
روســیه با ویران کردن اوکراین همه این کشور را اشغال و 

ارتش اوکراین را نابود کند، دیگر غیرممکن است که پوتین 
مردم اوکراین را در ســمت خود داشته باشد. هیچ ملتی 
با 1۰ میلیون آواره )تا این زمان( متجاوز را »آزادیبخش« 

تصور نمی کند.
اوکراین سال 2۰22 کریمه نیست که پوتین بتواند با یک 
همه پرسی قالبی آن را ضمیمه خاک روسیه کند.  هر دولت 
دست نشانده ای که مســکو در کی یف روی کار بیاورد )به 
فرض دشــوار اشغال کی یف( بالفاصله بعد از خروج ارتش 
روسیه ســقوط خواهد کرد؛ عین اتفاقی که در افغانستان 
پس از خروج ارتش اتحاد جماهیر شــوروی افتاد. اگر در 
دوران تجمع نیروهای روسیه در مرز اوکراین یا دو روز اول، 
تصور شکست روســیه کمتر مطرح می شد، امروز پس از 
چهار هفته این شکست در عرصه نبرد، یک احتمال معقول 
به حساب می آید. ارتش روسیه نشان داده است که تنها قادر 
است با موشک و توپ و بمباران مناطق نظامی و غیرنظامی 
را با خاک یکســان کند، اما در پیشــروی در صحنه نبرد 
میدانی قابلیت زیادی ندارد. گزارش ها از بازداشت یکی از 
مقامات باالی  سازمان جاسوسی روسیه نشان از ناکارآمدی 

این سازمان در تدارکات اطالعاتی حمله به اوکراین دارد. 
پوتیــن در حمله بــه اوکراین متحــدان اروپایی و بخش 
قابل توجهــی از تجارت خود با این قاره را از دســت داد و 
بخش هایی را نیز به زودی از دست خواهد داد. تحت تاثیر 
افکار عمومی، بساط ماشین تبلیغاتی روسیه )مثل تلویزیون 
آر تی( در غرب برچیده شــد. از ۶۰۰ میلیارد دالر ذخایر 
روسیه در بانک های خارجی، حدود ۴۰۰ میلیارد دالر آن 
ضبط شده اســت. در نتیجه حمله روسیه و نگرش منفی 
افکار عمومی، اگر سیاستمدارانی در اروپای شرقی و غربی 
نیم نگاهی به روسیه و سبک رهبری پوتین داشتند، باید با 
روسیه پوتین فاصله بگیرند. دوران دعوت پوتین به اتریش 
برای مراسم عروســی وزیر خارجه به پایان رسیده است. 
حتی آنها که ســبک رهبری پوتین یا سیاســت های او را 
می پسندیدند، اکنون باید با مردم اوکراین همراهی کنند.  

دادگاه بین المللی عدالت حکم داده است که روسیه اقدامات 
خود را در اوکراین متوقف کند و تحقیق در مورد احتمال 
جنایت جنگی دولت روسیه را آغاز کرده است. از 15 عضو 
این دادگاه، 13 عضو به نفع این حکم رای دادند و تنها دو 
قاضــی روس و چینی با آن مخالفت کردند. دادگاه حقوق 
بشر اروپایی نیز تحقیقات خود را آغاز کرده است. این امر 
می تواند به محاکمه پوتین و فرماندهان نظامی او منجر شود. 
پوتین این اقدامات قضایی را نادیده می گیرد، اما این حکم، 
تحریم ها علیه دولت پوتین را مشروع می کند. دادگاه های 
بین المللی در حال جمع آوری و ثبت و ضبط شواهد مربوط 
به جنایات جنگی و نسل کشی پوتین در اوکراین هستند. 
این اقدامات قضایی، روســیه را رســما به یک عضو یاغی 
در عرصه بین المللی تبدیل می کند. در نتیجه، روســیه از 

سازمان ها و مجامع بین المللی کنار گذاشته می شود )موقتا 
به صورت تعلیق(.

تقویت ناتو و افزایش بودجه های نظامی در کشورهای عضو 
آن

ایرلند در دوران مابعد جنگ جهانی دوم موضعی خنثی در 
برابر ناتو داشــته است، اما پس از حمله پوتین به اوکراین، 
موج درخواست افکار عمومی برای پیوستن به ناتو در این 
کشور در حال برآمدن است. در فنالند در هفته سوم جنگ 
۶2 درصد موافق پیوستن به ناتو شده اند و تنها 15 درصد 
مخالف آن هستند. پوتین نه تنها ناتو را از پیمانی در حال 
بی اثر شدن نجات داد، بلکه هم موجب افزایش بودجه های 
نظامی کشورهای عضو، و هم تشویق پیوستن کشورهای 
غیر عضو به آن شده است. برای اولین بار در تاریخ اتحادیه 
اروپا، این اتحادیه به یک کشور خارجی سالح ارسال کرد. 
آلمان غیر از سهمی که به ناتو می پردازد، 1۰۰ میلیارد دالر 
در امور دفاعی هزینه خواهد کرد و هواپیماهای جنگی اف 
35 خواهد خرید. ناتو نیز مانورهای نظامی خود را از ســر 

گرفته است؛ مثل مانور اخیر در مناطق شمالی نروژ.    

نظامی شدن شهروندان اوکراینی

برای غیرنظامی کردن یک کشــور بدان حمله نمی کنند، 
چون در شــرایط جنگی، همه کشورها شهروندان خود را 
مسلح می کنند و شهروندان به نیروهای نظامی می پیوندند. 
پوتین با حمله به اوکراین موجب مســلح شدن میلیون ها 
اوکراینی و گرفتن تعلیمات نظامی توسط آنها شده است 
که حتی اگر روسیه کل این کشور را اشغال کند، تا سال ها 
سربازان آن در خیابان ها و کوچه ها کشته خواهند شد. هیچ 
دولتی، حتی با تضمین های امنیتی ابرقدرت ها، شاید تا یک 
دهه نتواند این اسلحه ها را از دست مردم بگیرد و تنها یک 
دولت منتخب مردم در یک فرایند دمکراتیک می تواند به 

شکل محدود، شهروندان عادی را خلع سالح کند. 

محبوبیت رهبران دمکرات در اوکراین

پوتین نمی خواهد یک دمکراسی در حال شکوفایی و مرفه 
در همســایگی خود داشته باشــد، چون روس ها  ممکن 
است همان را در کشور خود بخواهند. اما حمله روسیه نه 
تنها از محبوبیت دولت دمکراتیک اوکراین در میان مردم 
این کشــور نکاست، بلکه زلنسکی را به یک رهبر محبوب 
بین المللی تبدیــل کرد که هــر روز پارلمان های یکی از 
کشــورهای غربی را مورد خطاب قرار می دهد و هر روز با 
رهبران کشورها تلفنی صحبت می کند. علت هم این بود 
که زلنســکی راه غنی، رئیس جمهوری افغانستان، را در 
فرار در پیش نگرفت و به مسلح کردن مردم برای مقاومت 
پرداخت. مقامات اجرایی و پارلمانی اوکراین به رغم جوانی، 
نشــان دادند که دیپلمات ها و مدیران قابلی در مواجهه با 
بحران های اجتماعی و مدیریت جنگ و اطالع رسانی مربوط 
به آن بوده اند. آنها متحدا علیه تجاوز نظامی عمل کرده اند.

واکنش منفعالنه دولت بایدن

سیاست دولت بایدن در برابر آمادگی پوتین برای جنگ و 
بعد حمله به اوکراین، بدین قرار بوده است: انفعال و واماندگی 
کامل در پیشگیری و بعد کمک های قطره چکانی، آن هم 
دیرهنگام. از حدود دو ماه قبل از 2۴ فوریه و حمله نظامی 
روسیه، مقامات امریکایی خبر داشتند که پوتین می خواهد 
حمله کند و بایدن چندین بار از این موضوع سخن گفت. 
اما پس از دو هفته از شــروع حمله، موشک های استینگر 
که تنها اهداف نزدیک بــه زمین را می توانند بزنند )مثل 
هلیکوپتر( و پس از ســه هفته 1۰۰ پهپاد سوئیچ بلید که 
می توان از آنها برای زدن تانک استفاده کرد، از سوی امریکا 
در اختیار دولت اوکراین قرار گرفت. دولت بایدن برای عدم 
تحریک پوتین )که بنا به یک مثل فارسی »نزده می رقصد«( 
می گذارد تا مردم غیرنظامی کشــته شوند و افکار عمومی 

آماده شود و بعد دیرهنگام به اوکراین کمک کنند. 
دولت بایدن پیش از شروع حمله می توانست سیستم های 
دفاع اس 3۰۰ را که برخی از کشورهای اروپایی عضو ناتو در 
اختیار دارند و ارتش اوکراین می تواند با آنها کار کند و کامال 
جنبه دفاعی دارد، در اختیار اوکراین بگذارد، اما این کار را 
نکرد و زلینسکی پس از سه هفته از آغاز جنگ، این موضوع 

را در سخنرانی برای کنگره امریکا مطرح کرد.

دادگاه بین المللی عدالت حکم داده اســت که 
روسیه اقدامات خود را در اوکراین متوقف کند 
و تحقیق در مورد احتمال جنایت جنگی دولت 
روسیه را آغاز کرده است. از 1۵ عضو این دادگاه، 
1۳ عضو بــه نفع این حکــم رای دادند و تنها 
دو قاضی روس و چینــی با آن مخالفت کردند. 
دادگاه حقوق بشــر اروپایی نیز تحقیقات خود 
را آغاز کرده است. این امر می تواند به محاکمه 
پوتین و فرماندهان نظامی او منجر شود. پوتین 
این اقدامات قضایــی را نادیده می گیرد، اما این 
حکم، تحریم ها علیه دولت پوتین را مشــروع 
می کند. دادگاه های بین المللی در حال جمع آوری 
و ثبت و ضبط شواهد مربوط به جنایات جنگی 
و نسل کشــی پوتین در اوکراین هستند. این 
اقدامات قضایی، روســیه را رسما به یک عضو 

یاغی در عرصه بین المللی تبدیل می کند.

اختالف نظر کانادایی ها در 
حمایت از افزایش مالیات برای 

کمک به هزینه های دفاعی

ایرونیــا- به  دنبال تداوم جنگ روســیه و اوکراین ،یک 
نظرســنجی جدید نشــان می دهدکانادایی ها در مورد 
حمایــت از افزایش مالیــات بر درآمد بــرای  تقویت 
هزینه های دفاعــی کانادا در برابــر تهدیدات احتمالی 

اختالف نظر دارند.
 Nanos  آخرین نظرســنجی ملی  که  توسط شرکت
Research انجام شده ، نشــان می دهد 1۹ درصد از 
پاســخ دهندگان از این اقدام حمایــت می کنند و 28 

درصد تا حدودی از این اقدام حمایت می کنند.
در مقابــل ،31 درصد از افراد مورد بررســی با افزایش 
مالیات برای هزینه های دفاعی مخالف هستند در حالی 

که 17 درصد تا حدودی با آن مخالف هستند.
پنج درصد از پاسخ دهندگان گزارش دادند که از احساس 

خود در این مورد مطمئن نیستند.
به گفته نانوس، کانادایی ها وقتی از آنها در مورد افزایش 
یــک درصدی HST برای کمک به بودجه دفاعی کانادا 

سؤال شد، نظرات مشابهی داشتند.
ساکنان کبک بیشتر از سایر استانها  با این اقدام مخالف 
بودند، در حالی که ســاکنان آتالنتیک کانادا، انتاریو و 
بریتیش کلمبیا بیشتر از همه طرفدار افزایش مالیات بر 

درآمد برای هزینه های دفاعی بودند.
به طور کلی، این نظرسنجی نشان داد که کانادایی های 
جوان 18 تا 3۴ ســاله بیشتر با افزایش مالیات بر درآمد 
)۴۶ درصد( و HST )همچنین ۴۶ درصد( در هزینه های 
دفاعی مخالف هستند در مقایسه با کانادایی های مسن تر 
55 ساله به عالوه، 2۰ درصد از آنها. مخالف افزایش مالیات 

بر درآمد و 2۴ درصد مخالف افزایش HST هستند.
کانادا در حال حاضر تقریباً 1.3۹ درصد از تولید ناخالص 
داخلــی خود را صرف بودجــه دفاعی خود می کند که 
کمتر از درخواســت ناتو برای تخصیــص دو درصد از 
هزینه های تولید ناخالص داخلی است. برای رسیدن به 
هدف ناتو، کانادا باید متعهد شــود که ساالنه میلیاردها 

بیشتر هزینه کند.
علیرغم اختــالف نظر در افزایش مالیات ها برای کمک 
به هزینه های دفاعی، این گزارش نشــان داد کانادایی 
ها “به طور جزئی موافق” هســتند  بودجه بیشتری را 
برای  افزایش توان دفاعی در مقابله با چالش های ناشی 
از تهدیدهایی مانند جنگ اوکراین صرف کنند تا اینکه  
برنامه های اجتماعی بیشتری برای مقابله با چالش های 

ناشی از همه گیری کووید داشته باشند.
بر اســاس این نظرسنجی، ۴5 درصد از پاسخ دهندگان 
موافق هزینه بیشتر برای دفاع هستند، در مقایسه با 3۹ 
درصد که گفتند ترجیح می دهند هزینه های بیشتری 
را برای حمایت از برنامه های کمک به کســانی که در 
بحبوحه همه گیری مبــارزه می کنند، ببینند. از میان 
افراد مورد بررسی، 1۶ درصد گفتند که مطمئن نیستند.
بــه گفته نانوس، ســاکنان کبــک )۴7 درصد( تمایل 
بیشــتری به خرج کردن پــول در برنامه های اجتماعی 
دارند، در حالی که کانادایی های ساکن دشت ها بیشتر از 

افزایش هزینه های دفاعی حمایت می کنند.
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HORNBY ST

GRANVILLE ST

NELSON ST

PACIFIC STREET

FALSE
CREEK

*Prices and promotions are subject to change without notice. The developer reserves the right to make changes and modifications to the information contained 
herein without prior notice. See staff for details. E.&O.E.

زمان بازدید: همه روزه از ساعت 12 تا 5 عصر )جمعه ها تعطیل است(
1388 Hornby Street, Vancouver•604.559.8258
info@grosvenorpacific.com•grosvenorpacific.com

$3,299,900$1,400,900$924,900

شهر مرکز  در  زندگی   l شیک  های  خانه   l جهانی  دیدگاهی  با   l زمانها  همه  برای  طراحی 

برای بازدید از 5 خانه مدل ما قرارتان را رزرو کنید

آماده برای سکونت

یک خوابه شروع از دو خوابه شروع از سه خوابه شروع از 

نوروز مبارک

پنج درصد GST در بهای خانه های دو و سه خوابه محاسبه شده است*
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

License, Warranty, 
Insurance and WCB

604.781.7778 (امین)
Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش )چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...(
ساخت و نصب کابینت

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

توافق نامه  
»تدارک و اعتماد«
 میان ترود و سینگ

توافقنامه ی »تــدارک و اعتماد« که 
میان لیبرال ها به رهبری جاســتین 
تــرودو و اپوزیســیون نودمکرات به 
رهبری جاگمیت سینگ بسته شده 
اســت، می تواند بــر قانون هایی که 
کانادایی ها انتظــار دارند از هم اکنون 
تا ســال 2۰25 تصویب شود، تأثیر 

بگذارد. 
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، این دو حزب توافق 
کرده اند کــه در حوزه های کلیدی با 

یکدیگر همکاری کنند. 
بر اساس این توافق، حزب نیودموکرات 
متعهد شــد از دو اولویت مهم حزب 
لیبــرال یعنی بهبود بازار مســکن و 
اصالح نظام مالیاتی شرکت های بزرگ 
حمایت کند و در مقابل، حزب لیبرال 
هم دو اولویت حزب نیودموکرات برای 
بیمه دارو و دندانپزشکی را مورد توجه 
قرار دهد.  جاگمیت ســینگ )رهبر 
حزب نیودموکرات( همچنین متعهد 
شد اعضای این حزب در پارلمان، از 
دولت لیبرال و تصمیماتش پشتیبانی 

کنند.
دفتر نخســت وزیری کانادا بیانیه ای 
را در تارنمای خود منتشــر کرده که 
به تشــریح این توافق پرداخته است.

نودمکراتیک هــا و لیبرال هــا توافق 
کرده انــد که در 7 زمینه ی کلیدی با 
یکدیگر همکاری هایی تنگاتنگ داشته 

باشند:

بهداشت و درمان

* برنامه ی تــازه ی مراقبت از دندان 
که امســال با کودکان زیر 12 سال 
کم درآمد شروع می شــود و در سال 
آینده گسترش خواهد یافت تا افراد 
زیر 18 سال، سالمندان و معلوالن را 
نیز دربرگیــرد. این برنامه محدود به 
خانواده هایی خواهد بود که کمتر از 
۹۰ هزار دالر درآمد دارند و برای آن 
دسته از افرادی که کمتر از 7۰ هزار 
دالر درآمــد دارند، نیازی به پرداخت 
مشارکتی )co-paying( نخواهد بود.

* تعهد به کار بر روی برنامه ی دارویی 
ملی، بــا تصویب قانون در این زمینه 
تا پایان سال آینده. این امر با موظف 
کردن دفتر ملــی داروی کانادا برای 
توصیه ی داروهای ضــروری و طرح 

خرید عمده پیگیری خواهد شد.
* تعهد به سرمایه گذاری های مستمر 
اضافی بــرای تقویت سیســتم های 
مراقبت های بهداشــتی اســتانی با 

اســتخدام پزشــکان، پرســتاران و 
حمایت های بهداشِت روانی بیشتر.

* قانــون مراقبت طوالنی مدت ایمن 
برای از میان برداشتن و حل و فصل 
کردن کمبود بودجه و کاســتی های 

سیاست های ناشی از همه گیری.

صندوق های سرمایه گذاری مسکن

بــا این ائتــالف غیررســمی، هر دو 
حزب، موضوع بازار مسکن و حمایت 
از عرضه بیشــتر خانه، بــه ویژه به 
اقشار آســیب پذیر را دنبال می کنند. 
یکــی از ابزارهای دولت برای این کار 
احتماال فشار بیشتر بر صندوق های 
ســرمایه گذاری امالک و مستغالت 

)REIT( خواهد بود.
صنــدوق ســرمایه گذاری امالک و 
مستغالت در واقع یک شرکت است 
که با مشارکت تعدادی سهامدار، اقدام 
به خرید امالک و کسب درآمد از آنها 

)مثال از طریق اجاره آنها( می کند. در 
حال حاضر، تعداد زیــادی صندوق 
ســرمایه گذاری امالک و مستغالت 
در کانادا وجود دارد که برخی از آنها 
در بازار بــورس تورنتو نیز به فعالیت 

مشغولند.
با توجــه به ســود خوبی کــه این 
صندوق ها، حتی در شــرایط رکورد 
اقتصادی به دســت می آورند، به نظر 

می رســد دولت قصد دارد با افزایش 
مالیات برای آنها، در بخش بیشتری 

از این سود سهیم شود.

حمایت از حقوق خریداران

اما دو موضوع دیگر نیز در این توافق 
دیده می شــود. یک مورد به اصالح 
قانــون حمایت از حقــوق خریداران 
مسکن ارتباط دارد. دولت ممکن است 

بازرسی فنی )inspection( پیش از 
فروش خانه را الزامی کند. همچنین 
ممکن است مشــاوران امالک ملزم 
شوند کار کردن برای دو طرف معامله 
)خریدار و فروشــنده( را افشا کنند. 
گفتنی است در حال حاضر، در برخی 
استان ها، یک مشاور امالک نمی تواند 
همزمان برای خریدار و فروشنده یک 
خانه مشخص به فعالیت بپردازد. البته 
در برخی استان ها مثل کبک، چنین 

محدودیتی وجود ندارد.
موضوع دیگر، نامشــخص بودن رقم 
پیشــنهادی از ســوی یک خریدار 
برای خریداران دیگر است. در برخی 
کشــورهای دنیا مثل نیوزیلند، ارقام 
پیشنهادی از ســوی مشتریان باید 
به صورت مشــخص در یک سامانه 
در دســترس عموم قرار گیرد. برخی 
کارشناسان می گویند نامشخص بودن 
رقم پیشنهادی برای خرید در کانادا 
موجب ارائه پیشنهادهایی کورکورانه 
می شود که همین به افزایش قیمت 
امــالک می انجامد. امــا برخی دیگر 
می گویند در پیــش گرفتن رویکرد 
شفاف می تواند به تشدید اوضاع منجر 

شود.

مقرون  به  صرفه  سازی

* مســکن مقرون به  صرفه تر، اضافه 
کردن 5۰۰ دالر به مزایای مســکن 
کانادا در ســال جــاری و حق خرید 

خانه.
* قانون آموزش زودهنگام و مراقبت 
از کودک. این قانون که امسال تصویب 
می شود برای اطمینان از این است که 
از کودک که  توافق نامه های مراقبت 
بین دولت های فدرال و استانی منعقد 
شده اند، از بودجه ی مطمئن بلندمدت 
فدرال برخوردار و بــر فضاهای غیر 

انتفاعی متمرکز خواهند بود.

افزایش مالیات شرکتی

یکی دیگر از مواردی که در این توافق 
به آن اشــاره شده، افزایش مالیات بر 
درآمد بانک ها و شــرکت های بیمه 
با درآمد ســاالنه باالی یک میلیارد 
دالر اســت. این افزایــش مالیات از 
جملــه وعده های انتخاباتــی ترودو 
بود که اکنون مــورد حمایت حزب 

نیودموکرات نیز قرار گرفته است.

تغییرات آب و هوایی

* تعهد به حــذف تدریجی حمایت 
دولت فدرال از سوخت های فسیلی از 

سال 2۰22.
* تعهد به یافتن راه هایی برای تسریع 
بیشتر مسیِر به سمت اقتصاد عاری از 

آالیندگی تا سال 2۰5۰.
* با دور شــدن کانادا از سوخت های 
راه اندازی مرکــز آموزش  فســیلی، 
مشاغل پاک برای حمایت از بازآموزی 

کارکنان بخش انرژی.

