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«مشاور وام مسکن»

به گزارش فایننشــال پست، هر شش 
بانک بزرگ کانادا بر این باورند که بانک 
مرکزی، هفته اینده نــرخ بهره را ۰/5 
درصد افزایــش خواهد داد. با توجه به 
اینکه نرخ کنونی بهره ۰/5 درصد است، 
نــرخ بهره با این افزایــش به رقم یک 

درصد خواهد رسید.
بانــک مرکــزی از همــان ابتــدای 
همه گیری، برای کنترل بازارهای مالی 
و جلوگیری از رکــورد، نرخ بهره را به 
۰/25 درصد کاهش داد؛ اما این کاهش 

در کنار مشــکالت زنجیره تامین، به 
تورمی افسارگسیخته در سطح کشور 
انجامیــد. بانک مرکــزی دوم مارس 
امســال، نرخ بهره را ۰/25 درصد باال 
بــرد. این نهاد مالی روز 1۳ آوریل قرار 
اســت نرخ جدید بهره را اعالم کند. با 
وجود اینکه افزایش نرخ بهره می تواند 
به مهار تورم کمک کند، اما شاید خبر 
خوبی برای کســانی که وام گرفته اند 
نباشــد، زیرا ممکن است سود وام آنها 

افزایش یابد.

موسسه معتبر اقتصادی لندن »کپیتال 
اکونومیک«  در تازه ترین گزارش خود  
هشدار می دهد در صورتی که نرخ بهره 
بر اســاس انتظار بازارهای اقتصادی از 
سوی بانک مرکزی کانادا  افزایش یابد 
،بازار مسکن کانادا دچار تالطم شده و 

قیمتها سقوط خواهند کرد.
استفان براون، اقتصاددان ارشد کانادایی 
یادداشــتی  در  اکونومیک«  »کپیتال 
نوشــت  در صورت رسیدن نرخ بهره 
به 2.5 درصد در سال 2۰2۳ ، نه تنها 

ترمز افزایش قیمت مســکن کشیده 
می شــود، بلکه این امکان وجود دارد 
که روند معکوس شده و شاهد کاهش 

شدید قیمت ها باشیم.
در حال حاضر سطح بدهی کانادایی ها 
نسبت به درآمدشان حدود 1۸5 درصد 
اســت و این در حالی است که حدود 
نیمی از وام گیرندگان مسکن در کانادا با 
نرخ متغیر وام گرفته اند و تغییرات پیش 
رو در نرخ بهره معیار به طور مستقیم بر 

وام آن ها تأثیر خواهد گذاشت.

شش بانک اصلی کانادا: 
نرخ بهره دو برابر خواهد شد

شش بانک اصلی کانادا: 
نرخ بهره دو برابر خواهد شد
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

چشم انداز تاریک
 جامعه ایران 
در سال ۱۴۰۱

پــس از پایان یافتن تعطیالت نوروز و بازگشــت اکثریت 
مردم به فعالیت های جاری، پرسش اساسی برای شهروندان 
ایرانی این است که در سال جدید، مهم ترین روندهایی که 
بر زندگی و معیشت آن  ها تاثیر خواهند گذاشت کدامند، و 

جامعه به چه سمت و سویی در حال حرکت است. 
از آنجا که جامعه ایران و منابع آن مقهور حکومتی اقتدارگرا 
و تمامیت خواه اســت و آزادی عمل ندارد، این برنامه ها و 
سیاست های حکومت است که در تعیین این روندها نقشی 

اساسی ایفا خواهد کرد. 
با توجه به اهمیت پنج متغیر در روندهای اجتماعی ایران 
در دهه آخر قرن چهاردهم، در این نوشته همان متغیرها 
را مبدا بررسی چشم انداز ســال 1۴۰1 قرار می دهم. این 
متغیرهــا عبارتنــد از مرگ و میر بر اثر ویــروس کرونا و 
نیز اختالل در کســب و کار و آموزش بدان دلیل، سقوط 
جمعیت بیشتری به زیر خط فقر که ناشی از تورم کاالهای 
اساسی و ضروری و فقدان تولید شغل یا از دست دادن شغل 
است، پرونده های اتمی و گسترش طلبی که با غرب ستیزی 
مقامات، روابط خارجی کشور را در حالت تعلیق نگاه داشته 
است، اعتراضات عمومی اقشــار مختلف ناشی از افزایش 
فاصله دولت و مردم که در سال 1۳۹۸ به اوج رسید و پس 
از آن پراکنده ادامه داشته است )مثل اصفهان و شهرکرد(، و 
تشدید خروج سرمایه و نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده. 

همه گیری کرونا - شواهد حاکی از آن است که میزان مرگ 
و میــر در اثر ویروس کرونا در ایران کاهش یافته اســت، 
اما میزان کاهــش آن به صورتی که آمارهای دولتی اعالم 
می کنند، قابل اعتماد نیست. دولت می خواهد جامعه را به 
سرعت به دوران مابعد کرونا منتقل کند، اما ابتال و مرگ و 
میر با میزان هایی قابل مقایسه با برخی مقاطع در دو سال 

گذشته، ادامه داشته است. 
بنا به آمارهای ثبت احوال ایران، شمار مرگ  و میر در سال 
1۴۰۰ خورشیدی به بیش از 5۳۰ هزار نفر رسید. در دوران 
پیش از کرونا، میانگین مرگ  و میر ســاالنه در کشور طی 
چهار سال 1۳۹5 تا 1۳۹۸، حدود ۳7۰ هزار نفر بوده است. 
بنا به آمارهای ســال ۹۹، شمار مرگ  و میر در ایران 5۰7 
هزار نفر بود. بدین ترتیب، طی دو سال شیوع کرونا نزدیک 
به ۳۰۰ هزار نفر به آمار متوســط مرگ  و میر ســاالنه در 
دوران قبل از کرونا اضافه شــده است. اما وزارت بهداشت 
رژیم اسالمی مدعی است که از زمان شیوع کرونا تنها 1۴۰ 

هزار نفر در ایران قربانی این ویروس شده اند.
کرونا همچنان جان افــراد را در دنیا می گیرد و رژیم های 
اقتدارگرا مثل رژیم اســالمی در ایران و رژیم کمونیستی 
چین، در این زمینه غیر شــفاف عمل کرده اند و می کنند. 
بدین ترتیب، می توان انتظار داشت که حداقل ده ها هزار نفر 

در سال 1۴۰1 جان خود را به علت کرونا از دست بدهند.

فقر بیشــتر- سیاست رســمی دولت حذف دالر ۴2۰۰ 
تومانی از جریان تهیه کاالهای اساســی مثــل دارو بوده 
اســت. در این میان تنها گندم استثنا شــده است. بنا به 
گفته رئیس ســازمان غذا و دارو، طی سال 1۴۰۰ قیمت 
داروهــای وارداتی تا ۶۰۰ درصــد و داروهای تولید داخل 
میان ۳۰ تا 1۰۰ درصد افزایش یافته اســت. این موضوع 
تاثیر مستقیمی بر فقر بیشتر جامعه خواهد داشت، چون 
در ایران تعداد بیماران در مقیاس های صد هزار یا میلیونی 
نیست. ده ها میلیون نفر به بیماری های مختلف، مثل دیابت 
)5.5 میلیون نفر( ســرطان )با ابتالی ساالنه بیش از 11۰ 
هزار نفر( و بیماری های قلبی و عروقی )در دامنه بیش از ده 
میلیون نفر با دربرگرفتن نیمی از آمار مرگ و میر( دچارند.  
ادعای دولت رئیسی این است که تورم در دوران این دولت 
کاهش یافته است، اما هیچ نشانه ای از این امر در عالم واقع 

مشاهده نمی شود. 

تعلیق یا تعطیل دیپلماسی- مقامات جمهوری اسالمی 

ایران نشان داده اند که همیشه تعلیق و بحران را بر تعیین 
تکلیف با دنیــای خارج ترجیح می دهنــد. آن  ها موضوع 
گروگان های ســفارت امریکا را ۴۴۴ روز، و جنگ با عراق 
را هشــت ســال کش دادند، در حالی که بسیار زودتر و با 
شرایط بهتر می شد گروگان  ها را تحویل داد و جنگ را به 
پایان رساند. از همین رو، حدود یک سال است که مذاکرات 
برجام در جریان بوده است و به جایی نرسیده است. حتی 
نزدیک تر شدن تیم مذاکره کننده به اعضای بیت در دولت 
رئیسی، به تســریع این مذاکرات یاری نرسانده است. در 
رابطه با عربستان نیز پس از چند دور مذاکره، این مذاکرات 
فعال معلق شده اســت. برنامه گسترش طلبی رژیم نیز به 

شکل سابق ادامه دارد و منابع کشور را می مکد.

افزایش شکاف و تنش میان حکومت و مردم- کشته شدن 
دو طلبه سنی در گنبد کاووس با گلوله، و به آتش کشیده 
شــدن مجسمه های بروجردی و خمینی در قم )1۰ و 12 
فروردین 1۴۰۰(، حکایت از افزایش شــکاف میان مردم و 
روحانیت دارد. در ســال های اخیر شهروندان ایرانی مرتبا 
به مداخلــه نیروهای حزب اللهــی و روحانیون در زندگی 
خصوصی شان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر )گاه 
با خشونت( عکس العمل نشان داده اند. این برخوردها نشان 
می دهند که روحانیت شیعه و روحانیت سنی حقوق بگیر از 
حکومت، و نیز نیروهای آتش به اختیار، دیگر در میان مردم 
ایران جایی ندارند. آن  ها در عین حال بیشترین سهم را از 
منابع کشور می برند. از این رو، تنش میان آن  ها و مردمی 
که 75 درصدشان زیر خط فقر زندگی می کنند و توانایی 
خرید یک شانه تخم مرغ یا یک کیلو گوشت ندارند، افزایش 

خواهد یافت.  
شورش گرســنگان و اعتصابات کارگری و کارمندی امری 
کامال محتمل در ســال 1۴۰1 اســت، چون به رغم تورم 
5۰ تا 7۰ درصدی محتمــل، میزان حقوق های پایین در 
حدود 25 تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف میان 
تورم و میزان افزایش حقوق ســال ها وجود داشته است و 
حقوق بگیران و مستمری بگیران را به زیر خط فقر هل داده 

است.  

خروج سرمایه و نیروی انسانی- خروج سرمایه و نیروی 
انسانی ماهر و تحصیل کرده از ابتدای دولت رئیسی تشدید 
شــده اســت و در ســال 1۴۰1 نیز تداوم خواهد یافت. 
نشانه های روشــن این امر، میزان بی سابقه خانه خریدن 
ایرانیان در ترکیه و خروج پزشکان )ساالنه میان دو هزار تا 
شش هزار هزار نفر در پنج سال گذشته( و پرستاران )حدود 
دو برابر رقم پزشکان( بوده است؛ تا حدی که کشور با بحران 
کمبود پزشــک و پرستار مواجه شده است. بنا به آمارهای 
رســمی، میزان خروج سرمایه در سال های اخیر در حدود 
ســالی 12 تا 27 میلیارد دالر بوده است. میزان مهاجرت 
نیروهای تحصیل کرده، در سال های اخیر میان 1۰۰ تا 15۰ 
هزار نفر بوده اســت. با توجه به احساس ناامیدی از بهبود 
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، خروج سرمایه و نیروی 

انسانی در سال 1۴۰1 نیز ادامه خواهد یافت.

ریلی متفاوت از دولت قبلی- پنج روند فوق، شرایط تاریکی 
برای ایرانیان رقم زده اند و خواهند زد. نیروهای سیاســی 
مخالف دولت عموما در برابر این روندها ســکوت پیشــه 
کرده اند تا خامنه ای و دولــت »در ریلی جداگانه و غیر از 
دولت قبلی« و مورد نظر او، بیشتر به پای خود شلیک کنند، 
تا زمینه برای بازگشت آن  ها فراهم شود. نیروهای سیاسی 
خارج کشور نیز به دلیل ترس از مورد بی توجهی قرار گرفتن، 
هیچ نقشی در بسیج معترضان علیه وضعیت موجود بازی 
نمی کنند. بدین ترتیب، قطار حکومت خامنه ای- رئیسی 
فعال بر روی ریلی پوسیده به سمت دیوار سخت واقعیات در 

حرکت است تا روزی با صدمات بیشتر متوقف شود.

 در جریان هجوم روسیه به اوکراین، 
دولت این کشــور با اتخاذ سیاســت 
خصمانه اتمی و با تهدید به استفاده 
از جنگ افزارهای هسته ای خود، موفق 
شد کشورهای عضو پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( را از دخالت مستقیم در 
جنگ اوکراین بازدارد. این امر از طریق 
برگزاری چند رزمایش پیش و پس از 
آغاز تهاجم رســمی نیروهای مسلح 
روســیه به اوکراین صــورت گرفت. 
نمونه وار، نیروهای مســلح روسیه در 
تاریــخ ۳۰ بهمن 1۴۰۰ به شــلیک 
اتمی چون  آزمایشی جنگ افزارهای 
موشک بالستیک قاره پیمای  آر اِس-

2۴ یارس و موشک های ماورای صوت 
خنجر  دست زدند. پس از آن نیز در 
تاریخ 2۶ اســفند 1۴۰۰، رزمایشی 
برای شبیه سازی حمله اتمی و دفاع 
در برابر آن در شهر مسکو و دیگر نقاط 

روسیه اجرا شد. 
 شکســت نیروهای مسلح روسیه در 
دستیابی به بســیاری از اهداف خود 
در طــول جنگ اوکرایــن، احتمال 
استفاده نیروهای مســلح روسیه  از 
تسلیحات اتمی تاکتیکی علیه اوکراین 
را افزایــش داد. پس از آن، همچنین 
احتمال استفاده روسیه از تسلیحات 
شــیمیایی و میکروبی علیه نظامیان 
و غیرنظامیان اوکراینی مطرح شــد.  
در واکنش بــه آن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا در تاریخ چهارم 
فروردین سال جاری تهدید کرد که 
در صورت استفاده روسیه از تسلیحات 
کشــتار جمعی در اوکراین، نیروهای 
نظامی کشــورهای پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( مســتقیما وارد نبرد با 

روسیه خواهند شد.
در نتیجه باال رفتن احتمال استفاده 
روسیه از سالح اتمی در جریان جنگ 
اوکراین، ســرمایه گذاری بسیاری از 
کشورها، از جمله ایاالت متحده آمریکا 
و روســیه روی برنامه های توسعه و 
ســاخت جنگ افزارهای جدید اتمی 
افزایش یافته است. به تخمین شرکت 
تحقیقاتی »تحقیقــات بازار متحد« 
 )Allied Market Research(
مســتقر در پورتلند ایــاالت متحده 
و  بمب هــا  بــازار  ارزش  آمریــکا، 
موشــک های اتمی در ســال 2۰۳۰ 
)1۴۰۹( در مقایســه با سال 2۰2۰ 
)1۳۹۹( به میزان 7۳ درصد افزایش 
خواهد یافــت و به 12۶ میلیارد دالر 
خواهد رسید. موشک های بالستیک 
شــلیک شــده از زیردریایی ها یک 
چهارم این بازار را به خود اختصاص 

خواهند داد.

روسیه و آمریکا هر یک چقدر سالح 
اتمی در اختیار دارند؟

 بر اســاس آخرین گزارش سرویس 
تحقیقاتــی کنگــره آمریــکا درباره 
زرادخانه اتمی نیروهای مسلح روسیه 
کــه در  تاریــخ اول فروردین 1۴۰1 
منتشر شــد،  نیروهای اتمی روسیه 
از تسلیحات دورایســتا و راهبردی، 
شامل موشک های بالستیک قاره پیما، 

موشک های بالستیک پرتاب شونده از 
زیردریایی ها، موشک های کروز پرتاب 
شــونده از بمب افکن های ســنگین، 
و موشــک های کروز مــاورای  صوت 
کوچک اند. در مجموع حدود 15۰۰ 
کالهک جنگی هسته ای برای تعبیه 
بر روی موشــک های بالســتیک و 
کروز اتمی در زرادخانه های نیروهای 
مسلح روسیه موجود است. فدراسیون 
همچنین  آمریکایــی  دانشــمندان 
تخمین می زند که نیروهای مســلح 
روســیه حدود 2۹۰۰ کالهک اتمی 
دیگر به شکل ذخیره در اختیار داشته 

باشند.
۴2 فروند بمب افکن سنگین توپولف-

۹5اِم اِس و و 17 فروند توپولف-1۶۰ 
نیــروی هوایی روســیه، از حامالن 
مهم تســلیحات اتمــی موجود در 
زرادخانه های اتمی این کشور است. هر 
بمب افکن توپولف-۹5اِم اِس می تواند 
1۶ موشــک کروز اتمی خا-55اِس 
اِم بــا حداکثر برد 25۰۰ کیلومتر، یا 
نمونه ارتقاء یافته آن، یعنی خا-1۰2 
با حداکثر برد 2۸۰۰ کیلومتر حمل 
کنــد، و هر توپولف1۶۰ هم می تواند 
12 تیر از این موشک های کروز را در 
محفظه های داخلی تسلیحاتش حمل 

کند.
در مقابل، نیروی هوایی ایاالت متحده 
آمریــکا دارای 1۹ فروند بمب افکن 
سنگین رادارگریز بی-21 اسپیریت با 
قابلیت حمل بمب های اتمی بی۶1 و 
بی۸۳ و 2۶ فروند بمب افکن سنگین 
قابلیت  با  استراتوفورترس  بی-52اِچ 
حمل موشک های کروز اتمی اِی جی 

اِم-۸۶بی است.
بر اســاس گزارش موسســه کنترل 
تسلیحات مســتقر در واشنگتن دی 
سی، روســیه 1۴5۸ کالهک اتمی 
عملیاتی برای استفاده بر روی 527 
موشک بالســتیک قاره پیمای پرتاب 
شونده از خشکی یا زیردریایی ، و نیز 
صدها موشک کروز خا-55 و خاک-

1۰2 پرتاب شونده از بمب افکن های 
اِس و توپول-1۶۰ در  توپولف-۹5اِم 

اختیار دارد. 
در مقابل، ایاالت متحده آمریکا 1۳۸۹ 
کالهک اتمی عملیاتی برای استفاده 
بــر روی ۶۶5 موشــک بالســتیک 
قاره پیمای پرتاب شونده از خشکی و 
زیردریایی، و نیز صدها موشک کروز 
اِی جــی اِم-۸۶ بــی در اختیار دارد.  
عالوه بر این  ها، نیروی هوایی آمریکا 
1۰۰ بمب اتمی بی-۶1 در پنج پایگاه 
هوایی مســتقر در کشورهای ترکیه، 
ایتالیا، آلمان، بلژیک، و هلند در اختیار 
دارد، و 1۳۰ بمب دیگر از نوع مشابه 
نیز در حالت ذخیره قرار دارند. الزم به 
ذکر است که روسیه ۴۴۹7 کالهک 
اتمی،  و آمریکا ۴1۶1 کالهک اتمی 
دیگر به شکل ذخیره در اختیار دارند 
که بیش از نیمی از آن ها در پنج سال 
آینده از رده خــارج، و اوراق خواهند 

شد.
روســیه  اخیــر  ســال های  در 
روی  گســترده ای  ســرمایه گذاری 
طراحی، توسعه، و ساخت موشک های 

بالســتیک و کروز هواپرتاب ماورای 
صوت کرده است. در نتیجه، موشک 
طراحی  )خنجر(  کینژال  خا-۴7اِم2 
شــده اســت و هم اکنون در دست 
تولید انبــوه برای اســتفاده بر روی 
جنگنده رهگیرهای میگ-۳1ِکی، و 
نیز بمب افکن های سنگین توپولف-
22اِم۳اِم نیــروی هوایی این کشــور 
است. در مقابل، نیروی هوایی آمریکا 
نیز موشــک کروز هواپرتاب ماورای 
صوت اِی جی اِم-1۸۳آ قادر به حمل 
کالهک اتمی را توسعه داده است که 
نخستین پرتاب آزمایشی موفقیت آمیز 
خود را در ماه گذشــته میالدی ثبت 

کرد.
بازار  مطالعات شــرکت تحقیقــات 
متحد نشــان می دهد که نرخ رشد 
اتمی  تسلیحات  روی  سرمایه گذاری 
در منطقه آســیا- اقیانوسیه بیشتر 
از سایر کشــورهای جهان است. در 
حالی که  چین بر توســعه و ساخت 
موشــک های ماورای صوت  تمرکز 
کرده اســت، کشورهای کره شمالی،  
هند، و پاکستان به گسترش زرادخانه 
موشک های بالســتیک و کروز اتمی 

خود دست خواهند زد.
در میان کشــورهای منطقه آســیا-
اقیانوسیه، چین با ۳5۰ کالهک اتمی 
بیشترین جنگ افزارهای اتمی را در 
اختیار دارد. پیش بینی می شــود که 
شــمار این کالهک ها در سال 1۴۰۶ 
بــه 7۰۰، و در ســال 1۴۰۹ به هزار 
فروند برسد. هند و پاکستان به ترتیب 
15۶ و 1۶5 کالهک اتمی در اختیار 
دارند، و کره شــمالی در انتهای سال 
1۳۹۹ بین ۴5 الی 5۰ کالهک اتمی 
برای تعبیه روی موشک های بالستیک 
میان بــرد و دوربرد خــود در اختیار 

داشت.
در منطقه خاورمیانه، اســرائیل تنها 
کشــوری است که از حدود پنج دهه 
پیش تسلیحات اتمی در اختیار دارد. 
تخمین زده می شــود که حدود ۹۰ 
کالهک اتمی بــرای تعبیه روی ۹۰ 
موشک بالســتیک جریکو2 و ۳ در 
انبارهای نیروی هوایی اسرائیل موجود 
باشــد، و مواد اولیه الزم برای ساخت 
2۰۰ کالهک دیگر نیز در این کشور 

موجود است.
مقامات رژیم جمهوری اسالمی ایران 
نیز که بیش از چهار دهه اســت که 
سودای نابودی اسرائیل را با استفاده از 
سالح های کشتار جمعی در سر دارند، 
از ســال های دهه 1۳7۰ خورشیدی 
به دنبال دستیابی به توانایی توسعه، 
طراحــی، و ســاخت کالهک اتمی 
برای موشــک های بالستیک نیروی 
هوافضای ایران، با قابلیت هدف قرار 
دادن اســرائیل بوده انــد. در صورت 
دســتیابی رژیم جمهوری اســالمی 
ایران به توانایی تولید و ساخت چنین 
کالهک هایی، یک رقابت هسته ای در 
منطقه خاورمیانه آغاز خواهد شد که 
در جریان آن، بسیاری از کشورها روی 
برنامه های توسعه، طراحی، و ساخت 
تسلیحات اتمی بومی سرمایه گذاری 

خواهند کرد.

جنگ اوکراین؛ 
عامل تشدید کننده گسترش توسعه و ساخت 

سالح اتمی در جهان

منبع: ایندیپندنت فارسی
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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
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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

عفو بین الملل خطاب به دولت کبک و فدرال: بازداشت مهاجران نقض حقوق بشر است
ســازمان های بین المللــی مدافع 
انداختن کمپینی  راه  با  بشر  حقوق 
از دولت کبک خواسته اند  مشترک 
که از مذاکره با دولت فدرال و انعقاد 
بازداشــت  اجازه  که  قراردادهایی 
مهاجران را در زندان های اســتانی 
می دهد، خــودداری کند. دیده بان 
حقوق بشــر و عفــو بین الملل که 
این کمپین را نــزد دولت های کلیه 
می کنند،  هدایت  کانادا  استان های 
آژانس  کارزار،  ایــن  که  امیدوارند 
خدمات مرزی کانادا را ترغیب کند 
تا دیگر هر ســال هزاران مهاجر را 
بازداشت نکند و به اقدامات افراطی 
و رویه های سوءاستفاده گرانه علیه 

آن ها پایان دهد.

به گزارش هفته، به نقــل از لودووار، 
فرانس-ایزابل النگلوآ ژروه، مدیر کل 
کانــادای فرانکوفن در ســازمان عفو 
بین الملل تاکید کرد: »ما در کمپین 
خود فقط نمی گوییــم که مهاجران 
نباید در زندان های اســتان محبوس 
شــوند بلکه حرف ما اساسا این است 
که این افراد به هیچ وجه نباید زندانی 
شوند چرا که این کار نقض حقوق بشر 

است.«
عفــو بین الملل نه تنهــا یک طومار 
شــامل بیش از 7 هــزار امضا تهیه 
کرده بلکه در کارزار خود در حمایت 
از مهاجران در کانــادا، به یک حکم 
حقوقی استناد کرده مبنی بر این که 
»رویه دولت کانــادا در زندانی کردن 
مهاجــران در زندان های اســتانی با 
استانداردهای بین المللی حقوق بشر 
مطابقت ندارد. عالوه بر این شرایطی 
که در مدت بازداشــت به مهاجران 
تحمیل می شــود، ناقــض قواعد و 
مقررات مصرح در قراردادهای مرتبط 
با بازداشت مهاجران بین دولت فدرال 

و دولت های استانی است.
بازداشت های خودسرانه با مدت زمان 
نامحدود، آزار و اذیت های جســمی، 
بدرفتــاری، جدا کــردن فرزندان از 
والدین، از جمله موارد نقض فاحش 
حقوق بشــر در قبال مهاجران است 
که هرساله در زندان های کانادا اتفاق 
می افتــد. ژوئن گذشــته، دیده بان 
حقوق بشــر گزارشــی تکان دهنده 
درباره بازداشــت مهاجــران از فوریه 
2۰2۰ تا مــارس 2۰21 و تاثیر این 
بازداشت ها بر سالمت روحی و روانی 
مهاجران و خانواده های آن ها منتشر 

کرد.
خانم النگلــوآ با ابراز تاســف از این 
که مهاجران بازداشــت شده غالبا در 
زندان ها به زنجیر بســته می شوند، 
دستبند به دستانشــان زده می شود 
و در فضاهــای تنگ تحــت نظارت 
دائمــی قرار می گیرنــد، تاکید کرد: 

»اغلــب اوقات مقامات در توجیه این 
بازداشت ها و رفتارهای ناقض حقوق 
بشر می گویند بیم آن می رود که این 
فرد یا افراد در جلسات بعدی رسیدگی 
به پرونده شان حاضر نشوند. اما واقعا 

اساس این استدالل چیست؟«
طبق اطالعاتی کــه آژانس خدمات 
مرزی کانادا منتشــر کرده است، در 
ســال مالی 2۰2۰-2۰1۹، بیش از 
۸۸۰۰ مهاجر بــه دالیل مختلف در 
کانادا بازداشت شدند. مهمترین دالیل 

مطرح شــده برای بازداشت این افراد 
این بود که تشــخیص هویت آن ها 
دشــوار اســت یا این که آن ها برای 
امنیت عمومی خطرناک هســتند. با 
این حال، این تعداد در سال 2۰21-

2۰2۰ در بحبوحــه همــه گیــری 
کووید1۹ به طور قابل توجهی کاهش 
یافــت و فقط حدود 2۰۰۰ مهاجر از 
مراکز نگهداری مهاجران و زندان های 

کانادا سر درآوردند.
عفو بین الملل معتقد است که کاهش 

قابل توجه شــمار مهاجران بازداشت 
شده شاهد خوبی بر این مدعاست که 
خیلی وقت ها بازداشت مهاجران هیچ 
دلیل و مبنای منطقی ندارد و ضروری 
نیست. خانم النگلوآ می گوید: »حرف 
ما این است که اساسا هیچ فردی به 
چنین دالیلی و تحت چنین شرایطی 

نباید بازداشت شود.«
این مسئول عفو بین الملل همچنین 
از گزارش افشاگرانه دیده بان حقوق 
بشــر که زنگ خطر را در مورد آثار 

معضل وام های دوران همه گیری و نرخ بهره  تا ۶۰ درصد

گزارشی تازه از تأثیر وام های پرهزینه ی 
وام گیرندگان  بــر  همه گیری  دوران 
کم درآمد کانادایی می گوید و نشــان 
می دهد که چگونــه این افراد در دور 
باطل بدهی افتاده انــد، در حالی که 
تالش می کنند دخل وخرجشــان را 

راست وریس کنند.
به گــزارش هفته و به نقل از »یورک 
ریجن«، گزارشــی که اکورن، گروه 
حامی کانادایی های بــا درآمد کم و 
متوسط، منتشر کرده از دولت فدرال 
خواسته که سقف قانونی نرخ بهره ی 
وام های اقساطی را از ۶۰ درصد به ۳۰ 

درصد کاهش دهد.
نظرســنجی از 11۳ عضو »اکورن« 
که به وام دهنــدگان پرهزینه، مانند

 Money  Mart ، Easy Financial
و Cash Money روی آوردند، نشان 
داد که نســبت باالیی بــه وام های 
روزپرداخت، کوتاه مدت و کمتر با نرخ 

بهره ی ساالنه بسیار باال رو کرده اند.
امــا افراد بســیاری، از 15۰۰ دالر تا 
15 هزار دالر با نرخ بهره ی ساالنه تا 
۶۰ درصد، وام های اقساطی گرفته اند 
که در مدت زمانی طوالنی اقســاط 

بازپرداخت می شوند.

منفی این بازداشت ها بر سالمت روانی 
شــکننده مهاجران به صدا درآورده 
است، ابراز نگرانی کرد و گفت بسیاری 
از مهاجران بازداشت شده فشارهای 
روانی و اضطراب شدیدی را متحمل 
شــده اند و احتمال دارد تحت تاثیر 
این شــرایط، به ماموران و نگهبانان 
واکنش هایی نشــان دهند که شاید 
نامناسب تلقی شود. اما فراموش نکنیم 
که آن ها روانی نیســتند بلکه تحت 
تاثیر شرایط بد، چنین رفتارهایی از 

خود بروز می دهند.
در سرتاسر کانادا فقط سه بازداشتگاه 
برای مهاجــران وجــود دارد. مراکز 
نگهداری مهاجران که تحت کنترل 
آژانس خدمــات مرزی کانادا فعالیت 
می کنند در سه استانی قرار دارند که 
هرســاله پذیرای بیشترین مهاجران 
تازه وارد هســتند: بریتیش کلمبیا، 
انتاریو و کبــک. یک مرکز نگهداری 
جدید مهاجران اوایل همین امسال در 

الوال افتتاح شد.
عالوه بر ایــن مراکز، آژانس خدمات 
مرزی کانــادا می تواند مهاجران را در 
زندان های اســتانی نیز نگه دارد. در 
ســال 2۰21-2۰2۰ چهل درصد از 
کل مهاجرانی که بازداشت شدند، به 

این زندانها منتقل شدند. این رقم دو 
برابر آمار سال های گذشته بود.

عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر 
اســتفاده بیش از حــد از زندان های 
استانی را توسط آژانس خدمات مرزی 
کانادا محکوم می کنند. خانم النگلوا با 
تاکید بر این که مهاجرانی که در این 
زندان ها محبوس شده اند، هیچ قانونی 
را زیر پا نگذاشته اند، از این مسئله ابراز 
تاسف کرد که بسیاری از مهاجران به 
زندان هایی منتقل می شوند که تحت 
تدابیر امنیتی حداکثری قرار دارند چرا 
که در این مراکز غالبا زندانیان جرایم 
حقوق عمومی کــه مرتکب جنایات 
وخیم شده و خطرناک تشخیص داده 

شده اند، نگهداری می شوند.
ژانویه گذشته دولت استانی بریتیش 
کلمبیا اعالم کرد که توافقنامه خود 
با آژانس خدمات مرزی کانادا را مورد 
بازبینی قــرار خواهد داد و در همین 
راستا نیز رایزنی های عمومی خود را 
آغاز کرد. امــا این مورد درباره وزارت 
امنیت عمومی کبک صدق نمی کند 
چرا که مسئوالن این وزارت خانه به 
لودووار اعــالم کردند که کبک قصد 
ندارد قــرارداد خود را با دولت فدرال 
در زمینه بازداشــت مهاجران مورد 
بازنگــری قرار دهد زیرا تشــکیالت 
زندان های کبک تنها به دالیل امنیتی 
و با هدف کمک بــه آژانس خدمات 
مرزی، مسئولیت نگهداری مهاجران 
بازداشت شــده را بر عهده می گیرد. 
مسئول روابط عمومی وزارت امنیت 
عمومی کبک نیز در پاسخ به سوالی 
در این باره گفت همکاری این وزارت 
خانه با آژانس خدمات مرزی کانادا در 
درجه اول با هدف اطمینان از حفاظت 
جامعه است با این حال او اذعان کرد 
که در زندان های استانی، مهاجران و 
دیگر زندانیــان تحت قواعد و قوانین 

مشابهی قرار می گیرند.
آژانس خدمات مرزی کانادا در عین 
حال تاکید کرد که بازداشت مهاجران 
به عنوان »آخریــن راه حل« در نظر 
گرفته می شــود. این آژانس تصریح 
کرد توســل به بازداشت یک مهاجر 
بر مبنای حفظ سالمت و رفاه روانی 
فرد مزبور و تضمین امنیت شهروندان 
کانادایی انجام می شود. این بازداشت ها 
مطابق با رویه های قانونی موجود و با 
رعایت حقوق بازداشت شدگان مصرح 
در منشور حقوق و آزادی های کانادا 
صورت می گیرد. عــالوه بر این تمام 
بازداشت  برای  اتخاذشده  تصمیمات 
مهاجران، توســط یکــی از اعضای 
کمیســیون مهاجــرت و وضعیــت 
پناهندگــی کانادا کــه یک تصمیم 
گیرنده مستقل است، بررسی می شود.

دونــا بــوردن، یکــی از رهبــران و 
سخنگویان اکورن، در مورد این وام ها 
گفته است: »این باید اولویت باشد و 
دولت باید به ســرعت به این سمت 

حرکت کند.«
بوردن خاطرنشــان کرده اســت که 
۴۶ درصد از پاســخ دهندگان به این 
وام های  کــه  گفته اند  نظرســنجی 
اقســاطی تا ســقف 15 هــزار دالر 
گرفته اند که این رقم نسبت به قبل از 
همه گیری افزایش یافته است. او این 

روند را هشداردهنده خوانده است.
آدرین واپشاس، مسئول رسانه ای وزیر 
دارایی، در ایمیلی گفته است: »دولت 

متعهد به برخورد قاطع با وام دهندگان 
غارتگــر از طریق کاهــش نرخ بهره 

مجرمانه است«.
او افزوده که جزئیات بیشــتر در این 
زمینه در زمانی مناسب در دسترس 

عموم گذاشته خواهد شد. 
برای بهبود دسترسی به خدمات مالی، 
اکورن همچنین از دولت خواسته تا 
بانک های اصلی را وادار کند تا وام های 
کم هزینه تــری را به مــردم بدهند و 
کارمزدهــای دریافتــی را زمانی که 
مشــتریان پول کافی ندارند، کاهش 
دهند. این گروه در حال برنامه ریزی 
روز ملی اقدام درباره ی این موضوع در 

۳1 مارس است.
لورا پالکانی، که در نظرسنجی اکورن 
شرکت کرده است، دقیقاً قبل از شیوع 
همه گیــری مجبور شــد وام 25۰۰ 
دالری بگیــرد تا هزینــه پروازهای 
بازگشــت به کانادا را برای فرزندانش 
که با پدرشان در خارج از کشور بودند، 
بپردازد. به دلیل بهره بــاالی وام، او 
گفت که باید حدود ۶۰۰۰ دالر برای 

پرداخت آن در پنج سال هزینه کند.
گفتنی است، بر وام های روزپرداخت 
دولت های اســتانی نظــارت دارند و 

وام دهندگان حتی از محدودیت ۶۰ 
درصدی بهره معاف اند. به عنوان مثال، 
در انتاریــو، جایی کــه وام دهندگان 
می توانند به ازای هر 1۰۰ دالر در یک 
دوره دو هفته ای 15 دالر سود دریافت 
کنند، نرخ بهره ساالنه می تواند تا ۳۹۰ 

درصد برسد.
جاســتین ترودو، نخســت وزیر، در 
نامه ای در ماه دســامبر، از کریستیا 
فریلنــد، وزیــر دارایی، خواســت تا 
»با کاهش نرخ بهــره ی مجرمانه، با 
وام دهندگان غارتگر قاطعانه برخورد 

کند«.
انجمــن تامین مالــی مصرف کننده 
کانادا، که نماینــده ی وام دهندگانی 
  Money Mart ،Cash Moneyمانند
و Cash 4 You اســت، در بیانیه ای 
ایمیلی اعالم داشــته که کاهش نرخ 
بهره قانونی می تواند با قطع دسترسی 
به منابع مالی به برخی از وام گیرندگان 

در واقع آسیب برساند.
این انجمن گفته که وام های اقساطی 
ریسک باالیی دارند و گران  اند و امتیاز 
اعتباری وام گیرنده عاملی کلیدی در 
تعیین نرخ بهــره در چنین وام هایی 

است.
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با احتمال افزایش مجدد نرخ بهره، 
بانک مرکزی تا چه حد

 در کنترل تورم جدی است؟
از آغــاز ســال جدید تاکنــون در 
گزارش های مالــی و اقتصادی بارها 
صحبت از افزایش نرخ بهره شده است. 
حتی سال گذشته و باوجوداینکه نرخ 
تورم باال بود و جنگ اوکراین و بحران 
انرژی هنوز به وقوع نپیوسته بود، به 
دلیل تالطم شــدید در بازار مسکن 
زمزمه هایی از افزایــش نرخ بهره به 
گوش می خورد ولــی بانک مرکزی 
در ســال 2۰21 مقاومت کرد و نرخ 
بهره را باال نبرد. امســال اما وضعیت 
به گونه دیگری اســت. در ســه ماهه 
اول سال شــاهد یک پله جهش در 
نرخ بهره معیار بودیم و گمانه زنی ها 
نشان می داد حداقل در یک یا شاید 
دو مقطع زمانی دیگر در خالل سال 
2۰22 دوبــاره نرخ بهره افزایش پیدا 
کند. زیرا امســال بیم آن می رود که 
اگر بانک مرکزی دســت روی دست 
بگذارد تورم از حالــت رو به افزایش 
به حالت افسارگســیختگی برســد 
و دیگــر کنترل آن با سیاســت های 
پولی و مالی به راحتی میســر نباشد. 
حال که اقتصاد از عبــور از قله های 
شــیوع کرونا گذر کرده است آخرین 
چیزی کــه اقتصاددانان می خواهند 

افسارگسیختگی تورم است.
از ســوی دیگــر، عــده ای دیگر از 
کارشناســان معتقدند بانک مرکزی 
سعی می کند در مورد نرخ بهره و مهار 
تورم از خود سخت گیری نشان دهد 
ولی در عمل سخت گیری نمی کند. 
دلیل آن هم تأثیــر روانی گزارش ها 
بر بــازار و حتی بر بازده ســبدهای 
سرمایه گذاری و اوراق قرضه است. به 
نظر این دســته از کارشناسان، با این 
روش بانــک مرکزی به جای عملکرد 
سریع و قاطع، بیشتر بر اهرم تهدید 

و گمان تکیه کرده است.
سؤال دیگری که به ذهن می رسد این 
اســت که آیا جنگ روسیه و اوکراین 
می تواند عاملی برای افزایش نرخ بهره 
باشد. پاســخ این سؤال مثبت است. 
همان طور کــه در مطالب هفته های 
گذشته به تفصیل اشاره کردیم، جنگ 
اوکراین بر افزایش بهای سوخت و مواد 
غذایی مانند گندم و مواد معدنی مانند 
نیکل اثر مستقیم داشته است چرا که 
روســیه و اوکراین از تولیدکنندگان 
عمــده این اقالم هســتند. این خود 
نشان می دهد که عوامل افزایش تورم 
جدی و واقعی هستند و بانک مرکزی 
باید بیشتر از ایجاد گمانه زنی در بازار، 
باید دست به اقدامات سریع و قاطع 

بزند.

مهار تورم فقــط هدف بانک مرکزی 
و دستگاه اقتصادی نیست. دولت نیز 
برای جلب حمایــت و رضایت مردم 
باید با این اقدام ها همسو باشد. یکی 
از مواردی که دولــت اخیراً در آن با 
حزب نئودموکرات به توافق رســیده 
است دسترسی بهتر و بیشتر مردم به 
مسکن ارزان قیمت است. این موضوع 
حتماً در بودجه بهاره دولت منعکس 
خواهد شد و هدف آن احتماالً کنترل 
و فشار بیشــتر بر شرکت های بزرگ 
صاحب مســکن انبوه هستند که در 
بازار ســهام REIT نیز حضور دارند. 
مشــکلی که دولت برای بازار مسکن 
ایجاد می کند این اســت که با ورود 
صدها هزار مهاجر در ســال موافقت 
می کند درحالی که در آن طرف قضیه 
راه حلی عملی برای مشکل اسکان این 
افــراد ارائه نمی کند و به عبارت  دیگر 
تعــادل میان عرضه و تقاضا را به ویژه 
در بازار امالک اســتیجاری به صورت 
مصنوعی بر هم می زنــد. به عالوه، از 
آنجا که بخش عمده صاحبان امالک 
استیجاری افراد حقیقی هستند، دولت 
با اعمال زور و دریافت مالیات بیشتر – 
باهدف کنترل قیمت – قدرت و توان 
این صاحب خانه ها را محدودتر می کند 
و به آن ها اجازه توسعه و تهیه امالک 
بیشــتر برای تازه واردینی که توسط 
دولــت فدرال مجــوز ورود گرفته اند 
را نخواهــد داد و این دوباره به معنی 

کاهش عرضه است.

نرخ بهره از آنچه تصور می شد باالتر 
خواهد رفت

برخی کارشناسان معتقدند نرخ بهره 
می تواند حتی تا دوبرابر میزان قبل از 
بحران کرونا افزایش یابد. ماه گذشته، 
زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را باال 
برد به وام گیرندگان این پیام واضح را 
داد که دوران وام های آسان و ارزان به 
اتمام رسیده است. در افزایش اخیر، 
نرخ بهره معیار از بیست و پنج صدم 
درصد به نیم درصد افزایش یافت که 
این افزایش نسبتاً جزئی در بهره وام 
ســرمایه گذاری  سبدهای  و  مسکن 
خود را به خوبی نشان داد. حال به نظر 
می رســد نرخ بهره در نشست آینده 

بانک مرکزی در ماه آوریل حدود نیم 
درصد افزایش یابد. یعنی بهره معیار به 

یک درصد برسد.
بانک مرکزی در ســال های گذشته 
نشــان داده که با تغییر سریع موافق 
نیست و قصد دارد برای جلوگیری از 
شوک در بازار قدم های کوچک بردارد. 
چنان کــه در اولین افزایش نرخ بهره 
بعد از وقــوع بحران همه گیری، تنها 
یک چهــارم درصد به نرخ بهره افزود. 
حــال اگر به جــای قدم های کوچک 
یک پله ای به یکبــاره نیم درصد به 
نرخ بهره افزوده شــود نشــانگر این 
است که بانک مرکزی به این نتیجه 
رســیده که به اقدامی سریع و فوری 
نیاز است. کمااینکه در آخرین اجالس 
بانک های مرکزی در سان فرانسیسکو، 
معاون بانــک مرکزی کانادا اشــاره 

کرده بود که حمایت از قدرت خرید 
خانواده های کانادایی در مقابل تورم 
در اولویت اســت. سخنی که ممکن 
اســت هر اقدامی در مورد نرخ بهره 
را توجیه کند. کارلوس کاپیســتران 
 Bank of اقتصاددان از بانک آمریکا
America بعــد از این اجالس گفت 
وقتی این ســخنان را از نماینده یک 
بانک مرکزی شنیده است این معنی 
را از آن استنباط کرده که برای مهار 
تورم »همه گزینه ها روی میز است«. 
او معتقد است بانک مرکزی این بار در 
افزایش نرخ بهره به قدری مصمم است 
که این امکان وجود دارد در هریک از 
نشست های ماه آوریل، ژوئن و ژوئیه، 
پنجــاه واحد یعنی نیم درصد به نرخ 
بهره معیار افزوده شود و در سال های 
بعد با افزایش مکرر و اندک نرخ معیار 
را به سه و بیست و پنج درصد برساند. 
این مقدار حــدود دوبرابر نرخ معیار 
قبل از پاندمی است که حدود یک و 
هفتاد و پنج صدم درصد بود. آخرین 
بــار که نرخ بهره معیــار به این رقم 
رسیده است پیش از بحران اقتصادی 

سال 2۰۰۸ آمریکاست.
کارشناســان اقتصادی با پیش بینی 
سیاســت های پولی بانــک مرکزی 
احتمال می دهند با افزایش نرخ بهره 
و وضع مالیات بر خریداران خارجی، 
قیمت خانه تا ســال آینده حدود ده 
درصــد کاهش یابــد. بااین حال باید 
به این نکته توجه داشــت که بانک 
مرکزی تنها بازیگر در بازار مســکن 

کانادا نیست.