حقوق کاری

تعهدی برای اجرای هرچه ســریعتر 
قوانیــن تصویب شــده ی لیبرال ها 
برای اطمینــان از اینکــه کارگران 
تحت نظارت فدرال هر سال 1۰ روز 
مرخصی استعالجی با حقوق دریافت 

می کنند.

بومیان

* تعهد به تداوم بودجه برای کمک به 
بومیان برای یافتن گورها در مدارس 

شبانه روزی پیشین.
* تعهد به همکاری بــا مردم بومی 
برای تصمیم گیری در مورد نحوه ارائه 

و طراحی سرمایه گذاری های مسکن.
* تعهد به پیشــبرد سیاســت های 
مربوط به زنان و دختران بومی مفقود 

و کشته شده.

مالیات

ایجاد تغییراتی در مالیات آن دسته از 
موسسات مالی که در طول همه گیری 

سود زیادی به دست آورده اند.

دموکراسی

* تعهد به همکاری با اداره ی انتخابات 
کانــادا برای گســترش مشــارکت 
رای دهندگان. این امر می تواند شامل 
افزایــش روز انتخابات به ســه روز 

رای گیری باشد.
* اصالحات در برگه های رای پستی 
به طوری که رای دهندگان از حق رای 

محروم نشوند.
* تعهد به اطمینان از ثابت ماندن تعداد 
کرسی های استان کبک در مجلس عوام.

تورم ماه گذشته 5.7 درصد اعالم شد
 اما سبد غذایی کانادایی ها

 نسبت به سال قبل چقدر گران تر شده است؟
ایرونیا- هزینه خریــد اقالم روزانه از 
سوپرمارکتها همچنان رو به افزایش 
است و بسیاری از کانادایی ها معتقدند 
ارقامی که به عنوان نرخ تورم ماهیانه 
اعالم می شود منعکس کننده افزایش 
قیمتها نیست و ارقام واقعی به مراتب 

بیشتر از اینهاست.
 مرکز آمــار کانادا روز چهارشــنبه 
گــزارش داد قیمت مــواد غذایی در 
ماه فوریه در مقایسه با سال گذشته 
7.۴ درصد افزایش یافته است که تا 
حدی بیشتر از نرخ تورم ساالنه 5.7 
درصدی در ماه گذشــته است . این 
رقم باالترین میزان از ســال 1۹۹1 

تاکنون محسوب می شود.
برخی از اقتصاددانان در حالی کاهش 
نــرخ تــورم را در نیمه آخر ســال 
پیش بینی می کنند که به پیش بینی 
آنها افزایش قیمتهــا در یکی دو ماه 

آینده ادامه خواهد داشت.
 RBC جاش نای، اقتصاددان ارشد در
می گوید: »متاسفانه، احتماالً در ماه 
مارس شــاهد افزایش بیشــتر تورم 

خواهیم بود.
به گزارش مرکــز آمار کانادا  افزایش 
قیمت محصــوالت لبنــی  یکی از 

بزرگترین عوامل افزایش تورم در ماه 
فوریه بود.

افزایش قیمت محصوالت لبنی را می 
توان تا حدی به تصمیم کمیســیون 
افزایش قیمت  بــرای  لبنیات کانادا 
خرید شــیر   از دامداری ها به میزان 
شــش ســنت در هر لیتر در فوریه 

نسبت داد.
درادامه فهرست افزایش قیمت برخی 
از مواد غذایــی و همچنین کاالهای 
مصرفی پرمصرف  بین فوریه 2۰21 و 

فوریه 2۰22  را مرور می کنیم:
. شیر ۶.۶ درصد

. تخم مرغ 7.2 درصد
. مرغ 1۰.۴ درصد

. گوشت قرمز 1۶.8 درصد
. بیکن 1۶.1 درصد
. سیب 5.3 درصد

. پرتقال ۹.۴ درصد
. موز 3.7 درصد

. قهوه 8.5 درصد
. میوه تازه و سبزیجات 3.8 درصد

. کره بادام زمینی 5.۶ درصد
. چیپس سیب زمینی و اسنک ها 5.8 

درصد
. غذای کودک ۴.1 درصد
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همکاری سازنده 
یا تالش برای حضور بیشتر 

در قدرت؟
مداد- دو حزب لیبرال و نیودموکرات 
)NDP( بــه توافقی برای همکاری تا 
ســال 2۰25 دست یافتند. بر اساس 
این توافق، لیبرال ها برنامه بیمه جامع 
دارویی و دندانپزشکی نیودموکرات ها 
را پیــاده می کننــد و در مقابــل، 
نیودموکرات ها نیز در پارلمان از دولت 

حمایت خواهند کرد.
اما این ائتالف غیررسمی با واکنش های 
شدیدی از سوی دو حزب محافظه کار 
و بلوک کبکوا روبرو شد. رهبران این 
احــزاب، ترودو را به تقال برای حضور 

بیشتر در قدرت متهم کردند.
ایــن واکنش هــا فقط بــه مصاحبه 
رســانه ای محدود نشــد. در جریان 
ســئوال ســینگ از ترودو در جلسه 
پارلمان، اعضــای دو حزب مخالف، 
خودکارهایشــان را به لیوان آب روی 
میــز زدند، یعنی همان رســمی که 
مهمانان عروسی موقع بوسه عروس و 

داماد اجرا می کنند!
اما ظاهــرا داد برخی از اعضای حزب 
نیودموکرات هــم درآمده و احتمال 
خیانــت لیبرال هــا را دور از ذهــن 

نمی دانند.
دو حــزب محافظه کار و بلوک کبکوا 
به شــدت در برابر ائتالف غیررسمی 
لیبرال هــا بــا نیودموکرات ها موضع 
گرفتند و جاستین ترودو را به »چنگ 
زدن مذبوحانه« به قدرت و جاگمیت 
ســینگ را به »رای دهــی به فرمان 

)حزب لیبرال(« متهم کردند.
خبر ائتالف غیررسمی این دو حزب 
روز دوشــنبه به صورت غیررســمی 
منتشر شد و روز سه شنبه نیز به طور 
رسمی در رسانه ها انتشار یافت. اما این 
خبر با انتقادات تند و تیزی از سوی دو 

حزب دیگر همراه شد.
ائتالف غیررسمی شکل  بر اســاس 
گرفته، ترودو تا سال 2۰25 در قدرت 
می ماند و در مقابــل حمایتی که از 
می کند،  دریافت  نیودموکرات  حزب 
در راســتای اجرای دو وعده ملی این 
حزب یعنی طرح جامع ملی بیمه دارو 

و دندانپزشکی حرکت می کند.
البته جاگمیت سینگ می گوید برای 
حمایــت از ترودو به او چک ســفید 
نداده است و حمایت صورت گرفته به 
این معنا نیست که ترودو می تواند هر 

کاری که بخواهد را انجام دهد.
آقای سینگ گفت: »ما همچنان یک 
حزب مخالف دولــت باقی می مانیم. 
مــا همچنان عملکرد دولــت را نقد 
می کنیم، علیه برخی موارد رای منفی 

می دهیم. حــزب ما همچنان قدرت 
دارد و از این قدرت اســتفاده خواهد 
کرد. همچنین می توانیم از این توافق 

صورت گرفته هم خارج شویم.«

واکنش احزاب مخالف

کندیس برگن )رهبــر موقت حزب 
محافظه کار( تــرودو را به فریبکاری 
و گــول زدن کانادایی هــا از طریق 
شکل دهی به دولت اکثریت با حضور 
دو حزب لیبرال و نیودموکرات متهم 
کرد. خانم برگن گفت که این ماجرا 
چیزی جز تالش ناامیدانه ترودو برای 
بقای بیشتر در قدرت نیست. او حزب 
نیودموکرات را به مشــارکت در این 

اشتباه متهم کرد.
رهبــر موقت محافظه کاران ســپس 

این دو حزب را به طراحی توطئه ای 
برای تضعیف صنایع نفت و گاز کانادا 
محکوم کرد. خانم برگن گفت این دو 
حزب با چنین اقدامی، آب به آسیاب 
روسیه و والدیمیر پوتین که گرفتار 

جنگ با اوکراین شده می ریزند.
از ســوی دیگر، ایو فرانســوا بالنشه 
)رهبــر بلوک کبکــوا( نیز جاگمیت 
سینگ را به »پادویی« حزب لیبرال 

در مجلس عــوام و ایجاد یک دولت 
اکثریت غیرواقعی متهم کرد.

آقای بالنشه گفت که هیچ موقعیت 
اضطراری یا عدم ثباتی وجود نداشت 
که به خاطرش، این ائتالف غیررسمی 
شکل گیرد. از نظر رهبر بلوک کبکوا، 
اولویت های مهم دیگری مثل رسیدگی 
به وضعیت اقشار کم برخوردار جامعه 
وجود دارد که مهم تــر از برنامه های 

جاستین ترودو هستند.
بالنشه همچنین این گفته ترودو که 
این همکاری »ضروری« بود را رد کرد 
و گفت اکنون یک »شراکت سمی« 
و »معیوب« در پارلمان کانادا شــکل 
گرفته است. او تاکید کرد: »هر کسی 
که نظرش با نظر آقــای ترودو فرق 
می کند، سمی شناخته می شود. ما در 
کشورمان دموکراسی داریم و مجبور 

نیستیم چیزی که ترودو  باور دارد را 
باور کنیم، دستوراتش را اجرا کنیم و 
یا با چیزهایی کــه می گوید یا انجام 

می دهد موافق باشیم.«

ادامه جنجال در پارلمان

واکنش های تند در جریان جلســه 
پرســش و پاســخ مجلس عوام که 
عصر روز سه شــنبه برگزار شد ادامه 
یافت. کار به جایی رســید که معاون 
بــرای دقایقی  پارلمان  ســخنگوی 
نتوانست نظم جلســه را حفظ کرده 
و جلوی اعتراض برخی نمایندگان را 

بگیرد.
یکــی از صحنه هــای عجیــب روز 
سه شــنبه در پارلمــان، وقتــی بود 
که جاگمیت ســینگ قصد داشــت 
ســئواالتی از ترودو بپرســد. در این 
حین، نمایندگان حزب محافظه کار و 
بلوک کبکوا با خودکار روی لیوان آب 
روی میز خود به صورت مکرر ضربه 
زدند. گفتنی است این کار یک رسم 
قدیمی در مراســم عروســی است و 
هنگامی که عروس و داماد می خواهند 

همدیگر را ببوسند، اجرا می شود!
این کار با اعتراض جاستین ترودو به 
معاون سخنگوی پارلمان همراه شد و 
او نیز از نمایندگان خواست دیگر به 

این اقدام ادامه ندهند.

سبزها، لیبرال ها و نیودموکرات ها

البته حزب ســبز تنهــا حزبی بود 
که واکنشــی متفاوت به این ائتالف 
غیررســمی نشــان داد. آمیتا کوتنر 
)رهبر موقت حزب سبز( و دو نماینده 
دیگر این حــزب یعنی الیزابت می و 
مایــکل موریس اعــالم کردند که از 
این توافــق حمایت می کنند. اجرای 
برنامه هایی در راستای بهبود بیمه دارو 
و دندانپزشکی و نیز طرح مهدکودک 
ارزان، اصلی ترین دلیل حمایت حزب 
سبز از همکاری بین حزب لیبرال و 

نیودموکرات بود.
چندین نمایندگان حزب نیودموکرات 
و لیبرال در مصاحبه های روز سه شنبه 

خود از این توافق حمایت کردند.
امــا ظاهرا برخی نماینــدگان حزب 
نیودموکــرات دل خوشــی از ایــن 
قرارداد ندارند. کامیل اســتر گارون 
)نماینده حزب نیودموکرات از کبک 
ســیتی( که با رای باالیی در ســال 
2۰21 وارد پارلمان شد در یک پست 
توئیتری گفت که احساس ناخوشایند 
هم حزبی هایش از توافق صورت گرفته 
برایش کامال قابل درک است. او گفت 
از این می ترسد که لیبرال ها پیش از 
سال 2۰25 به حزب نیودموکرات نارو 
زده و انتخاباتی زودهنگام برگزار کنند. 
او همچنین امکان دستیابی زودهنگام 
به بیمــه دارویی و دندانپزشــکی را 

خیالی باطل خواند!

۶۰ درصد کانادایی ها نگران سیر کردن شکم خانواده هایشان هستند

نظرســنجی  واپســین  پایــه ی  بر 
ایپســوس، تــورم فزاینده، بیشــتر 
کانادایی ها را نگران سیر کردن شکم 

خانواده هایشان کرده است.
به گزارش هفته و به نقل از »گلوبال 
نیوز«، در نظرسنجی ایپسوس که از 
11 تا 1۶ مارس انجام شــده است، 
مشخص شــد که از هر 1۰ کانادایی 
۶ نفر نگران اند که ممکن اســت پول 
کافی برای خــورد و خوراک خانواده 

خود نداشته باشند.
این رقم نسبت به نظرسنجی مشابهی 
که در ماه نوامبر -که نرخ تورم ساالنه 
۴.7 درصد بود- انجام شد، 1۶ درصد 

بیشتر است.
طبق آخرین داده های اداره آمار کانادا، 
این نرخ تــورم از آن زمان به بعد به 
5.7 درصــد افزایش یافته اســت و 
اقتصاددانان می گویند که با جنگ در 
اوکراین که بر قیمت ها تأثیر گذاشته 

تورم هنوز به اوج خود نرسیده است.
در  و خــوراک  از خــورد  نگرانــی 
خانواده های دارای فرزند بیشتر است 
تا جایی که ۶8 درصد از والدین از این 

موضوع ابراز نگرانی کرده اند.
بیش از ۶۰ درصد از مصاحبه شوندگان 
18 تا 5۴ سال گفتند که نگران خورد 
و خوراک خانواده خود هســتند، در 
حالی که این میزان در پاسخ دهندگان 

مسن تر کمتر بود.

به غیر از غــذا، 85 درصد کانادایی ها 
نگران تورم اند. این نسبت به نظرسنجی 
ماه نوامبر هفت درصد بیشــتر است. 
بیش از دو سوم کانادایی هایی که در 
این نظرسنجی شرکت کردند، گفتند 

که نگران ناتوانی در تهیه بنزین اند.

علت  به  زندگی  هزینه های  افزایش 
جنگ در اوکراین

نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 
کانادایی ها از تأثیر جنگ در اوکراین 
بر هزینه های زندگی شان نگران اند که 
این امر می تواند با طوالنی تر شــدن 
جنــگ و افزایش قیمت ها حمایت از 

اقدامات جاری را کاهش دهد.

حدود 71 درصد از پاسخ دهندگان از 
ساسکاچوان و منیتوبا، و همچنین ۶۹ 
درصد از آتالنتیک کانادا، گفتند که 
نگران خوراک خانواده خود هستند. 
در همین حال، نگرانی ها در سواحل 
غربی کمترین میزان بود: 51 درصد از 
بریتیش کلمبیایی ها گفتند که خیلی 
نگران تأثیر تورم بر صورت حساب های 
مواد غذایی خود نیستند یا اصالً نگران 

نیستند.
گفتنی است در تالش برای مهار تورم 
افسارگسیخته، بانک مرکزی کانادا در 
اوایل ماه جاری برای اولین بار از سال 

2۰18 نرخ بهره را افزایش داد.
اما با توجــه به اینکــه اقتصاددانان 
بیشــتری انتظار افزایش بیشتر نرخ 

بهره را در طول سال دارند، 73 درصد 
از کانادایی ها می گویند نگران اند که 
نرخ بهره خیلی ســریع افزایش یابد 
و آنان نتواننــد خود را با این افزایش 

هماهنگ کنند.
تقریباً یک نفر از هر چهار )2۴ درصد( 
پاسخ دهنده می گوید که کامالً بی پول 
است و نمی تواند بیشتر برای مایحتاج 
خود بپردازد. این ارقام با داده های ماه 

نوامبر برابری می کند.
11 درصــد از کانادایی ها می گویند 
که می توانند »به راحتی« هزینه های 
افزایش یافته را بپردازند که این نسبت 
به چهار ماه قبــل دو درصد کاهش 

یافته است.
حــدود 37 درصــد می گوینــد که 
می تواننــد فشــار تورم را بــا قدری 
تعدیل در مخارج خود کنترل کنند 
– این ارقام نسبت به نوامبر دو درصد 
افزایش یافته اســت. 28 درصد دیگر 
می گویند که برای تطبیق خودشان با 
افزایش قیمت ها باید در زندگی شان 

تغییر اساسی بدهند.
ایپســوس می گوید که در مجموع، 
52 درصــد از پاســخ دهندگان بــا 
مشکل مواجه هستند و می گویند که 
نمی توانند تورم سریع را تحمل کنند، 
در حالی که بقیه خانوارهای کانادایی 

می توانند سازگارانه تر برخورد کنند.
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر
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هایالیت، کوتاه کردن )خانم ها(
رنگ ریشه، بند و ابرو

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

آیا حباب
 بازار مسکن کانادا
 شکسته می شود؟

اکثر افراد فکر می کنند که بازار مسکن 
در کانادا یا سقوط می کند و یا رونق 
می گیرد، اما گزینه سوم محتمل تری 
وجــود دارد که کســی از آن حرفی 

نمی زند.
در دو دهه گذشته، قیمت مسکن در 
کانادا همواره در حــال افزایش بوده 
اســت، اما در طی دو ســال گذشته 
همه رکوردهای پیشین شکسته شده 

است.
در ایــن مدت افزایــش 28 درصدی 
قیمت مســکن در کانــادا، منعکس 
کننده سیاســت گذاری های اساسی 
اتخاذ شــده بوده اســت. هر کدام از 
این سیاست گذاری ها به خودی خود 
ارزشمند و کاربردی بوده، اما در کنار 

یکدیگر مشکل ساز شده اند.
اولین مورد، تمایل اتاوا به جوان سازی 
نیروی کار سالخورده کانادا از طریق 
گســترش و توسعه شرایط مهاجرت 
اســت. مورد دوم نیز عزم راسخ بانک 
کانادا برای مهــار وضعیت اقتصادی 
مربوط بــه پاندمی از طریق نرخ های 

بهره بسیار پایین می باشد.
جــان پاســالیس، محقــق حــوزه 
امالک و مســتغالت و مالک شرکت 
کــه   ،Realosophy Realty Inc
یک کارگزاری امالک در تورنتو است، 
می گوید: »وقتی می توانید ساالنه 1.5 
درصد وام بگیرید. و آن را در حوزه ای 
بــا ارزش افزوده ســالیانه 2۰ درصد 
نیست  عاقالنه  کنید،  سرمایه گذاری 
که در این حوزه به معامله نپردازید.«

مشکل زمانی پیش می آید که سونامی 
تقاضــا، به موجــودی خانه هایی که 
با ســرعت موردنظر رشد نمی کنند، 
ضربه می زند. این ســونامی تقاضا به 
دلیل رشد سریع جمعیت و نرخ های 
پایین بهره ایجاد می شود. در سرتاسر 
کانــادا، خانه های جدید به آرامی و با 
سرعتی بســیار پایین  ساخته و وارد 
بازار می  شــوند. این سرعت پایین به 
دلیل موانعی همچون پیش بینی های 
نادرســت در خصــوص جمعیت یا 
مقاومت صاحبان خانه ها در محله های 
معروف و شناخته شــده ایجاد شده 

است.
آقای پاســالیس می گوید: »سیاست 
گــذاران باید 1۰ ســال پیش به این 
مســائل فکر می کردند. آن ها باید به 
این فکر می کردند کــه چگونه قرار 
است نســبت به نرخ تقاضای مسکِن 
جمعیتی کــه به ســرعت در حال 
رشد است، پاسخگو باشند.در عوض 

آن ها دقیقا برعکــس عمل کرده اند. 
آن ها رشــد جمعیت را بدون تفکر و 
پیش بینی در خصوص نحوه رسیدگی 
به مشکالتی که در بازار مسکن ایجاد 

می شود، تسریع کرده اند.
عــدم تطابق نرخ عرضــه و تقاضا به 
وضعیت بحرانی نزدیک شــده است. 
به گفته ژان فرانسوا پِررو، اقتصاددان 
ارشد بانک نوا اسکوشیا، در حال حاضر 
کانادا کمترین ســرانه تعــداد واحد 
مسکونی را در میان کشورهای گروه 
هفت )جی 7( دارد. بنا بر محاسبات 
او، این کشــور برای رسیدن به نرخ 
متوسط مسکن به ازای جمعیت که 
در ســایر اقتصادهای پیشــرفته نیز 
به چشــم می خورد، حداقل به 1.8 
میلیون موجودی خانــه اضافی نیاز 
دارد. آقای پِررو می گوید که با در نظر 
گرفتن وضعیت سراسری کشور، برای 
متعادل سازی و تطابق نرخ عرضه و 
تقاضا، به سال های متمادی ساخت و 

سازِ برنامه ریزی شده نیاز داریم.
ایــن شــرایط نشــان می دهد که 
قیمت های باالی فعلی، همچنان در 
بلندمــدت پابرجا خواهنــد بود و به 
احتمال زیاد این خبر دل صاحبخانه ها 
و دالالن امالک را شاد خواهد کرد. اما 
در کوتاه و میان مدت، عوامل دیگری 
نیز در شکل دهی بازار مسکن در کانادا 

نقش خواهند داشت.