وام  متغیر  بهره  مورد  در  هشــدار 
مسکن

اگر جدیــت و مصمم بــودن بانک 
مرکزی باعث شود نرخ بهره معیار به 
رقم های بی سابقه برسد وام گیرندگان 

آرمین آریانپور )نشریه هفته(

و خریداران مسکن از قربانیان اصلی 
خواهنــد بود. با افزایــش وام در ماه 
گذشته، بهره اوراق قرضه به سقف دو 
و نیم درصد رســیده است و وام های 
با بهره ثابت نیز از این تغییر در امان 
نبوده اند. بهره ثابت وام مســکن در 
هفته های پیش به باالی ســه درصد 
و در برخی موارد به چهار درصد نیز 
رسیده است. این میزان حدود یک و 
نیم درصد بیشتر از نرخ ثابت در سال 

2۰21 است.
اما وام هایی که بهــره متغیر دارند با 
افزایش یا کاهش نرخ معیار نســبت 
مستقیم دارند و در هفته های گذشته 
با افزایش نرخ بهره معیار و به دنبال 
آن بهره اولیه یا prime rate، شاهد 
تغییــرات کوچکی بوده انــد ولی در 
صورت افزایش شــدید نــرخ معیار، 
نرخ بهره متغیر بالفاصله دستخوش 
تغییرات خواهد شــد و این تغییرات 
می توانــد بودجه و تــوان اقتصادی 
خانواده های متوســط و کم درآمد را 
به طور جدی تحت تأثیــر قرار دهد. 
به عنوان مثال، یک وام چهارصد هزار 
دالری با بهره یک و نیم درصد متغیر 
بازپرداختی معادل 1۶۰۰ دالر خواهد 
داشــت. حال اگر نرخ بهــره اولیه به 
اعدادی مانند سه و نیم یا چهار درصد 
برســد به راحتی حدود 5۰۰ دالر به 
قســط وام اضافه خواهد شــد. باید 
دقت داشت که همین موضوع ظریف 
می تواند تهدیدی بــرای کل اقتصاد 
باشد. چرا که همین مبلغی که ماهانه 
از ســبد خرید خانواده ها برداشته و 
به قســط وام اضافه می شــود بر کل 
بازار مصرفی و سایر کسب وکارها اثر 
منفی خواهد گذاشــت که می تواند 

تقویت کننده شرایط رکود باشد.
برخی کارشناسان پیش بینی می کنند 
نــرخ بهره متغیر در میانه تابســتان 
امســال به حدود ســه درصد برسد. 
این نرخ اکنون به طور متوســط در 
حدود دو درصد اســت. خوشبختانه 
بانک مرکزی سال گذشته نرخ بهره 
برای ارزیابی وام گیرندگان را از چهار و 
هفتاد و پنج درصد به پنج و بیست و 
پنج درصد رساند تا با این کار اندکی 
ریسک بازپرداخت وام را کاهش دهد. 
اما با این وجود هنوز تغییر نرخ بهره 
بــرای وام گیرندگان بــا بهره متغیر 
چالشــی جدی در بودجه و مخارج 

خانواده به حساب می آید.
ریسک بدهی در خانواده های کانادایی 
از آمریکا بیشتر است. در حال حاضر 
ســطح بدهی کانادایی ها نسبت به 
درآمدشان حدود 1۸5 درصد است و 
این در حالی است که حدود نیمی از 
وام گیرندگان مسکن در کانادا با نرخ 
متغیر وام گرفته اند و تغییرات پیش رو 
در نرخ بهره معیار به طور مستقیم بر 

وام آن ها تأثیر خواهد گذاشت.

هشدار »کپیتال اکونومیک« : 
بهای مسکن در کانادا با افزایش پی در پی نرخ بهره سقوط می کند

موسســه معتبــر اقتصــادی لندن 
تــازه  در    Capital Economics
ترین گزارش خود  هشــدار می دهد 
در صورتــی که نرخ بهره بر اســاس 
انتظــار بازارهای اقتصادی از ســوی 
بانک مرکــزی کانــادا  افزایش یابد 
،بازار مسکن کانادا دچار تالطم شده 

و قیمتها سقوط خواهند کرد.
اســتفان بــراون، اقتصاددان ارشــد 
در   Capital Economics کانادایی 
یادداشتی نوشت  در صورت رسیدن 
نرخ بهره به 2.5 درصد در سال 2۰2۳ 
، نه تنها ترمز افزایش قیمت مسکن 
کشــیده می شــود، بلکه این امکان 
وجود دارد که روند معکوس شــده و 

شاهد کاهش شدید قیمتها باشیم.
به گفتــه براون با توجــه به افزایش  

حبــاب قیمت مســکن ، خطر این 
است که کاهش اولیه می تواند باعث 
دومینو نزولی کاهش قیمت مسکن و 
به مراتب بیــش از حد انتظار فعاالن 

بازار باشد.
این هشدار در حالی مطرح می شود 
که برای دو سال شاهد افزایش  قیمت 
مســکن نه تنها در بزرگترین مراکز 
شــهری، بلکه در شهرهای کوچک و 
کم جمعیت تر کشــور بودیم . ایجاد 
امــکان دورکاری و رقابت برای خرید 
خانه هایی با فضــای بزرگتر به روند 
افزایش قیمت در حومه شــهرهای 
بزرگ دامن زد و البته نرخ های پایین 
وام مسکن هم خریداران را تشویق به 

خرید منازل دوم و سوم کرد.
بر اســاس شــاخص قیمت مسکن 

نشنال بانک، به طور کلی، قیمت ها 
در فوریه ساالنه 17.7 درصد افزایش 

یافته است.
در حالی کــه بانک مرکــزی کانادا 
ســطوح باالی بدهی خانوارها را – به 
لطف بدهی وام مســکن – به عنوان 
یک آسیب پذیری بالقوه برای اقتصاد 
داخلی معرفی کرده است، براون گفت  
بانک مرکزی ممکن است بدش نیاید 
که با انقبــاض پولی  قیمت برخی از 

خانه ها را متعادل کند.
او گفت: »نباید تصور کنیم که بانک 
می خواهد به هــر قیمتی از کاهش 
قیمت مســکن جلوگیری کند.آنها 
قــادر خواهند بود ایــن کار را  انجام 
دهند بدون اینکه اقتصاد را به خطر 

بیاندازد.«
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هر آن چه که باید درباره  دوز چهارم واکسن کرونا بدانید
به زودی شاید شــماری بیشتر از 
کانادایی ها دوز چهارم واکسن کرونا 
را بزنند؛ چراکه کارشناسان بر این 
مهار  برای  راهکاری  این  که  باورند 
موارد  افزایش  احتمالی  آسیب های 

ابتال در آینده است.

بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
انتظار مــی رود که  »ســی تی وی«، 
انجمن مشــاوره ی کانادا در زمینه ی 
واکســن ها، در روزهــای پیــش رو، 
کند،  به روزرسانی  را  شیوه نامه هایش 
چراکه نگرانی ها، در آســتانه ی موج 
احتمالی ششم کرونا در کانادا، افزایش 

یافته است.
در آمریــکا، ایــن هفتــه، دوزهای 
بــرای  اضافــی  تقویت کننــده ی 
آمریکایی های 5۰ ســاله و باالتر که 
چهار مــاه از زدن آخرین دوزشــان 
گذشــته و نیز جوانانی که سیستم 
ایمنــی ضعیفی دارند در دســترس 

گذاشته شده است.

چه کسانی واجد شرایط زدن دومین 
تقویت کننده اند؟

ایمن سازی  ملی مشاوره ی  کمیته ی 

به افرادی که نقص ایمنی متوسط تا 
شدید دارند، پیشنهاد می کند که دوز 
چهارم را شــش ماه پس از دوز سوم 

بزنند.
هم اکنــون، بســیاری از اســتان ها 
دربــاره ی  را  شیوه نامه هایشــان 
زمان بنــدی تقویت کننــده و واجد 

شرایط بودن تعیین کرده اند.
در حالی که شــماری از اســتان ها 
می کوشــند کــه دوز چهــارم را در 
بگذارند، ســخنگوی دفتر  دسترس 
بهداشت عمومی کانادا هفته گذشته 
گفت که قصــد دارد شــیوه نامه ی 
کمیته ی ملی مشاوره ی ایمن سازی را 

در اوایل آوریل منتشر کند.
آنــا مدیســون گفت کــه از کمیته 
درباره ی استفاده ی بالقوه از دوزهای 
تقویت کننــده دوم در جمعیت های 
مسن در معرض خطر بیماری شدید 

راهنمایی خواسته شده است.
همچنین، عالوه بر افراد دارای نقص 
ایمنی، انتاریو دوز چهارم را به ساکنان 
ارائه  طوالنی مدت  مراقبت  خانه های 
می دهــد. همچنین، ایــن هفته در 
کبک، سالمندان ۸۰ ســاله و باالتر 

واجد شرایط زدن این دوز شده اند.
در همیــن حــال، آدریــان دیکس، 
وزیر بهداشــت بریتیش کلمبیا، روز 
پنجشــنبه، اعالم کرد که استان به 
تقویت کننده های  گســترش  دنبال 
بیشتر به گروه های آسیب پذیر، مانند 
ســاکنان مراقبت های طوالنی مدت، 
اســت و جزئیات آن به زودی منتشر 

خواهد شد.

دوزی دیگر چه فایده ای دارد؟

کارشناســان هشــدار می دهند که 
واکســن های کنونی در برابر سویه ی 

اومیکرون چندان کارامد نیستند.
متیو میلر، استادیار مرکز پژوهش های 
مک مستر،  دانشــگاه  ایمنی شناسی 
می گویــد کــه هــدف از تزریــق 

محافظتی  بازگرداندن  تقویت کننده 
است که به طور طبیعی در طول زمان 

کمرنگ شده است.
او می افزاید که دوزهای تقویت کننده 
دوباره سیستم ایمنی بدن یا پادتن ها 

را فعال می کنند.
میلر می افزاید که شــواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد تقویت کننده ها 
باعث افزایش کوتاه مدت سطح پادتن 
می شــوند که این امــر می تواند به 
جلوگیری از ابتال کمک کند. اما این 
تقویت کننده ها باید به افرادی که در 
معرض باالترین خطر در برابر بیماری 
هســتند، مانند افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند و نیز افراد مسن، 

اختصاص داده شود.

پژوهش ها چه می گویند؟

از دانشمندان می گویند که  شماری 
اطالعات به دست آمده از کارکرد دوز 
تقویت کننده ی دوم محدود است و به 
راستی روشن نیســت که این دوز تا 

اندازه سودمند است.
اســرائیل که با افزایش مــوارد ابتال 
بــه اومیکــرون دوز تقویت کننده را 
در دســترس افراد باالی ۶۰ ســال 
گذاشته بود، دریافته است که میزان 
مرگ ومیر در کســانی کــه این دوز 
چهارم را گرفته اند نسبت به کسانی 

که نگرفته اند کمتر بوده است.
تیم ایوانز، مدیر اجرایــی گروه ویژه 
مصونیــت کووید-1۹، بــا توجه به 
تفاوت های گسترده بین راهبردهای 
واکسن کانادا و اسرائیل، این پرسش را 
درانداخته که یافته های اسرائیل تا چه 

حد برای کانادا اجرایی است.
 دن گرگســون، پزشک بیماری های 
عفونی و میکروب شناس در دانشگاه 
کلگــری، می گویــد کــه اگرچــه 
شــواهد موجود ممکن است چندان 
اقناع کننده نباشند، اما کافی است که 
نشان دهند دوز چهارم بی خطر است.

او می گوید: »خردمندانه این است که 
با ایده ی محافظت از کســانی که در 
معرض بیشترین خطر هستند پیش 

برویم.«

بعد چه خواهد شد؟

وقتی که افــراد در معرض باالترین 
خطر در پوشــش دوز چهــارم قرار 
گرفتند، دانشمندان انتظار دارند که 
دوز چهارم به بزرگســاالن مســن تر 
ســالم نیز زده شــود، اگرچه آنها در 
مورد اینکه کــدام گروه ها باید واجد 
شرایط باشــند، اختالف نظر دارند و 
محدودیت های سنی بین 5۰ تا 75 

سال را پیش می نهند.
با این حال، اتفاق نظر وجود دارد که 
پیشنهاد دادن یک تقویت کننده دوم 
به جوانان کانادایی در آینده ی نزدیک، 
به ویژه زمانی که بسیاری از آنها اولین 
تقویت کننده شان را نزده اند، هنوز زود 

است.
ایوانز، مدیر دانشــکده ی جمعیت و 
می گوید  مک گیل،  جهانی  بهداشت 
که اولویت باید افزایش پوشــش دوز 
سوم باشد. ارقام فدرال نشان می دهند 
که تنها ۴7 درصد از جمعیت واکسن 

تقویت کننده زده اند.
ارل براون، ویروس شــناس و اســتاد 
بازنشســته در دانشگاه اتاوا، می گوید 
که فاصلــه ی زمانی بیــن دوزهای 
تقویت کننده باید دســت کم ۳ تا ۶ 

ماه باشد.
جــدا از این موضــوع، میلر می گوید 
که اگر مــدام به مــردم بگوییم که 
باید تقویت  کننده بزنند، این موضوع 
بی تفاوتی در مردم ایجاد خواهد کرد.

گفتنی اســت کــه در همین حال، 
ســی تی وی، در گزارشی دیگر، خبر 
از افزایــش موارد ابتال بــه کرونا در 
اســتان های آتالنتیک کانــادا و نیز 
سرزمین های شمال غربی داده است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

دودستگی میان کانادایی ها 
بر سر سیاست و کرونا

نظرسنجی  تازه ای نشان می دهد که 
دودستگِی بیشتری میان کانادایی ها 
شــکل گرفته و این امر منجر به بروز 
مشــکالتی مانند کاهــش روابط با 

دوستان یا خانواده شده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، مرکــز پژوهش های 
کاربردی و اجتماعی کانادا در دانشگاه 
ساســکاچوان در نظرسنجی تلفنِی 
سراســری که میان 7 تا 2۴ مارس 
انجــام داد از 1۰11 نفــر، درباره ی 
مسائلی که به بیشترین دودستگی و 
اختالف منجر می شود، پرس وجو کرد.

حدود 75 درصد از پاســخ دهندگان 
گفتند که به زعم آنان جامعه قطبی تر 

شده است.
اذعان  مصاحبه شــوندگان  بیشــتر 
داشــتند که همه گیــری کرونا )72 
درصد( و انتخابات فدرال 2۰21 )7۳ 
درصد( اختالف آفرین ترین موضوعات 

در سالی که گذشت بوده اند.
حدود ۴۰ درصد از پاســخ دهندگان 
نیز گفتند که به دلیل بحث درباره ی 
همه گیری یا سیاست، روابطشان را با 
دوستان یا خانواده شان کاهش داده اند.

جیسون دیزانو، مدیر این تحقیقات، 
می گوید: »از زمان شروع همه گیری، 
در دو ســال گذشته، سخنانی مطرح 
شــده که به دودستگی میان توده ی 

مردم منجر شده است.«
او خاطرنشــان کرده است که به نظر 
پاسخ دهندگان  پاســخ های  می رسد 
تحت تأثیر گرایش سیاسی شان است.

دیزانو گفته اســت که برای مثال، در 
دشت های کانادا یا استان های دشت، 
داده اند  پاسخ  طوری  پاسخ دهندگان 
که بــا سیاســت های محافظه کاران 

همسو بوده است.
این نظرسنجی نشان داد که ساکنان 
دشت های کاناد بیش از هر منطقه ای 
دیگر باور داشته اند که مسائل مربوط 
به مبــارزه با تغییــرات آب و هوایی 
و ممنوعیت ســالح ها باعــث ایجاد 
تفرقه بین کانادایی ها شده است. در 
حالی که، پاسخ دهندگان در کانادای 
مرکزی ممنوعیت سالح را موضوعی 

اختالف افکن نمی دانسته اند.
دیزانــو می  گوید که سیاســت های 
هویت بخشــی فراوانــی را در کانادا 
شاهدیم که در ایاالت متحده، به ویژه 
در پنج تا شــش سال گذشته، شکل 
گرفته اند و اکنون شاهد انتقال آنها به 

کانادا هستیم و این دردسرساز است.
گفتنی است، پاسخ دهندگان کبکی، 
بیشتر از سایر مناطق، معتقد بودند که 
جامعه کمتر قطبی شده است. دیزانو 
این نتیجه را به دیدگاه های میانه روتر 

یا لیبرال تر نسبت می  دهد.

کبکی هایی که در این نظرســنجی 
شــرکت کردند همچنین گفتند که 
کمتر از مردم غــرب کانادا، از جمله 
بریتیــش کلمبیا، به دلیــل تفاوت 
دیدگاه ها، ارتباط خود را با دوستان یا 

اعضای خانواده کاهش می دهند.
»متأســفانه  می افزایــد:  دیزانــو 
سیاستمدارانی از این تقسیم بندی ها 
برای منافع سیاسی سود می برند، در 
حالی که این رهبران باید در پی وصل 

کردن باشند نه فصل کردن«.
هنگامی که پای اتحاد کانادایی ها به 
میان  آید، پاسخ دهندگان گفتند که 
کمک های بیــن المللی )55 درصد( 
و افزایش تنوع قومیتی )5۳ درصد( 
مسائلی اند که آنها را گرد هم می آورد.

درخواست تحقیق درباره خدمات غیراستاندارد 
هتل های ویژه قرنطینه در کانادا

مداد- به گزارش نشنال پست، گزارش حسابرس کل کانادا نشان می دهد 
بیش از هزار نفری که سال گذشته آزمایش کووید مثبت داشتند، هرگز 

توسط آژانس بهداشت عمومی کانادا )PHAC( شناسایی نشدند.
کارن هوگان، حسابرس کل، روز سه شنبه در مقابل یک کمیته پارلمانی 
حاضر شــد تا درباره گزارشی که در ماه دســامبر منتشر کرد، توضیح 
دهد. طبق این گزارش، با وجود اینکه دولت ردیابی مســافران ورودی را 
بهبود بخشیده اســت، هنوز هیچ اطالعاتی در مورد اینکه آیا یک سوم 

کانادایی های بازگشته، از قوانین قرنطینه پیروی می کنند یا خیر، ندارد.
زمانی که کانادا برای اولین بار قرنطینه هتل ها را ایجاد کرد، گزارش های 
گسترده ای مبنی بر این موضوع منتشر شد که برخی از هتل ها، آمادگی 
خوبی نداشته و غذا یا سایر ملزومات مورد نیاز را به مسافرانی که منتظر 
نتیجه آزمایش کووید-1۹ خود هستند، ارائه نمی کردند. همچنین طی 
این مدت، دو مورد تجاوز جنســی در این رابطه گزارش شده بود. البته 
نباید مسائل کوچک تری همچون در دسترس نبودن پوشک برای نوزادان 

را نیز نادیده گرفت.
نمایندگان اپوزیســیون در نظر دارند حسابرس کل را به بررسی بیشتر 
موارد مرتبط با غربالگری کووید-1۹ در مرزها و قرنطینه هتل ها در کانادا 

ترغیب کنند.
رئیس آژانس بهداشت عمومی کانادا اعالم کرد به دنبال راه های دیگری 
برای اجرای قرنطینه در آینده هســتند، اما هنوز جزئیات بیشتر در این 

زمینه، مشخص نشده است.
در حال حاضر کانادا بیشتر محدودیت های سفر مرتبط با کووید را برای 
مسافران واکسینه شده حذف کرده است. بر این اساس برنامه قرنطینه هتل 
حذف شــده و فقط مسافرانی که واکسینه نشده اند باید آزمایش شده و تا 
دریافت نتیجه منفی قرنطینه شوند. البته مسافران فوق می توانند این کار 

را در خانه انجام دهند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

2020 HYUNDAI KONA2019 Kia Sportage LX AWD 2018 MERCEDES CLA 250 2016 HONDA HR-V LX AWD

NOW: $28,899
27,000 km

Was: $30,699

 Stk#H22583A 33,000 km  Stk#B22013
NOW: $43,356

58,000 km

Was: $45,156
NOW: $25,980

45,000 km

Was: $27,780
NOW:$25,566

42,000 km

Was:$27,366

2018 KIA STINGER GT AWD

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

Was: $35,452

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا
امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه

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

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,695 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.99%

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

WinterI
Sales Event

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from
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None
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

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

Was: $27,188

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

49,000 km

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

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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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 ♦
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Boxing
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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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◊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 
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease 
rate of 0.99%/4.99%/4.99%/3.99%. Total lease obligation is $9,651/$19,222/$14,912/$12,337. Weekly lease payment of $62/$80/$65/$55 for a 36/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$2,495/$1,295/$895 and first monthly 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate 
Intense Blue with Tech package is $43,857/$35,957/$30,557. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence 
fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes 
freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for 
complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present 
their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete 
details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

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

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

2022 TUCSON

for 48 months with $2,495 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly $ 80
at 4.99%

2022 KONA

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,295 down◊

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

Lease the Essential manual for: 

weekly 

weekly 

$ 65

$ 55

at 4.99%

at 3.99%

Best Mid-Size Utility Vehicle 
in Canada for 2022

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %Hyundai
Advantage

Sales Event

[  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
10.5" x 20.79"
None

1018
Hyundai
Hyundai Advantage
Newspaper
Master

None

None

Russell Grant

Linda White

Ravi Ramnarace

Jessica Hallman

Hyundai Sans Text (Regular, Bold, Medium), Arial (Regular), Hyund-
ai Sans Head (Medium)

Master - WZ None

MARHUA_WZMASTER_EN.indd

MARHUA_WZMASTER_EN

Revision date: 3-1-2022 9:19 AM 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:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

آیا ناتوانی سیستم درمانی کانادا ، 
دلیل اصلی طوالنی شدن

 دوره محدودیت های کووید 
در سطح کشور بود؟

ایرونیا- در هفته دوم دسامبر 2۰1۹، 
زمانی که به طور رسمی اولین موارد 
کووید-1۹ در ووهان چین ظاهر شد، 
بیمارستان های سراسر کانادا عمال در 

شرایط بحرانی قرار داشتند.
یــو   ســی  آی  بخــش  ظرفیــت 
بیمارســتانهای اصلــی در بریتیش 
کلمبیا ۹5.۶ درصد، انتاریو ۹۸ درصد 
و آلبرتــا ۹۳ درصد پر شــده بود. در 
کبــک،۹۰.۹ ظرفیت تخــت ها  در 
بخش آی ســی یود پر بود. بیش از 
ده پزشــک مراقبت های ویژه که در 
هفت استان مختلف کار می کنند به 
 ICU روزنامه گلوب اند میل گفته اند
آنها در مواقع غیرهمه گیری مرتباً با 
تمام ظرفیت و  یا بیش از ظرفیت کار 

می کرد.
از  قبــل  مدت هــا  همچنیــن 
بخشــهای  همه گیری،ســایر 
بیمارستان های کانادا  دائما با ظرفیت 

کامل یا باالتر از آن کار می کردند.
چیــدن تخــت هــا در راهروهــا ، 
انتظارطوالنی برای جراحی ویا حتی 
معاینه شدن در اتاق اورژانس، کمبود 
پرستار و پزشکان مراقبت های اولیه، 
بــروز فاجعه برای بیمار در پی انتظار 
طوالنــی مدت برای عمــل جراحی 
،تمام  اینها بیش از 2۰ ســال است 
که مشکالت اصلی مراجعان به شمار 
مــی آینــد و دیگر اتفاق عــادی در 

بیمارستانها محسوب می شوند.
بنابراین، طبیعی است وقتی  بخش 
کوچکی از بیمــاران کووید-1۹  نیاز 
به بســتری شــدن در بیمارســتان 
دارند، بیمارســتان های کانادا توانایی 
کمی برای جــذب آن ها داشــته  و 
سیاســتمداران را مجبور می کند تا 

برخی از سخت ترین محدودیت ها و 
اقدامات بهداشت عمومی را در جهان 
اعمال کنندتا شاید از شمار این گونه 

بیماران نیازمند کاسته شود.
نباید فراموش کنیم وقتی همه گیری 
در نهایت به پایان می رســد، بحران 
ظرفیــت همچنــان وجــود دارد و 
متاســفانه انتظار مــی رود که بدتر 
شــود ؛چرا که نرخ امید به زندگی در 
حال افزایش است و افراد بیشتری با 
بیماری های مزمن زندگی می کنند.

ده ها کارشناس امور درمانی معتقدند 
راه حل فقط اضافــه کردن کارکنان 
بیشــتر یا ســاخت بیمارستان های 
بیشتر نیســت، بلکه مشکل در نحوه 
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سازماندهی سیستم و پرداخت هزینه 
ها است.

به باور آنها برای حل مشکل ظرفیت 
کشــور، رهبــران بایــد در نهایت با 
مشکالت عمیق در ساختار مراقبت 

های بهداشتی کانادا مقابله کنند.
ســرینیواس مورتی، پزشک مراقبت 
های ویژه کودکان در بریتیش کلمبیا 
در این زمینه گفت: »مشکل سیستم 
مراقبت های بهداشتی کانادا این است 
که در واقع یک سیستم نیست، بلکه 
مجموعه ای از ده ها سیستم مختلف 

است.
مراقبت های بهداشتی یک مسئولیت 
استانی است، بنابراین کانادا 1۳ مدل 

استانی و منطقه ای دارد.
در هر یک از این 1۳ مدل، سیســتم 
های مبتنی بر بیمارستان و سیستم 
هــای منطقه ای وجــود دارد. دکتر 
مورتی توضیح می دهد  سیستم های 
مراقبــت داروخانــه، سیســتم های 
مراقبت اولیه، سیســتم های مراقبت 
طوالنی مــدت گوناگونی وجود دارند 
و هــر کدام بــا کارکنــان، بودجه و 
ساختارهای مدیریتی خود عمل می 

کنند.
کشــور در ســال 2۰1۹) قبــل از 
همه گیــری( 2۶7 میلیارد دالر برای 
مراقبت های بهداشــتی هزینه کرد و 
بر اســاس ارقام جدیدی که توسط 

موسسه کانادایی اطالعات بهداشتی 
)CIHI( منتشر شــده ،میزان این 
بودجه ســال گذشته ۳۰۸ میلیارد 

دالر بود.
با وجود اختصاص این بودجه قابل 
توجه ، مدل تأمین مالی سیستم در 
سطح کشور اصال درست کار نمی 
کند . اکثر پزشکان برای بیمارستان 
هــا کار نمی کننــد. آنها صاحبان 
مشاغل کوچک و مستقل هستند 
که بر اساس بیمارانی که ویزیت می 

کنند به دولت فاکتور می دهند.
بودجه بیمارســتان هــا پیچیده و 
متنوع است ولی بودجه آنها مانند 
پزشــکان با حجم باال تامین نمی 
شود. نکته مهم اینجاست که از هیچ 
پزشکی در این سیستم برای سالم 
نگه داشتن جمعیت و ارائه سرویس 
خوب تقدیر نمی شود  و مشوق ها 
برای مراقبت با کیفیت باالتراز بیمار 
در بیمارســتان یا وجود ندارد و یا 

خیلی کم است .
رابرت فاولر، پزشــک بیمارســتان 
Sunnybrook تورنتــو و رئیــس 
 Canadian ســازمان تحقیقاتــی
گفــت:   ،Critical Care Trials
واحدهــای  ایــده آل،  حالــت  در 
مراقبت های ویژه بایــد نهایتا ۸۰ 
درصد پر باشــند، که تعادلی بین 
ایجاد  انعطاف پذیــری  و  کارایــی 

می کند. اما حفظ این “ظرفیت” اضافی 
برای بیمارستانها گران است.

“ظرفیــت”؛ فقط وجود یــک تخت و 
امکانات پزشــکی همران آن به صورت 
فیزیکی نیست بلکه پرسنل مورد نیاز 
برای آن تخت هم را شــامل می شود و 

همگی هزینه زا هستند.
طی سالهای گذشته ، بیمارستان هایی که 
با کمبود نقدینگی مواجه بودند، تخت ها 
را بــه عنوان راهی برای صرفه جویی در 
تعداد کارکنان کاهش دادند. این کاهش 
ها باعث شــد “ظرفیت” بیمارســتانی 
کانادا در بین کشورهای توسعه یافته در 

پایین ترین میزان باشد.
داده های سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه نشان می دهد که تا سال 2۰1۹، 
کانادا تنها 1.۹7 تخت آی ســی یو  به 
ازای هــر 1۰۰۰ نفر داشــت. آن را با 
اسپانیا )2.۴۸(، ایتالیا )2.۶(، فرانسه )۳( 
و آلمان )5.۹5( یا ایاالت متحده مقایسه 
کنید که در ســال 2۰1۸ دارای 2.۴۶ 

تخت بودند.
کانادا در پیشــگیری از مــرگ و میر 
ناشــی از کووید-1۹ عملکرد نســبتاً 
خوبی داشته است)همه کشورهای فوق 
وضعیت بدتری داشــته اند ( اما  نباید 
فرامــوش کنیم کانادایی هــا، به ویژه 
آنهایی که در انتاریو و کبک هســتند،  
با برخی از سختگیرانه ترین و طوالنی 

ترین محدودیتها  زندگی کرده اند.
سال گذشته، صندوق مشترک المنافع 
مســتقر در ایــاالت متحــده عملکرد 
سیســتم مراقبت های بهداشــتی 11 
کشور پردرآمد را تجزیه و تحلیل کرد. 
کانادا به دلیل عملکرد ضعیف در زمینه 
هایی مانند دسترسی به مراقبت، برابری 
و نتایج سالمت، رتبه دوم تا آخر را دارد 

)فقط از ایاالت متحده جلوتر است(.
کمبود بودجه دلیل عملکرد ضعیف ما 
نیست. قبل از همه گیری، کانادا حدود 
12 درصد از تولید ناخالص داخلی خود 
را صرف مراقبت های بهداشتی می کرد 
که مطابق با سایر سیستم های جهانی 
است. دکتر مورتی می گوید کانادایی ها 
برای این دالرها ارزش کمتری دریافت 

می کنند.

کانادا بیش از هزار میلیارد دالر 
بدهکار است

پرژن میرور- کانادا بیــش از 1.1 تریلیون دالر یا به عبارت دیگر بیش 
از هزار و صد میلیارد دالر بدهی دارد و روزانه ۴۰۰ میلیون دالر به این 

میزان بدهی اضافه می شود.
 فرانکو ترازانو، رییس فدراسیون مالیات دهندگان کانادایی گفته است: “ 
تصور یک بدهی هزار میلیارد دالری برای بسیاری از ما مشکل است، اما 
می دانیم که مشاهده یک صورتحساب حقیقی چگونه است و این دقیقاً 
همان چیزی اســت که بدهی ملی به مردم کانادا نشان می دهد. بدهی 
ملی کانادا به بیش از هزار میلیارد دالر رســیده و هر روز ۴۰۰ میلیون 

دالر به آن اضافه می شود.“
فدراسیون مالیات دهندگان کانادایی گفته است که بدهی ملی کانادا به 
طور دقیق روزانه ۳۹1 میلیــون و 5۰۰ هزار دالر یا ۴5۳1 دالر در هر 
ثانیه افزایش می یابد. بر همین اساس سهم هر یک از مردم کانادا از بدهی 
دولت فدرال حدود ۳۰ هزار و ۸۰۰ دالر است. دفتر بودجه پارلمانی اعالم 
کرده است که پیش بینی می شود بدهی فدرال تا سال 2۰7۰ متعادل 
نشود. فرانکو ترازانو در ادامه صحبت های خود گفت: “ زمان آن رسیده 
است که نخست وزیر، جاستین ترودو استقراض هنگفت دولت خود را 
مهار کند و به مالیات دهندگان برنامــه ای برای متعادل کردن بودجه 
ارائــه دهد.“  وی در پایان گفت: “ بودجه متعادل به معنی بدهی کمتر 
برای بازپرداخت توسط نسل های آینده کانادایی، اتالف کمتر پول برای 

هزینه های بهره و افزایش مالیات کمتر خواهد بود.“
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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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مشاوره اولیه رایگان

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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مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

اینترنت پرسرعت ۲۰ دالری برای 
سالمندان و خانواده های کم درآمد

به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، دولت فدرال کانادا اعالم کرد 
خانواده ها و سالمندان با درآمد پائین 
به اینترنت پرسرعت ارزان 2۰ دالر در 

ماه دسترسی خواهند داشت.
این طرح تابستان گذشته تحت عنوان 
»پیونــد خانواده ها« برای صدها هزار 
خانواده با درآمــد پائین که حداکثر 
مبلغ »کمک هزینه کودک« را دریافت 
می کنند ارائه شــد امــا ازاین پس به 
سالمندانی هم که حداکثر مبلغ طرح 
»مکمل درآمد تضمینی« را دریافت 

می کنند، بسط داده خواهد شد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر نوآوری، 
علم و صنعت، کمال خــرا وزیر امور 
ســالمندان و گادی هاچینگــز وزیر 
توسعه اقتصادی روستایی کانادا، روز 
دوشنبه از راه اندازی مرحله دوم طرح 

»پیوند خانواده ها« خبر دادند.
افراد و خانواده هایی که مشمول این 
خدمات می شــوند، نامه ای شــامل 
یک کد خــاص از طرف دولت فدرال 
دریافــت می کنند که بــه آنها اجازه 
خواهد داد درخواســت خــود را به 
شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی 
در منطقــه خود )چه شــهری و چه 

روستایی( ارائه دهند.
پرســرعت  اینترنتــی  خدمــات 
مقرون به صرفه با مشارکت 1۴ شرکت 
اینترنتی در سرتاسر کشور ارائه خواهد 

شد که تلوس، بل، راجرز، ویدئوترون و 
برخی شرکت های کوچک تر از جمله 
ساســکتل یا تی بایتــل از آن جمله 

هستند.
یک منبع آگاه در دولت ترودو گفت 
این طرح حمایتی هیچ هزینه ای برای 
دولت فدرال کانــادا ندارد چرا که بر 
مبنای ابتکار شرکت های ارائه دهنده 

خدمات اینترنتی تهیه شده است.
ابتکار »پیوند خانواده ها« در راستای 
راهبرد دولت فدرال در زمینه توسعه 
ارتباطات ارائه شده است. هدف از این 
امکان دسترسی  راهبرد فراهم کردن 
به اینترنت برای همــه کانادایی ها با 
سرعت حداقل 5۰ مگابیت در ثانیه 
دانلود و حداقل 1۰ مگابیت در ثانیه 
آپلود است. در مرحله دوم اجرای این 
ابتکار، اینترنت و خدمات دسترسی به 
شبکه نیز برای افراد واجد شرایط ارتقا 

پیدا می کند.
اطالعات منتشــر شده توسط آژانس 
درآمد کانادا حاکی از آن اســت که 
بیش از ۸۰۰ هــزار خانواده کانادایی 
واجد شــرایط دریافت این خدمات 

اینترنتی هستند.
گفتنی است دولت فدرال کانادا قول 
داده است تا ســال 2۰2۶ دست کم 
۹۸ درصد کانادایی ها و تا سال 2۰۳۰ 
همه شهروندان را به اینترنت پرسرعت 

متصل کند.

مهاجران چگونه تحت تاثیر تغییرات اقتصادی کانادا هستند؟
به طورکلی، چشم انداز اقتصادِی کانادا 
طی چند ســال آینده نشــانگر یک 
رشــد قوی است که طبیعتا همراه با 
ایجاد فرصت های شغلی بسیار برای 

تازه واردان خواهد بود.
در آغاز پاندمی، مهاجرانی که در پنج 
ســال قبل از کووید1۹ به این کشور 
آمده بودند، مشکل بیکاری بیشتری 
نسبت نیروی کاری که متولد کانادا 

هستند، تجربه کردند.
این روند در طول دوره پاندمی، تغییر 
کرد. به طوری که از آغاز ســال 2۰22 
تا کنون در سه ماهه نخست سال نرخ 
اشــتغال برای مهاجرین تازه واردان، 
دارای 7 درصد رشد است که باالتر از 
میانگین نرخ بیکارِی مهاجرینی است 
که در پنج ســال قبل از پاندمی وارد 

کانادا شده بودند.
 Mark ِدزمــو  مــارک  آقــای 
Desomeaux، اقتصــاددان ارشــِد 
بانک اسکوشــیا می گوید: »مهاجران 
قبل از دوره پاندمی با تنزل قابل توجه 
نرخ اشــتغال در تمام سطوح کاری 
روبــرو بودند، به طوری کــه از آغاز 
سال 2۰22 تا کنون، به رشد متقابل 
و سریع تغییر مسیر داد. رشد سریع 
اشــتغال مهاجرین از نرخ استخدام 
کارگران متولد کانادا پیشه گرفت به 
طوری که تعــداد کارگران مهاجر در 
حال حاضر بســیار باالتر از تعدادی 
هست که پیش از پاندمی به استخدام 

درآمده بودند.«
وی انتظار دارد که تغییر ایجاد شده 
ادامــه یابــد و این را نشــانه مثبتی 
برای رشــد شغلی مهاجران در آینده 

می بیند.
از طرفــی او نگرانی زیادی از رشــد 
ســریع کمبود نیروی کار در تمامی 
صنایع کانــادا دارد و از طرفی دیگر 
کمبود نیروی کار را یک خطر جدی 
برای رشــد اقتصادی هنگام بازیابی 

پس از کووید1۹ می داند.

کنترل رشــد ســریع کمبود نیروی 
کار، بخصوص در زمان بازیابی پس از 
کووید حتی با اضافه نمودن ساعات 
کاری برای تولید بیشــتِر کارفرمایان 
در صنایع مختلف، از دیدگاه منطقی 
و علمی میسر نیست زیرا کارفرمایان 
نه تنها با کمبود نیروی کار ساده بلکه 
در تمامی صنایع به میزان قابل توجهی 
با کمبود متخصصین ماهر و نیمه ماهر 
و مدیران نیز روبرو هســتند و بدین 
دلیل، با رشــد اقتصادی محدود و یا 
حتی رشد منفی مواجه هستند. تنها 
روش مبارزه با این مشکل برای کانادا 
پذیرش مهاجرین بیشتر است تا بتواند 
حداقل نسبت پذیرش مهاجرین را در 
ســال به میانگین 1٪ جمعیت کل 

کانادا برساند.
 بــر اســاس آخریــن نظرخواهــی 
انجام شــده از کارفرمایان، فدراسیون 
اعالم  کانادا،  مستقل  کسب وکارهای 
نمــود، حداقل نیمــی از آنان اظهار 
داشــتند که کمبود نیروی کار ماهر 

و نیمه ماهر آنان را عقب نگه داشــته 
است.

مارک ِدزمو همچنین گفته است که 
کانادا حدود ۹1۳ هزار شغل خالی در 
سه ماهه سوم سال 2۰21 داشت. این 
رقم برای سه ماهه آخر سال، تا کنون 
باالترین رقم ثبت شده در تاریخ کانادا 
محسوب می گردد. وی اضافه نمود به 
طور معمول، کمبود نیروی کار اتفاقی 
است که بعد از یک دوره رشد گسترده 
اقتصادی در یک کشور ظاهر می شود. 
درحالی که ما با این بازار کارِ محتاج به 
نیرو، در اوایل چرخه اقتصادی پس از 

پاندمیک، روبرو هستیم. 
وی افــزود نه تنهــا هیچ بخشــی از 
صنایع، از این مشکل مصون نیست، 
بلکه برخــی از بخش ها چالش های 
بیشتری را تجربه می کنند. هم اکنون 
دولت های اســتانی شــاهد شرایط 
دشــوارتری در صنایع پــر اهمیتی 
همانند صنایع ساخت وســاز، صنایع 
غذایی، تکنولوژی، اطالعات و فناوری، 

امور مالــی و ســایر بخش هایی که 
ارتباط نزدیکی با توانایی های نیروی 

انسانی دارند، است.
مارک ِدزمو به عنوان یک اقتصاددان 
معتقد اســت که بخشــی از کمبود 
نیــروی کار به دلیل تعطیلی صنایع 
پراهمیــت و اساســی در بلندمدت 
برای کنترل شــیوع کووید1۹ است. 
پاندمی موجب شــد تا برخی حرفه 
خود را تغییر دهند برخی تصمیم به 
ادامه تحصیل و یا نقل مکان گرفتند. 
مسلم است که قبل از پاندمیک هم 
ما با کمبود نیرو بخصوص در زمینه 
تکنولــوژی و اطالعــات فنــاوری و 
ساخت وســاز به میزان باالیی بودیم 
ولی بدیهی است که نیروی کار جوان 
در داخل کشــور برای حرکت چرخه 

اقتصادی ما کافی نیست. 
کانادا بــرای مقابله با ایــن چالش، 
چاره ای به  جز افزایــش در پذیرش 

مهاجریِن بیشتر ندارد.
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ParkLivingByAnthem.comThis is not an offering for sale, as an offering can only be made after the filing of a disclosure statement, 
and only in jurisdictions where qualified in accordance with applicable local laws. E.&O.E.
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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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Concord Pacific Burnaby Sales Centre
4750 Kingsway, Burnaby

PHONE: 604 435 1383

ConcordOasis.com

*All illustrations reflect the artist’s interpretation of the project and do not take into account the neighbouring buildings, physical structures, streets and landscape. The developer reserves the right to make modifications, substitutions, change 
brands, sizes, colours, layouts, materials, ceiling heights, features & finishes and other specifications without prior notification. This is not an o�ering for sale. Any such o�er may only be made with the applicable disclosure statement and agreement 
of purchase and sale. Concord Brentwood (Oasis)  Limited Partnership. E & O.E.

REGISTER NOW 

OPEN DAILY: 11:00AM - 5:00PM

WEST TOWER FIRST RELEASE
SOLD OUT!

REGISTER FOR 
EAST TOWER 
TODAY!

منزل شما. بهشت شما.
 Oasis واقع در Concord Brentwood دومین فاز از پروژه عظیم مجموعه 

Concord Brentwood مى باشد.  واحه اى پنهان در قلب محله پر جنب 
و جوش  Brentwood که  در  عین حال با داشتن امکانات رفاهى هتل هاى 

تفریحى، به فروشگاه ها، پارکها و .... نیز به آسانى دسترسى دارد. با قرار گرفتن در چند 
قدمى   Brentwood Town Centre و امکانات مختلف نقلیه Oasis واقع در 

Concord Brentwood آمیزه اى از زندگى شهرى توام با آرامش بهشتى است.

به کلوب Oasis خوش آمدید
بیش از 3۰ هزار اسکورفیت امکانات رفاهى، شامل استخر سرپوشیده همراه با سونا 
و اتاق بخار، بولینگ، سالن ورزش، زمین اسکواش، اتاق دوچرخه، و فضاى بى نظیر 
بیرونى براى آفتاب گرفتن. آسوده باشید و براى بهره گیرى از این امکانات با مدیر 

مجموعه رفاهى مستقر در البى زیباى ساختمان براى رزرو جا تماس بگیرید.
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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

کالهبرداری های رایج
 از تازه واردان به کانادا

کالهبرداران هر ساله میلیون ها دالر 
به کانادایی ها ضرر می زنند. روش های 
پیشــرفته تر  تدریج  به  کالهبرداری 
حتــی  و  می شــود  پیچیده تــر  و 
نیز ممکن  قدیمی تر  کانادایی هــای 
است به راحتی فریب کالهبرداران را 

بخورند.
در ایــن میان، کار برای تــازه واردان 
به کانادا به مراتب دشــواتر اســت. 
کســانی که با هزار امید و آرزو، برای 
ادامه تحصیل یا زندگــی وارد کانادا 
در دســترس  می شــوند، طعمه ای 
برای کالهبرداران حرفه ای به شــمار 

می روند.
مهاجرت  وزارت  رســمی  وب سایت 
کانــادا چندین نمونــه از رایج ترین 
شیوه های کالهبرداری از تازه واردان به 
کانادا و نیز راه های شناسایی و واکنش 
به آنها را معرفی کرده اســت. ترجمه 

فارسی این مطلب را بخوانید.
وقتی تازه وارد کانادا می شوید، شاید 
با الگوی کار شرکت ها یا سازمان های 
دولتی کشور آشنا نباشید. به عنوان 
یــک فرد مقیم در کانادا، بر اســاس 
قانون، یک ســری حقوق و آزادی ها 

دارد.
در ادامه به بررسی برخی از رایج ترین 
تازه واردان  از  کالهبرداری  شیوه های 
در کانادا می پردازیم. با آگاهی از این 
موارد، در صورت روبرو شــدن با این 
موقعیت ها، می توانید واکنش درستی 

نشان دهید.