نرخ بهره، مهمترین عاملی است که 
باید در نظر گرفت

نرخ های بهره بســیار پایین که در دو 
سال گذشته به افزایش شدید قیمت 
مســکن در کانادا کمــک کرده اند، 
در نهایت در آســتانه افزایش قیمت 
هستند. اگر همانطور که انتظار می رود 
بانک کانادا سیاست  گذاری های خود را 
تشدید کند. با توجه به نرخ باالتر بهره 
وام ها، بــه زودی قیمت های نجومی 
فعلِی بازار امالک و مستغالت با روند 

کاهشی مواجه خواهد شد.
هــر کــس می توانــد در خصوص 
نحوه عملکرد ایــن عوامِل تاثیرگذار 
ســناریویی را تعیین کند. اما یکی از 
احتماالتی که به طرز عجیبی  کمتر 
مــورد توجه قرار گرفته، این اســت 
که بازار مســکن می تواند تا حدودی 
به ثبات برســد، شــرایطی که برای 
مدت های طوالنی با آن مواجه نبوده 

است.
شاید باورش برای دالالن امروزِی بازار 

امالک و مستغالت سخت باشد. اما در 
گذشته این طور نبوده است که قیمت 
خانه در کانادا مرتبا باال و پایین شود. 
بر اســاس گزارش بانــک توافق های 
بین المللی )BIS(، که یک ناظر مالی 
جهانی است. از سال 1۹75 تا 2۰۰۰، 
قیمت امالک مسکونی کانادا به طرز 
چشــمگیری ثابت بوده و در شرایط 
پس از تورم، نرخ افزایش آن به سختی 

به نیم درصد در سال رسیده بود.
قبــل از در نظر گرفتن امکان مجدِد 
رسیدن به آن شــرایط ایده آل، باید 
یــادآوری کنیم که چطــور به نقطه 

فعلی رسیده ایم.
متخصصین حوزه مســکن، همچون 
آقای پاســالیس، بین بازار مسکن در 
کانادا تا قبل از سال 2۰15 و پس از 

سال 2۰15 تمایز قائل می شوند.
او می گوید: »در این برهه زمانی، تغییر 
بسیار بزرگی در وضعیت نوسان قیمت 

مسکن ایجاد شد.«
این به معنای انکار احساس رضایت 
و خوشحالی حاصل از افزایش قیمت 
خانه در کانادا بین سال های 2۰۰۰ تا 
2۰15 نیست. اما عوامل تاثیرگذار بر 
بسیاری از دستاوردهای بازار مسکن 
در کانــادا بین ســال های 2۰۰۰ تا 
2۰15 را می تــوان در ســه گــروه 

طبقه بندی کرد:
1(تورم

2( افزایش واقعی میزان دستمزدها و 
حقوق ها  

3(کاهش نرخ بهره
از سال 2۰۰۰ تا 2۰15، قیمت ها در 
11 شهر بزرگ کانادا به طور متوسط 
1۴۶ درصد افزایش یافته اســت. و با 
توجه به شاخص افزایش نرخ قیمت 
خانــه تِرانِت )Teranet(، بخش قابل 
توجهی از این افزایش منعکس کننده 
افزایش کلی قیمت ها در بخش های 

گوناگون است.
بر اســاس گزارش بانک )BIS(، با در 
نظر نگرفتن تاثیــر قابل توجه تورم، 

متوجه می شویم که قیمت های واقعی 
مسکن، در بازه بعد از تورم، تنها ۹۰.3 
درصد افزایش یافته است. البته باید 
توجه داشت که این نرخ افزایش نیز 
کامال قابل توجه و بزرگ اســت، اما 
به اندازه اعداد تفکیک نشــده بزرگ 

نیست.
اگر نرخ افزایش قیمت را متناسب با 
افزایش واقعی میزان درآمدهای همان 
دوره در نظــر بگیرید. افزایش قیمت 
واقعی مسکن حتی کمتر نیز به نظر 
خواهد رســید. بنابر گزارش سازمان 
آمار کانادا، از ســال 2۰۰۰ تا 2۰15، 
متوسط درآمدها پس از کسر مالیات 
و در شرایط تعدیل شده بر اساس نرخ 
تورم، 18.7 درصد افزایش یافته است. 
بــه خانواده های  افزایش درآمد  این 
کانادایــی این امــکان را می دهد تا 
مبلــغ بیشــتری را بــه هزینه های 
مربوط به مسکن اختصاص دهند. و 
همچنین می توانند هزینه های مربوط 
به مسکن شان را به عنوان بخشی از 

درآمدشان ثابت نگه دارند.
کاهش نــرخ بهره به طور پیوســته 
هزینه هــای مربوط به اســتقراض را 
کاهش داده و تأثیــر آن از آنچه که 
بیشــتر مردم تصور می کنند، بسیار 

قابل توجه تر بوده است.
در ســال 2۰1۹، دیویــد مایلــز و 
ویکتوریا مونرو، محققین بانک مرکزی 
انگلســتان، در یک مقاله تحقیقاتی 
به تأثیر تغییرات نرخ بهره بر قیمت 
خانه در بریتانیا پرداختند. آن ها به این 
نتیجه رســیدند که »اگر نرخ بهره ی 
بدون ریسک تنها 1 درصد تغییر کند، 
همین رقم کوچــک می تواند منجر 
به تغییــر 18 درصدی قیمت واقعی 

مسکن در جهت مخالف شود«.
شــاید به نظرتان عجیب برســد که 
همچین تغییرات کوچکی در نرخ های 
بهره، می تواند چنین تأثیرات بزرگی 
را ایجاد کند. اما باید بدانید که چنین 
اثرات مشابهی در سایر بازارهای مالی 

نیز رایج اســت. به عنوان مثال، اوراق 
قرضه ای که سررسید آن ها به 2۰ یا 
3۰ سال دیگر مربوط می شود، نسبت 
به افزایش جزئی در نرخ بهره بســیار 
تاثیرپذیر هســتند. این به آن دلیل 
است که ارزش آن ها به تعیین مبالغ 
پرداختی آن  ها در آینده ِ بســیار دور 
بستگی خواهد داشت. کاهش جزئی 
در نرخ هــای بهره می توانــد ارزش 
فعلی بازپرداخت های آتی را به شدت 

افزایش دهد.
با کنار هم گذاشتن عواملی همچون 
تورم، رشــد درآمدهــا و کاهش نرخ 
بهره، می توان علل بیشــتِر روندهای 
افزایشی ایجاد شده در بازار مسکن و 
نرخ قیمِت خانه های کانادا را در بین 
سال های 2۰۰۰ تا 2۰15 توضیح داد. 
این دیدگاهِ ســطح باال ممکن است 
بسیاری از عوامل قابل توجه، همچون 
نقــش احتمالی پول هــای خارجی 
یا وضعیت سیاســت های محلی در 
تورنتــو و ونکوور را کنــار بگذارد. اما 
در عین حال نشان می دهد که الزم 
نیست برای توصیف ویژگی های بارز 
بازار مســکن در کانادا در حدود سال 
2۰15، برای این عوامل اهمیت زیادی 

قائل شویم.
گزارش مســئول بودجه مجلس در 
ســال 2۰1۶ تأیید می کند که بین 
ســال های 2۰12 تــا 2۰15، نــرخ 
ســاخت و ســاز واحدهای مسکونی 
جدیــد از تعــداد خانوارهای جدید 
پایین تر بوده است. با این حال، آن ها 
این کمبود نســبتاً جزئی را صرفاً به 
کاهش موجودی لیســت خانه های 

مازاد نسبت می داده  اند.
در این گزارش آمده اســت: »برآورد 
ما این اســت که از نظــر موجودی 
کل واحدهای مســکونی در ســال 
2۰15، مقداری عرضــه مازاد وجود 
داشته است«. وی انتظار دارد که در 
ســال های آینده وضعیت موجودی 
بازار مسکن همچون گذشته به تعادل 

برسد.
پس مشــکالت موجود از کجا نشات 
می گرفت؟ از آغاز ســال 2۰15، بازار 
مسکن در کانادا هرگز متعادل نبوده 
است. بر اساس شاخص قیمت خانه 
تِرانِت )Teranet(، قیمت خانه در 11 
شهر بزرگ کانادا در طول این هفت 
ســال 73 درصد افزایش یافته است. 
عالوه بر این، آن ها ایــن برآوردها را 
به شــیوه ای نامنظم تهیه کرده اند و 
می توان گفت که بین سال های 2۰1۶ 
تــا 2۰18 و مجددا در طول پاندمی، 
شاخص آن بیش از 2۰ درصد افزایش 

یافته است.
برای توضیح این عملکرد آشفته، دو 

مورد برجسته شده است:
1(برنامه ریزی ناپیوسته

 2(نرخ بهره در دوران پاندمی
اقدامات  در  برنامه ریــزی،  مشــکل 
دولت های استیون هارپر و جاستین 
برای جــذب دانشــجویان  تــرودو 
بین المللی بیشــتر به کانادا ریشــه 
دارد. بــه دنبــال آن، اقدامات دولت 
لیبرال برای افزایش اهداف مربوط به 
مهاجرت، باعث شده است که تعداد 
تازه واردان به کشور از حدود ساالنه 
2۶۰ هــزار نفر در ســال های قبل از 
2۰15 به بیــش از ۴۰۰ هزار نفر در 

سال های پس از 2۰2۰ برسد.
با توجه بــه نیروی کار ســالخورده 
کانادا، این طرح های مربوط به افزایش 
جمعیت مسلماً منطقی خواهید بود. با 
این حال سرعت افزایش جمعیت، به 
ویژه در انتاریو که مرکز بحران مسکن 
به حساب می آید، برنامه ریزان را کامال 

شگفت زده کرده است.
بر اســاس گــزارش اخیر موسســه 
Smart Prosperity، کــه یک اتاق 
فکر مستقر در دانشــگاه اتاوا است، 
برنامه ریزان آن استان، رشد جمعیت 
بین المللی را به ویژه در مناطق بین 
تورنتو تا همیلتون، به شدت دست کم 

گرفته بودند.
جمعیت این اســتان که ســاالنه با 
افزایــش 12۰ هزار نفری همراه بوده 
است. به طور متوسط و ناگهانی بین 
سال های 2۰15 تا 2۰2۰ ساالنه 2۰۰ 
هزار نفر افزایش یافته است. این سیل 
جمعیت شامل دانشجویان بین المللی 
بیشتر، مهاجران بیشتر و کانادایی های 
بیشتری می شــود که پس از سقوط 
قیمت نفت در سال 2۰15، به انتاریو 

مهاجرت کرده اند.
پیش بینی های نادرســت باعث شده 
اســت تا جوامع سرتاسر این استان، 
نیاز به ساخت زیرساخت های حیاتی 
را دست کم بگیرند. و همین موضوع 
به نوبه خود توانایی توسعه دهندگان 
برای ساخت و ساز خانه  های جدید، 
به ویژه در تورنتو را محدود کرده است. 

خانواده های جوان، در جستجوی
لطفا ورق بزنید
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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 لطفا ورق بزنید
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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 HYUNDAI TUCSON PREFERED

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: $30,890

41,000 km

Was: $32,690
NOW:$31,685

69,000 km

Was:$33,485

2018 KIA STINGER GT AWD

Stk#H22774A  Stk#H22602A  Stk#B22005
NOW: $33,652 

Was: $35,452

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا
امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه

برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی و یا ویزای کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,695 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.99%

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

WinterI
Sales Event

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 % ۸8 Issue 1561 Friday December 31, 2021 سال 27 شماره 1561جمعه  ۱۰ دی  ۱۴۰۰
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

Was: $45,356
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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Ultimate Hybrid model shown ♦ N Line model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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±.  
Visit hyundaicanada.com/military

hyundaicanada.com
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1.0

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease 
rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate 
Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence 
fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes 
freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

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

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

2022 TUCSON

for 48 months with $2,495 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 80
at 4.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,295 down◊

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 65

$ 55

at 4.99%

at 3.99%

Best Mid-Size Utility Vehicle 
in Canada for 2022

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
Advantage

Sales Event
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease 
rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate 
Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence 
fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes 
freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes 
freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

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

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

2022 TUCSON

for 48 months with $2,495 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 80
at 4.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,295 down◊

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 65

$ 55

at 4.99%

at 3.99%

Best Mid-Size Utility Vehicle 
in Canada for 2022

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
Advantage

Sales Event



۹9 Issue 1573 Friday March 25, 2022 سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵ سال 27 شماره 1573جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ 7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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 مســکن مقرون به صرفه تــر از کالن 
شهرها خارج شــده و شرایط را برای 
افزایش نرخ قیمت ها در بخش وسیعی 

از جنوب انتاریو فراهم ساخته اند.
مایک موفات، مدیر ارشــد موسسه 
می گویــد:   Smart Prosperity
»چــه در ســطح شــهری و چه در 
سطح استانی، ما سیاست  گذاری ها یا 
سیستم هایی را برای در نظر گرفتن 
رشد سریع جمعیت، به ویژه اگر این 
رشــد غیرمنتظره باشد، در دسترس 

نداریم«.
در یک شرایط ایده آل، سیاست گذاران 
و سازندگان مســکن، راهکارهایی را 
برای مقابله بــا این چالش تاثیرگذار 
ابــداع کرده اند. اما با وجود شــرایط 
مربوط به پاندمی، عمال دست خالی 

خواهیم بود.
پس از شــیوع ویروس کرونا در اوایل 
ســال 2۰2۰، بانک هــای مرکــزی 
نرخ های بهــره را کاهش دادند. تا به 
قرنطینه  دوران  اقتصــادی  وضعیت 
کمــک کننــد. ســقوط ناگهانی و 
غیرمنتظره نرخ هــا، نه تنها در کانادا 
بلکــه در بخش وســیعی از ســایر 
افزایش  توســعه یافته،  کشــورهای 
ناگهانی قیمت مســکن را به دنبال 

داشته است.
شواهد بین المللی حاکی از آن است 
که موج اخیر افزایش قیمت مسکن تا 
حد زیادی مدیون تاثیرات غیر قابل 
کنترل مربوط به کاهش نرخ بهره در 
دوران بحران کرونا می باشد. عالوه بر 
آن، تمایل بــه خرید خانه دوم که از 
شرایط مربوط به پاندمی نشات گرفته 
و کمبود تجهیزات ســاختمانی نیز 
در آن موثر بوده اســت. اما همچنین 
نگرانی هایــی در این خصوص وجود 
دارد که با افزایش نرخ بهره و بازگشت 
زندگی به شــرایط عــادی خود، چه 

اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
یک نقطه خوب برای شــروع به فکر 
کردن در مورد آینده این است که بر 
روی عدم تعادل گسترده موجود در 
بین عرضه و تقاضا تمرکز کنیم. آقای 
پِررو از بانک نوا اسکوشیا، آن را تنها 

واقعیت مهِم مربوط به بازار مسکن در 
کانادا می نامد.

او می گوید: »قرار نبوده است که آپولو 
هوا کنیم. صرفا بایــد به اندازه کافی 

خانه می ساختیم.«
مخالفت با طرز تفکر او دشوار است. 
گزارِش این ماهِ کارگروه انتاریو نشان 
برآورده ســازی  بــرای  می دهد که 
میزان تقاضا، الزم اســت که تنها در 
این استان 1.5 میلیون خانه دیگر در 
طی دهه آینده ســاخته شود. با این 
حال، ســال ها زمان می برد تا قوانین 
و ساخت و سازهای جدید بر قیمت 
خانه ها تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

این موضوع ما را به واقعیت غیرقابل 
انکارِ دیگری در خصوص بازار مسکن 

کنونی کانادا روبرو می سازد:
مقرون بــه صرفه نبــودن آن. آقای 
پاسالیس، کارگزار امالک و مستغالت 
در تورنتو، اشــاره می کند که اکنون 
تنها حدود 1۰ درصــد از خانه های 
متراژ پاییِن واقع در تورنتو به قیمت 
زیر 1 میلیون دالر به فروش می رسد. 
او می گوید: »در حقیقت بیشتر مردم 

نمی توانند از عهده آن بر بیایند.«
این واقعیت درمورد وضعیت بسیاری 
از نقاط کشور نیز صادق است. در سال 
گذشته، قیمت مسکن در هالیفاکس 
31 درصــد، در مونترال 15 درصد و 
در ویکتوریا 21 درصد افزایش یافته 
است. در سراسر کشور، معیار مقرون 
به صرفه گی مسکن که توسط رویال 
بانک مطرح شده است. نشان می دهد 
که در حال حاضر هزینه های مربوط 
به مالکیت یک مســکن بــه عنوان 
درصدی از درآمد متوسط خانوار، به 
باالترین نرخ خود در طول 31 ســال 
گذشته رسیده است. این هزینه های 
مربوط به مالکیت مســکن تنها در 
افزایش می یابد که نرخ های  صورتی 
بهره افزایش یابد و انتظار می رود که 
در سال آینده با افزایش نرخ مربوط به 

آن مواجه شویم.
اگر این تقاضای فزاینــده در مقابل 
قیمت هایی که خارج از قدرت خرید 
مردم اســت قرار بگیر چــه اتفاقی 

می افتاد؟ ممکن است که با یک دوره 
طوالنی رکود قیمت مســکن مواجه 
شویم. به سختی می توان پیش بینی 
کرد که با توجه به فشــارهای مربوط 
به تقاضا، قیمت مســکن چگونه قرار 
است سقوط کند. همچنین پیش بینی 
آن دشوار است که ببینیم با توجه به 
فضای رقابتی سابق که برای بسیاری 
از خریداران غیر قابل درک بوده است، 
قرار اســت که نبض بــازار چگونه به 

حیات و پیشروی خود ادامه دهد؟
البته باید در نظر داشــت که رکود به 
معنای ثبات مطلق نیست. این رکود 
صرفــاً می تواند به معنــای دوره ای 
طوالنی باشــد که در آن قیمت ها در 
یک نقطه گیر کرده  اســت. و میزان 
درآمدها به جایی می رسد که قیمت 
خانه ها مجددا مقرون به صرفه  به نظر 
می رسد. از برخی جهات، این شرایط 
پیش بینی شده تا حدودی به وضعیت 
بین سال های 1۹75 تا 2۰۰۰ شباهت 
دارد. در این بازه زمانی قیمت مسکن 
باال و پایین شد. اما در مدت یک ربع 
قرن فقط به واسطه دالیل واقعی نرخ 

آن کمی رشد کرد.

مداد- به پیش بینی آکسفورد اکونومیکس ، یک گروه تحقیقاتی بین المللی 
که در بریتانیا مستقر است، قیمت مسکن در کانادا در دو سال آینده کاهش 
پیدا خواهد کرد و در واقع حباب بازار مســکن کانادا تا تابســتان 2۰2۴ 
می شکند. این گروه معتقد است که نرخ بهره در کانادا تا پایان سال 2۰22 
ســه بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش در ادامه تا تابســتان 
2۰2۴ به 2 درصد خواهد رســید. همچنین پیش بینی شده است که نرخ 

بهره ثابت تا پایان امسال به ۴/5 درصد و نهایتا به سقف 5 درصد برسد.
به این ترتیب، قیمت مســکن در کانادا در فاصله پاییز 2۰22 تا تابستان 

2۰2۴ با 2۴ درصد کاهش قیمت روبه رو خواهد بود.
این بدان معنی اســت که ارزش افزوده بر بازار مســکن کانادا در دو سال 
گذشــته پایدار نبوده. اما حتی با وجود این ریزش، قیمت مسکن در کانادا 
تا 15 درصد باالتــر از دوران پیش از همه گیری خواهد بود. میزانی که به 
واقعیت قدرت خرید کانادایی ها نزدیک تر اســت و لزوما موجب بروز رکود 

نخواهد شد.
در مقابل، در سناریوی حداکثری، کاهش قیمتی ۴۰ درصدی، به رکودی 

مشابه با رکود 2۰۰8 ایاالت متحده دامن می زند.

پیش بینی آکسفورد اکونومیکس
حباب بازار مسکن کانادا تا تابستان ۲۰۲۴ می شکند

تنها ۲9 درصد از کانادایی ها خرید مسکن 
در شرایط فعلی اقتصادی را ایده خوبی می دانند

ایرونیا- یک نظرسنجی جدید نشان 
می دهد بــا افزایش همزمان قیمت 
مسکن و افزایش نرخ بهره، احساسات 
خریداران مســکن در کانادا به شدت 

کاهش می یابد.
بر اســاس نظرســنجی جدیدی که 
توســط Oxford Economics بــه 
نمایندگی از شرکت های ارائه دهنده 
وام  مســکن در کانادا انجام شد، تنها 
2۹ درصــد از پاســخ دهندگان فکر 
می کننــد اکنون زمــان خوبی برای 
خرید خانه اســت. ایــن رقم کاهش 
شدیدی نســبت به پاسخ مثبت 5۰ 
درصــد از پاســخ دهندگان در  زمان 
مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

پــل تیلور، از کارگزاران وام مســکن 
در کانادا، در ایــن رابطه گفت: »این 
کمترین رقمی است که تا به حال در 
تاریخ  1۰ ساله نظرسنجی  ثبت شده 

است«.

با وجود این، بیشتر کانادایی ها انتظار 
دارنــد که قیمت مســکن افزایش 
بیشــتری پیدا کند. پنجاه و شش 
درصد از پاسخ دهندگان گفتند که 
انتظار روند افزایشــی را دارند و 2۶ 
درصد گفتند که انتظار دارند افزایش 
قیمت مسکن به میزان قابل توجهی 

باشد.
این داده ها همچنین نشان می دهد 
که هفتاد درصد کانادایی ها سرمایه 
گذاری در  امالک و مستغالت را با 
وجود باال رفتن نرخ بهره تایید می 

کنند.
در آخرین داده های انجمن امالک 
و مستغالت کانادا، قیمت های معیار 
مسکن در ماه فوریه جهش ماهانه 
3.5 درصدی را ثبت کردند. قیمت 
ها به صورت ســاالنه نزدیک به 3۰ 

درصد افزایش یافت.
برخــی از اقتصاددانان بر این باورند 
کــه افزایش نرخ های بهــره باعث 
کاهش رشــد قیمت ها در حاشیه 
می شودو اکثر خریداران با نرخ های 

باالتر وام مسکن مواجه هستند.
این گزارش همچنین نشان داد که 
با افزایش قیمت مسکن، خریداران 
میزان پیــش پرداخت های خود را 

افزایش دادند.
بر اساس این نظرسنجی خریداران 

در دو ســال گذشــته به طور متوسط   
۶۴7۰3۶ دالر بــرای خانــه پرداخت 
کرده اند و میانگین پیش پرداخت آنها 
2۹7۴۶7 دالر یــا ۴۶ درصد از قیمت 
خرید بوده اســت. در نظرسنجی قبلی، 
پیش پرداخت ها به طور متوســط   یک 

سوم قیمت مسکن بود.
همچنین در این گزارش  مشخص شد 
در بیشــتر موارد، پیش پرداخت های 
خریــداران از پس انداز شــخصی بوده 
است. تنها 1۶.7 درصد مربوط به هدیه 

مالی یا وام از اعضای خانواده بود.
با بازگشــایی اقتصاد کانــادا  و کاهش 
جــدی محدودیت های کرونــا،  انتظار 
می رود با هدایت پول به ســمت خرید 
کاالهــی مصرفــی و افزایش شــمار 
سفرهای خارجی ، درآمد و پس اندازهای 
قابل تصرف کاهش یابد و این مســئله  
می تواند بر توانایی برخی از مالکین برای 
رســیدگی به افزایش پرداخت های وام 

مسکن تأثیر بگذارد.
بر اساس این نظرســنجی، تنها شش 
درصد از پاسخ دهندگان گفتند که در 
حال حاضــر برای پرداخت های خود با 
مشکل مواجه شده اند، در حالی که 23 
درصد در صورت افزایش نرخ بهره قادر 
به مدیریت افزایــش اندک در پرداخت 

های خود نیستند.
این نظرسنجی داده های بیش از 2۰۰۰ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.