افرادی که خودشان را کارمند دولت 
کانادا معرفی می کنند

چه اتفاقی می افتد: یک نفر با شــما 
تمــاس گرفته و وانمــود می کند از 
ســوی یک ســازمان دولتی تماس 
گرفته است. این دسته از کالهبرداران 
معموال با گفتن اینکه کاری غیرقانونی 

انجــام داده اید )مثال یــک بخش از 
فرآینــد قانونی را انجــام نداده اید( و 
اینکه به دولت بدهی دارید، شــما را 
می ترسانند. تماس گیرنده ممکن است 
به شما بگوید در صورت عدم پرداخت 
سریع مبلغ اعالم شده، ممکن است 
مجوز اقامت تان را از دســت داده و یا 
حتی به کشور مبدا بازگردانده شوید 
)دیپورت شوید(. تماس گیرنده حتی 
ممکن است تهدیداتی درباره اعضای 

خانواده یا خانه مخاطب را بیان کند.
موارد مهمی که باید به یاد داشــته 

باشید:

* وزارت مهاجــرت، پناهجویــان و 
شــهروندی کانــادا )IRCC( هرگز 

اقدامات زیر را انجام نمی دهد:
- تماس تلفنی برای دریافت کارمزد 

یا جریمه مالی
- استفاده از لحن خشن یا تهدید به 

بازداشت یا دیپورت
- تهدید به آسیب زدن با شما یا یکی 
از اعضای خانواده یا آسیب به خانه یا 

اموال شما
- تماس تلفنی برای دریافت اطالعات 
فردی )به جز بــرای تائید اطالعاتی 
که قبال در اختیار این ســازمان قرار 

داده اید(
- تمــاس تلفنی برای درخواســت 

اطالعات مالی
- فشار آوردن برای پرداخت سریع

- درخواســت بــرای پرداخــت بــا 
 credit( کارت های اعتبار پیش خرید
 Western( وسترن یونیون ،)cards
 Money( گــرام  مانــی   ،)Union
Gram(، کارت هدیه یا سرویس های 

مشابه
- اطالع به پلیس برای دستگیری شما 

به دلیل پرداخت نکردن کارمزدها
 اگــر مطمئــن نیســتید کــه آیا 

تماس گیرنده واقعا از وزارت مهاجرت 
کانادا زنگ می زند یا خیر، اقدامات زیر 

را انجام دهید:
- از او بخواهید خود را معرفی کند و 

سپس تماس را قطع کنید.
- بــه مرکز تمــاس وزارت مهاجرت 
زنگ بزنید و اطمینان یابید که تماس 
دریافتی تان جعلی نبوده است. )مرکز 

تماس وزارت مهاجرت(
- اگر تماس دریافتی تان جعلی بود، 
ماجرا را به مرکز ضــد کالهبرداری 

کانادا اطالع دهید.
- اگر قربانی کالهبرداری شــدید و 
پولی را از دســت دادید، موضوع را به 

پلیس محلی گزارش دهید.

* اگر تماس تلفنی مشکوکی درباره 
مالیات دریافت کردید:

- پس از دریافــت نام تماس گیرنده، 
گوشــی را بگذارید و با شــماره اداره 
مالیات  کانــادا )1۸۰۰۹5۹۸2۸1( 
تماس بگیرید و درست بودن تماس 

را چک کنید.
- اگر تماس دریافتی تان جعلی بود، 
ماجرا را به مرکز ضــد کالهبرداری 

کانادا اطالع دهید.
- اگر قربانی کالهبرداری شــدید و 
پولی را از دســت دادید، موضوع را به 

پلیس محلی گزارش دهید.
نکته مهم: شاید شماره تماس گیرنده 
که روی گوشــی تان ظاهرا می شود، 
واقعی جلوه کند. اما مراقب باشــید 
از  کالهبــرداران  نخوریــد!  گــول 
فناوری های جدیدی استفاده می کنند 
تا شــماره تلفن واقعی خود را پنهان 
کرده و شماره ای دیگر را به جای آن 

نمایش دهند.

 

ایمیل های جعلی

چه اتفاقی روی می دهد؟ شاید ایمیل 
دریافت کنید که در آن، فرســتنده 
سعی می کند شما را به سرمایه گذاری 
یا دادن اطالعات شخصی یا گذرواژه 
مربوط به حســاب بانکی تان تشویق 

کند.
چــه کار کنیم؟ ایمیــل دریافتی را 
پاک کنید. دقت داشــته باشید که 

ســرمایه گذاران جــدی، هرگز برای 
افرادی که نمی شناسند، ایمیل انبوه 

نمی فرستند.
برخی ایمیل های دریافتــی از افراد 
ناشــناس، ممکن است شــما را به 
وب ســایتی دیگر هدایت کرده و در 
آنجا، از شما درخواست شود اطالعات 
شــخصی تان را وارد کنیــد. مراقب 
باشــید. هرگز  ایمیل هایی  چنیــن 
اطالعات شخصی تان را ندهید، مگر 
اینکه بدانید طرف مقابل تان کیست 
و وب سایت مورد نظر از امنیت کافی 

برخوردار است.
اگر چنین ایمیلــی دریافت کردید، 
روی هیچ لینکی کلیک نکنید و هیچ 
اطالعاتی درباره خودتان ندهید. اگر 
درباره فرســتنده ایمیل تردیدهایی 
داشــتید، حتما به بررســی هویت 

فرستنده بپردازید.

ویروس یابی کالهبردانه

چه اتفاقی روی می دهد: تماس تلفنی 
یا ایمیلی دریافت می کنید که به شما 
می گوید کامپیوترتان به یک ویروس 

آلوده است. تماس گیرنده یا فرستنده 
ایمیل به شــما پیشنهاد می کند که 
می تواند ویــروس را از کامپیوترتان 
حذف کند. در گام بعد، سعی می کند 
پسورد کامپیوتر یا اطالعات شخصی 

دیگری از شما بگیرد.
چــه کار کنیم؟ هرگز به کســی که 
برای کمک با شــما تمــاس گرفته، 
بــه کامپیوترتان دسترســی ندهید. 
کامپیوترتــان را بــرای تعمیر فقط 
به یک فروشــگاه معتبر بســپارید. 
همچنین نرم افزار آنتی ویروس را نیز 
باید از فروشگاهی مورد اعتماد تهیه 

کنید.

 جوایز جعلی

چه اتفاقی می افتد؟ اگر تماس تلفنی 
یا پیامکی داشتید که به شما می گوید 
برنده جایزه شده اید، ولی اصال در آن 
رقابت شــرکت نکرده باشید، تماس 
صورت گرفتــه احتماال کالهبردارانه 

است.
چه کار کنیم؟ اگر پیامکی از ســوی 
یک غریبه دریافت کردید که حاوی 
لینکی است که شــما را به تکمیل 
فرمی بــرای وارد کــردن اطالعات 
شخصی هدایت می کند، این پیامک 
را پاک کنید. هرگــز اطالعات تان را 

وارد چنین فرم هایی نکنید.
اگر در متــن پیامک آمده که عبارت 
»STOP« یــا »NO« را وارد کنید 
تا دیگر پیامک های مشــابه دریافت 
نکنید، این پیامک را پاک کنید. هرگز 
آن را پاسخ ندهید. کالهبرداران از این 
روش برای اطمینان از اینکه شــماره 
استفاده  اســت  تلفن مخاطب، فعال 
می کنند. پیامک را به شماره 772۶ 
فوروارد کنیــد. به این ترتیب، اپراتور 
تلفن شما، پیامک های بعدی از این 
فرستنده را دیگر برایتان نمی فرستد. 
اگر فکر می کنید پیامک کالهبردارانه 
نیست، بررسی کنید که لینک موجود 
در آن، شــما را به وبســایتی معتبر 

هدایت می کند.

منبع؛ نشریه مداد
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اطالعیه سازمان ها  و نهادهاي سیاسي  و 
اجتماعي و فرهنگی

شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

اهدای بورسیه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران به دانشجویان

 بنیاد کانادا و ایران همانند سالیان گذشته آمادگی خود را برای اهدای کمک 
هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط اعالم میکند.

 از کلیه متقاضیان دعوت میشود فرم های مرتبط را از وبسایت بنیاد دانلود 
کرده و تا  تاریخ 15 ماه جون 2۰22 ارسال نمایند. پرونده های ناقص مورد 

ارزیابی قرار نمی گیرند. برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 1۹77-۸۰۰- ۶۰۴  تماس گرفته و پیام خود را بگذارید 

 تا با شما تماس گرفته شود.ضمنا میتوانید پیام خود را با ایمیل
 به admin@cif-bc.com  ارسال دارید.

آدرس پستی  وتارنمای بنیاد کانادا و ایران عبارتند از:
  PO Box 91231, West Vancouver, BC, V7V

Website:www.cif-bc.com 

بنیاد کانادا و ایران برگزارمی کند   

یک روز شاد بامشارکت هنرمندان هم وطن آقایان:
سهند نوازنده تار و سه تار ، وپارسا نوازنده پیانو

زمان یکشنبه 1۰ اپریل ازساعت 2:۳۰ الی 5 عصر
مکان: شماره 1۴5خیابان یکم غربی نورت ونکوور

کامیونیتی سنتر جان برایت ویت 
برای کسب اطالع بیشتر در مورداین برنامه با تلفن ۶۰۶-۸۰۰-1۹77 

تماس حاصل فرمایید ویا پیام خود را به ایمیل بنیاد
 admin@cif-bc.com ازسال نماید.

شاید فکرش را هم نکنید که در پلیس 
تورنتو، ایرانی ها حضور فعال دارند و 
اتفاقا زنان ایرانــی هم در پلیس این 
منطقه نقش مهمــی ایفا می کنند. 
حتی این روزها آنها پیشروی جنبشی 
شده اند که تالش دارد فساد جنسی 
در پلیس تورنتو را افشا کند. به طور 
مثال، دو افســر زن پلیس تورنتو که 
هر دو ریشــه ایرانی دارند، بابت سوء 
رفتار جنسی همکارانشان در پلیس 
تورنتو و آزار و اذیت های نژادپرستانه 
شکایت کرده اند و حتی یکی از آنها با 
اسم واقعی خودش و با شهامتی قابل 
تحســین از مدیرانش شکایت کرده 

است.
به گزارش هفته و به نقل از سی بی سی، 
یکی از این پلیس ها که با نام مستعار 
»دریا« خود را معرفی کرده، به دادگاه 
حقوق بشر انتاریو شکایت کرده است. 
او پلیس تورنتو را به آزار جنســی و 
نژادپرستی سیستماتیک متهم کرده 

است.
دریا حدود ۴7 سال ســن دارد و به 
عنوان پناهنده از ایران وارد کانادا شده 
اســت. او قبل از اینکه به عنوان افسر 
پلیس تورنتو فعالیت کند، به عنوان 
مترجم پلیس خدمت کرده اســت. 
او می گوید در همان جشــن روز اول 
فعالیتش، همکارانش از او خواستند 
که عریان شود و برقصد. او می گوید 
که درخواست آنها را نپذیرفته است، 
امــا روز بعد با تمســخر همکارانش 
مواجه شده است و او را با عنوان جهان 

سومی خطاب کردند.
او بعدا با یکی از همکارانش وارد رابطه 
عاطفی می شــود، اما این رابطه هم 
بیشتر از یک سال دوام نمی آورد. بعد 
از اینکه شریک زندگی دریا، در حین 
دستگیری یک مظنون سیاه پوست در 
مارس 2۰11 به خشونت غیرقانونی 

روایت دو افسر زن ایرانی تبار از سوء استفاده جنسی در پلیس تورنتو

متوسل می شود، دریا این رفتار را به 
افسران مافوقش گزارش می دهد، اما 
همکارانش او را به بی تعهدی در انجام 
وظیفه متهم کردند. او می گوید بعد 
از آن اتفاق، انتقام گیری همکارانش 

شروع شد.
برخی افسران او را با اسامی »موش« 
و »دروغگو« مورد خطاب قرار دادند. 
خــودروی شــخصی  اش را تخریب 
کردند و مدفوع سگ را روی ماشینش 

پاشیدند.
بعد از این اتفاقات، او مجبور می شود 
که به بخش دیگری در پلیس تورنتو 
منتقل شــود، اما بدگویی همکاران 
قبلی موجب شد که نتواند با همکاران 
جدیدش ارتباط بگیرد. دریا می گوید 
که حتی لهجه  اش هم از سوی افسران 
مافوق مورد تمسخر قرار می گرفت و 

مانع از ارتقای شغلی او می شدند.
دریــا در اکتبــر 2۰1۹ مبتــال به 
افسردگی شدید شد و بعد به مرخصی 
پزشکی رفت. شــکایت دریا در حال 
بررسی است. با این وجود، دریا معتقد 
اســت که پلیس تورنتو از متجاوزان 

حمایت می کند و افســران خرابکار، 
هوای همدیگر را دارند.

تا نوامبر سال 2۰2۰ فقط هفت افسر 
پلیس تورنتو با اتهام خشونت جنسی 
علیه زنــان از کار تعلیق شــده  اند و 
دو نفــر از آنها هم متهــم به تجاوز 
جنسی شدند. با این وجود، تحقیقات 
سی بی ســی حاکی از این است که از 
ســال 2۰15 تا نوامبر 2۰2۰، هیچ 
افسر پلیســی در تورنتو به اتهام آزار 
جنسی همکاران خود به عنوان مجرم 

معرفی نشده است.

از دست  برای  دیگر چیزی  فیروزه: 
دادن ندارم!

فیروزه )افی( ضرابی مجد هم پلیس 
ایرانی تبار کانادایی است که در سال 
2۰1۸ شــکایت خود را علیه پلیس 
تورنتو به ثبت رســاند. او محیط کار 
پلیس تونتو را »سمی« خطاب کرد 
که به گفته او اگر این محیط ســمی 
متوقف نشــود، به کل جامعه سرایت 
پیدا می کند. فیرزوه حدود ۴۰ سال 

دارد و حدود 1۰ سال در پلیس تورنتو 
خدمت کرده اســت. در این مدت، به 
گفته خــودش، مورد تحقیــر و آزار 

جنسی همکارانش قرار گرفته است.
او می گوید که یکی از همکارانش به 
زور او را بوسیده، حتی به زور زبانش 
را وارد دهانــش کــرده و او را تحت 
فشــار قرار داده اســت که با او وارد 
رابطه جنسی شود. فیروزه، پیام هایی 
از همکارانش را به سی بی سی نشان 
داده که از او پرســیده  اند آیا موهای 
ناحیه تناسلی خود را تراشیده است 

یا نه؟
با وجود آنکــه پلیس تورنتــو به او 
پیشنهاد داده است که با دریافت ۴۰۰ 
هزار دالر و دریافت 75 درصد حقوق 
تا 5۰ ســالگی موافقت کنــد، اما او 
می گوید دغدغه  اش فراتر از پول است 
و می خواهد با فساد در پلیس تورنتو 

مبارزه کند.
فیــروزه هم که به اضطراب شــدید 
مبتال شــد، می گوید که می خواهد 
با افتخار بازنشســته شود، نه اینکه با 
ســرافکندگی از محل کارش بیرون 

برود.
 فیــروزه در توئیترش، عکس هایی از 
قفســه مجالت مستهجن در یکی از 
ایستگاه های پلیس تورنتو را منتشر 
کرد. همچنین او اســکرین شات از 
یک گــروه چت خصوصی افســران 
پلیس تورنتو را در سال 2۰1۸ منتشر 
کرد که حاوی حمالت نژادپرستانه و 
توهین های شــدید به مردمان بومی 
کانادا و مســلمانان ساکن این کشور 

بود.
شکایت فیروزه برای بررسی به پلیس 
اســتان انتاریو ارجاع داده شد. البته 
پلیس تورنتو از او خواست که اسناد و 
تصاویری که در شبکه های اجتماعی 
منتشــر کرده را حذف کند، زیرا به 

گفته پلیس تورنتــو، این کار فیروزه 
مصداق افترا به پلیس تورنتو و آزار و 

اذیت سایر همکاران است.
فیروزه می گوید که دیگر هیچ چیزی 
بــرای از دســت ندارد و تــا آخرین 
نفس، بررسی پرونده را رها نمی کند. 
او می گوید که شــغل و خانه و همه 
چیزش را قبال از دســت داده اســت 
و دیگــر از چیــزی به اســم تالفی 

نمی ترسد.
چندی قبل نیز پرونده آزار جنســی 
یک افسر پلیس تورنتو به اسم خانم 

»هدر مک ویلیام« بررســی شد و در 
نهایت نیز دادگاه به نفع این افســر 
آســیب دیده، رای را صادر کرد. این 
فرآیند بررسی، شش سال طول کشید 
و در نهایت مبلغ ۸5 هزار دالر غرامت 
به این افسر بخش مبارزه با مواد مخدر 

داده شد.
پلیس تورنتو هم بعــد از این پرونده 
موظف شد که برنامه های آموزشی به 
کارکنان خود را گســترش دهد تا از 

تکرار آزار جنسی جلوگیری شود.
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فروردین: همه چیز به نظر خوب می رســد، اما شــما قبل از اینکه بتوانید 
امکاناتی که در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز 
روبرو شوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه 
برای انتخاب کردن داشته باشید، اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید 

پس در واقع اینگونه هستید. 

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

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

خرداد : ممکن اســت رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شــما 
دوست داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل 
می شوید که نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. به 
جای اینکه تالش کنید از جنبه های مختلف یک موضوع سر در بیاورید، تا 

جایی که می توانید صادقانه عمل کنید.

تیر: به مرحله ای رســیده اید که دلتــان می خواهد از زندگی فرار کنید اما 
خوشبختانه دوره ای را که سپری می کنید به مانند یک امتحان می باشد که 
برای رفتن به دوره بعدی صبر و اســتقامت بیشتری داشته باشید پس شجاع 
باشــید زیرا  روزگار همیشــه این چنین نخواهد ماند و مرحله جدیدی در 

زندگی شما پدیدار خواهد شد.

مرداد : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید 
با کار سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید 
به خودتان شک می کنید. خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد 

خود وقت را تلف کنید.

شهریور : شما فشار مسئولیت های زیــادی را روی شانه های خود احساس 
می کنید و بیش از این صالح نیست که آنها را به تعویق بیندازید پس بهتر 
اســت که زودتر دست بکار شــوید. الزم نیست که برای چگونگی انجام 
این کارها دلیل بیاورید. اکنون بسیار مهم است همزمان که کارایی خود را 

افزایش می دهید تفریح خود را نیز کاهش دهید.

مهر :  شــما فکر می کنید که مدام ســختی ها و مشکالت دنیا در هر روز و 
هر ســاعت تنها به سر شما می ریزد، بهتر است عاقالنه و منطقی به زندگی 
تــان بنگرید نه این که مدام با احساســات تان تصمیــم بگیرید زیرا علت 
تمام مشــکالت تان همین موضوع اســت که شــما احســاس را در تمام 

تصمیم گیری های مهم تان جایگزین عقل تان کرده اید.

آبان : شــما بهتر از همه اطرافیان تان می توانیــد درباره آینده فکر کنید و 
تصمیم بگیرید. این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار رفته اند 
و فضای بیشتری به شما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. مراقب باشید به 
خاطر اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید شما را درگیر خواهد کرد 

بنابراین اجازه ندهید شک و تردید در افکارتان رخنه کند.

آذر : شــما احساس می کنید اگر روی یک سیم فشار قوی گردش کنید، 
گر چه شما ممکن است وسوسه شوید که این جریانات پی در پی را کنترل 
کنید، اما باید برای این کار وقت خود را هدر دهید. زمانیکه شــما واکنش 
خود را نســبت به تغییرات پایدار می بینید، به راحتی می توانید بر آنها سوار 

شوید و کنترل آن را دست داشته باشید. 

دی : شــما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوســتی هایتان فکر 
می کنید و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. 
نباید اجازه دهید که این ناراحتی شما را به شک و بدبینی بکشاند. حاال شما 
قادر هستید فراتر از مسائل عینی و طبیعی که بهتان دیدگاه جدیدی داده قدم 

بردارید. هیچ تصمیم ناگهانی ای نگیرید.

بهمن : فکر می کنید به آخر خط رسیده اید. شما فکر می کنید که به اندازه 
کافی صبر کرده اید. کامالً واضح و مبرهن است که شما می دانید برای اینکه 
زندگیتان به تعادل قبلی خود برگردد چه کارهایی الزم است انجام دهید، اما 
دیگران راه پیشرفتتان را سد کرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به خودتان 

سختی بدهید، عاقالنه ترین راه این است که چند روز دیگر هم صبر کنید.