باال  دوباره  و خصوصی  دولتی  بحث 
گرفته است

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

می شود، کمک می کند.

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

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

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

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

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

کمتری انجام می دهیم.«

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

 تمدید می کند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرده اند. kinman Mulholland
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Immigrant Service Centre

Are you a newcomer to Canada?

Contact us today to learn more!

  ImpactNorthShore.ca | office@impactnorthshore.ca | 604-988-2931

The Impact North Shore Immigrant Service Centre offers a variety of programs and services 
to help you and your family integrate successfully into Canadian life.

آيا شما به تازگي به کانادا مهاجرت کرده ايد؟
سازمان ايمپکت نور شور، خدمات و برنامه هاي متنوعي را  به شما و خانواده هايتان ارائه مي کند تا با موفقيت ، مهارتهاي 

الزم  براي زندگي در کانادارا  کسب کنيد.

خدمات سکني گزيني 	

خدماتی در خصوص مسائل شغلی و آشنايی با روش های کاريابی در  	
کانادا

برنامه هايی برای ارتباط و تعامل بيشتر با جامعه)کاميونيتی کانکشن( 	

کالسهای آموزش زبان انگليسی 	

برنامه های اختصاصی برای بانوان،خانواده ها،جوانان، زوجهاو  	
سالمندان 

برنامه هاي آموزشي مبتني بر مدرسه 	

جان باختن موسس ایرانی-کانادایی 
 Waves کافی شاپ های
در اثر تصادف رانندگی

شــاپ های  کافی  موســس  هفته- 
 Waves Coffee House زنجیره ای
در یک تصادف رانندگی جان باخت. 
کامی رحمتی که در دهه گذشــته 
بیــش از 27 فروشــگاه در بریتیش 
کلمبیا و آلبرتا راه انداخته بود؛ سال 
1۹۹1 از ایــران به کانــادا مهاجرت 
می کند و کارش در این کشــور را با 
شستن ظرف  و بعد خرید یک ماشین 
و رســاندن پیتــزا به خانه هــا ادامه 
می دهد تا اینکه یکی از شــعبه های 

Robin’s Donut را می خرد.
به گزارش Burnaby Now که یک 
روزنامــه محلی برنابــی، درباره این 

کارآفرین موفق ایرانی می خوانید.
کامی رحمتی که زندگی ســختی را 
از سر گذرانده بود زمانی که موفقیت 
مالی پیدا کرد؛ در این ســال ها از 3۰ 
خانواده ایرانی حمایت کرد؛ بعضی از 
آن ها ماه ها و تا زمانی که در کانادا جا 

بیفتند در خانه او زندگی می کردند.
رحمتی که در سال 1۹۹۶ یک شعبه 
در  خریــد؛  را   Robin’s Donut از 
مصاحبه ای می گوید: »وقتی به کانادا 
آمــدم، به خودم گفتم اینجا باید آدم 
قوی ای باشــم. من در ســال 2۰۰5 
 Waves Coffee House شــرکت
را راه اندازی کردم. اول قصد داشــتم 

آن را بــا پســرم اداره کنــم اما بعداً 
کسب وکارمان گســترش پیدا کرد. 
فلسفه من این است که باید همه کار 
برای مشتری انجام داد و با آن ها مانند 
خانواده رفتار کرد. من همه کارها را با 
تمام وجودم انجام دادم و می خواستم 
مطمئن شوم که مشتری ها با لبخند 
از در بیرون می روند. من عاشق کارم 
هستم و تعهد کلید اصلی کار ماست. 
همه چیز پول نیست. اگر دوستی به 
خانه شــما بیاید، چگونه می خواهید 
دوســت خود را خوشــحال کنید تا 
یکی دو ساعت در خانه تان باهم لذت 
ببرید؟ نگاه من به کار این طور است.«
 Waves Coffee مرکــزی  دفتــر 
House در نیو وست مینستر است. 
بعــد از راه انداختن 27 شــعبه در 
بریتیش کلمبیا و آلبرتا، برنامه کامی 
رحمتی این بود تا امسال شش کافه 

دیگر در ویسلر و کلونا راه بیندازد.
کیوان پســر این کارآفرین موفق با 
اشــاره به این مطلب که تمام تالش 
پدرش این بوده که مردم احســاس 
خوبی داشته باشند؛ گفته: »به همین 
دلیل بود که او نام Waves را انتخاب 
کرد. او برای مردم دست تکان می داد 
و دوست داشــت با خوشحالی وارد 

کافه های او شوند.«

افزایش شدید جنایات نفرت محور در کانادا در دوره پاندمی
آژانــس آمار کانادا با اســتناد به آمار 
و ارقامــی که پلیس کانادا منتشــر 
کرده است، اعالم کرد شمار جنایات 
نفرت محور که در ســال اول پاندمی 
در کشور اتفاق افتاد، نسبت به سال 
2۰1۹ حدود 37 درصد افزایش یافت.

به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، در ســال 2۰2۰ که پاندمی 
کرونا شروع شد، ادارات پلیس کانادا از 
وقوع 2۶۶۹ فقره جنایت نفرت محور 

در سرتاسر کشور خبر دادند.
آژانــس آمار کانــادا در گزارش خود 
اعــالم کرد از ســال 2۰۰۹ که ثبت 
اطالعات مربــوط به جنایات ارتکابی 
در کشور آغاز شــد، هیچ گاه میزان 
جنایات نفرت محور در کشــور این 

اندازه باال نبوده است.
در اولین ســال پاندمی، تعداد جرایم 
ناشی از حس نفرت و انزجار که نژاد 
یا قومیت افراد را هــدف قرار دادند، 
نسبت به ســال 21۹ تقریبا دو برابر 

)رشد 8۰ درصدی( شد.
طبق گــزارش آژانس آمــار کانادا، 
پاندمی کووید1۹ مشکالت مربوط به 
امنیت جامعه، رفتارها و برخوردهای 
تبعیض آمیز در کانادا و به ویژه جنایات 
نفرت محور را بیش از پیش تشــدید 

کرد.
بیشترین شمار جنایات نفرت محور 
در کانادا در دوره پاندمی علیه ســیاه 
پوستان )318 مورد بیشتر؛ رشد ۹2 
درصدی(، اتباع شرق و جنوب شرق 
آســیا )2۰2 مورد بیشتر؛ رشد 3۰1 
بومیان )۴۴ مورد بیشتر؛  درصدی(، 
رشد 152 درصدی(، اتباع کشورهای 
جنوب آســیا )38 مورد بیشتر؛ رشد 

۴7 درصدی( اتفاق افتاد.
افزایش جنایات نفرت محور در دوره 
پاندمی در اکثر اســتان های کشــور 

گزارش شد.

بــا در نظر گرفتن میــزان جمعیت، 
نرخ جرایم و جنایات نفرت محور در 
کانادا از ســال 2۰1۹ تا 2۰2۰ رشد 
35 درصدی را ثبت کرد و در ازای هر 
یکصد هزار نفر جمعیت، هفت فقره از 

این جنایات در کشور اتفاق افتاد.
در میان اســتان های کانادا بیشــتر 
افزایش جنایــات نفــرت محور در 
نوااسکوشــیا )23 مورد بیشتر؛ رشد 
7۰ درصدی(، بریتیش کلمبیا )1۹8 
مورد بیشــتر؛ رشــد ۶۰ درصدی(، 
ساسکاچوان )2۰ مورد بیشتر، رشد 
۶۰ درصدی(، آلبرتا )8۴ مورد بیشتر؛ 
رشــد 3۹ درصــدی( و انتاریو )31۶ 
مورد بیشتر؛ رشد 35 درصدی( ثبت 

شده است.
در این میــان منیتوبا، جزیره پرنس 
ادوارد، نیوبرانزویک و ســرزمین های 
شــمال غرب، افزایش جنایات نفرت 

محور را گزارش نکرده اند.
اما در اســتان کبک در اولین ســال 
پاندمی 8۶ فقره جنایت نفرت محور 
بیشتر از سال 2۰1۹ ثبت شد و شمار 

کلی این جنایات به ۴85 فقره رسید. 
با در نظر گرفتن جمعیت کبک باید 
گفت که در ازای هر یکصد هزار نفر، 
5.7 فقره جنایت نفرت محور در سال 
2۰2۰ اتفاق افتــاد در حالی که این 
نسبت در سال 2۰1۹ و قبل از شروع 
پاندمــی ۴.7 مورد در هر یکصد هزار 

نفر بود.
اما نکته مثبت گــزارش آژانس آمار 
کانادا این بود که جرایم نفرت محور 

که دیــن و مذهب افراد را هدف قرار 
می دهند، برای سومین سال متوالی 
روندی نزولی داشت و در سال 2۰2۰ 

حدود 1۶ درصد کاهش یافت.
طبق همیــن گــزارش، یهودیان و 
مســلمانان کانادا )بــه ترتیب با ۶2 
درصد و 1۶ درصد( همچنان بیشتر 
از پیــروان دیگر ادیان هدف جنایات 
نفرت محور با انگیزه های مذهبی قرار 

می گیرند.
اما کاهش تعــداد جرایم ناشــی از 
تنفر علیه ادیان و مذاهب در ســال 
2۰2۰ در کانادا عمدتا ناشــی از این 
بود که شــمار این نــوع جنایات که 
جمعیت مسلمانان کانادا را هدف قرار 
می دهد در ســال اول پاندمی حدود 
55 درصــد کاهش یافــت و از 182 
مورد به 82 مورد رســید. بیشترین 
کاهش جنایات ناشــی از تنفر علیه 
مسلمانان کانادا در استان های کبک 
)کاهش 5۰ درصدی(، انتاریو )کاهش 
27 درصدی( و آلبرتــا )کاهش 1۹ 

درصدی( ثبت شد.
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      واحد مسکونى در کل پروژه
فقط    واحد در هر طبقه

یک پروژه استثنائى و منحصر بفرد.

مجموعه 54 واحدى Alberni 1818 منتهاى 
همکارى گسترده طراحان، هنرمندان، پیشروان 
منازل هوشمند و برندهاى درجه یک بین المللى 

 Bang & Olufsen و Rolls-Royce از جمله
مى باشد. Alberni 1818 با واقع شدن در 

کنار استنلى پارك و ونکوور پر جنب و جوش 
همبستگى میان زندگى  در جوار پارك و شهر 

مى باشد.

آپارتمان هاى بزرگ 2 و 3 خوابه
از       تا         مترمربع

قیمت از

جواهرى در
 داون تاون ونکوور

جهت دسترسى اختصاصى ثبت نام کنید

$1,800,000

9725021

54
3
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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

شکایت از وزارت مهاجرت فدرال
 به علت زمان طوالنی رسیدگی به پرونده ها

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
وقتی کــه اخطارهای انجمن وکالی 
 AQAADI مهاجرت کبــک حقوق 
به وزارت مهاجــرت نتیجه نداد، کار 
بــه پیگرد قضایی و دادگاه کشــیده 
شــد. این گــروه از وکالی مهاجرت 
در اعتراض بــه تاخیرهای »طوالنی 
و غیرمعقــول« روند رســیدگی به 
تقاضاهای اخــذ اقامت دائم، تصمیم 
گرفته است از وزارت مهاجرت فدرال 

به دستگاه قضایی شکایت کند.
استفانی والوآ، رئیس AQAADI اعالم 
کرد: »هــدف ما این اســت به روند 
مهاجرت  پرونده های  به  رســیدگی 
سرعت ببخشــیم. صحبت از کسانی 
است که بســیاری از آن ها از مدت ها 
پیش در این جا زندگی و کار می کنند 
و به خوبی در جامعه ادغام شده اند.«

آقای والوآ 23 فوریه گذشته با ارسال 
نامه ای به شان فریزر، وزیر مهاجرت، 
به او هشدار داد که دست بجنباند و 
رســیدگی به تقاضاهای فزاینده اخذ 
اقامت دائم را سرعت ببخشد اما دولت 
جاستین ترودو به جز تایید دریافت 
این نامه، تا کنون هیچ پاسخی به این 
نامه نداده اســت. در واکنش به این 
مهاجرت  وکالی  انجمن  بی اعتنایی، 
کبک نیز دادخواســتی علیه وزارت 
مهاجرت به دادگاه فدرال تسلیم کرد.

رئیس انجمن وکالی مهاجرت کبک 
می گوید: »افرادی هستند که از سال 
2۰1۹ و حتی 2۰18 تقاضای اقامت 
دائم کرده اند اما هیچ پاسخی از طرف 
وزارت مهاجــرت دریافت نکرده اند و 
همچنان منتظر و بالتکلیف هستند. 
متاسفانه ما برای رساندن صدای خود 
به مسئوالن وزارت مهاجرت جز توسل 

به دادگاه چاره دیگری نداشتیم.«

وزارت مهاجــرت فــدرال کانــادا به 
علت تاخیرهــای طوالنی و پیاپی در 
رســیدگی به پروند ه های متقاضیان 
اقامت دائم آماج انتقادات گسترده ای 
قرار گرفته و عملکرد آن زیر ســوال 

رفته است.

انتظار گاهی بــه 40 ماه هم  مدت 
می رسد

طبــق وب ســایت وزارت مهاجرت 
فدرال، زمان رسیدگی به تقاضاهای 
مهاجرت در حال حاضر برای کارگران 
ماهر در استان کبک به طور متوسط 
28 ماه اســت در حالی که این مدت 
برای برنامه های مهاجرتی مشابه در 
سایر اســتان ها تنها شش ماه است. 
اما بــه گفته کارشناســان و وکالی 
مهاجرت، مشکل فقط به همین جا 
ختم نمی شــود چرا که گاهی انتظار 
متقاضیان مهاجرت از این مدت نیز 
فراتر می رود. آقای گیوم کلیشه ریوار 
می گوید یکی از مشتریانش بیش از 
۴۰ ماه است که منتظر پاسخ وزارت 
مهاجرت اســت. این وکیل مهاجرت 
کبکی می گوید از ســرناامیدی و به 
عنوان آخرین حربه دســت به دامن 

دادگاه شده است.
ریوار افزود: »هنوز هم درهای گفتگو 
باز است. می دانیم که وزارت مهاجرت 
کانــادا ظرفیت هــای الزم را بــرای 
رســیدگی به موقع به این پرونده ها 
دارد اما احســاس می کنیم که برای 
این کار اراده کافی در وزارتخانه تحت 

هدایت آقای شان فریزر وجود ندارد.
طبق اعــالم AQAADI، نزدیک به 
25۰۰۰ پرونده از کارگرانی که قبال 
توسط وزارت مهاجرت کبک انتخاب 
شده اند، در انتظار پاسخ دولت فدرال 

هســتند. اســتفانی والوآ ضمن ابراز 
تاســف از این که ارتبــاط گرفتن با 
وزارت مهاجــرت پیچیده و دشــوار 
است، می گوید این تاخیرها به راحتی 
می تواند زندگی بیش از 5۰ هزار نفر 

را تحت تاثیر قرار دهد.
آقای والوآ خاطر نشان کرد این افراد 
از راه های مختلــف تالش می کنند 
پرونده خود را پیگری کنند و از وزارت 
مهاجرت پاسخ بگیرند اما تالششان 
بی فایده اســت. بخشــی از مشکل 
و فشــار روانی کــه روی متقاضیان 
مهاجــرت وجود دارد، ناشــی از این 
واقعیت اســت که آنها نمی دانند آیا 
باالخره پرونده آنها نهایی خواهد شد 
و اگر جواب مثبت اســت، این اتفاق 
کی خواهــد افتاد. آن ها ماه ها و بلکه 

سال هاست که بالتکلیف هستند.
این وکیل مهاجرت می گوید متاسفانه 
پرونده های مهاجرت دیگر به نوبت و به 
ترتیب تاریخ ثبت، بررسی نمی شوند. 
برخی پرونده های مربوط به ســال 

2۰2۰ نهایی شده این در حالی است 
که هنوز تکلیف پرونده های ســال 
2۰18 مشخص نشــده است، انگار 
وزارت مهاجــرت برای اعطای اقامت 
دائــم نیز به نوعی قرعه کشــی روی 

آورده است.
انجمن وکالی حقوق مهاجرت کبک 
به عنوان نماینده  هزاران پرونده معلق 
مهاجرت، از دادگاه فدرال خواســته 
است که پرونده های مهاجرت به نوبت 
و بــه ترتیب تاریخ ثبت طی ســه تا 

شش ماه مورد بررسی قرار گیرند.
آقای ریوار تاکید کــرد ما در زمینه 
مهاجرت  پرونده های  به  رســیدگی 
ایجاد  توسط وزارت فدرال، خواستار 
یک جدول زمانی مشــخص، منظم 
و معقول هســتیم. مــا می خواهیم 
اطمینــان حاصل کنیم کــه وزارت 
درخواســت های  با  فدرال  مهاجرت 
مهاجرت بر اســاس نوبت و به طور 

عادالنه رسیدگی می کند.
شــان فریزر که پاییز امسال پس از 
آخریــن انتخابات فدرال بــه وزارت 
مهاجرت راه یافت، با تاکید بر این که 
نارضایتی و ســرخوردگی متقاضیان 
مهاجــرت را از تاخیرهــای طوالنی 
در رســیدگی بــه پرونده هایشــان 
درک می کند، مدرن کردن سیستم 
مهاجرت کانادا را اولویت مطلق خود 

دانسته است.
اما سخنگوی وزارت مهاجرت فدرال 
در پاســخ به ســوالی درباره شکایت 
انجمــن وکالی مهاجــرت کبک از 
این وزارت خانه، به گفتن این مسئله 
بســنده کرد که دربــاره این پرونده 
قضایــی کــه در دادگاه جریان دارد، 
ترجیح می دهد فعال اظهارنظر نکند تا 
نتیجه این اقدام قضایی مشخص شود.

گیوم کلیش-ریــوار نمایندگی 
مهاجرت  حقوق  وکالی  »انجمن 
کبک« را که تصمیم گرفته است 
پیگرد  را تحت  مهاجرت  وزارت 
قضایی قرار دهد، برعهده گرفته 

است.

وضعیت مالی نامطمئن و
 فرصت های کاری محدود گریبانگیر 
روزنامه نگاران مهاجر و پناهنده به کانادا

نخستین پژوهش در کانادا درباره ی 
پناهنده  و  مهاجــر  روزنامه نــگاران 
نشــان داد که کمتر از یک سوم این 
کانادا  رســانه های  در  روزنامه نگاران 
مشغول به کار شده اند و بیش از نیمی 
از آنان کمتر از ۴۰ هزار دالر در سال 

درآمد دارند.
بــه گزارش هفته و بــه نقل از »نیوز 
وایر«، طبق داده های اداره مهاجرت، 
پناهندگان و شــهروندی کانادا، این 
کشــور از طریق اکسپرس اینتری و 
سایر برنامه های ویزا، از بیش از 8۰۰ 
مقیم دائم به عنوان روزنامه نگار بین 
ســال های 2۰1۰ تا 2۰2۰ استقبال 
کرده اســت. این تعداد، کسانی را که 
به عنوان پناهنده وارد کانادا شده اند 

دربرنمی گیرد.
گرچه 85 درصد از پاســخ دهندگان 
مهاجر و پناهنده بیش از پنج ســال 
در روزنامه نــگاری کار کرده اند و 87 
درصد نیز مایل انــد به حرفه ی خود 
به عنــوان روزنامه نــگار ادامه دهند، 
بســیاری از آنها به دلیل مشکالتی 
ماننــد محدودیت هــای اجتماعی-
اقتصادی، فرصت های کاری محدود و 
موانع زبانی راهی سخت برای ورود به 

صنعت رسانه ای کانادا دارند.
علیرغم تغییر جمعیتی کانادا، صنعت 
رســانه هیچ تکان واقعــی در جذب 
استعداد روزنامه نگاران با پیشینه های 
مهاجر یا قومی-فرهنگی به خود نداده 

است.
این پژوهــش را نیــو کانادین مدیا 
)NCM( بــا نــام »راه  پیــدا کردن 
بــه صنعت رســانه ی کانــادا: موانع 
اقتصادی و اجتماعی برای نسل اول 
پناهنده«،  و  مهاجــر  روزنامه نگاران 
به رهبری کریســتوفر چنکــو، آرزو 

یلدیز و الک رجینو، انجام داده است. 
این مطالعه بر پایه ی 1۰1 پاســخ به 
نظرســنجی دقیق و مکتــوب و ۴7 
مصاحبه ی شــفاهی انجام شده که 
بسیاری از آنها به عنوان داستان های 
جالب و گیرا در تارنمای نیو کانادین 

مدیا معرفی شده اند.
روزنامه نگاران مهاجــری که در این 
گروهی  کردند،  مشــارکت  پژوهش 
متنوع از سراســر جهان، تعداد قابل 
توجهی از هند، فرانســه، بنگالدش و 
فیلیپین، بودنــد. همچنین، بیش از 
نیمی از پاسخ دهندگان شهروند کانادا 
یا مقیم دائم بودند که تنها 33 درصد 
گفتند که در حــال حاضر به عنوان 

روزنامه نگار کار می کنند.
مصاحبه با خبرنگاران پناهنده نشان 
داد که بســیاری از آنهــا با توجه به 
تحمل زندان، فشــار و محاکمه که 
قبل از ورود به کانادا دچارش شده اند 
از حرفــه خود ناراضی اند. از ســوی 
دیگــر، آنها از صحبت و نوشــتن در 
کانادا می ترســند زیرا نگران امنیت 
خانواده خود هستند. محسن عباس، 
روزنامه نــگار پاکســتانی کــه اخیراً 
روزنامه ی تیلبری تایمز در انتاریو را 
احیا کرده اســت، می گوید: »من به 
اینجا نیامده ام تا میلیونر شــوم، من 
اینجا آمده ام تا امنیت داشته باشم و 
صدایم شنیده شود. با این حال، چنین 

چیزی را پیدا نکردم.«
روزنامه نگاران پناهنده هم بیشــتر از 
آمریکای التیــن، خاورمیانه، جنوب 

آسیا و جنوب صحرای آفریقا بودند.
تمامی 1۰1 پاسخ دهنده به این امید 
زندگی می کنند که روزی به آنها اجازه 
داده شود کاری را که در آن بهترین اند 

انجام دهند.
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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

متخصص ایرانی تبار کلینیک زیبایی در برنابی
 متهم به تجاوز جنسی شد

فرشاد خجســته کاشانی، متخصص 
یک کلینیک مراقبت از پوســت در 
برنابِی بریتیش کلمبیا، پس ازآن که 
دو زن گــزارش دادنــد که به هنگام 
درمــان مــورد تجاوز جنســی قرار 
گرفته اند، تحت اتهــام کیفری قرار 

گرفت.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، خجسته کاشانی، ۴7 
ســاله کــه در Fab Skin Care در 
Kingsway در شــرق متروتاون کار 
می کند، هفته گذشته به این دو مورد 

تجاوز جنسی متهم شده است.
در بیانیه ی پلیــس در این باره آمده 
اســت که اولین قربانی ادعاشده در 
سال 2۰1۹ به پلیس مراجعه کرد و 
گفت که در طول درمان مورد تجاوز 
جنسی قرار گرفته است. قربانی دوم 
هم که توسط همان متخصص تحت 
درمان قرار گرفته بود، سال گذشته پا 

پیش گذاشته بود.
در بیانیه ی پلیــس همچنین آمده 
اســت: »ما از دو زنــی که به پلیس 
مراجعه کرد ه اند سپاسگزاریم. بازرسان 
مــا احتمال می دهند هنوز کســانی 
باشند که حرف هایی برای گفتن در 
این باره دارند. ما از هر کس دیگری که 
اطالعاتی در اختیار دارد می خواهیم با 

بازرسان ما تماس بگیرد.«
انجمن پزشــکان و جراحان بریتیش 
کلمبیا تایید کرد که کاشــانی هرگز 
به عنوان پزشــک در این استان ثبت 

نشده است.
شــرح حالی در تارنمــای غیر فعال 
شــده ی این کلینــک می گوید که 
کاشــانی بیش از پنج سال به عنوان 
پزشک عمومی در ایران کار می کرده 
و انــواع درمان های زیبایــی را انجام 

می داده است.
در آن جا همچنین آمده است که او در 
کشتی های تفریحی لوکس در سراسر 

جهان … سمینارهای زیبایی روزانه 
برای مسافران کشتی برپا و مبادرت 
به اقدامات پزشکی در حوزه ی زیبایی 

می کرده است.
در تاریــخ 17 فوریــه، در دفتر ثبت 
بریتیش کلمبیا،  سوابق شرکت های 
 Fab نام کاشانی به عنوان مدیرعامِل

Skin Care فهرست شده است.

به بیماران هشــدار داده شــد که 
آزمایش بدهند

همزمان با اعالم این اتهامات از سوی 
 ،)Fraser Health( پلیس، فریزر هلث
مرکز بهداشت منطقه ی فریزر و یکی 
از پنج منطقه ی بهداشــتی اســتان 
بریتیش کلمبیا،  هشــداری عمومی 
برای افرادی که خدمات تنگ کردن 
واژن با سونوگرافی متمرکز با شدت 
 Fab Skin Care را از )HIFU( بــاال

دریافت کرده اند، صادر کرد.
در این هشدار آمده است که این افراد 
باید بی درنــگ آزمایش عفونت های 

مقاربتی بدهند.
همچنین گفته شده است: »به عنوان 
یک اقدام احتیاطی، بــه افرادی که 
 Fab Skin Care این خدمات را در
دریافت کرده اند توصیه می شــود که 

در اســرع وقت به پزشک خانواده یا 
ارائه دهنده ی مراقبت های اولیه خود 
مراجعــه کنند تا از نظــر کالمیدیا، 

سوزاک و سیفلیس بررسی شوند.«
این مرکــز همچنین به ایــن افراد 
توصیه کرده است که از نظر ویروس 
پاپیلومای انسانی )HPV( هم بررسی 

شوند.
گفتنی است، ســازمان غذا و داروی 
آمریــکا در ســال 2۰18 دربــاره ی 
 HIFU درمان های تنگ کردن واژن با
به خدمات گیرندگان هشــدار داد و 
گفت که این درمان به عنوان روشی 
برای درمان شرایط و عالئم مربوط به 
یائسگی، بی اختیاری ادرار یا عملکرد 
جنســی به بازار عرضه می شوند، اما 

خطراتی جدی دارند.
در این هشدار همچنین آمده است: 
»در ایــن روش هــا از لیزر و ســایر 
تخریب  برای  انرژی پایه  دستگاه های 
یا تغییر شــکل بافت واژن استفاده 
می شــود که خطراتی جدی در پی 

دارند.«
پیرو حکم قضایی، کاشــانی از انجام 

لیزردرمانی منع شده است.
پلیس هم گفته است، هر که اطالعاتی 
بیشتر درباره ی این پرونده ی مجرمانه 

دارد باید با بازرسان تماس بگیرد.

تصحیح و توضیح دکتر وحید نیلفروشان  در تماس با »پیوند«

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

توضیح: هفته گذشــته، در شــماره 
1572 نشــریه پوند خبــری توفق 
برنامه دستیار پزشک به نقل از نشریه 

»هفته«  مونتریال به چاپ رسید.
دکتر وحید نیلفروشان با تماس تلفنی 
با دفتر نشریه پیوند متذکر شدند نقل 
قولی که از ایشان در خبر آمده است 
به درستی ترجمه نشده است و متن 
درســت و کامــل آن را در اختیار ما 
قرار دادند تا در نشــریه چاپ شده و 

خوانندگان گرامی از آن آگاهی یابند
در خبر آمده بود: 

)مهاجر ایرانی و متخصص بیهوشــی 
هم می گوید: »من قبل از مهاجرت به 

ونکوور در ســال 2۰1۰ به مدت 13 
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.«(
ترجمه صحیــح که توســط دکتر 
نیلفروشان در اختیار پیوند قرار گرفت:

)دکتر وحید نیلفروشــان، متخصص 
بیهوشی که قبل از مهاجرت به ونکوور 
در ســال 2۰1۰ به مدت 13 سال در 
ایــران کار کرده بود گفــت در مورد 

اینکه نقش دستیار پزشک یک گزینه 
قابل دسترسی برای پزشکانی مانند او 
باشد تردید دارد. او اضافه کرد »برنامه 
دستیار پزشک ممکن است بتواند به 
خدمات درمانی بریتیش کلمبیا کمک 
کند ولی احتمال اینکه تعداد زیادی از 
پزشکان مهاجر بتوانند پذیرفته شوند 
بسیار پایین است. بعالوه، ما )پزشکان 
مهاجر( می خواهیم به عنوان پزشک 
کار کنیم. هر چند که پزشکان مهاجر 
ترجیح می دهند به عنوان دســتیار 
پزشک کار کنند تا اینکه تاکسی رانی 

کنند و در فروشگاه ها کار کنند.«

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 
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 13 
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 پزشــک 
دیگری کار کنند. اما با گذشت بیش 
از دو ســال، هنوز هیچ پزشکی این 

عنوان را دریافت نکرده است.  
گزارش سال 2۰21 خدمات تطبیق 
کانادا نشــان می دهد که از مجموع 
پزشــکی  فارغ التحصیــل   3.3۶5
برای  نفر  بین المللی، )مدارک( 325 
یــک دوره رزیدنتــی مطابقت داده 

شده اند.
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

$2,098,000

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St.,
 Port Moody

698,000

#2710-9868 
Cameron St,

Burnaby

$1,295,000

1178 
Creekside Drive, 

Coquitlam

$2,560,000
415 Hadden Drive, West Vancouver

منزل یک طبقه در بریتیش پراپرتیز،
3 خوابه با 3 سرویس حمام، زیربنا 2581 اسکورفیت 

در زمینی به مساحت بیش از 20 هزار اسکورفیت،
کفپوش چوبی و آشپزخانه نوسازی شده،

جنوبی، باچشم انداز از حیاط سرسبز

$1,780,000

4465 
Underwood Ave.

North Van

$1,289,000

2659 Fromme Rd., 
North Vancouver

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

$1,740,000
2000 Quinton Avenue, Coquitlam

$3,448,000
1921 Orland Drive, Coquitlam

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

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

خنک کننده،  سوئیت دوخوابه قانونی در طبقه همکف، 
نزدیک به مدارس، مراکز خرید و کامیونیتی سنتر
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فروردین: اکنون نیازی نیســت که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و 
بخواهید با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام 
آنها خواهید داشــت، اگرچه شــما وسوسه شده اید که آســان ترین راه را 
انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید. 
نتیجه کارهایتان بیشتر از آنچه که فکر می کنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

اردیبهشت:  ایــن روزهاشما 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 .

خرداد : شــما بین دو راهی قرار گرفته اید، بین مســائل جدیــد و تازه و 
موضوعات قدیمی. حتی اگر خودتان هم متوجه نشده باشید، ولی مشکالت 
و سختی های گذشته مثل وزنه سنگینی است که به پایتان بسته شده است. 
چند روزی صبر کنید و سپس قبل از اینکه از رسیدن به خط پایانی جا بزنید 

دوباره نظریه های خود را بررسی کنید.

تیر: حتماً به حس ششــم 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.

مرداد : شما بیشتر از قبل به خودتان و همچنین به نتیجه کارهایی که می کنید 
اطمینان دارید. حتی اگر قبالً کمی  به خودتان شک داشتید باالخره نظرتان 
عوض می شود. ولی با این وجود نمی توانید به راحتی خودتان را متقاعد کنید 
راهی را بروید که افراد دیگر هم می روند، ولی اگر یک بار این کار را بکنید 

نتایج شگفت انگیز کار خود را خواهید دید.

شهریور : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که دیروز بوجود آمده بود حل کرده 
اید. اما متاسفانه ممکن است هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر 
همه چیز درســت و خوب به نظر می رسد. خوشبختانه این یک ایده روان 

شناسی نیست؛  شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. 

مهر :   مشــکلی که شما با آن دست به گریبان هستید این است که زمانی 
که باید به یک درخواست جواب منفی بدهید، نمی توانید این کار را بکنید 
و هر درخواستی را قبول می کنید. این مشکل باعث شده است که نسبت به 
کارهایی که الزم است به اتمام برسانید بی توجه باشید، االن وقت این رسیده 

که روش خود را تغییر دهید. 

آبان : شما قهرمان موج سواری در دریای خروشان و پرتالطم احساسات 
تان هستید بدون اینکه بر اثر شدت امواج در هم بشکنید. جنگیدن در مقابل 
جریانات قوی و شدید فقط شما را از پا در می آورد. بهتر است دلبستگی های 
خود را آزاد بگذارید تا شما را به هر جا که می خواهند ببرند و فقط از لحظه 

لحظه آن لذت ببرید.

آذر : شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی توانید خیلی خوب 
در لحظه حال تمرکز داشــته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در 
ذهنتان دارید خیلی بیشــتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق 
بیفتد! به جای فکر کردن به احساسات الینحل در مورد زمان های دیگر به 

جادوی بودن در زمان حال اعتماد کنید!

دی :شما احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای شکستن قواعد 
آمادگی دارید و سعی می کنید کاری کامالً متفاوت انجام دهید. از طرف 
دیگر کارهــای زیادی دارید کــه باید انجام دهید و همین مانع می شــود 
کارهایی که دوست دارید را انجام دهید. به جای اینکه سعی در حل کردن 

این مشکل داشته باشید، می توانید هردو کار را انجام دهید. 

بهمن : در گذشــته ماندن بهترین روش برای داشــتن زندگی شاد نیست. 
اکنون شما فرصتی برای تغییر کردن دارید؛ و برای این کار الزم است که 
بیشتر از یک بار به عقب برگردید. اول باید یاد بگیرید که چگونه می توانید 
اشتباهات گذشته خودتان را ببخشید، پس از این کار شما خواهید توانست 

که به جلو حرکت کنید.

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

توانایی را دارید که برای رسیدن به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. 

فال هفته

جدول سودوکو

آسان

متوسط

سخت

»قربان تا به حال دو هواپیما را در آسمان 
تبریــز منهــدم کرده ایــم. آمــار تلفــات 
 بمباران هــا زیــاد اســت. پــادگان ارتش 
ســه بار مورد حمله قــرار گرفته. پادگان 
از پیــاده  مراغــه را هــم زده انــد. هنــوز 
نظام شــان خبــری نیســت. در اردبیــل 
عشــایر مقابــل لشــکر هشــتم روس هــا 
جلفــا  ســرحد  در  کرده انــد.  مقاومــت 
هــم از روســتاها خبــر می رســد درگیری 
سختی روی پل سرحد میان مرزبانان و 

مهاجمین درگرفته است.«
 مهدی شــیرزادی در کتــاب »تا آخرین 
فشنگ« این گونه از دالوری و شجاعت 
ســرجوخه  شــهیدان،  کشوردوســتی  و 
مصیب ملک محمدی، ســرباز وظیفه 
وظیفــه  ســرباز  و  شــهریاری  عبــداهلل 
ســید محمــد رایی هاشــمی کــه در کنار 
پل مــرزی جلفــا 48 ســاعت در مقابل 
لشکر 47 شوروی مقاومت کردند، نقل 

می کند.
ســاعت 4 صبــح روز ســوم شــهریورماه 
ملــک  ســرجوخه  بــه   1320 ســال 
محمــدی در پاســگاه مرزبانــی جلفا در 
آذربایجان شرقی خبر می دهند لشکری 
عظیــم از ارتش ســرخ شــوروی بســوی 
مــرز می آید و قصــد دارد از »پل آهنی« 
گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه خبر 
را به تبریــز مخابره می کند و از آنجا هم 
بــه تهــران. از پایتخــت دســتور می آیــد 
کــه پــادگان را تخلیه کنیــد و بدون هیچ 
مقاومتــی اجــازه ورود ارتــش شــوروی 
خطــاب  جســور  ســرجوخه  بدهیــد.  را 
»هرکســی  می گویــد:  ســربازانش  بــه 
می خواهد، برگردد. من اینجا می مانم. 
می خواهــم از کشــور مقابــل اجنبی هــا 
دفــاع کنم.« ملــک محمدی همــراه با 
ســرباز عبداهلل شــهریاری، ســیدمحمد 
رایی هاشــمی و سرباز دیگری هم قسم 

می شوند و می مانند.
هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد 
عبور از پل آهنی را دارد سرباز شهریاری 
بسوی راننده آن شلیک می کند و سرباز 
درگیــری  درمــی آورد.  پــای  از  را  روس 
ســنگینی بیــن نیروهــای کاماًل مســلح 
ارتش شوروی و سرجوخه و 3 سربازش 
گفتــه  بــه  درگیــری  ایــن  می گیــرد.  در 
شــاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد 
آکادمی نظامی روسیه هم موجود است 
48 ســاعت بــه طــول می انجامــد و در 
نهایت ســرجوخه محمدی همراه با دو 
سرباز دیگرش عبداهلل شهریاری و سید 
محمــد رایی هاشــمی زیر آتش شــدید 
توپخانه لشــکر 47 شــوروی به شهادت 
می رســند. نفــر چهارم بــرای رســاندن 
خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه 
ملک محمدی ساعتی پیش از شهادت 

همرزمانش بسوی تبریز رفته بود.
لشــکر  فرمانــده  نوویکــف،  سرلشــکر 
47 شــوروی وقتــی متوجه می شــود که 
سربازان ایرانی کشته شده اند از پل آهنی 
عبور می کند و وارد خاک کشور می شود. 
او وقتی فهمید 48 ساعت است که تنها 
با 3 ســرباز جنگیــده، به نشــانه احترام 
یکــی از درجه هایــش را از روی دوشــش 
باز کرد و روی ســینه سرجوخه محمدی 
گذاشــت و از چوپانی خواســت 3 سرباز 
شــجاع را بــه شــیوه مســلمانان کنار پل 
آهنــی دفــن کند. تدفیــن این 3 ســرباز 
به خاطر وطن پرستی شــان با تشریفات 
نظامی از سوی لشکر 47 ارتش دشمن 

صورت گرفت.
  60 سال بی خبری

خانواده  هــای  اینکــه  ماجــرا  ســوی  آن 
3ژانــدارم ایرانــی نزدیــک بــه 60 ســال 
تصــور  آنهــا  ماندنــد.  بی خبــر  آنهــا  از 
می کردند پدرشان از سوی روس ها اسیر 
شــده  و در اردوگاه هــای کار اجبــاری در 
سیبری زیر فشــار کار طاقت فرسا از دنیا 
رفته اند غافــل از اینکه مزار 3 ســربازی 
که در کنار پل آهنی جلفا یعنی درســت 
روی خط مرزی ایران و نخجوان اســت، 

مزار آنهاست.

باالخره پس از چند ماه تالش و پیگیری 
موفق شــدم فرزند ســرباز شــهریاری را 
در شــهر کوچک »باسمنج« در نزدیکی 
تبریــز پیدا کنــم. پســری بســیار پیرتر از 
پدر. چند ســاعتی طول کشید تا پرسان 
پرسان خانه حاج محمدعلی شهریاری 

را در مرکز شهر پیدا کنم.
به اتفــاق یکی از اقوام او به مقابل خانه 
قدیمــی اش مــی روم. پیرمــردی کوتــاه 
قامت و الغراندام که عرق گیر سرمه ای 
رنگی روی ســرش دارد در را باز می کند. 
تعارف  می کنــد به خانــه اش. می گویم 
خبرنــگارم و از تهران آمــده ام. با خنده 

می  پرسد: »خیر باشد، خبری شده؟«
حاج محمدعلی 85 ســاله فارسی بلد 
نیست و باید با زبان آذری با او صحبت 
کنــم. دو صندلــی چوبی را زیــر درخت 
گیالس وســط حیاط می گــذارم و عصر 
بیســت و سومین روز ماه رمضان شروع 
می کنم بــه مصاحبه ای کــه بی صبرانه 
او  از  کشــیده ام.  را  انتظــارش  ماه هــا 
می خواهــم درباره پــدرش برایم بگوید 
و اینکــه وقتی برای خدمت ســربازی به 
هنگ مرزی جلفا رفته چند ســاله بوده 
و تــا جایی که ذهنش یاری می کند از آن 

زمان بگوید.
می گوید: »پدرم وقتی به خدمت رفت 
8 ســاله بــودم، بــرادر بزرگترم 10 ســاله 
و خواهــر کوچکتــرم 4 ســاله و مــادرم 
هــم پا به ماه بــود. آن زمان یعنی زمان 
رضاشــاه که بتازگــی ارتــش راه انداخته 
بودنــد، می آمدنــد روســتا و هرکســی را 
پیدا می کردند، می بردند برای سربازی. 
برایشــان اهمیتی نداشــت چه کســی را 
می برنــد؛ مجرد اســت یا مثــل پدر من 
36 ساله با 3 بچه. اگر کسی پول درست 
و حســابی می داد او را از اجباری معاف 
می کردنــد. به هرحال پــدرم و چند نفر 
دیگــر را بردند پادگان تبریز. 6 ماه تبریز 
بود و از آنجا به هنگ مرزی جلفا منتقل 
شــد. پیش از مرگــش 2 بار خانــه آمد و 
قبل از اینکه از او بی خبر بمانیم، نامه ای 
برایمــان فرســتاد که چند ماهی اســت 
حقــوق نداده اند و چندتا از گوســفندها 
را بفروشــیم و برایــش پــول بفرســتیم. 
مادرم وصیت کرده بود وقتی مرد، توی 
قبر نامه پــدرم را هم روی پیشــانی اش 
بگذارنــد. ولی متأســفانه یکی دو ســال 

قبل از فوتش نامه گم شد.