اسفند :  شــما به طور طبیعی از پرداختن به مسائل جزئی دوری می کنید، 
بنابراین راحت تر می توانید دیدگاه های عمومی تر را درک کنید. با وجود 
این اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. 
انتظار نداشــته باشید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته 

باشید و دیدگاهی را که مهم تر است را ترجیح دهید.
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بســـتر رودخانه، دور زورخانه پارک شهدا، 
توی خانه هـــای نیمه ویران بـــا حفره های 
باقیمانده از دستگاه های کشف گنج، کوچه 
ماست بندی، حیدری، هادی آباد، چوبیندر 
و... را بـــرای یافتن پاتوق های مصرف مواد 
قزوین و رو به رو شدن با آنهایی که آخرین 
راه را بـــرای دور زدن مشـــکالت انتخـــاب 
کرده اند می گردم. اینجا هنوز می شـــود در 
شهر و نه در حاشیه ها، بوی دود و رد خون 
تزریق را پیدا کرد؛ پاتوق هایی فرش شـــده 
از وســـایل مراقبتی و سرنگ در کوچه پس 
کوچه های شهر قزوین. معتادهای ترسیده 
که از گوشـــه دیواری ســـرک می کشند و در 
چشم بهم زدنی غیب می شوند، داستان 
عجیب فقر و بیکاری در این شهر است که 

تبدیل به هیوالی الغر اعتیاد شده است.
زن جـــوان و رنـــگ پریده با چشـــمانی 
که در حدقه چشـــمانش جا نمی شود الی 
شمشادها کنار کانال رودخانه ای که از وسط 
»نواب« می گـــذرد برای خـــودش پاتوقی 
ساخته. سگ بزرگی اطراف خانه  پارچه ای 
او نگهبانی می دهد. زن وســـط پارچه های 
تکه پاره نشسته و اطرافش پر از خنزر پنزر 
است. معروف اســـت به کماندو و همه او 
را در این منطقه می شناسند. یاسر که ما را 
پیش او بـــرده، تعریف می کند که روزگاری 
ورزشکار رزمی بوده و از بد روزگار به اعتیاد 
کشـــیده شـــده و حاال هر کس نگاه چپ به 
او بکنـــد، با چوبدســـتی دمـــار از روزگارش 

درمی آورد.

می پرســـم اینجا چـــکار می کند؟ لحن 
مؤدبانـــه ای به خـــود می گیـــرد و می گوید: 
»گاهی وقت ها می آیم اینجا می نشـــینم 
وقت می گذرانم.« از او می پرســـم شغلی 
نداری؟ جواب می دهد: »نه شغلی ندارم، 
کاری بلد نیستم. غذا را هم خدا می رساند.« 
از پشت سر صدای دورگه ای نظرم را جلب 
می کند. پســـری با روسری و ریش تراشیده 
ســـر می رســـد، ســـالم و علیکی می کند و 
دستی به سر سگ می کشد و می رود. جوان 
دیگری نیش ترمز می زند، شیشه اتومبیل 
مدل باالیش را پایین می کشد و نگاهی به 

زن می کند و ما را ندیده می گیرد و می رود.
بلوار را به ســـمت باال می رویـــم. دور و 
اطراف خیابان پر از ضایعاتی اســـت. یاسر 
کـــه یکـــی از بچه های مرکز کنترل آســـیب 
قزوین اســـت می گوید: »اینجا چند ســـال 
پیش اوضاع خیلی بدتـــر از امروز بود. یک 
بار ارتـــش می ریزد و همه را جمع می کند. 
اما من شـــنیده ام بعضی از مواد فروش ها 
در قالب همیـــن خرید و فروش ضایعات 
هنـــوز کار می کنند. همین پســـری که ترمز 
زد، دیدی؟ اینجا این شـــکلی است؛ همه 

حواسشان به همه چیز هست.«
در راه یاسر برایم از خانواده سه نفره ای 
می گوید که پدر و پسر و دختر، هر سه معتاد 
هســـتند و دختر خانواده خـــرج اعتیاد دو 
عضو دیگر خانواده را می دهد و خانه شان 

پاتوق مصرف کننده هاست.
کمی جلوتر به ســـه راه کارگر می رسیم. 
داخـــل کوچه »نیمـــا« یا همان »ماســـت 
بندی« می شویم تا یکی از پاتوق های روباز 
مصرف کنندگان مواد را ببینیم. یاسر ماشین 

را پای دیواری آجری پارک می کند، می پرد 
روی صنـــدوق عقب ماشـــین و از دیوار باال 
می رود. روی پشـــت بام مشـــرف به دیوار، 
آلونکی ساخته شده و کســـی در آن زندگی 
می کند که حاال نیست. داخل کوچه، مادرها 
جلـــوی در خانه ها نشســـته اند و بچه های 
کوچـــک درحـــال بـــازی هســـتند. پـــا روی 
صندوق عقب ماشین می گذارم و از دیوار 
باال می روم تا ببینم آن پشت چه خبر است. 
پشت دیوار ارتفاع کم است. در واقع کف را 
باال آورده اند تا البد عبور و مرور راحت باشد. 
اما بهتر است با کفش های آهنین وارد این 
فضا شد چون همه جا پر است از سرنگ  و 
وســـایل مراقبتی مصرف شده و یاسر دائم 
تأکید می کند مراقب باشم که مبادا سرنگی 

کفی کفش را سوراخ نکند.
گوشه دیوار چند پارچه کثیف روی زمین 
پهن شده و معلوم است جای دراز کشیدن 
و مصرف اســـت. عجیب اینکه هرکســـی 
که از کوچه رد می شـــود، مـــارا می بیند اما 
کنجکاوی شـــان را برنمی انگیزیم تا اینکه 
در انتهای کوچه سر و کله چند مرد تکیده 
پیدا می شود و طوری که محسوس نباشد، 
مـــا را زیر نظر می گیرند و پچ پچه می کنند. 
امـــا تا ســـر می چرخانم غیب می شـــوند. 
یاسر می گوید: »یک بار 225 سرنگ اینجا 
گذاشـــتیم که ظرف یک ساعت همه اش 
مصرف شـــد.« کار او و تیم کنترل آســـیب 
شهر قزوین گذاشتن سرنگ تمیز و کاندوم 
برای جلوگیری از شیوع بیماری هایی مثل 

هپاتیت و ایدز و جمع آوری آنهاست.
ورودی »هـــادی آبـــاد« پـــر از نیســـان  
مشـــغول  پلیـــس  و  میوه فروش هاســـت 

متفرق کردن آدم هایی که دور یک نیسان 
مشـــغول بحث کـــردن باهم هســـتند. دو 
طـــرف خیابان پـــر از خانه خرابـــه  و نخاله 
ســـاختمان های نیمه کاره است. انگار این 
گوشـــه از شـــهر را بمباران کرده اند. درواقع 
خانه های خرابه، باقیمانده چند سال پیش 
است که پلیس به محله آمد و پاتوق های 
مواد را تخریب کرد. یاسر تعریف می کند: 
»با همه این مبارزه های پلیس، همین چند 
وقت پیش در این محل باند مواد مخدری 

را گرفتند که 20 تا ماشین داشتند!«
از هرکوچه که می گذریم او از خانه هایی 
کـــه در آن کوچـــه محـــل مصـــرف اســـت 
می گوید و آدم های عجیب و غریبی که در 
این محل زندگی می کنند: »یک زن و شوهر 
اینجا زندگی می کنند که کارشان بچه به دنیا 
آوردن و فروختن بچه اســـت.« همین طور 
کـــه دارد از آنها حرف می زند همان مرد را 
جلو یک کوچه می بینیم که ایســـتاده و به 
آســـفالت خیره شده. یاسر باالی یک میوه 
فروشـــی را نشـــان می دهد که با پرده های 
ضخیم پوشانده شده و پاتوق مصرف مواد 
اســـت. او تعریف می کند که در این محل 
جایی را کشـــف کرده که یکبار 340 سرنگ 
در آن جمع کرده و سری بعد که رفت 206 

تای دیگر را.
داخل مغازه خواربار فروشی می شوم 
و از مـــرد پشـــت پیشـــخوان در مورد محل 
می پرســـم. می گوید: »بـــاور کنید آدم های 
شـــریفی هم اینجا زندگی می کننـــد. قرار 
نیســـت همه یک شـــکل باشـــند. اگر یک 
عده یک کارهایی می کنند، معنی اش این 
نیســـت که همه محل اینکاره هستند. من 

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 - در شیشه نوشابه- قابل حصول- یدك کشیدن وسیله نقلیه

2-دیوار جداکننده- گذرگاه عابر
3-نشانه فعل استمراري- ستاره شناس- آشپزي کردن- بنابراین

4-ژتون- سروده ها- شهر تاریخي و زیباي ترکیه
5-رمق آخر- داراي حرارت- روزگار و زمان دار- برکت سفره

6- مرداب شمالي- کمك- اصل اول در زندگي مشترك
7- مسخرگي، مزاح- در مقام تحسین و شادي مي کشند- مجوز ورود به تماشاخانه 

8-زمام اختیار در دست گرفتن- واحد پول بحرین- مزاح
9-آژانس فضایي امریکا- طویله- شهر آبشارهاي روان

10-استاني در ترکیه- واحد مقاومت برق- اساس
11- قسمتي از پا- دلداري، همدردي- تالش- زیرپا مانده

12-جدا- بوکسور- دست گره کرده
13-قلیل- خجستگي- HIV ویروس این بیماري است- آب زیر کاه

14-دانشمند کیمیاگر- میله اي براي ورزش و نرمش
15-مخفف اکنون- کمي و کاستي- میوه پرورده در سرکه

 عمودي:
خاکـــي-  پشـــته  و  1-تـــل 

غیرمسطح- چاشني  آش رشته
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کشـــوري در اقیانوســـیه- ترك 

خفیف استخوان
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5-دریا- شش- حفظ ارزش هاي 
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شهر دروازه ارگ
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مي زند
8-بنـــاي تاریخـــي و دیدني 
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9-سبکي در موسیقي- از مواد 
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خوشگل
10-ســـلطه- امر بـــه رفتن- 
آن  روي  را  گداختـــه  آهـــن 

مي کوبند
مهم ترین  حیـــات-  11-مایه 
زیرســـاخت گردشگري- یك 

چهارم- طال
12-شریر- قبض رسید- یك 

دوم هر چیز- مرادف فراوان
13-کوچك- علم تشـــریح- 

بدکار
14-خانمـــان- فیلمي از رضا 
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 مزرعه سرنگ ها را  با خون
آبیاری می کنیم

گشتی در پاتوق های جرم خیز قزوین

   افقي:
1 - بســـتني یخي که چوب نداشته باشـــد- ناشناس- سعي و 

جست وجو
2-تیم فوتبال ایتالیایي- بازیگر خانم سریال آنام که اخیراً پخش شد

3-پخش کردن- سازمان پیمان مرکزي- شاعر مسافر- ورقه اعتبار خرید
4-پاره و قطعه- طول- سروسامان

5-صد متر مربع- مغازه کوچولو- توگوشي- طرز
6-گله کردن- سواران- روشن ساختن

7-معجزه- سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد- گذرنامه
8-مایه دردسر- شأن- عضو خودرو

9-بهترین فوتبالیست جهان در سال 2007 میالدي- یار عذرا- بعد اول!
10-بازیچه رایانه اي- گیاه باتالقي- انگل

11-ذات- چیزها- برابر با- غذاي آبکي
12-قدم- پیامبر بني اسرائیل- ضربه اي در بوکس
13-از اجزاي ویدئو- بخشش- بازپسین- بردباري

14-درك مطلبي- مازوت
از  اســـتفاده  هزینـــه  15-بي بـــاك- 

خدمات یك مؤسسه- حرف یوناني

 عمودي:
1-هذیان- غذاي محلي اردبیل- 

آگاه باش
2-متناسب و زیبا- بي بضاعت

3-سند- خشك ترین مکان روي 
زمین- مرطوب

4-لقـــب ســـالطین پیشـــدادي- 
گوسفند قرباني- شـــهر آتشکده 

کاریان- همدم
5-گرداگرد لب- شـــانه- شرکت 
اتومبیل سازي کره جنوبي- خمره 

بزرگ
6-صفت مار- شکلك- پولي در 

عروسي ها
7-سرپرست اصطبل- ظاهرنمایي- 

چرم نرم- قبیله حاتم
8-دریانورد بي رحم پرتغالي

9-برگ برنـــده- زینت- درخت 
هندي- آبگوشت ساده

10-شرکت تولیدکننده انواع تریلر 
و بونکر- گمان- قوم و قبیله

11-مخفف ماه- غـــول برف ها- 
مکان ســـرد کره زمین- همســـر 

اسکارلت
12-ماده چاي- پیـــش- از علوم 

دیني- ویتامین گوجه فرنگي
از  یکـــي  شـــده-  13-مچالـــه 
دوران  آهنگســـازان  مشهورترین 

باروك- رسیدن
14-کشور تیرانا- تابلویي از ویلیام 

ترنر
15-با چین آید- روشنایي خفیف 
آسمان قبل از برآمدن آفتاب- از 
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خـــودم قدیمی ترین کاســـب این محلم. 
خیلـــی چیزهـــا دیده ام کـــه گفتن نـــدارد. 
جاهـــای دیگـــر همیـــن کارهـــا را می کنند 
ولی چون باکالس هســـتند، کسی کاری به 
کارشان ندارد و از آنها حرفی نمی زنند. بعد 
از اینکه پلیس به اینجا آمد و پاکسازی کرد، 

همه رفتند سمت چوبیندر«
از هادی آباد به حیدری می رویم. آنجا 
هم وضعیت دســـت کمی از هـــادی آباد 
نـــدارد. خانه هـــای کوچک و آجـــری که با 
ســـیمانی زمخت تزئین شده. »چوبیندر« 
اما شبیه هیچ کدام از محالت دیگر نیست. 
5 کیلومتری خارج از شـــهر قزوین است و 
تقریباً 8 هزار نفر جمعیت دارد. این محله 

با اینکه فاصله ای با شـــهر نـــدارد، آدم ها و 
خانه های شـــان تفاوتی چشـــمگیر با شهر 
قزوین دارد. کافی است چند دقیقه بچرخید 
تا موتوری هایی که محل را به تسخیر خود 
درآورده اند منوی پیشنهادی خود را به شما 
عرضه کنند. اینجا در چند صد متری زندان 
مرکزی قزوین، حیاط خلوتی برای فروش 
و مصـــرف هر نـــوع موادی اســـت. انتهای 
هر خیابان که به 10 متری معروف اســـت 
دیواری سیمانی کشیده شده و پشت دیوار 
ریل راه آهن اســـت. مردان و زنان و بچه ها،  
دم در کوچـــه قدم می زنند و اگر ندانید چه 
خبر است، با خود می گویید عجب صلح 
و صفایی در محل حاکم است و چه خوب 

که همـــه محل را خانه خـــود می دانند. در 
بیشتر خانه ها باز اســـت و از در هر خانه که 
بگذرید با پاتوقی جدید رو به رو می شوید. 
در »چوبین در« حتی پیاده شدن از ماشین 
هم کار ترسناکی است. انتهای محل جوی 
آبی روان است و چند نفر در فاصله کوتاهی 
از جوی و دیوار حایل، تمام محل را زیر نظر 

دارند.
محسن یکی از قدیمی های محل است. 
خودش سال ها مصرف کننده بوده و حاال 
ترک کرده. محســـن خوش برخورد است 
و با لهجه شیرین قزوینی می گوید: »فیلم 
تاراج یادت میاد که جمشید آریا بازیگرش 
بود؟ آخـــر فیلم می فهمی یکســـری آدم 

سر و کله چند ماشین نیروی انتظامی پیدا می شود و یکباره موجی از آدم ها به انتهای محل 
که ما ایستاده ایم، می دوند و از در و دیوار باال می روند. بعضی ها خودشان را داخل جوی آب 

پنهان می کنند. اتومبیل که دور می شود، همه شاد و خندان برمی گردند سر کارشان. اینجا 
جمالت "چی می خوای؟" و "چی می زنی؟" باالترین میزان استفاده را دارد
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گردن کلفت از خالفکارها حمایت می کنند. 
نقل اینجا هم همین است. بگذار راحتت 
کنم؛ آقایان داخل شهر را پاکسازی کردند و 
همه را فرستادند اینجا چون خودشان آنجا 

زندگی می کنند و باید راحت باشند.«
 سر و کله چند ماشین نیروی انتظامی 
پیدا می شـــود و یکباره موجـــی از آدم ها به 
انتهای محل که ما ایســـتاده ایم، می دوند 
و از در و دیـــوار بـــاال می رونـــد. بعضی هـــا 
خودشان را داخل جوی آب پنهان می کنند. 
به محســـن می گویم این جدول ها که توی 
جـــوی و بیـــن کوچه هـــا گذاشـــته اند برای 
سخت کردن فرار است؟ می گوید: »بله آقا! 
جدول گذاشته اند که مثالً اگر دنبال موتوری 
افتادند، نتواند در برود ولی زن و بچه مردم 
را اســـیر کرده انـــد. یـــک دفعـــه زن حامله 

داشت رد می شد افتاد داخل جوی.«
اتومبیل نیـــروی انتظامی داخل کوچه 
دیگری مـــی رود و بعد از چند دقیقه همه 
شـــاد و خندان برمی گردند ســـر کارشـــان. 
اینجا جمالت »چی می خـــوای؟« و »چی 

می زنی؟« باالترین میزان استفاده را دارد.

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

گنلپواگرتشجاوم1

نمیرهرهرهلدرخ2

براهعینشبالات3

دهمخلسمکیهثل4

جتیدااهدژاتف5

بخامیپمانمه6

لاشامتاهمانشا7

یرویتارگمردنس8

هکرستسدیهتواک9

یارکیریوکسی10

املاوماهقرور11

ساتجنحتافارو12

ادیوهیدکتنیقی13

راچامقارسیلبا14

امرخیرثوکناراب15

123456789101112131415

یتراهمفاکشزگزگ1

امنبشلناپدیرو2

هبورماسرفارشا3

وردنتناختهکت4

موشاجنایرجیر5

سکمالکباتیب6

ندعهیمیشمررحم7

جالیلاناروجان8

رموسینامساکلپ9

مانشدهیدفتی10

تهراموطنیمهش11

مانریوشووجوا12

انروسسایسعراز13

یومااقلاولالت14

لیشخرفشدیرفنیو15

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

ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.

 سال بیست وچهارم  شماره 6817
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 

 روایتی از زندگی زوج میانه ای که عشق پدر و مادری را با همه وجود معنا کردند
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ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 
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ماراتن کنکور ســـرانجام به پایان رســـید 
و ایـــن روزهـــا بســـیاری از خانواده هـــا و 
داوطلبـــان منتظـــر نتایـــج ایـــن آزمون 
بـــزرگ و سرنوشت ســـاز هســـتند. ایـــن 
بـــار نیز کنکـــور صحنه حضور بســـیاری 
از کســـانی بود کـــه آینده خـــود را در گرو 
قبولی در این آزمـــون می دانند. حضور 
کم ســـن ترین داوطلب یکی از تصاویر 
مانـــدگار کنکور ســـال 97 بـــود و نرگس 
مدنـــی دختـــر 15 ســـاله اصفهانـــی که 
چهار ســـال تحصیلـــی اش را به صورت 
جهشـــی خوانده بـــود در کنکـــور علوم 
کنکـــور  او  کرد.البتـــه  شـــرکت  تجربـــی 
را آزمـــون بـــزرگ زندگـــی نمی دانـــد و 
معتقد اســـت کنکور یـــک مرحله مهم 
از زندگی اســـت که با تالش و کوشـــش 
می تـــوان از آن بـــا موفقیت عبـــور کرد. 
البته او از نحوه پاســـخگویی به سؤاالت 
رضایت نـــدارد و می گوید که با توجه به 
فرصتی که دارد برای کنکور سال آینده 
با قدرت بیشـــتری شـــرکت خواهد کرد. 
او در گفت و گـــو با خبرنـــگار گروه زندگی 
از جهشـــی خوانـــدن و روزهـــای منتهی 
به کنکـــور و اســـترس های کالس کنکور 
گفت. او بـــا بیان اینکه 14 ســـال و 9 ماه 

سحر اسدی
خبرنگار

روستایی در دل منطقه کوهستانی آذربایجان شرقی. جایی در اطراف شهر میانه. سراغ پدر 
و مادر فداکار روستا را از هر کسی بگیری همه با دست خانه آنها را نشان می دهند. خانه ای که 
می توان عشق را در میان خشت و آجر دیوارهای آن حس کرد. پدر این روزها به خاطر بیماری 
چشم در بیمارستان بستری است تا چشم هایش را جراحی کند و مادر نیز مثل همیشه کنار 
بستر دخترش به چشم های مهربان او خیره می شود. سرگذشت زندگی خانواده محمدی 
را همه اهالی روســـتا می دانند. پدر و مادری که 31 سال قبل نوزاد ســـر راهی را فرزند خوانده 
خود کردند و با وجود زخم زبان های بسیار و حرف های اطرافیان حاضر نشدند از او دل بکنند. 
تماشای عکس زیبای کودکی خاطره برای مهین و علی آنها را به روزهای پرخاطره می برد. 
روزهایی که فهمیدند نوزادی که به فرزند خواندگی قبول کردند معلول و عقب مانده ذهنی 
اســـت اما آتش عشـــق میان آنها چیزی نبود که با حرف ها و کینه ها خاموش شود. خاطره 
سال هاست که روی یک تخت و بدون آنکه قادر به تکلم باشد زندگی می کند اما همه عشق 
و مهربانی اش را با چشـــمانش به پدر و مادر نشـــان می دهد. پدر و مادری که هیچ گاه ســـایه 

پرمهرشان را از او دریغ نکردند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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زندگی با »خاطره« زیباست

کم سن ترین داوطلب کنکور سال 97 در گفت وگو با »ایران«:

ë نوزادی در امامزاده
11 ســـال از ازدواجمـــان می گذشـــت اما 
هنوز بچه دار نشـــده بودیم. هر روز یکی 
از اهالی یا اقوام توصیه دارویی یا آدرس 
دکتر به ما می داد اما انگار تقدیر قرار بود 
برای ما به گونـــه دیگری رقم بخورد. زن 
حرف هایـــش را با این جمالت آغاز کرد. 
با زبـــان شـــیرین آذری از روزهایی گفت 
که صدای یک نوزاد مو طالیی برای آنها 
خاطره ساز شد. مهین محمدی 59 بهار 
را پشت سرگذاشته اســـت اما گذر سریع 
ایام را در قد کشیدن و چشم های مهربان 
خاطره دیده است. از روزهای کودکی اش 
و اینکـــه در 15 ســـالگی لبـــاس ســـفید 
عروسی به تن کرد برای ما گفت. ما شش 
خواهر و بـــرادر بودیم و مـــن فرزند آخر 
خانـــواده بودم. پدرم یـــک مغازه پارچه 
فروشـــی در روســـتا داشـــت و به سختی 