چنــد روز بعد از نامه پدرم هواپیماهای 
شوروی را توی آسمان روستا می دیدیم. 
وقتی هواپیماها از آســمان می گذشتند 
از تــرس جیــغ می زدنــد  زن و بچه هــا 
و فــرار می کردنــد. می گفتنــد روس هــا 
پادگان تبریز و مراغه را بمباران کرده اند 
و می  خواهنــد بــه ایران حملــه کنند. در 
آن بلبشو نتوانســتیم برای پدرمان پول 
بفرستیم. چند هفته بعد ارتش شوروی 
وارد باسمنج هم شد. آن زمان باسمنج 
روســتا بــود. وقتــی وارد روســتا شــدند 
بــه زبــان آذری می گفتنــد »یولــداش، 
یولــداش« یعنــی ما با شــما دوســتیم. 
تعدادی از ســربازان شــوروی ترک زبان 
و مســلمان بودنــد، کاری بــه کار مــردم 
نداشــتند و از مــا یونجــه و ســیب زمینی 

می گرفتند.«
براساس مستندات تاریخی وقتی ارتش 
شــوروی در جریــان جنــگ  جهانی دوم 
وارد ایران شد 6 هزار و 500 تن از کسانی 
کــه در جریان مقاومت دربرابر اشــغال 
کشور مقابل آنها ایستادگی کرده  بودند 
پــس از بازداشــت بــه اردوگاه هــای کار 
اجباری در سیبری و قزاقستان فرستاده  
شدند. برخی از این اسرا در اردوگاه  های 
کار اجبــاری از دنیا رفتنــد و برخی دیگر 
اگرچه زنده ماندند اما هرگز نتوانســتند 

به کشور بازگردند.
حاج محمدعلی ادامــه حرف هایش را 
می گیــرد و می گویــد: »زمانــی که ارتش 
شوروی وارد کشور شد وضعیت درست 
و حســابی نداشتیم. آن موقع مثل االن 
جاده ها آســفالت نبود و کســی ماشینی 
نداشــت که ما را ببــرد جلفا. برای رفتن 
به مــرز باید با قاطر یا اســب می رفتیم؛ 
گذشته از اینکه یکی دو روز زمان می برد، 
ورود مردم هم به منطقه مرزی ممنوع 
بــود. از طرفی هم جز یک عموی بیمار 
کســی را نداشــتیم که بــرود و از پدرمان 

خبری بیاورد.
از  خیلــی  کــه  کردنــد  شــایعه  بعدهــا 
ســربازان را برای کار بــه اردوگاه  های کار 
اجبــاری برده انــد شــوروی. ماهم پیش 
خودمان گفتیم حتماً پدر را هم برده اند 
آنجا. یکــی دو ماه بعد از اشــغال ایران 
وضع مــان خیلی خراب شــد. هیچ نان 
و غذایــی بــرای خــوردن نبــود. قحطی 
آمــده  بــود. پــدرم 4 تکــه زمین داشــت 
بــا گله ای گوســفند و گاو. یــادم نمی رود 

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 - گوشــه ای در دســتگاه ماهــور- ابــزاری آزمایشــگاهی کــه برای 

حرارت دادن مواد تا دماهای باال ساخته شده
2-  مخلص- تکرار شده- کریدور

3-  گازی بی رنگ و آتشزا- لگن ظرفشویی- بازاری
4-  نهر بسیار بزرگ- حرف گزینش- بندری در کرانه خلیج فارس در استان بوشهر- منظره

5-  لؤلؤ- شهری در استان لرستان- جناح لشکر
6-  یخچالی با سرمای زیاد- مجموعه به هم پیوسته- اشاره به ذات حق

7-  آبیاری زمستانی- غذای روزه گشایی- باقی جان
8-  بهره هوشی- ایزد- رفتار پسندیده
9-  گل ناامید!- مومیایی- کافی و بس

10-  دریا- خرگوش بی دم- فرمانروایی
11-  سالن با سقف کاذب- شهری در حومه میبد- خیس

12-  از عناصر نافلز- شهری در استان کرمان- تاکسی در کشویی- عزاداری
13-  جانشین- ملخ دریایی- فرومایگان

14-  ولخرجی- بازار بی مشتری- زیور
15-  کهن ترین علم بشری- سرمربی ترکیه ای فصل قبل تراکتورسازی

 عمودي:
1-  جانوری آبزی از رده خارپوستان 
با بدنی چرم گون- کباب این شــهر 

معروف است
2-  بازیگر سینما- شاعر ریاضیدان- 

موش خرما
3-  سیاهرگ- دورنگار- شهری در 

استان اصفهان
کاغــذ-  شــمارش  واحــد    -4

شهرآورد- دویدن- امر از بودن
5-  آبی تیره- کارگردان دام عشق- 

شگرد
6-  اثر خیسی- در ترکیب به معنی 
افزاینده اید- بازیکن سابق تیم ملی 

انگلیس
7-  فــرد- کشــتی تاریخــی فیلیــپ 

دوم- نوعی دارو
8-  قطــع کردن- فلــز زرد گرانبها- 

خوراکی از اسفناج
9-  چــرم براق- شــهری در اســتان 

سمنان- تعجب خانم ها
چشــمان  شهرســتان  ایــن    -10
را  گردشــگری  هــر  جســت وجوگر 
نوازش می کند- خودرو ســنگین- 

پنهان کردن
11-  دستیار هیتلر- نیازمند- خودی

12-  کثیف- گاه از نهاد برآید- یکی 
از کرات منظومه شمسی- جانوری 

از رده دوزیستان
وســیله  چماقــدار-  نگهبــان    -13

تنیس- شارب
14- به جــای بهــرام ســوم بر تخت 
نشســت- از طبقــات ســاختمان- 

قادر
15-  اســب بارکــش- جدیدتریــن 

فیلم وحید موساییان
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   افقي::
1 - اشــعار وصف فصل اول- جواز شــهرداری بــرای تأیید تمام 

شدن کار ساختمان
2-  چوب ویولن نوازی- عضو ورودی غذا- رود پر آب ایران

3-  آن که راه و طریقه ای تازه برای اجرای امری می یابد- واله و شیفته- پاک از تهمت
4- عقاید شمردنی- پایه- مخلص- گودال

5-  ساز پر سوز- واضح- اولین حرف یونانی
6-  بهم برخورده- شرح، توصیف- خودآرایی

7-  بزرگان، رؤسا- از هم پاشیده- نماد شکل پذیری
8-  مورن- سبزی ریشه ای- فیلمی از مسعود اطیابی )روی پرده سینما( با هنرنمایی 

پژمان جمشیدی
9-  ابزار درو- نخستین پادشاه دوره حماسی شاهنامه- خانه ساحلی

10-  دریا- سمت چپ- آخر چیزی
11- گل خوشبو- مرکز تبت- همراهی عرب

12-  بی دینی و از گناهان- طبق قانون- ماه کم حرف- دلیر
13-  دریاچــه خــوارزم- توانایی خواندن و نوشــتن- عابد نصرانی که از نبوت حضرت 

محمد)ص( در کودکی خبر داد
14-  کاشف گردش خون- بیماری 

مزمن انهدام مفاصل- تابناک
15-  ضرب المثل ارزش زمان- 

اثر بعدی زلزله

 عمودي:
نتایــج  و  آثــار  از  یکــی    -1

آلودگی هوا- یار ثابت ساالد
بی ایمــان-  و  بی عقیــده    -2

مرمر- جدایی
میــالدی-  مــاه  چیزهــا-    -3

تلخی
4-  آزاد- آهنگساز- برابر- بحر 

المیت
5-  پدر- شرح و بیان- پهلوان

6-  ضربه ســر- جایگاه مرشد در 
گود زورخانه- نام 11 فرعون مصر

7-  ترمز چارپا- ششلول- انس 
گیرنده

اروپایــی-  لقــب  زیــر-    -8
شایستگی

9-  کم- گیاهی طبی- روی لوال 
می چرخد

10-  زینت دادن- سرشت، باطن- 
نام بالتر رئیس سابق فیفا

کاال-  نشــده  بــاز  کارتــن    -11
شهرستان- زیان ونقص

12-  بدان شــناخته می شــویم- 
شگرد- نقاش اسپانیایی- کجاوه

13-  حرم حســین بن علی)ع( 
در این شــهر زیارتی عــراق قرار 

دارد- برتری- ماده حالل رنگ
تســمه-  و  رکاب  قلعــه-    -14

شهری در استان یزد
از  فرانســوی-  فیلســوف    -15
کاخ  بناهــای  شــاخص ترین 

گلستان استان تهران

جدول 
ویـــژه
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حمیدحاجیپور
روزنامهنگار

مالقات با حاج محمدعلی شهرياری فرزند يکی از شهدای هنگ مرزی جلفا در سال 1320

 ژنرال روس ستاره اش را
به احترام سرباز ایرانی َکند

ان
یر
:ا
ها
س

عک

می کــردم و از دار دنیــا هم همین خانه 
را دارم.

مــن از نامــردی روزگار شــکایتی ندارم 
ولــی از ایــن ناراحتــم کــه چــرا بعــد از 
اینکه مزار پدرمان را پیدا کردیم و چند 
ســالی اســت آنها را به عنوان ســربازان 
شــجاع وطــن می شناســند چــرا هیــچ 
مراســمی بــرای آنهــا نمی گیرند؟ من 
وضعیت مالی ام طوری نیست بتوانم 
در شــهر خودمــان برایــش مراســم و 

ختمی بگیرم و ناهار یا شــامی بدهم و 
کسی در این ســال ها یکبار زنگ مان را 
نزده که فالنی می خواهیم برای پدرت 
بزرگداشــت بگیریــم. حتــی او را جــزو 
شهدا به حســاب نیاورده اند. اگر سری 
به بنیاد شــهید بزنید می بینید که اسم 

او جزو شهدا نیست.«
دیگر صدای تیراندازی از ســوی خاک 
ایــران نمی آید. ســربازان ارتش ســرخ 
شوروی که تا چند دقیقه قبل پاسگاه و 

سنگرهای ســربازان ایرانی را زیر آتش 
شــدید توپخانــه گرفتــه بودنــد، دیگــر 
شــلیکی نمی کننــد. چنــد ســرباز برای 
بررســی اینکه آیا همه ســربازان ایرانی 
کشــته شــده اند یا نــه، با احتیــاط از پل 
آهنی عبور می کنــد. دقایقی بعد یکی 
از آنها ســکوت را می شــکند و می گوید 
همگی شــان کشــته شــده اند. سرلشکر 
نوویکف به این ســوی مــرز می آید و با 
تعجــب می بیند در طــول 2 روز تبادل 

آتش تنها با 3 ژاندارم جنگیده است.
سال  ها بعد مردی سنگتراش روی مزار 
این 3 سرباز وطن سنگ قبری گذاشت 
و بــه پــاس احتــرام و وطن پرستی شــان 

نوشت:
هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما

شد جامه سربازی ما هم کفن ما
شادیم ز جانبازی خود در دل خاک

پاینده و جاوید بماند وطن ما

  نوويکــف وقتی فهمید 48 ســاعت اســت کــه تنها با 
3ســرباز جنگیده، به نشــانه احترام يکی از درجه هايش 
را از روی دوشش باز کرد و روی سینه سرجوخه محمدی 
گذاشت و از چوپانی خواست 3 سرباز شجاع را به شیوه مسلمانان کنار پل 
آهنی دفن کند. تدفین اين 3 ســرباز به خاطر وطن پرستی شــان با تشريفات 

نظامی از سوی لشگر 47 ارتش دشمن صورت گرفت

  فرزند شــهید شــهرياری: شــايعه کردند کــه خیلی از ســربازان را بــرای کار 
بــه اردوگاه  های کار اجبــاری برده اند شــوروی. ماهم پیــش خودمان گفتیم 
حتمــا پدر را برده اند آنجا. يکی دو ماه بعد از اشــغال ايران وضع مان خیلی 
خراب شــد. هیچ نانی برای خوردن نبود. پدرم 4 تکه زمین داشت با گله ای 
گوســفند و گاو. مادرم برای تهیه يک کیســه ســیب زمینی مجبور شد يکی از 

زمین ها را بفروشد

  ســال 80 شــبکه تبريز برنامه ای نشــان مــی داد از 3 ژاندارم که ســال 1320 
و هنــگام ورود ارتــش شــوروی به شــهادت رســیده اند. دوربین روی ســنگ  
قبرهــا رفــت و با تعجــب ديديــم روی يکی از ســنگ قبرها نوشــته شــهید 
ژاندارم عبداهلل شــهرياری. آنقدر شوکه شــده بوديم که همگی گريه  کرديم. 
 روز بعــد رفتیم جلفــا و از نزديک قبرها را ديديم و بعد از 60 ســال پدرمان را 

پیدا کرديم
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مادرم برای تهیه یک کیسه سیب زمینی 
مجبور شــد یکی از زمین ها را بفروشــد. 
در طول 3 - 2 ســالی که نظامیان روس 
اینجــا بودنــد نیمــی از دارایی هایمان را 
برای زنده ماندن از دســت دادیم. همه 
گندم و لبنیات و گوشتی که تولید می شد 
از مــردم می گرفتنــد و بــه نظامی هــای 
کشــور  داخــل  کــه  می دادنــد  اجنبــی 
بودنــد یــا در شــوروی مقابــل آلمانی ها 
و  ســخت  بســیار  دوره  می جنگیدنــد. 
تلخی بود، خبری از پدرمان نداشتیم و 
قحطی، زندگی مان را هر روز سخت تر از 

روز گذشته می کرد.«
به گفتــه تنها فرزند به جا مانــده ژاندارم 
شــهریاری، آنها تــا پیش از ســال 80 که 
به طــور اتفاقی موفق به شناســایی مزار 
پدرشان شدند، سال ها منتظر بازگشت 
او بوده انــد یا الاقل خبــری از مرگ وی. 
انقــالب  از  پیــش  ســال  دو  مادرشــان 
و در ســن 55  بیــاورد  تــاب  نتوانســت 
ســالگی و برادر و خواهر کوچکترش هم 
قبل از شناسایی مزار شهید شهریاری از 

دنیا رفتند.
- فکر می کردید که مــزار پدرتان در نوار 

مرزی جلفا باشد؟
- نــه، از چنــد نفــری شــنیدیم کــه او در 
و  اســت  ســیبری  اجبــاری  کار  اردوگاه 

همانجا هم از دنیا رفته.
- مادرتان چطور؟

- هیچوقت نمی خواســت این حرف ها 
را بــاور کنــد. وقتــی در خانــه  را می زدند 
چارقد سرش می کرد و می دوید جلوی 
در. تــا زمانــی که از دنیا رفت چشــمش 
بــه در بود. هــر روز دور از چشــم ما گریه 
می کــرد. آنقــدر گریــه کــرد کــه اواخــر 
عمرش چشــمانش جایــی را نمی دید. 
بنــده خدا دق کرد. مــادرم برای ما، هم 
مادر بود هم پدر. با بدبختی بزرگ مان 

کرد.
- مزار پدرتان را چطور پیدا کردید؟

- ســال 80 شــبکه تبریز برنامه ای نشان 
مــی داد از 3 ژانــدارم کــه ســال 1320 و 
هنگام ورود ارتش شــوروی به شــهادت 
رســیده اند. دوربیــن روی ســنگ  قبرهــا 
رفــت و بــا تعجــب دیدیــم روی یکــی 
از ســنگ قبرهــا نوشــته شــهید ژاندارم 
عبــداهلل شــهریاری. آنقدر شــوکه شــده 
بودیــم کــه همگــی گریــه  کردیــم. روز 
بعــد رفتیــم جلفــا و از نزدیــک قبرهــا 
را دیدیــم و بعــد از 60 ســال پدرمــان را 
پیدا کردیم. وقتی مرزبانی متوجه شــد 
کــه ما جــزو خانــواده یکــی از ژاندارم ها 
هــم را  دیگــر  خانــواده  دو   هســتیم 

 پیدا کردند.
- چــه زمانــی متوجــه شــدید پدرتــان و 
همرزمانــش دســت بــه چــه کار بزرگی 

زده اند.
- دقیقــاً نمی دانســتیم پدرمان چگونه 
شــهید شــده تا اینکه در مرزبانی گفتند 
هم قســم  دیگــر  ژانــدارم   3 و  پــدرم 
می شــوند کــه بماننــد و جلــوی ارتــش 
شوروی را بگیرند. وقتی چیزی نمی ماند 
که فشنگ هایشان تمام شود، سرجوخه 
ملک محمدی به پــدرم می گوید که تو 
4 تــا بچه داری و برگرد عقب و خبر را به 
پادگان تبریز بده ولــی او قبول نمی کند 
و می گویــد مگــر خــون مــن رنگین تر از 
شماســت که برگــردم عقــب؟ باالخره 
قرعــه به اســم نفر چهــارم می افتــد. او 
همــه ماجــرا را برای مان تعریــف کرد و 
گفت که پــدرم با برنو راننــده نفربر را از 
پــای درآورده. بــا شــنیدن حرف هایش 

احساس غرور  کردم.
  پدرم را شهید نمی دانند

حــاج محمدعلــی از روزهــای تلــخ آن 
سال ها می گوید و اینکه چرا هنوز پدرش 
و همرزمانش را جزو شــهدا نمی دانند: 
»خبری از پدرمان نداشــتیم. کشورمان 
به اشــغال دشــمن درآمده بــود و همه 
محصوالت مان را اجنبی هــا می بردند. 
همــه زندگی مــان خــرج این شــد کــه از 
گرســنگی نمیریــم. وقتی کمــی بزرگتر 
شــدیم در قالی بافــی کار کردیــم بــرای 
روزی یک قران. بعدها من سراغ بنایی 
رفتــم و تــا همیــن چند ســال پیــش کار 
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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وقتی سن بارداری باال می رود 

هندوانه یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل گرما اســـت که می تواند از بدن در مقابل مشـــکالت ناشـــی از کم آبی در این فصل محافظت کند. 
 این میوه آبدار و کم کالری حاوی ویتامین های C و A، پتاســـیم، منیزیم، کلســـیم، فســـفر، آهن، روی، مس، منگنز ، ترکیبات معدنی و همچنین 
آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.
ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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وقتی سن بارداری باال می رود 

هندوانه یکی از پرطرفدارترین میوه های فصل گرما اســـت که می تواند از بدن در مقابل مشـــکالت ناشـــی از کم آبی در این فصل محافظت کند. 
 این میوه آبدار و کم کالری حاوی ویتامین های C و A، پتاســـیم، منیزیم، کلســـیم، فســـفر، آهن، روی، مس، منگنز ، ترکیبات معدنی و همچنین 
آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.

ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.
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  تله پاتی و دنیای واقعیت
تله  پاتی )Telepathy( یا اندیشه خوانی یکی از مفاهیم 
فانتزی و بسیار جذاب است که بسیاری از داستان های 
علمـــی تخیلـــی پرطرفـــدار برپایه آن ســـاخته شـــده 
اســـت، اما همواره این سؤال ذهن بشر را به خود مشغول کرده است که آیا در 
دنیای واقعیت هم می توانیم شـــاهد برقراری ارتباط مستقیم ذهنی باشیم؟ 
دانشمندان برای یافتن پاسخ این پرسش آزمایش های فراوانی انجام داده اند 

تا توانستند ثابت کنند که برقراری چنین ارتباطاتی ممکن است.
در حقیقـــت آخریـــن یافته هـــا و مقـــاالت منتشـــر شـــده در دو ســـال اخیر از 
آزمایش های موفقی در خصوص انتقال اطالعات بین دو حیوان، دو انســـان 
 و حتـــی بین یک انســـان و مـــوش خبر داده اســـت. »ارتباط مغز بـــه مغز« یا 
Brain  to Brain Interface امکان ارسال فعالیت های ذهنی را به صورت آنی 
از طریق ارتباط دو مغز میســـر می کند. اما بواقع دانشمندان چگونه می توانند 

چنین ارتباطاتی  برقرار کنند؟
خوانـــدن امواج مغزی ارتباط دو ذهن یا به بیان بهتر دو مغز هنگامی ممکن 
می شـــود که سلول های مغز یک موجود با موجودی دیگر ارتباط داشته باشد. 
این ارتباط از طریق یک فرآیند که تبادل ســـیناپتیک نام دارد، برقرار می شود. 
طی این فرآیند، ســـیگنال های شیمیایی رد و بدل شده بین سلول ها به ایجاد 
سیگنال های الکتریکی در سلول و در نهایت ارتباط بین دو مغز منجر می شوند. 
تبادل اطالعات به روش سیناپتیک را باید بنیان تمام فعالیت های مغز انسان 

از جمله کنترل حافظه ، احساسات و ادراک به شمار آورد.
ë تله پاتی از نگاه فنی 

ماهیت الکتریکی فعالیت های مغز انســـان، باعث شـــده دانشمندان امکان 
ارســـال سیگنال به مغز و حتی دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز موجود 
زنده را در اختیار داشـــته باشند. آنها توانسته اند فرآیند ارسال و دریافت امواج 
الکتریکی را به شکل غیرمهاجم و به گونه ای که آسیب رسان نباشد با استفاده از 

تحریک مغناطیسی ناحیه ای از مغز یا از طریق شیوه TMS انجام دهند.
آنهـــا بـــا اســـتفاده از TMS ، میدانـــی الکتریکـــی روی جمجمه  انســـان ایجاد 
می کننـــد. این میدان بـــه ایجاد جریان الکتریکی در مغز منجر شـــده و امکان 
ارســـال فرکانس های مختلـــف را فراهم می کند. دانشـــمندان توانســـته اند با 
ارســـال این جریان الکتریکـــی فرکانس های مربوط به تجربه  موتورســـواری را 
بـــه افراد تحت آزمایـــش انتقال دهند که نتیجه  آن تکان هایی در دســـت، پا و 
حتی انگشـــتان دست آنها بوده است به عبارت ســـاده تر تصور موتور سواری و 
درک تجربـــه آن در مغـــز فرد مورد آزمایش ایجاد شـــده بـــود.در حال حاضر 
دانشـــمندان ســـعی می کنند با از بین بردن نویز های موجود در امواج مغزی 
ســـیگنال های خاصی را برای برقراری ارتبـــاط مصنوعی ذهنی بین حیوانات 
ایجـــاد کنند.آنها در یـــک آزمایش موفق شـــدند  از طریق ارتبـــاط ذهنی بین 
انســـان و موش، کنتـــرل دم موش را به دســـت بگیرند.ایجاد ارتبـــاط بین دو 
مغـــز، میان انســـان ها نیز امکان پذیر اســـت، چنـــان که در تحقیقـــات اخیر، 
 دانشمندان موفق شده اند تا سیگنال حرکت دست را از یک فرد به فرد دیگری

 انتقال دهند.
ë انتقال افکار

در آخرین اقدام که می توان آن را قدم بزرگی در راستای دست یافتن به انتقال 
فکرها از یک ذهن به ذهن دیگر خواند، دانشمندان موفقیت بزرگی به دست 
آوردند. آنها در این آزمایش موفق شـــدند فکر یک انســـان را به انسان دیگری 
انتقال دهند. هرچند زوایا و چگونگی این آزمایش هنوز کاماًل توصیف نشـــده 
است اما حقیقت این است که اگر ارتباطات ذهنی یا تله پاتی واقعیت پیدا کند، 
می تواند در نوع روابط بین انسان ها  تحول و تغییر بزرگی ایجاد کند و تعامالت 
انســـانی را وارد مراحـــل جدید کند. البته در این میان نباید خطرات اســـتفاده  

نامناسب از این فناوری را نیز از یاد برد.
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چرا در مقابل آنتی بیوتیک مقاومت می کنیم؟ عوارض احتمالی تزریق ژل های پرکننده
امروزه تزریق ژل و پرکننده ها در حوزه زیبایی در همه 
کلینیک هـــای زیبایـــی انجام می شـــود اما بجـــز مراکز 
مجاز ممکن اســـت برخی افراد ســـودجو یا پزشـــکان 
غیرمتخصص با قیمت های پایین این تزریق را انجام دهند که در مواردی 

عوارضی هم به دنبال خواهد داشت.
یک متخصص پوست و زیبایی با اشاره به اینکه جهت انجام همه امور در 
حوزه پوســـت و زیبایی باید به یک متخصص خبره مراجعه کرد می گوید: 

تزریق ژل ممکن است در موارد نادر عوارضی هم به دنبال داشته باشد.
دکترنازنیـــن نبوی می افزایـــد: درد جزئـــی، کبودی محل تزریـــق که البته 
نهایت تـــا یک هفته بعد از تزریـــق بهبود می یابد و ایجـــاد عفونت که در 
موارد خیلی کمی گزارش شده است و با مصرف آنتی بیوتیک مشکل رفع 

می شود، از جمله عوارض احتمالی تزریق ژل هستند.

مقاومـــت آنتی بیوتیکی مشـــکل مهمی اســـت کـــه بر اثر 
مصـــرف بی رویـــه و خودســـرانه آنتـــی بیوتیک هـــا ایجاد 
می شـــود.دکتر محمد مهدی اصالنی، میکروب شناس در 
این باره چنین توضیـــح می دهد: مصرف خودســـرانه و غلط آنتی بیوتیک ها 
در کشـــور ما سبب مقاوم شدن میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها می شود. 
هرچند این موضوع در همه جهان دیده می شـــود اما نکته مهم این اســـت که 
 مقاومت در برابر برخی از انواع آنتی بیوتیک ها در بســـیاری از کشـــور ها حدود

10 تا 15 سال طول می کشد اما در ایران این مدت به یک تا 2 سال کاهش یافته 
اســـت که این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه این دسته از داروها 
اســـت.دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســـی می افزاید: 
مشـــاهده شـــده 90 درصد باکتری هایی که به پنی سیلین حســـاس هستند در 
برابر این دارو مقاوم شـــده اند. به عنوان مثال عفونت های ایجاد شـــده توسط 
اســـتافلوکوک ها و پنوموکک ها عفونت هایی هســـتند که در مقابل پنی سیلین 

مقاوم شـــده اند.وی در خاتمه توصیه می کند: مقاومت آنتی بیوتیکی عوارض 
خطرناکـــی دارد و بیمـــار را در معرض مشـــکالت و بیماری های بســـیاری قرار 
می دهـــد از این رو باید عالوه بر پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره مصرف 

داروی تجویز شده را کامل کرد و دارو را طبق تجویز پزشک مصرف کرد.
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آنتی اکسیدان و فیبر  است.بر کسی پوشیده نیست که هندوانه به عنوان یک سم زدای قوی با افزایش ادرار به سالمت کلیه ها کمک می کند اما آیا 
می دانســـتید این میوه خوش آب و رنگ در کاهش خطر بروز ســـکته قلبی و حتی پیشـــگیری از ابتال به سرطان هایی مانند پروستات مؤثر است؟ البته باید در نظر داشت 

که این اتفاق یک شبه و با مصرف بیش از حد اتفاق نمی افتد.
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زندگـــی صنعتـــی، مشـــغله های زیاد، 
مشـــکالت اقتصـــادی و تغییر ســـبک 
زندگی ســـبب شـــده ســـن ازدواج باال 
رفتـــه و در نهایت باردار شـــدن هم در 
ســـنین باالتری صورت بگیـــرد، با باال 
رفتـــن ســـن بـــارداری احتمـــال وقوع 
مشـــکالت متعدد برای مـــادر و جنین 
هـــم وجـــود دارد و این امر مشـــکالت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی زیـــادی را به 
خانواده ها و جامعـــه تحمیل می کند، 
از آن جایـــی کـــه در حـــوزه ســـالمت، 
پیشـــگیری بهتر و کارآمدتـــر از درمان 
اســـت، در زمینـــه راهکارهـــای کاهش 
مشـــکالت باردارشـــدن در ســـنین باال 
بـــا یک متخصـــص زنـــان و زایمان به 

گفت و گو نشستیم.
به گفته دکترمینا فرزی خسروشاهی 
امـــروزه ســـن بـــارداری بـــه 35 ســـال 
رســـیده و ایـــن ســـن می تواند شـــروع 
بـــه بیماری هایی ماننـــد دیابت،  ابتال 
فشارخون و بیماری های مزمنی مانند 
رماتیســـم باشـــد، یعنی طول بارداری 
ممکن اســـت با مصـــرف دارو همراه 
باشـــد و 9 ماه مصـــرف دارو در نهایت 
هم برجســـم و هم بر روح جنین تأثیر 

منفی می گذارد.
او معتقـــد اســـت، دولت ها به جای 
اینکه مالیات مردم را صرف هزینه های 
درمان کنند، بهتر اســـت قبل از تشکیل 
جنیـــن مداخالتی در زمینه پیشـــگیری 
داشـــته باشـــند، تـــا بتواننـــد کارآمدتر 
باشند، زیرا براساس برآوردهای انجام 
شـــده، میـــزان هزینه ها قبـــل از ابتال به 
بیماری بسیار پایین تر از شروع بیماری 
آزمایش هـــای  امـــروزه  البتـــه  اســـت، 
جامعی قبل از بارداری انجام می شود 
و تاحدود زیـــادی آمار مرگ و میرهای 
مادر و جنین پایین آمـــده با وجود این 
هنـــوز بـــا نقطـــه ایـــده آل و معیارهای 

جهانی فاصله داریم.
ë  در خـــاص  ویتامین هـــای  مصـــرف 

بارداری در سنین باال
فـــردی کـــه در ســـن بـــاال تمایـــل 

بـــه بـــاردار شـــدن دارد قطعـــاً بایـــد 
مراقبت های بیشـــتری داشـــته باشد، 
یکـــی از مراقبت های خـــاص در این 
خصوص مصرف ویتامین هایی است 
که بیشـــتر از قبل بدن به آنها نیاز پیدا 

می کند.
دکترفرزی خسروشاهی با اشاره به 
اینکه بعد از 35 سالگی ویتامین های 
ــید باید  ــ ــــک اس ــد فولی ــ ــــی مانن خاص
ــــرص  ق ــد:  ــ می گوی ــوند،  ــ ش ــــرف  مص
فولیک اسید از 3 ماه قبل از بارداری 
باید مصرف شود و در موارد خاص با 
ــــک ممکن است دوز دارو  تجویز پزش

ــور  ــ باال رود. در کش
ــون میزان ید  ــ ما چ
ــیار پایین  ــ ــذا بس ــ غ
ــــت ید هم باید  اس
البته  شود  مصرف 
از تجمیع شده این 

قرص ها با نام »یدوفولیک« هم فرد 
می تواند استفاده کند. بیشتر مادران 
ــه حتماً باید  ــ ــور می کنند ک ــ باردار تص
ــد ولی در  ــ ــــرف کنن ــــن مص ــــرص آه ق
ــادر دچار  ــ ــــی که م ــــت در صورت حقیق
ــا تجویز  ــ ــد و ب ــ ــدید باش ــ ــــی ش کم خون
پزشک باید این قرص را مصرف کند.

ë  مصرف کننـــدگان ســـیگار، الـــکل یا
موادمخدر قبل از باردارشدن بخوانند

ــنین باال  ــ عالوه بر افرادی که در س
ــرادی  ــ ــد، اف ــ ــــدن دارن ــد باردارش ــ قص
ــتند، زنانی  ــ ــیگاری یا الکلی هس ــ که س
ــاد دارند و  ــ ــدر اعتی ــ ــواد مخ ــ ــه م ــ که ب
ــــت هم قبل از  نمونه هایی از این دس
باردار شدن باید اطالعات دقیقی در 
ــــوص مراقبت های قبل و هنگام  خص
بارداری داشته باشند تا خود، کودک 
و جامعه را از خطرات پیش رو حفظ 
ــان و زایمان  ــ کنند. این متخصص زن
ــد  ــ ــیگار قطعاً رش ــ با تأکید بر اینکه س
ــرار می دهد،  ــ ــــت تأثیر ق جنین را تح
ــیگاری نوزادان  ــ ــادران س ــ می گوید: م
کم وزنی دارند، بر اساس طب زنان، 
ــــکل 3 ماه قبل از  ــیگار و ال ــ مصرف س
ــود، همچنین   ــ ــارداری باید قطع ش ــ ب
ــردگی  ــ ــه داروهای ضدافس ــ ک افرادی 
ــتفاده می کنند باید با مراجعه به  ــ اس
روان پزشک خود، دارو را قطع کنند یا 

دوز آن را تخفیف دهند.
امـــروزه  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
متأسفانه آمار مصرف موادمخدر باال 
رفته و در نتیجه این امر، رشـــد جنین 
بـــا اختالل مواجـــه می شـــود و پس از 

تولد شـــاهد ناهنجاری هـــای مختلف 
هســـتیم.  معتـــاد  مـــادران  نـــوزادان 
البتـــه آمار مـــرگ و میـــر در این قبیل 
بارداری ها را هم نباید نادیده بگیریم.

ــاهی در ادامه  ــ دکترفرزی خسروش

ــــک مادر  ــد: جنین ی ــ ــــح می ده توضی
ــود.  ــ ــاد می ش ــ ــادرزاد معت ــ ــاد، م ــ معت
ــاد به دنیا  ــ ــاد، نوزادی معت ــ مادرمعت
ــه  ــ ــوزادی ک ــ ــــرک دادن ن ــــی آورد، ت م
ــــت  ــانی نیس ــ ــه دنیا می آید، کار آس ــ ب

ــــش  ــــم نوزاد کش ــــت جس و ممکن اس
ــد و جان خود را  ــ ــته باش ــ ترک را نداش
ــد تعدادی از  ــ ــــت بدهد، هرچن از دس
این نوزادان با داروهای خاص درمان 

می شوند.

مــهارت 
سـالمت

مهساقویقلب
خبرنگار

ان
یر
:ا
س

عک

خانه سازي در اراضي خارج محدوده آزاد شد
در آخريـــن تصميم گيري بـــراي آزادكردن 
خانه سازي در اراضي خارج محدوده تهران وسيع ترين 
مناطق واقع در خارج محدوده خدمات شهري مشمول 
مقررات آزادي خانه سازي شد. وسعت اراضي اين 
مناطق 250 ميليون مترمربع اســـت و صاحبان دهها 
هزار قطعه زمين را شامل مي شود.جواد شهرستاني، 
شـــهردار پايتخت، قبل از ظهر امروز، در يك جلسه 
گفتگو با نمايندگان وسائل ارتباط جمعي مژده آزادي 
خانه سازي را در اين مناطق به صاحبان آنها داد و اعالم 
كرد در منطقه اي بين 1600 متري ارتفاعات البرز(در 
شمال)، غرب تهران و جنوب غربي و نيز قسمتي از 
شرق به صاحبان دهها هزار قطعه زمين واقع در اراضي 

خارج از محدوده اجازه ساختمان داده ميشود.
حمله شديد مسكو

 به سفر وزير خارجه چين به ايران و تركيه
راديو مسكو ديشـــب پس از سكونت ممتد 
پيرامون سفر«هوانك هو» وزير خارجه چين گفتاري 
بزبان فارسي پخش كرد و تالش هاي وي را محكوم 
ساخت گوينده راديو مسكو در اين گفتار ابتدا از قول 
خبرگزاريها مطالبي كه نمايانگر سياست ضد شوروي 
پكن است عنوان كرد و آنگاه افزود: هدف مسافرت 
وزير خارجه چين به ايران نيز مانند ديدار پيشين وي از 
تركيه اشكال تراشي در راه اجراي سياست تشنج زدائي 

در آسيا و اعاده محيط جنگ سرد خواهد بود.
5  هزار واحد مسكوني 

در شهرك سياه دشتك احداث خواهد شد
امروز اعالم شد كه يك شهرك با 5 هزار واحد 
ساختماني در اراضي ســـياه دشتك «شمال غرب 
تهران» احداث خواهد شد.در اين شهرك گروهي از 
دانشگاهيان، هنرمندان و كارمندان چند بخش ديگر 
ساكن خواهند شد.در جنوب اين اراضي نيز شهرك 
ديگري به وجود مي آيد كه بيـــن 2 تا 3 هزار واحد 
مسكوني در آن ساخته خواهد شد.طرح شهرك سياه 
دشتك تهيه شده و اكنون نقشه هاي اجرائي آن بوسيله 
مهندسين مشـــاور در دست تهيه است شهرك سياه 
دشتك كه باحتمال قوي نام مشخصي براي آن برگزيده 
خواهد شد، يك شهرك خودكفا خواهد بود و در آن 

كليه احتياجات شهري پيش بيني شده است.
در  حريق سينما كسري 2 تماشاچي خفه شدند

شب گذشته سينما كسري واقع در تقاطع خيابان 
بهار و شـــاهرضا بعلت نامعلومي طعمه  حريق شد و 
خساراتي به بار آورد.اين آتش سوزي هنگامي روي 
داد كه سينما مشغول نمايش فيلم بود و تعداد زيادي 
تماشاگر را در خود جاي داده بود، 2 نفر از تماشاچيان 
در اين حادثه جان خود را از دست دادند اين 2 نفر كه هر 
دو جوان هستند هنوز هويتشان مشخص نشده است.

قطار مستقيم تبريزـ  مشهد
تبريز ـ  خبرنـــگار اطالعات: براي نقل و انتقال 
مسافران و زائران آذربايجاني به مشهد، روزهاي شنبه 
هر هفته يك قطار مسافربري از تبريز به مشهد حركت 
خواهد كرد.يك مقام در راه  آهن دولتي ايران در اين 
مورد گفت: قطار مسافربري تبريزـ  مشهد، مستقيمًا 
از تبريز حركت مي كند و زائران استان هاي آذربايجان 
شـــرقي و غربي و زنجان را به مشهد خواهد برد.اين 
تصميم بدنبال ايجاد خط هوايي مستقيم بين تبريز و 

مشهد صورت گرفته است.
برنامه تلويزيون 

سيماي ايران
14:00 اخبار

14:05 برنامه ويژه بمناسبت تولد علي(ع)
14:30 موسيقي ايراني

15:00 سينمايي لورل و هارديـ  دختر سوئيسي
16:10 كودكان 

17:25 مسابقه فوتبال
19:00 در استان ما
19:15 عروج انسان
19:55 نازك بين
20:00 سرزمين ما

20:30 اخبار + دنياي خبر
21:15 صميمانه

21:30 سينماي دوشنبه شبـ  قصر يخ
تلويزيون دوم
19:00 اخبار

19:10 ره اورد
19:40 مسابقات جام جهاني فوتبال آرژانتين

21:30 اخبار
22:00 شب باله: باله زيباي خفته

اثر: پيتر ايليچ چايكوفسكي

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 29 خردادماه 1357
(برابر با 13 رجب 1398، 19 ژوئن 1978) نقل شده است

  

سه شنبه29خرداد  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27028

www.iranianshistoryonthisday.com

امروز در تاريخ چهل سال پيش...
ورود برادران ِشرلى و سرآغاز نفوذ   انگلستان در ايران

آنتوني و رابرت ِشرليـ  دو برادر انگليسي 19 ژوئن 
سال 1598 ميالدي در شهر قزوينـ  پايتخت وقت ايرانـ  
با شاه عباس يكم ديدار كردند كه به نوشته موّرخان، با اين 
ديدار نفوذ و سپس مداخله انگلستان در امور ايران آغاز 
شـــد كه ايرانيان خاطرات بسيار بدي از اين مداخالت و 
نتايج آن دارند. اين دو برادر با 14 انگليسي ديگر سيزدهم 
ژوئن آن ســـال وارد قزوين شده و درخواست مالقات با 
شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن 

موفق شدند.
ايجاد نيروى هوايى ايران

دولت وقت ايران، با شعار دفاع از آسمان وطن 29 
خرداد 1303 ده افسر جوان (وابسته به نيروي زميني) را 
براي فراگرفتن فنون خلباني در آموزشگاه هاي شوروي 
روانه مســـكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي 
هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود 
آمد و آســـمان ايران داراي دفاع شد. نخستين هواپيماى 
نيروى هوايى ايران پنجم اسفند 1304 در آسمان شهر تهران 
ظاهر شد و نمايش پرواز داد. تهرانى ها براى تماشاى آن به 
پشت بام ها رفته بودند. اين نيرو در شهريور 1320 بدون 
توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي 
هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد 

و براي خود تاريخ ساخت.
 سالروز درگذشت دكترعلى شريعتى

29خرداد1356 دكتر على شريعتى جامعه شناس 
دينى، مدّرس دانشگاه مشهد و سخنران حسينيه ارشاد در 
«ساوت همتون» انگلستان دچار يك عارضه ناگهانى شد و 
درگذشت. وى كه در مزينان خراسان (سبزوار) به دنيا آمده 
بود از آغار كار، معلمى را پيشه خود ساخت. از ورود او به 
انگلستان بيش از سه هفته نگذشته بود كه درگذشت و اين 
درگذشت ناگهانى شايعه هاى متعدد به دنبال داشت. او 
كه در چارچوب جنبش مقاومت و جنبش آزادى ايران با 

حكومت شاه مبارزه مى كرد چند بار بازداشت شد.
نخستين اندازه گيري محيط زمين  

اراتوستنس دانشـــمند يوناني تبار عهد باستان 19 
ژوئن سال 240 پيش از ميالد اندازه گيري محيط زمين را 
بر پايه علم هندسه به پايان برد. وي در اسكندريه مصر و 
در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر 

اساس احتساب زاويه برآورد كرد. 

قاب امروز
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حادثه اي روي 
ندادن!

از ديدني هاي 
بجنورد

  

قدرت و توان
مذهب

اثري از ابن سينا

بدن

رزمايش
گلي معطر

مرحوم

ك

ا

ز

درخت جنگلي

خواهر
نرد باز ماهر

حرارت و گرمي
اسباب منزل

1

1

رديف قاليبافي
كالم معتبر

حيوان باركش
اسب سياه

آب ويرانگر
جمع صومعه

حيوان وحشي
سالح زنبور

مفرد سهام
بدبختي

به رو خوابيده
شهر يعقوب(ع)

مقابل خيس
نام اصلي مجنون

شماره
مراوده 
و دوستي

3
3

6

6
6

6

4

4

7

7

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5
5

اصرار بركاري
از حاالت ماده

8
8

8

8

اژدرمار
مهماني

ماهي
 كنسروي

از آمـــدن و رفتـــن مـــا ســـودى كو
وز تـــار اميـــد عمـــر ما پـــودى كو

چنديـــن ســـر و پاى نازنينـــان جهان
مى ســـوزد و خاك مى شـــود دودى كو

خيام

 پند بزرگان  سرايه

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مى شد، 
سعى و عمل ديگر معنى نداشت. 

موريس مترلينگ
ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوســـته در انديشة چيزهايى هستيم 

شوپنهاوركه نداريم. 

روزهاى تلخ پل هاى تاريخى اصفهان/ عكس از: شهرام مرندى

جدول سودوکو

خانه سازي در اراضي خارج محدوده آزاد شد
در آخريـــن تصميم گيري بـــراي آزادكردن 
خانه سازي در اراضي خارج محدوده تهران وسيع ترين 
مناطق واقع در خارج محدوده خدمات شهري مشمول 
مقررات آزادي خانه سازي شد. وسعت اراضي اين 
مناطق 250 ميليون مترمربع اســـت و صاحبان دهها 
هزار قطعه زمين را شامل مي شود.جواد شهرستاني، 
شـــهردار پايتخت، قبل از ظهر امروز، در يك جلسه 
گفتگو با نمايندگان وسائل ارتباط جمعي مژده آزادي 
خانه سازي را در اين مناطق به صاحبان آنها داد و اعالم 
كرد در منطقه اي بين 1600 متري ارتفاعات البرز(در 
شمال)، غرب تهران و جنوب غربي و نيز قسمتي از 
شرق به صاحبان دهها هزار قطعه زمين واقع در اراضي 

خارج از محدوده اجازه ساختمان داده ميشود.
حمله شديد مسكو

 به سفر وزير خارجه چين به ايران و تركيه
راديو مسكو ديشـــب پس از سكونت ممتد 
پيرامون سفر«هوانك هو» وزير خارجه چين گفتاري 
بزبان فارسي پخش كرد و تالش هاي وي را محكوم 
ساخت گوينده راديو مسكو در اين گفتار ابتدا از قول 
خبرگزاريها مطالبي كه نمايانگر سياست ضد شوروي 
پكن است عنوان كرد و آنگاه افزود: هدف مسافرت 
وزير خارجه چين به ايران نيز مانند ديدار پيشين وي از 
تركيه اشكال تراشي در راه اجراي سياست تشنج زدائي 

در آسيا و اعاده محيط جنگ سرد خواهد بود.
5  هزار واحد مسكوني 

در شهرك سياه دشتك احداث خواهد شد
امروز اعالم شد كه يك شهرك با 5 هزار واحد 
ساختماني در اراضي ســـياه دشتك «شمال غرب 
تهران» احداث خواهد شد.در اين شهرك گروهي از 
دانشگاهيان، هنرمندان و كارمندان چند بخش ديگر 
ساكن خواهند شد.در جنوب اين اراضي نيز شهرك 
ديگري به وجود مي آيد كه بيـــن 2 تا 3 هزار واحد 
مسكوني در آن ساخته خواهد شد.طرح شهرك سياه 
دشتك تهيه شده و اكنون نقشه هاي اجرائي آن بوسيله 
مهندسين مشـــاور در دست تهيه است شهرك سياه 
دشتك كه باحتمال قوي نام مشخصي براي آن برگزيده 
خواهد شد، يك شهرك خودكفا خواهد بود و در آن 

كليه احتياجات شهري پيش بيني شده است.
در  حريق سينما كسري 2 تماشاچي خفه شدند

شب گذشته سينما كسري واقع در تقاطع خيابان 
بهار و شـــاهرضا بعلت نامعلومي طعمه  حريق شد و 
خساراتي به بار آورد.اين آتش سوزي هنگامي روي 
داد كه سينما مشغول نمايش فيلم بود و تعداد زيادي 
تماشاگر را در خود جاي داده بود، 2 نفر از تماشاچيان 
در اين حادثه جان خود را از دست دادند اين 2 نفر كه هر 
دو جوان هستند هنوز هويتشان مشخص نشده است.