خرج زندگی مان را تأمین می کرد. 
تا کالس پنجم درس خواندم و بعد 
از آن در خانه کمـــک مادرم بودم. وقتی 
پا به ســـن 15 سالگی گذاشـــتم با لباس 
ســـفید به خانه بخـــت رفتم. همســـرم 
پسر همسایه بود و آنها را می شناختیم. 
علی بّنـــا بود و گاهی اوقـــات چند روز به  
خانه نمی آمـــد. زندگی مان در یک خانه 
کاهگلی آغاز شـــد و چشـــم به روزهایی 
دوختـــه بودیم که صـــدای خنده بچه ها 
فضای خانه را پر کند. سرانجام با انجام 
آزمایش های مختلف متوجه شدیم که 
شوهرم نمی تواند بچه دار شود. با وجود 
این ناامید نبودیم و به خدا توکل کردیم. 
از 20 سالگی ســـراغ دارو و درمان رفتیم 
و بارها به پزشـــکانی کـــه در میانه و تبریز 
و تهران معرفـــی می کردند می رفتیم تا 

شاید پزشکان بتوانند معجزه ای کنند. 
مـــن و همســـرم یکدیگـــر را خیلـــی 
چیـــزی  هیـــچ  امـــا  داشـــتیم  دوســـت 
نمی توانست جای خالی بچه را برای ما 
پر کند. کار ما شـــده بود دکتر رفتن و نذر 
و نیاز. وارد 26 ســـالگی شـــده بـــودم و به 
توصیه یکی از بســـتگان با همســـرم نزد 
یک پزشک متخصص به تهران آمدیم. 
دکتر بعـــد از آزمایش و مشـــاوره داروی 
خارجی تجویز کرد و از همسرم خواست 
تا این دارو را مصـــرف کند. از آنجایی که 
ایـــن دارو گـــران بود مجبـــور بودیم آن را 

از طریـــق یکی از بســـتگان دور که راننده 
ترانزیت بود و هر سال به آلمان می رفت 

تهیه کنیم.
مهین از روزهایی گفت که حرف های 
دیگران خســـته اش می کرد امـــا خم به 
ابـــرو نمـــی آورد. گاهـــی اطرافیـــان به او 
توصیه می کردند از همسرش جدا شود 
و خـــودش را پاســـوز او نکنـــد امـــا دلش 
روشـــن بود که خدا آنهـــا را تنها نخواهد 
گذاشت. »اواخر سال 65 بود که همسرم 
از داروهایی که از آلمان برای ما فرستاده 
می شـــد اســـتفاده می کرد و هر سه هفته 
یک بار نیز نزد پزشک معالج می رفتیم. 
نـــوروز ســـال 66 را هیـــچ گاه فرامـــوش 
نمی کنـــم. هـــر وقت دلمـــان می گرفت 
همراه همســـرم به امامزاده اســـماعیل 
میانـــه می رفتیم. بارهـــا در این امامزاده 
نـــذر و نیـــاز کـــردم و اشـــک ریختـــم. 16 
فروردیـــن بود و هنوز هـــم مردم در حال 
وهوای ایام نـــوروز بودند. در حیاط خانه 
مشغول شســـتن لباس بودم که ناگهان 
همسرم در حالی که نوزادی را در آغوش 
گرفته بود وارد حیاط شـــد. با تعجب به 
او خیره شـــدم و گفتم این بچه چه کسی 
اســـت و دســـت تو چه می کند؟ در حالی 
که چشمانش برق می زد گفت این نوزاد 
را در امامـــزاده کنار دستشـــویی رها کرده 
بودند. بـــاور حرف هایش برایم ســـخت 
بود. برگه کاغذی را به من نشـــان داد که 
روی آن نوشـــته بود مادر این نوزاد ســـه 
روزه از دنیا رفته است و هر کسی می تواند 
او را بزرگ کنـــد. وقتی نوزاد را در آغوش 
گرفتم دلم لرزید. چشمان آرام و نافذی 
داشـــت. وقتی متوجه شـــدیم که دختر 

است از خوشحالی نماز شکر خواندیم.
مهیـــن از نامـــی کـــه بـــرای دخترش 
انتخاب کرد و لحظات سختی که متوجه 
معلولیت جسمی و ذهنی او شد اینگونه 
یاد کرد: 12 بهمن سال 65 دشمن بعثی 
بـــا حملـــه هوایی بـــه میانه دو مدرســـه 
دخترانه را بمباران کرد و 33 دانش آموز 
در ایـــن حملـــه کشـــته شـــدند. یکـــی از 
دختـــران دانش آمـــوزی که زنـــده مانده 
بود فلور نام داشـــت. فلـــور دختر زیبایی 
بـــود که من عالقـــه زیادی به  او داشـــتم. 
از همســـرم خواســـتم تـــا فلـــور را بـــرای 
دخترمان انتخاب کنیـــم اما ثبت احوال 

این نام را نپذیرفـــت. این بار نام خاطره 
را انتخاب کردیم زیرا وجود او سرنوشت 
من و همسرم را با خاطرات خوبی به هم 
گره زد. برخی  اطرافیان وقتی از موضوع 
باخبر شدند با ناراحتی از ما می خواستند 
تـــا خاطـــره را بـــه بهزیســـتی داده و دارو 
و درمـــان را ادامـــه بدهیـــم اما مـــا قبول 
نکردیـــم و گفتیم خاطره را خـــدا داده و 
این قسمت و سرنوشـــت ما است. نوزاد 
خـــوش خوراکی بود و هر مـــاه 12 قوطی 
شیرخشک مصرف می کرد. بسیار توپول 
و دوست داشتنی شـــده بود و عکسی که 
آن سال ها از او گرفتیم را روی دیوار خانه 

قرار داده ایم.
ë امتحان بزرگ

خاطره با نوزادان دیگر تفاوت زیادی 
داشـــت. گریه نمی کرد و نمی توانســـت 
پاهایـــش را محکم روی زمیـــن بگذارد. 
وقتی شش ماهه بود واقعیت تلخی برای 
مهین و علی فاش شـــد. خاطره معلول 
ذهنی و جســـمی بود و نمی توانست راه 
برود و حرف بزند. مهیـــن از آن روزهای 
تلـــخ  اینگونه یاد کرد: برخـــالف نوزادان 
دیگر خاطره به هیچ عنوان گریه نمی کرد 
ودســـتانش را باال نمی آورد. نگران شده 
بودم و با همسرم او را نزد پزشک کودکان 

در میانه بردیم.
 دکتـــر به تصور اینکه مـــا خاطره را از 
بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفته ایم 
واقعیت تلخـــی را به ما گفـــت. خاطره 
معلول ذهنی بود و پزشک از ما خواست 
تا او را به بهزیستی تحویل بدهیم و نوزاد 
دیگری را به فرزند خواندگی قبول کنیم. 
او می گفت شما نمی توانید از یک کودک 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری کنید. 
محبـــت خاطره بـــه دلم نشســـته بود و 
نمی توانســـتم او را به بهزیســـتی بدهم. 
او  واقعـــی  مـــادر  می کـــردم  احســـاس 
هســـتم و رها کردنش برایم غیرممکن 
بود. به همســـرم گفتم با تـــوکل به خدا 
خاطره را درمان خواهیم کرد. دو ســـال 
تمـــام او را نـــزد پزشـــکان مختلـــف در 
تهران می آوردیم تا شـــاید درمان شود. 
از آنجایـــی کـــه خاطـــره دفترچـــه بیمه 
نداشـــت هزینه های درمـــان و دارویی او 
زیاد بود و مجبور شدیم همه دارایی مان 
را بفروشـــیم. یکـــی از پزشـــکان گفـــت 

می گذشـــت امـــا از آن روز بـــرای ما این 
گونه گفت: ســـال ها درگیـــر دارو درمان 
نازایی بودیم. می دانســـتم که مشکل از 
من اســـت. هر وقت دلـــم می گرفت به 
امامزاده اسماعیل در میانه می رفتم. آن 
روز هم تنها به آنجا رفتم. بعد از زیارت 
وقتی به طرف دستشویی امامزاده رفتم 
متوجـــه نوزادی شـــدم که میـــان پتویی 
پیچیده شـــده بـــود و در کنار دیـــوار قرار 
داشـــت. اطراف را خوب نگاه کردم ولی 

کســـی آنجا نبود. وقتی باالی ســـر نوزاد 
رسیدم چشمانش را بازکرد. دلم لرزید. 
متوجه کاغذی شـــدم که روی لباس اش 
ســـنجاق شـــده بود. در نامه نوشته شده 
بود این نـــوزاد 3 روز قبل به دنیا آمده و 
مادرش بعد از زایمان از دنیا رفته است 
و ما توانایـــی نگهـــداری از او را نداریم و 
هر کســـی کـــه می تواند او را بـــزرگ کند. 
احساس کردم گمشده زندگی ام را پیدا 
کـــرده ام. نوزاد را در آغـــوش گرفتم و تا 

خانه دویدم. وقتی به همسرم موضوع 
را گفتم کمی ناراحت شد. او هم دوست 
داشت مثل خیلی از زن های دیگر فرزند 
خودش را داشته باشد اما به او گفتم این 
نوزاد را خدا به ما داده و حکمتی در این 
کار است و باید او را بزرگ کنیم. خاطره 
بخشـــی از وجود ما شد و با وجود آنکه 6 
ماه بعد متوجه شـــدیم معلول ذهنی و 
جسمی است و حتی پیشنهاد دادند که 
او را به بهزیستی بدهیم اما ما این کار را 

نکردیم و دو سال تمام همه زندگی مان 
را وقـــف درمان او کردیـــم. تقدیر ما این 
بود که خاطره را با همین شرایط بزرگ 
کنیـــم و هیچـــگاه از ایـــن کار پشـــیمان 
نیستم. او مرا بخوبی می شناسد و با همه 
وجود مرا صدا می زند. آرزوی من برای 
خاطره مثل همه پدرها است. آرزو دارم 
او سالمتی اش را به دست بیاورد و برای 
یک بار هم که شده وقتی به خانه آمدم 

او در را به رویم باز کند.

دارد گفت: در خانـــواده ای فرهنگی به 
دنیـــا آمدم و پـــدرم اولیـــن دانش آموز 
جهشی کشور اســـت و دو سال ابتدایی 
را جهشـــی خوانـــد. پشـــتکار پـــدر برای 
تحصیل بـــه من هم ســـرایت کـــرد. از 
طرف دیگر مـــادرم معلم پایه ابتدایی 
است و از کودکی همیشه برای من کتاب 
می خواند. در سه ســـالگی می توانستم 
بـــرای دیگران کتـــاب داســـتان بخوانم 
و بیشـــتر از عروسک و اســـباب بازی به 
کتاب عالقه داشتم. وقتی وارد مدرسه 
شـــدم با کمک مادرم پایه های ســـوم و 
چهارم را جهشـــی خواندم و بعد از آن 
با کمک پدر پایه هفتم و اول دبیرستان 
را به صورت جهشـــی خوانـــدم و قبل از 

اینکـــه به 15 ســـالگی برســـم داوطلب 
کنکور شدم.

وی ادامه داد: پدرم در کنکور ســـال 
43 بـــا رتبه 127 قبول شـــد و با توجه به 
تجربه هـــای خوبی که داشـــت با کمک 
او برای کنکور برنامه ریزی کردیم. البته 
از آنجایی که احســـاس می کردم با این 
ســـن کم ممکن اســـت در دانشـــگاه با 
مشکل مواجه شوم برای کنکور امسال 
بـــا همه وجـــود تالش نکردم. از ســـوی 
دیگر اســـترس هایی کـــه در آزمون های 
کنکور آزمایشی کالس های کنکور به من 
وارد شد باعث شـــده بود تا در سؤاالت 
نمـــرات  ریاضـــی  و  زیســـت  درس  دو 
خوبی کســـب نکنم و همه این عوامل 

دســـت به دست هم داد تا همه تالشم 
را بـــرای کنکـــور ســـال آینـــده معطوف 
کنم. متأســـفانه در کالس هـــای کنکور 
حرف های ناامید کننده ای زده می شود 
و همیـــن امر باعث پایین آمدن روحیه 

داوطلبان می شود.
نرگس مدنی با بیان اینکه می خواهد 
در رشته پزشـــکی ادامه تحصیل بدهد 
گفـــت: البتـــه در جلســـه آزمون کســـی 
متوجـــه نشـــد کـــه مـــن کم ســـن ترین 
داوطلب کنکور هستم و می خواهم در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهم و در 
جراحی قلب و عروق تخصص بگیرم. 
البته برای ســـال آینده به هیچ عنوان از 
کالسی های کنکور استفاده نخواهم کرد.
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نیم نگاه

ë  خاطره معلول ذهنی بود و پزشـــک از ما خواســـت
تا او را بـــه بهزیســـتی تحویـــل بدهیم و نـــوزاد دیگری 
را بـــه فرزند خواندگـــی قبـــول کنیم. او می گفت شـــما 
نمی توانیـــد از یک کودک معلول ذهنی و جســـمی نگهداری کنید. محبت 
خاطـــره بـــه دلم نشســـته بـــود و نمی توانســـتم او را بـــه بهزیســـتی بدهم. 
 احســـاس می کردیم پدر و مـــادر واقعی او هســـتیم و رها کردنـــش برای ما 

غیرممکن بود

ë  تقدیر مـــا این بود که خاطـــره را با همین شـــرایط بزرگ کنیـــم و هیچگاه
 از این کار پشـــیمان نیســـتم. او مارا بخوبی می شناســـد و با همه وجود مارا 

صدا می زند

معلولیت ذهنی خاطره ارثی است. مثل 
یک پروانه هر روز دور او می چرخیدم و با 
او حرف می زدم تا شـــاید بتواند کلمه ای 
بگویـــد. تنهـــا کلماتـــی که می توانســـت 
بگویـــد مامـــا و بابا بود. به ایـــن دو کلمه 
هـــم دلخـــوش بودیـــم. در کنـــار همـــه 
سختی ها حرف ها و کنایه های اطرافیان 
شرایط را سخت تر می کرد. این حرف ها 
و مشـــکالت دیگر باعث شـــد تا وقتی پا 
به 9 ســـالگی گذاشـــت او را به بهزیستی 
دادیم ولی نتوانستیم بیشتر از 9 ماه این 
دوری را تحمـــل کنیـــم. در این مدت هر 
هفته مقدار زیادی وسایل و مواد غذایی 
تهیه می کردم و مســـیر طوالنی روستا تا 
تبریز را برای دیدن خاطره با چشـــمانی 
اشـــکبار می رفتیم. لحظـــه خداحافظی 
دســـتانش را دور گردنـــم می انداخت و 
پرستارها نمی توانســـتند او را از من جدا 
کنند. در مســـیر بازگشـــت من و همسرم 
فقط گریه می کردیم. ســـرانجام برادرم 
وقتـــی متوجه این عشـــق و عالقـــه ما به 
خاطره شد پیشنهاد داد تا او را دوباره نزد 
خودمان بیاوریم. به این ترتیب خاطره 
نزد ما بازگشت و چراغ زندگی مان دوباره 
روشن شد. وقتی کوچک بود 13 فروردین 
هر ســـال برایش جشن تولد می گرفتیم. 
سال ها بسرعت ســـپری شدند و خاطره 
بزرگتر شد. امروز او 31 سال دارد و بدون 
آنکه توان حرکت داشته باشد روی تخت 

خوابیده است. 
بـــه خاطـــر او کمتـــر بـــه مراســـم یـــا 
میهمانـــی می رویـــم و اگـــر هـــم مجبور 
باشیم یکی از ما نزد او می ماند و دیگری 
به عروســـی یـــا مراســـم ختم مـــی رود. 
همســـرم سالهاســـت که در قهـــوه خانه 

روستا کار می کند ودرآمد زیادی ندارد. 
بهزیستی ماهانه فقط 55 هزار تومان 
به ما کمک می کند و با این پول و یارانه ای 
کـــه می گیریـــم تنهـــا می توانیـــم هزینه 
ویتامین های او راتأمین کنیم. جابه جایی 
خاطره سخت است و اگر ماشین داشتیم 
می توانستیم او را به مسافرت یا طبیعت 
ببریم. با چشـــمانش حرف می زند و اگر 
چیـــزی را بخواهـــد آن را از خنـــده ای که 
در چشـــمانش نقش می بنـــدد متوجه 
می شـــوم. اگر خدا بخواهد دور نیســـت 
روزی کـــه خاطره روی پای خـــودش راه 

برود و برای ما حرف بزند.
ë به نام پدر

صدها کیلومتر را طی کرد تا با جراحی 
چشمانش بتواند دوباره چهره خاطره را 
بهتر از قبـــل ببیند. وقتـــی می خواهد از 
دخترش حرف بزند در طنین صدایش 
هیچ حســـی مبنی بر اینکـــه این دختر از 
گوشت و پوست او نیست پیدا نمی کنی. 
67 بهار را پشـــت ســـر گذاشـــته اما گرد 
پیری همه محاســـن اش را ســـفید کرده 
اســـت. ربعلی محمـــدی هنـــوز هم 16 
فروردین ســـال 66 را بخوبی در یاد دارد. 
با وجود آنکه چند ساعتی از جراحی اش 

 روایتی از زندگی زوج میانه ای که عشق پدر و مادری را با همه وجود معنا کردند

خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى مهدى فخيم زاده
«از فرداش شديم پنج نفر. من اول با رشيدى و حاتمى و هاشمى 
و قدكچيـــان ورزش مى كردم وقتى اونا مى رفتن تازه بچه هاى 

كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم.» 
عصر ايران ؛ نهال موسوى - خبر تصادف مهدى فخيم زاده در سر 
صحنه فيلمبردارى شوكى به جامعه بود، به سرعت پخش شد و 

همگان پيگير وضعيت سالمتى او هستند.
فخيم زاده از آن دسته هنرمندانى است كه به شكل حرفه اى به 
ورزش كاراته مشغول بوده و خاطرات جالبى از اين ورزش دارد. 
ذكر خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى او و حضور على حاتمى 
و داود رشيدى و ... در آن خالى از لطف نيست: «اوائل سال 1359 
فدراســـيون كاراته همه باشگاه ها رو تعطيل كرده بود مى گفت 
باشگاه تك ورزشى نمى خوايم، باشگاه بايد حداقل چهار پنج 
رشته ورزشى داشته باشه . درنتيجه من به كمك حسن آقا زير زمين 
خونه رو كرده بودم باشگاه و هرچى وسيله ورزشى داشتم ريخته 
بودم اونجا و هفته اى دوسه روز با چند تا از بچه هاى كاراته دورهم 

جمع مى شديم و تمرين مى كرديم. 
يه روز رفته بودم خونه زكريا هاشمى كه تو خيابون دولت بود، 
ديدم داود رشيدى هم اونجاست، از ديدنش خيلى خوشحال 
شـــدم، رشيدى سال ها استادم بود. ديدم حالشون گرفته است، 
از بيكارى خسته و كسل شده بودن، آخه قبل از انقالب خيلى 

سرشون شلوغ بود.  
رشيدى رئيس فيلم و سريال تلويزيون بود استاد دانشگاه بود، 
فيلم بازى مى كرد تئاتر مى ذاشت، زكرياهم كارگردان معروف و 
مطرحى بود، وقت نداشت سرشو بخارونه، يا سر فيلمبردارى بود 
يا فيلمنامه و كتاب مى نوشت. حاال هر دو تا عاطل و باطل شده 
بودن و از بيكارى به ستوه اومده بودن. رشيدى يه نيم نگاهى به من 

انداخت و گفت : مهدى اينروزا چيكار ميكنى ؟
گفتم : هيچى آقا، بيكارم.

گفت: پس چرا لپات گل انداخته؟ مثه اينكه خيلى بهت خوش 
مى گذره.

هاشمى گفت : اين ناكس ورزش مى كنه ، واسه همين سرحاله.
رشيدى گفت : كجا ورزش مى كنى؟ شنيدم باشگاه هاى ورزشى 

رم تعطيل كردن.
گفتم : آره، ولى من تو خونه باشگاه درست كردم.

هاشمى گفت: تو خونه؟گفتم : اره، تو زيرزمين خونه ، هر روز با 
چندتا از بچه ها جمع مى شيم دورهم و ورزش مى كنيم، شمام اگه 

حالشو دارين بفرمائين.
رشيدى گفت : نه بابا، كى حال ورزش داره.هاشمى گفت : چرا ، 

من ميام ، از بيكارى بهتره.
 بعد روكرد به رشيدى و گفت: داود بيا بريم ، سرحال مى شيم .

رشيدى گفت : باشه فكرامو بكنم.
گفتم : اگه مى خواين ورزش كنين ديگه فكر الزم نيست، همين 

االن بلند شين بريم.
 هاشمى گفت : پاشو بريم داود. رشيدى لحظه اى فكر كردو گفت : 

نزنى ناقصمون كنى؟
 خنديدم و گفتم: چاكريم داودجان. تو به من بازيگرى ياد دادى ،

منم بتو كاراته ياد مى دم.
زكريا و رشـــيدى نگاهى به هم كردن و از جا بلند شدن و راه 
افتاديم و رفتيم تو زير زمين خونه ما و شروع كرديم به ورزش 
 كردن . خيلى خوششون اومد، از اونروز به بعد هر روز سرساعت 

مى  اومدن، حسابى روحيه شون عوض شده بود.
يه روز دفتر بودم بلند شدم و گفتم بايد برم، با رشيدى و هاشمى 

قرار دارم. كامران قدكچيان اونجا بود، گفت : چه قرارى؟
گفتم : قراره ورزش . رشـــيدى و هاشمى ميان خونه ما با هم 

ورزش مى كنيم. 
گفت: منم بيام؟باتعجب گفتم: تو؟گفت : اره ، كمر درد گرفتم ، 

دكتر گفته بايد ورزش كنم.گفتم : بلند شو بريم. 
از آنروز شديم چهار نفر. چند روز بعد رشيدى گفت: مهدى على 

حاتمى هم مى خواد بياد ورزش كنه.
گفتم : مگه حاتمى سركار نيســـت ؟گفت : نه ، كارش فعال 

تعطيل شده.
آن موقع حاتمى داشـــت جاده ابريشم رو مى ساخت كه بعدا 

اسمش شد هزاردستان
گفتم : فكر نكنم حاتمى اهل ورزش باشه.گفت : چربى خون 

گرفته ، دكتر گفته دواش ورزشه.
از فرداش شديم پنج نفر. من اول واميسادم با رشيدى و حاتمى و 
 هاشمى و قدكچيان ورزش مى كردم وقتى اونا ميرفتن تازه بچه هاى

 كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم. 
اين برنامه سه چهارماهى طول كشيد، هرچهار تا خيلى خوب 
شده بودن، بعد يواش، يواش كارها راه افتاد رفتن سركارشون و 

ورزش تعطيل شد.
ســـال ها بعد تو اوائل دهه هفتاد من داشتم تنهاترين سردار و 
مى ساختم . على حاتمى مى خواست تختى رو شروع كنه. تو پيش 
توليد بود. يه روز تو شهرك سينمائى غزالى همديگرو ديديم . الغر 
و نحيف شده بود، تازه مريض شده بود. به ياد زير زمين خونه ما 
كلى گفتيم و خنديديم. از اينكه به ورزش ادامه نداده بود خيلى 
افسوس مى خورد. مى گفت يه خرده كه حالم بهتر بشه دوباره 
مى خوام بيام باهات ورزش كنم ، كه البته بهتر نشد و تختى نيمه 

كاره بود كه تمام كرد. »

روز دوشنبه 12 تيرماه 1357 برابر با 27 رجب 1398 
مبعث حضرت رسول اكرم(ص) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
نخستين توطئه آتني ها بر ضد ايران در مصر

سوم جوالى سال 460 پيش از ميالد، آتني ها كه 
چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگاني را روانه 
اين كشور كردند تا مصريان را بر ضد ايرانيان بشورانند. 
ايران نيروي قابل مالحظه اي در مصر مستقر كرده بود و 
همين نيروي عظيم مانع پيروز شدن توطئه آتني ها شد.