قطار مستقيم تبريزـ  مشهد
تبريز ـ  خبرنـــگار اطالعات: براي نقل و انتقال 
مسافران و زائران آذربايجاني به مشهد، روزهاي شنبه 
هر هفته يك قطار مسافربري از تبريز به مشهد حركت 
خواهد كرد.يك مقام در راه  آهن دولتي ايران در اين 
مورد گفت: قطار مسافربري تبريزـ  مشهد، مستقيمًا 
از تبريز حركت مي كند و زائران استان هاي آذربايجان 
شـــرقي و غربي و زنجان را به مشهد خواهد برد.اين 
تصميم بدنبال ايجاد خط هوايي مستقيم بين تبريز و 

مشهد صورت گرفته است.
برنامه تلويزيون 

سيماي ايران
14:00 اخبار

14:05 برنامه ويژه بمناسبت تولد علي(ع)
14:30 موسيقي ايراني

15:00 سينمايي لورل و هارديـ  دختر سوئيسي
16:10 كودكان 

17:25 مسابقه فوتبال
19:00 در استان ما
19:15 عروج انسان
19:55 نازك بين
20:00 سرزمين ما

20:30 اخبار + دنياي خبر
21:15 صميمانه

21:30 سينماي دوشنبه شبـ  قصر يخ
تلويزيون دوم
19:00 اخبار

19:10 ره اورد
19:40 مسابقات جام جهاني فوتبال آرژانتين

21:30 اخبار
22:00 شب باله: باله زيباي خفته

اثر: پيتر ايليچ چايكوفسكي

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 29 خردادماه 1357
(برابر با 13 رجب 1398، 19 ژوئن 1978) نقل شده است

  

سه شنبه29خرداد  1397ـ   سال نود ودومـ   شماره 27028
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
ورود برادران ِشرلى و سرآغاز نفوذ   انگلستان در ايران

آنتوني و رابرت ِشرليـ  دو برادر انگليسي 19 ژوئن 
سال 1598 ميالدي در شهر قزوينـ  پايتخت وقت ايرانـ  
با شاه عباس يكم ديدار كردند كه به نوشته موّرخان، با اين 
ديدار نفوذ و سپس مداخله انگلستان در امور ايران آغاز 
شـــد كه ايرانيان خاطرات بسيار بدي از اين مداخالت و 
نتايج آن دارند. اين دو برادر با 14 انگليسي ديگر سيزدهم 
ژوئن آن ســـال وارد قزوين شده و درخواست مالقات با 
شاه عباس را كرده بودند كه پس از شش روز انتظار به آن 

موفق شدند.
ايجاد نيروى هوايى ايران

دولت وقت ايران، با شعار دفاع از آسمان وطن 29 
خرداد 1303 ده افسر جوان (وابسته به نيروي زميني) را 
براي فراگرفتن فنون خلباني در آموزشگاه هاي شوروي 
روانه مســـكو كرد. در بازگشت اين عده به وطن، نيروي 
هوايي ايران با آرم «بلند آسمان جايگاه من است» به وجود 
آمد و آســـمان ايران داراي دفاع شد. نخستين هواپيماى 
نيروى هوايى ايران پنجم اسفند 1304 در آسمان شهر تهران 
ظاهر شد و نمايش پرواز داد. تهرانى ها براى تماشاى آن به 
پشت بام ها رفته بودند. اين نيرو در شهريور 1320 بدون 
توجه به بخشنامه سرلشكر نخجوان كه خود افسر نيروي 
هوايي بود، تا آخرين قطره بنزين از آسمان كشور دفاع كرد 

و براي خود تاريخ ساخت.
 سالروز درگذشت دكترعلى شريعتى

29خرداد1356 دكتر على شريعتى جامعه شناس 
دينى، مدّرس دانشگاه مشهد و سخنران حسينيه ارشاد در 
«ساوت همتون» انگلستان دچار يك عارضه ناگهانى شد و 
درگذشت. وى كه در مزينان خراسان (سبزوار) به دنيا آمده 
بود از آغار كار، معلمى را پيشه خود ساخت. از ورود او به 
انگلستان بيش از سه هفته نگذشته بود كه درگذشت و اين 
درگذشت ناگهانى شايعه هاى متعدد به دنبال داشت. او 
كه در چارچوب جنبش مقاومت و جنبش آزادى ايران با 

حكومت شاه مبارزه مى كرد چند بار بازداشت شد.
نخستين اندازه گيري محيط زمين  

اراتوستنس دانشـــمند يوناني تبار عهد باستان 19 
ژوئن سال 240 پيش از ميالد اندازه گيري محيط زمين را 
بر پايه علم هندسه به پايان برد. وي در اسكندريه مصر و 
در لحظه اي كه خورشيد در اوج بود (ظهر) فاصله آن را بر 

اساس احتساب زاويه برآورد كرد. 

قاب امروز
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حادثه اي روي 
ندادن!

از ديدني هاي 
بجنورد

  

قدرت و توان
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 كنسروي

از آمـــدن و رفتـــن مـــا ســـودى كو
وز تـــار اميـــد عمـــر ما پـــودى كو

چنديـــن ســـر و پاى نازنينـــان جهان
مى ســـوزد و خاك مى شـــود دودى كو

خيام

 پند بزرگان  سرايه

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مى شد، 
سعى و عمل ديگر معنى نداشت. 

موريس مترلينگ
ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوســـته در انديشة چيزهايى هستيم 

شوپنهاوركه نداريم. 

روزهاى تلخ پل هاى تاريخى اصفهان/ عكس از: شهرام مرندى

فروردین: اکنون نیازی نیست که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید 
داشــت، اگرچه شما وسوسه شده اید که آسان ترین راه را انتخاب کنید. درباره 
تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار کافی فکر کنید. نتیجه کارهایتان بیشتر از 

آنچه که فکر می کنید روی شما تاثیر خواهد داشت.

اردیبهشــت:  این روزهاشما احســاس 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 .

خرداد : شما بین دو راهی قرار گرفته اید، بین مسائل جدید و تازه و موضوعات 
قدیمی. حتی اگر خودتان هم متوجه نشده باشید، ولی مشکالت و سختی های 
گذشته مثل وزنه سنگینی است که به پایتان بسته شده است. چند روزی صبر 
کنید و سپس قبل از اینکه از رسیدن به خط پایانی جا بزنید دوباره نظریه های 

خود را بررسی کنید.

تیر: حتماً به حس ششم 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 درست نیست پیروی نکنید. اگر الزم شد از همین حاال جلوی ضرر 

را بگیرید و بعد پیش بروید.

مرداد : شما بیشتر از قبل به خودتان و همچنین به نتیجه کارهایی که می کنید 
اطمینان دارید. حتی اگر قبالً کمی  به خودتان شــک داشتید باالخره نظرتان 
عوض می شــود. ولی با این وجود نمی توانید به راحتی خودتان را متقاعد کنید 
راهی را بروید که افراد دیگر هم می روند، ولی اگر یک بار این کار را بکنید نتایج 

شگفت انگیز کار خود را خواهید دید.

شهریور : ممکــن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکلی را که دیروز بوجود آمده بود حل کرده اید. اما 
متاسفانه ممکن است هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز 
درست و خوب به نظر می رسد. خوشبختانه این یک ایده روان شناسی نیست؛  

شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. 

مهر :   مشکلی که شما با آن دست به گریبان هستید این است که زمانی که 
باید به یک درخواســت جواب منفی بدهید، نمی توانید این کار را بکنید و هر 
درخواستی را قبول می کنید. این مشکل باعث شده است که نسبت به کارهایی 
که الزم اســت به اتمام برسانید بی توجه باشید، االن وقت این رسیده که روش 

خود را تغییر دهید. 

آبان : شــما قهرمان موج ســواری در دریای خروشــان و پرتالطم احساسات 
تان هســتید بدون اینکه بر اثر شدت امواج در هم بشکنید. جنگیدن در مقابل 
جریانات قوی و شــدید فقط شما را از پا در می آورد. بهتر است دلبستگی های 
خود را آزاد بگذارید تا شــما را به هر جا که می خواهند ببرند و فقط از لحظه 

لحظه آن لذت ببرید.

آذر : شما خیلی نگران آینده هستید و به خاطر همین نمی توانید خیلی خوب در 
لحظه حال تمرکز داشته باشید. درواقع خاطراتی که شما از گذشته در ذهنتان 
دارید خیلی بیشتر از مشکالتی است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد! به جای 
فکر کردن به احساســات الینحل در مورد زمان های دیگر به جادوی بودن در 

زمان حال اعتماد کنید!

دی :شما احساسات دو گانه ا ی دارید. از یک طرف برای شکستن قواعد آمادگی 
دارید و سعی می کنید کاری کامالً متفاوت انجام دهید. از طرف دیگر کارهای 
زیادی دارید که باید انجام دهید و همین مانع می شود کارهایی که دوست دارید 
را انجام دهید. به جای اینکه ســعی در حل کردن این مشــکل داشته باشید، 

می توانید هردو کار را انجام دهید. 

بهمن : در گذشته ماندن بهترین روش برای داشتن زندگی شاد نیست. اکنون 
شما فرصتی برای تغییر کردن دارید؛ و برای این کار الزم است که بیشتر از یک 
بار به عقب برگردید. اول باید یاد بگیرید که چگونه می توانید اشتباهات گذشته 
خودتان را ببخشید، پس از این کار شما خواهید توانست که به جلو حرکت کنید.

اسفند : به نظر می رســد اگر ابرهای تیره از آسمان زندگی شما کنار بروند و 
آسمان تان صاف شود، شما بتوانید دید روشنی از اتفاقاتی که در آینده برایتان 
می افتد داشــته باشید. شــما تا حدی قادر به دیدن چیزهایی که می خواهید 
هســتید و می دانید که چگونه باید به آنهادست یابید، همچنین این توانایی را 

دارید که برای رسیدن به آنها از هر راهی که می خواهید بروید. 
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صرافی دنیا     »نرخ بهتر، سرعت بیشتر«      ۶04-91۳-۲۳۲4

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3735
  1ـ طاهره کاظمیـ  تهران

2ـ یوسف تقی بیگیـ  تهران 
3ـ سیروس غفاریـ  رشت

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
 1ـ  بازتوان��ي � لقبي ب��راي آدم زورگو
 2ـ  كندفه��م � پ��رده � از حد گذش��ته

3ـ  كاميون حمل مايعات � پافش��اري 
 ك��ردن � از تواب��ع شهرس��تان ن��ور
 4ـ  گس��تاخ � پايش��گر � فت��وا دهنده
5ـ  متضاد حاشيه � مقام � دندانهايي كه 
ميان دندانهاي آسيا و پيشين واقع شده 
اس��ت � ضربه اي در بوكس6ـ  فساد � 
مملو � عدالت � فراوان � آزار7ـ  حافظ 
نظم درجامعه � ش��هري در فرانس��ه � 
نوعي رايانه كوچ��ك قابل حمل8ـ  پر 
از ني��رو � قاصد � نيك��وكاران9ـ  نيكو 
 جامه � كشوري در آسيا � آب ويرانگر

10ـ  گذران��دن � تمام � اصطالحي در 
موس��يقي براي ك��م و زياد كردن آواي 
س��ازهاي زهي11ـ   شکم بند � جاده � 
ملخ دريايي12ـ  س��تون بدن � منافق � 
بيم � حرف ندا � قرمز انگليسي13ـ  از 
س��بزيهاي پرخاصيت و متنوع � جمع 
اس��ير � قطعه نازك و بلند فلزي � علف 
خشك14ـ  نوعي شيريني � روزي جستن 
 � فشردن كليدهاي روي موس كامپيوتر

15ـ  شاعر مش��هور و روشندل ايراني 
 � كش��اورز � خ��رج كردنه��اي بيهوده

 16ـ  از رودهاي مرزي � ضدفنا � ايوان 
وس��يع17ـ  از شهرهاي بندري تركيه 

� حراست

عمودي:
1ـ  پايتخت مشهور شاهان هخامنشي � 

 دستگاه طيف نما2ـ  قاطر � سنگي قيمتي � آتش شعله دار
3ـ  حاال � گياه آفتاب گردك � الش��ه4ـ  خدمتكار 
م��رد � آگه��ي بزرگ � نام چاه زم��زم5ـ  از غزوات 
معروف � گلي معطر � بي آبرو � چين و شكن6ـ  سخن 
بی مقّدمه � فلز سرخ � ميوه اي مقوي � نصراني � آب 
شرعي7ـ  لوله هايي كه شيره خام را از ريشه به برگها 
مي رس��اند � لقبي اشرافي در اروپا � پل مشهوري در 
شمال8ـ  عصري در زمين شناسي � ايستگاه قطار راه 
آهن � خودداري از جنگ و قطع تيراندازي9ـ  نوعي 
كبك � سياستمدار � ضد فتق10ـ  غذايي فرانسوي 
 � س��ازمان اطالعات��ي آمريكا � اس��تاني درجنوب

11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( 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.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3735
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اسامی برندگان جدول3735
  1ـ طاهره کاظمیـ  تهران

2ـ یوسف تقی بیگیـ  تهران 
3ـ سیروس غفاریـ  رشت

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
 1ـ  بازتوان��ي � لقبي ب��راي آدم زورگو
 2ـ  كندفه��م � پ��رده � از حد گذش��ته

3ـ  كاميون حمل مايعات � پافش��اري 
 ك��ردن � از تواب��ع شهرس��تان ن��ور
 4ـ  گس��تاخ � پايش��گر � فت��وا دهنده
5ـ  متضاد حاشيه � مقام � دندانهايي كه 
ميان دندانهاي آسيا و پيشين واقع شده 
اس��ت � ضربه اي در بوكس6ـ  فساد � 
مملو � عدالت � فراوان � آزار7ـ  حافظ 
نظم درجامعه � ش��هري در فرانس��ه � 
نوعي رايانه كوچ��ك قابل حمل8ـ  پر 
از ني��رو � قاصد � نيك��وكاران9ـ  نيكو 
 جامه � كشوري در آسيا � آب ويرانگر
10ـ  گذران��دن � تمام � اصطالحي در 
موس��يقي براي ك��م و زياد كردن آواي 
س��ازهاي زهي11ـ   شکم بند � جاده � 
ملخ دريايي12ـ  س��تون بدن � منافق � 
بيم � حرف ندا � قرمز انگليسي13ـ  از 
س��بزيهاي پرخاصيت و متنوع � جمع 
اس��ير � قطعه نازك و بلند فلزي � علف 
خشك14ـ  نوعي شيريني � روزي جستن 
 � فشردن كليدهاي روي موس كامپيوتر

15ـ  شاعر مش��هور و روشندل ايراني 
 � كش��اورز � خ��رج كردنه��اي بيهوده

 16ـ  از رودهاي مرزي � ضدفنا � ايوان 
وس��يع17ـ  از شهرهاي بندري تركيه 

� حراست

عمودي:
1ـ  پايتخت مشهور شاهان هخامنشي � 

 دستگاه طيف نما2ـ  قاطر � سنگي قيمتي � آتش شعله دار
3ـ  حاال � گياه آفتاب گردك � الش��ه4ـ  خدمتكار 
م��رد � آگه��ي بزرگ � نام چاه زم��زم5ـ  از غزوات 
معروف � گلي معطر � بي آبرو � چين و شكن6ـ  سخن 
بی مقّدمه � فلز سرخ � ميوه اي مقوي � نصراني � آب 
شرعي7ـ  لوله هايي كه شيره خام را از ريشه به برگها 
مي رس��اند � لقبي اشرافي در اروپا � پل مشهوري در 
شمال8ـ  عصري در زمين شناسي � ايستگاه قطار راه 
آهن � خودداري از جنگ و قطع تيراندازي9ـ  نوعي 
كبك � سياستمدار � ضد فتق10ـ  غذايي فرانسوي 
 � س��ازمان اطالعات��ي آمريكا � اس��تاني درجنوب
11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( 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.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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افقي:
 1ـ  بازتوان��ي � لقبي ب��راي آدم زورگو
 2ـ  كندفه��م � پ��رده � از حد گذش��ته

3ـ  كاميون حمل مايعات � پافش��اري 
 ك��ردن � از تواب��ع شهرس��تان ن��ور
 4ـ  گس��تاخ � پايش��گر � فت��وا دهنده
5ـ  متضاد حاشيه � مقام � دندانهايي كه 
ميان دندانهاي آسيا و پيشين واقع شده 
اس��ت � ضربه اي در بوكس6ـ  فساد � 
مملو � عدالت � فراوان � آزار7ـ  حافظ 
نظم درجامعه � ش��هري در فرانس��ه � 
نوعي رايانه كوچ��ك قابل حمل8ـ  پر 
از ني��رو � قاصد � نيك��وكاران9ـ  نيكو 
 جامه � كشوري در آسيا � آب ويرانگر
10ـ  گذران��دن � تمام � اصطالحي در 
موس��يقي براي ك��م و زياد كردن آواي 
س��ازهاي زهي11ـ   شکم بند � جاده � 
ملخ دريايي12ـ  س��تون بدن � منافق � 
بيم � حرف ندا � قرمز انگليسي13ـ  از 
س��بزيهاي پرخاصيت و متنوع � جمع 
اس��ير � قطعه نازك و بلند فلزي � علف 
خشك14ـ  نوعي شيريني � روزي جستن 
 � فشردن كليدهاي روي موس كامپيوتر
15ـ  شاعر مش��هور و روشندل ايراني 
 � كش��اورز � خ��رج كردنه��اي بيهوده
 16ـ  از رودهاي مرزي � ضدفنا � ايوان 
وس��يع17ـ  از شهرهاي بندري تركيه 

� حراست

عمودي:
1ـ  پايتخت مشهور شاهان هخامنشي � 

 دستگاه طيف نما2ـ  قاطر � سنگي قيمتي � آتش شعله دار
3ـ  حاال � گياه آفتاب گردك � الش��ه4ـ  خدمتكار 
م��رد � آگه��ي بزرگ � نام چاه زم��زم5ـ  از غزوات 
معروف � گلي معطر � بي آبرو � چين و شكن6ـ  سخن 
بی مقّدمه � فلز سرخ � ميوه اي مقوي � نصراني � آب 
شرعي7ـ  لوله هايي كه شيره خام را از ريشه به برگها 
مي رس��اند � لقبي اشرافي در اروپا � پل مشهوري در 
شمال8ـ  عصري در زمين شناسي � ايستگاه قطار راه 
آهن � خودداري از جنگ و قطع تيراندازي9ـ  نوعي 
كبك � سياستمدار � ضد فتق10ـ  غذايي فرانسوي 
 � س��ازمان اطالعات��ي آمريكا � اس��تاني درجنوب
11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( 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.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3735
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اسامی برندگان جدول3735
  1ـ طاهره کاظمیـ  تهران

2ـ یوسف تقی بیگیـ  تهران 
3ـ سیروس غفاریـ  رشت

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
 1ـ  بازتوان��ي � لقبي ب��راي آدم زورگو
 2ـ  كندفه��م � پ��رده � از حد گذش��ته

3ـ  كاميون حمل مايعات � پافش��اري 
 ك��ردن � از تواب��ع شهرس��تان ن��ور
 4ـ  گس��تاخ � پايش��گر � فت��وا دهنده
5ـ  متضاد حاشيه � مقام � دندانهايي كه 
ميان دندانهاي آسيا و پيشين واقع شده 
اس��ت � ضربه اي در بوكس6ـ  فساد � 
مملو � عدالت � فراوان � آزار7ـ  حافظ 
نظم درجامعه � ش��هري در فرانس��ه � 
نوعي رايانه كوچ��ك قابل حمل8ـ  پر 
از ني��رو � قاصد � نيك��وكاران9ـ  نيكو 
 جامه � كشوري در آسيا � آب ويرانگر
10ـ  گذران��دن � تمام � اصطالحي در 
موس��يقي براي ك��م و زياد كردن آواي 
س��ازهاي زهي11ـ   شکم بند � جاده � 
ملخ دريايي12ـ  س��تون بدن � منافق � 
بيم � حرف ندا � قرمز انگليسي13ـ  از 
س��بزيهاي پرخاصيت و متنوع � جمع 
اس��ير � قطعه نازك و بلند فلزي � علف 
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15ـ  شاعر مش��هور و روشندل ايراني 
 � كش��اورز � خ��رج كردنه��اي بيهوده
 16ـ  از رودهاي مرزي � ضدفنا � ايوان 
وس��يع17ـ  از شهرهاي بندري تركيه 

� حراست

عمودي:
1ـ  پايتخت مشهور شاهان هخامنشي � 

 دستگاه طيف نما2ـ  قاطر � سنگي قيمتي � آتش شعله دار
3ـ  حاال � گياه آفتاب گردك � الش��ه4ـ  خدمتكار 
م��رد � آگه��ي بزرگ � نام چاه زم��زم5ـ  از غزوات 
معروف � گلي معطر � بي آبرو � چين و شكن6ـ  سخن 
بی مقّدمه � فلز سرخ � ميوه اي مقوي � نصراني � آب 
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كبك � سياستمدار � ضد فتق10ـ  غذايي فرانسوي 
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11ـ  كشمش-تيره �  مقابل ثابت12ـ  زايده اي در 
حيوانات � راست انگليسي � غذاي شبانه � نااستوار � 
حرف فاصله13ـ  واحد شمارش شتر � نان آور خانه 
� باالترين رنگها � دس��ت افزار نجار14ـ  عنصري 
فلزي � گرايش خاطر � دوست خاموش15ـ  حكايت 

حرف )ت( چه تعداد است؟
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مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
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.

 نغز � نوعي منس��وج كش��باف � عبادتگاه مسيحيان
 16ـ  مدادنوك��ي � مي��وه تلفن��ي � رودي در اروپ��ا

17ـ  شيوه اي در فيلمبرداري سينمايي � حكاكي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3735



1818 Issue 1573 Friday March 25, 2022 سال 27 شماره 1573جمعه  ۵ فروردین ۱۴۰۱

[  JOB INFO  ] [  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 
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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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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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

بابک قوی پنجه      236-777-9085

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

PR Card, Citizenship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

۳ هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه خالی است!

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
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 تعدادی نقاش

وکمک نقاش نیازمندیم.
1575 ۶۰۴-7۶۴-2۹33

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

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

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

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

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

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1561

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

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

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

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

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

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»