آتني ها چهار ســـال بعد( 454 پيش از ميالد ) و 
ســـپس در سال 425 پيش از ميالد دو بار ديگر با همان 
هدف به مصر رخنه كردند و هر دوبار به دليل احضار 
برخي نيروهاي ايراني به خاك اصلي وطن تا حدي موفق 
به تحريك مصريان و شورش آنان شدند كه هر دوبار اين 
شورش ها سركوب شد و بار آخر آتني از سوي ايران 
به مصر ممنوع الورود شـــدند.در دوران هخامنشيان، 
 مصر 120 سال وچند ماه يكي از استان هاي ايران بشمار 

مي رفت. 
ناسيوناليسم ايراني عامل اقتدار ساسانيان

سوم جوالى سال 324 ميالدي، كنستانتين امپراتور 
روم كه براي سركوبي رقيبان رومي خود به "بيزانتيوم" 
لشكر كشـــيده بود تصميم گرفت در اينجا و نه چندان 
دور از محل شهر «تروا» شهري به نام خود بسازد تا به 
امپراتوري ايران نزديك باشد و اخبار مربوط به تحركات 
ساسانيان را سريع تر دريافت كند و تصميمات مربوط به 
خنثي كردن اين تحركات در شهر تازه ساز كه يكي از دو 
پايتخت روم [پايتخت شرقي] خواهد بود ، گرفته شود.

وي پس از نابود ساختن «لي سينيوس» رقيب خود 
و هوادارانش، 25 ژوئيه سال بعد (325 ميالدي) دستور 
ساختن قسطنطنيه (شهر كنستانتين - استانبول امروز) را 
صادر كرد كه پس از تجزيه امپراتوري روم به صورت 

پايتخت روم شرقي باقي ماند.
 قتل مازيار به دست خليفه عباسي 

موّرخان اروپايي كه در باره بپاخيزي ايرانيان برضد 
خلفاي اُموي و عباســـي تحقيق كرده اند وقوع قتل 
«مازيار» حكمران وقت مازندران (تبرستانـ ـ تپورستان) 
به دست المعتصمـ  خليفه عباسي را سوم جوالى سال 

839 ميالدي نوشته اند.
مازيار از خاندان اســـپهبدان مازندران پسر قارن 
(كارن) و قارن پسر َونداد هرمز و ونداد نوه سوخرا بود. 
مازيار در آُمل بر اثر خيانت برادرش «كوهيار» كه فريب 
عوامل خليفه را خورده بود دستگير و به سامرا (سامره) 
منتقل و به المعتصم تحويل داده شـــده بود كه پس از 

شكنجه بسيار كشته شد.

قاب امروز

رشت /عكس از على آذرنيا 
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 پند بزرگان 

كســـى كه با من متفاوت است، نه تنها به من 
 صدمه اى نمى زند بلكه باعث پيشرفت من 
مى شود.                            آنتوان دوسنت اگزوپرى

محبوب كســـى نبودن فقط يك بدشانسى 
 اســـت،درحالى كـــه عاشـــق نبودن،يك 
بدبختى ا ست .                                      آلبركامو                                                  

اين آتش عشق مى پزاند ما را
هر شب به خرابات كشاند ما را

با اهل خرابات نشاند ما را
تا غيــر خـرابـات نـدانـد ما را
مولوى

 سرايه

جدول سودوکو

خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى مهدى فخيم زاده
«از فرداش شديم پنج نفر. من اول با رشيدى و حاتمى و هاشمى 
و قدكچيـــان ورزش مى كردم وقتى اونا مى رفتن تازه بچه هاى 

كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم.» 
عصر ايران ؛ نهال موسوى - خبر تصادف مهدى فخيم زاده در سر 
صحنه فيلمبردارى شوكى به جامعه بود، به سرعت پخش شد و 

همگان پيگير وضعيت سالمتى او هستند.
فخيم زاده از آن دسته هنرمندانى است كه به شكل حرفه اى به 
ورزش كاراته مشغول بوده و خاطرات جالبى از اين ورزش دارد. 
ذكر خاطره اى از باشگاه كاراته خانگى او و حضور على حاتمى 
و داود رشيدى و ... در آن خالى از لطف نيست: «اوائل سال 1359 
فدراســـيون كاراته همه باشگاه ها رو تعطيل كرده بود مى گفت 
باشگاه تك ورزشى نمى خوايم، باشگاه بايد حداقل چهار پنج 
رشته ورزشى داشته باشه . درنتيجه من به كمك حسن آقا زير زمين 
خونه رو كرده بودم باشگاه و هرچى وسيله ورزشى داشتم ريخته 
بودم اونجا و هفته اى دوسه روز با چند تا از بچه هاى كاراته دورهم 

جمع مى شديم و تمرين مى كرديم. 
يه روز رفته بودم خونه زكريا هاشمى كه تو خيابون دولت بود، 
ديدم داود رشيدى هم اونجاست، از ديدنش خيلى خوشحال 
شـــدم، رشيدى سال ها استادم بود. ديدم حالشون گرفته است، 
از بيكارى خسته و كسل شده بودن، آخه قبل از انقالب خيلى 

سرشون شلوغ بود.  
رشيدى رئيس فيلم و سريال تلويزيون بود استاد دانشگاه بود، 
فيلم بازى مى كرد تئاتر مى ذاشت، زكرياهم كارگردان معروف و 
مطرحى بود، وقت نداشت سرشو بخارونه، يا سر فيلمبردارى بود 
يا فيلمنامه و كتاب مى نوشت. حاال هر دو تا عاطل و باطل شده 
بودن و از بيكارى به ستوه اومده بودن. رشيدى يه نيم نگاهى به من 

انداخت و گفت : مهدى اينروزا چيكار ميكنى ؟
گفتم : هيچى آقا، بيكارم.

گفت: پس چرا لپات گل انداخته؟ مثه اينكه خيلى بهت خوش 
مى گذره.

هاشمى گفت : اين ناكس ورزش مى كنه ، واسه همين سرحاله.
رشيدى گفت : كجا ورزش مى كنى؟ شنيدم باشگاه هاى ورزشى 

رم تعطيل كردن.
گفتم : آره، ولى من تو خونه باشگاه درست كردم.

هاشمى گفت: تو خونه؟گفتم : اره، تو زيرزمين خونه ، هر روز با 
چندتا از بچه ها جمع مى شيم دورهم و ورزش مى كنيم، شمام اگه 

حالشو دارين بفرمائين.
رشيدى گفت : نه بابا، كى حال ورزش داره.هاشمى گفت : چرا ، 

من ميام ، از بيكارى بهتره.
 بعد روكرد به رشيدى و گفت: داود بيا بريم ، سرحال مى شيم .

رشيدى گفت : باشه فكرامو بكنم.
گفتم : اگه مى خواين ورزش كنين ديگه فكر الزم نيست، همين 

االن بلند شين بريم.
 هاشمى گفت : پاشو بريم داود. رشيدى لحظه اى فكر كردو گفت : 

نزنى ناقصمون كنى؟
 خنديدم و گفتم: چاكريم داودجان. تو به من بازيگرى ياد دادى ،

منم بتو كاراته ياد مى دم.
زكريا و رشـــيدى نگاهى به هم كردن و از جا بلند شدن و راه 
افتاديم و رفتيم تو زير زمين خونه ما و شروع كرديم به ورزش 
 كردن . خيلى خوششون اومد، از اونروز به بعد هر روز سرساعت 

مى  اومدن، حسابى روحيه شون عوض شده بود.
يه روز دفتر بودم بلند شدم و گفتم بايد برم، با رشيدى و هاشمى 

قرار دارم. كامران قدكچيان اونجا بود، گفت : چه قرارى؟
گفتم : قراره ورزش . رشـــيدى و هاشمى ميان خونه ما با هم 

ورزش مى كنيم. 
گفت: منم بيام؟باتعجب گفتم: تو؟گفت : اره ، كمر درد گرفتم ، 

دكتر گفته بايد ورزش كنم.گفتم : بلند شو بريم. 
از آنروز شديم چهار نفر. چند روز بعد رشيدى گفت: مهدى على 

حاتمى هم مى خواد بياد ورزش كنه.
گفتم : مگه حاتمى سركار نيســـت ؟گفت : نه ، كارش فعال 

تعطيل شده.
آن موقع حاتمى داشـــت جاده ابريشم رو مى ساخت كه بعدا 

اسمش شد هزاردستان
گفتم : فكر نكنم حاتمى اهل ورزش باشه.گفت : چربى خون 

گرفته ، دكتر گفته دواش ورزشه.
از فرداش شديم پنج نفر. من اول واميسادم با رشيدى و حاتمى و 
 هاشمى و قدكچيان ورزش مى كردم وقتى اونا ميرفتن تازه بچه هاى

 كاراته مى آمدن و ما تمرين خودمونو شروع مى كرديم. 
اين برنامه سه چهارماهى طول كشيد، هرچهار تا خيلى خوب 
شده بودن، بعد يواش، يواش كارها راه افتاد رفتن سركارشون و 

ورزش تعطيل شد.
ســـال ها بعد تو اوائل دهه هفتاد من داشتم تنهاترين سردار و 
مى ساختم . على حاتمى مى خواست تختى رو شروع كنه. تو پيش 
توليد بود. يه روز تو شهرك سينمائى غزالى همديگرو ديديم . الغر 
و نحيف شده بود، تازه مريض شده بود. به ياد زير زمين خونه ما 
كلى گفتيم و خنديديم. از اينكه به ورزش ادامه نداده بود خيلى 
افسوس مى خورد. مى گفت يه خرده كه حالم بهتر بشه دوباره 
مى خوام بيام باهات ورزش كنم ، كه البته بهتر نشد و تختى نيمه 

كاره بود كه تمام كرد. »

روز دوشنبه 12 تيرماه 1357 برابر با 27 رجب 1398 
مبعث حضرت رسول اكرم(ص) تعطيل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
نخستين توطئه آتني ها بر ضد ايران در مصر

سوم جوالى سال 460 پيش از ميالد، آتني ها كه 
چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگاني را روانه 
اين كشور كردند تا مصريان را بر ضد ايرانيان بشورانند. 
ايران نيروي قابل مالحظه اي در مصر مستقر كرده بود و 
همين نيروي عظيم مانع پيروز شدن توطئه آتني ها شد.

آتني ها چهار ســـال بعد( 454 پيش از ميالد ) و 
ســـپس در سال 425 پيش از ميالد دو بار ديگر با همان 
هدف به مصر رخنه كردند و هر دوبار به دليل احضار 
برخي نيروهاي ايراني به خاك اصلي وطن تا حدي موفق 
به تحريك مصريان و شورش آنان شدند كه هر دوبار اين 
شورش ها سركوب شد و بار آخر آتني از سوي ايران 
به مصر ممنوع الورود شـــدند.در دوران هخامنشيان، 
 مصر 120 سال وچند ماه يكي از استان هاي ايران بشمار 

مي رفت. 
ناسيوناليسم ايراني عامل اقتدار ساسانيان

سوم جوالى سال 324 ميالدي، كنستانتين امپراتور 
روم كه براي سركوبي رقيبان رومي خود به "بيزانتيوم" 
لشكر كشـــيده بود تصميم گرفت در اينجا و نه چندان 
دور از محل شهر «تروا» شهري به نام خود بسازد تا به 
امپراتوري ايران نزديك باشد و اخبار مربوط به تحركات 
ساسانيان را سريع تر دريافت كند و تصميمات مربوط به 
خنثي كردن اين تحركات در شهر تازه ساز كه يكي از دو 
پايتخت روم [پايتخت شرقي] خواهد بود ، گرفته شود.

وي پس از نابود ساختن «لي سينيوس» رقيب خود 
و هوادارانش، 25 ژوئيه سال بعد (325 ميالدي) دستور 
ساختن قسطنطنيه (شهر كنستانتين - استانبول امروز) را 
صادر كرد كه پس از تجزيه امپراتوري روم به صورت 

پايتخت روم شرقي باقي ماند.
 قتل مازيار به دست خليفه عباسي 

موّرخان اروپايي كه در باره بپاخيزي ايرانيان برضد 
خلفاي اُموي و عباســـي تحقيق كرده اند وقوع قتل 
«مازيار» حكمران وقت مازندران (تبرستانـ ـ تپورستان) 
به دست المعتصمـ  خليفه عباسي را سوم جوالى سال 

839 ميالدي نوشته اند.
مازيار از خاندان اســـپهبدان مازندران پسر قارن 
(كارن) و قارن پسر َونداد هرمز و ونداد نوه سوخرا بود. 
مازيار در آُمل بر اثر خيانت برادرش «كوهيار» كه فريب 
عوامل خليفه را خورده بود دستگير و به سامرا (سامره) 
منتقل و به المعتصم تحويل داده شـــده بود كه پس از 

شكنجه بسيار كشته شد.

قاب امروز

رشت /عكس از على آذرنيا 
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 پند بزرگان 

كســـى كه با من متفاوت است، نه تنها به من 
 صدمه اى نمى زند بلكه باعث پيشرفت من 
مى شود.                            آنتوان دوسنت اگزوپرى

محبوب كســـى نبودن فقط يك بدشانسى 
 اســـت،درحالى كـــه عاشـــق نبودن،يك 
بدبختى ا ست .                                      آلبركامو                                                  

اين آتش عشق مى پزاند ما را
هر شب به خرابات كشاند ما را

با اهل خرابات نشاند ما را
تا غيــر خـرابـات نـدانـد ما را
مولوى

 سرايه

فروردین: همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی 
که در اطرافتان هســت را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو 
شــوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای 
انتخاب کردن داشته باشید، اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس 

در واقع اینگونه هستید. 

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

با پنهان کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

خرداد : ممکن است رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی که شما دوست 
داشتید، تأثیری بر روی جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل می شوید که 
نتوانید ارتباط محکمی بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. به جای اینکه تالش 
کنید از جنبه های مختلف یک موضوع ســر در بیاورید، تا جایی که می توانید 

صادقانه عمل کنید.

تیر: به مرحله ای رســیده اید که دلتان می خواهد از زندگــی فرار کنید اما 
خوشبختانه دوره ای را که سپری می کنید به مانند یک امتحان می باشد که برای 
رفتن به دوره بعدی صبر و اســتقامت بیشتری داشته باشید پس شجاع باشید 
زیرا  روزگار همیشــه این چنین نخواهد ماند و مرحله جدیدی در زندگی شما 

پدیدار خواهد شد.

مرداد : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و آنچه 
پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار 
سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان 
شــک می کنید. خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را 

تلف کنید.

شــهریور : شما فشار مســئولیت های زیادی را روی شانه های خود احساس 
می کنید و بیش از این صالح نیست که آنها را به تعویق بیندازید پس بهتر است 
که زودتر دست بکار شوید. الزم نیست که برای چگونگی انجام این کارها دلیل 
بیاورید. اکنون بسیار مهم اســت همزمان که کارایی خود را افزایش می دهید 

تفریح خود را نیز کاهش دهید.

مهر :  شــما فکر می کنید که مدام ســختی ها و مشکالت دنیا در هر روز و هر 
ســاعت تنها به سر شما می ریزد، بهتر اســت عاقالنه و منطقی به زندگی تان 
بنگرید نه این که مدام با احساسات تان تصمیم بگیرید زیرا علت تمام مشکالت 
تان همین موضوع است که شما احساس را در تمام تصمیم گیری های مهم تان 

جایگزین عقل تان کرده اید.

آبان : شما بهتر از همه اطرافیان تان می توانید درباره آینده فکر کنید و تصمیم 
بگیرید. این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار رفته اند و فضای 
بیشتری به شــما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. مراقب باشید به خاطر 
اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید شما را درگیر خواهد کرد بنابراین اجازه 

ندهید شک و تردید در افکارتان رخنه کند.

آذر : شما احساس می کنید اگر روی یک سیم فشار قوی گردش کنید، گر چه 
شما ممکن است وسوسه شوید که این جریانات پی در پی را کنترل کنید، اما 
باید برای این کار وقت خود را هدر دهید. زمانیکه شما واکنش خود را نسبت به 
تغییرات پایدار می بینید، به راحتی می توانید بر آنها سوار شوید و کنترل آن را 

دست داشته باشید. 

دی : شما هم اکنون با دیدگاهی بی طرفانه راجع به دوستی هایتان فکر می کنید 
و بنابراین به راحتی می توانید با نگاهی متفاوت به همه چیز بنگرید. نباید اجازه 
دهید که این ناراحتی شما را به شک و بدبینی بکشاند. حاال شما قادر هستید 
فراتر از مسائل عینی و طبیعی که بهتان دیدگاه جدیدی داده قدم بردارید. هیچ 

تصمیم ناگهانی ای نگیرید.

بهمن : فکر می کنید به آخر خط رسیده اید. شما فکر می کنید که به اندازه کافی 
صبر کرده اید. کامالً واضح و مبرهن است که شما می دانید برای اینکه زندگیتان 
به تعادل قبلی خود برگردد چه کارهایی الزم است انجام دهید، اما دیگران راه 
پیشرفتتان را سد کرده اند. حتی اگر می خواهید بیشتر به خودتان سختی بدهید، 

عاقالنه ترین راه این است که چند روز دیگر هم صبر کنید.

اسفند :  شــما به طور طبیعی از پرداختــن به مسائل جزئی دوری می کنید، 
بنابراین راحت تر می توانید دیدگاه های عمومی تــر را درک کنید. با وجود این 
اکنون به سختی می توانید بین مفاهیم و حقایق جنبی توازن ایجاد کنید. انتظار 
نداشــته باشید که زود به این تعادل برسید؛ فط باید ذهن بازی داشته باشید و 

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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ساكيـا

مقام طاليي
فلز فساد 

ناپذير

شهري در 
مازندران

بيم

زهر

نصراني

مردمان

نوعي شيريني

نوعي نمايش

جانب

سكونت

حيوان شكمو

عقايد

عمود

چوب و تخته

كشتي جنگي

بيهوشي

كشت باراني

زادن

عالوه بر آن

گوشت آذري
دريايي در 

اروپا

دنبال

باالپوش

آفتاب سوزان

خانه

فصل زرد

خودروي 
كاروانه
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آهن
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع

ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م
ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص

2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي
ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع
ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري
ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش

مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص
2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي

ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع

ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص

2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي

ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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اسامی برندگان جدول3737
  1ـ مصطفی زارعیـ  تهران

2ـ فاطمه حسنا قاسمپورـ سمنان
3ـ سهیل باباییـ  قم

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ   نويسنده مشهور رمان جاودانگي 
ـ سرير2ـ  رسم كنندهـ  كنجد كوبيده 
ــروپرويز3ـ  عطر قنادي  ـ اسب خس
ــدي  ــزار بناـ  مورچهـ  س ــت اف ـ دس
ــكوه  ــوب4ـ  كلمه اي دال بر ش درجن
ــوند شباهت  ــكايت كردنـ  پس و ش
ــوچ و تهي ــيـ  پ ــه اي الكتريك  ـ قطع

ــي زمستانيـ   5ـ  نقش هنريـ  ورزش
از حروف ربط ـ  كمياب6ـ  شنيدنـ  
ستمكارـ  نام پسر ادريس نبي7ـ  پول 
كويتـ  نوعي سالحـ  گلي زيبا8ـ  پسر 
ـ شهري در هندـ  يار كلنگـ  تكرارش 
ــت9ـ  گوسفندزادهـ   مادربزرگ اس
ــه اي داخل  ــورـ  قلع ــوف ك ــق ب خال
ــهر10ـ  ضمير انگليسيـ  آدابـ   ش
ــرگ موشـ  گيج11ـ  نفس كشـ   م
ــر12ـ  آالچيقـ   ــاه انداختنيـ  آخ م
ــكيالت13ـ  مشمال  نان نازكـ  تش
ــلـ  درخشان، تابان  ـ خانه زنبور عس
ــي14ـ  نمايش  ــم مرغ انگليس ـ تخ
ــن رنگهاـ  تن  ــده لباسـ  باالتري دهن
ــرغـ  پايتخت قديم مقدونيه  پوش م

ــمهـ  جاي گوسفندانـ  از  15ـ  كرش
ــتانـ  برادر بزرگ  توابع استان گلس
ــي)ع(16ـ  مرادف  ــرت موس حض
 فالنـ  بشقاب بزرگـ  گروه تبهكاري

ــوري عربيـ  رمان مشهور  17ـ  كش
مارك تواين

عمودي:
ــي ــجد االقص ــرار داردـ  مس ــدف ق  1ـ  در دل ص

2ـ  پيش قراولـ  فالنيـ  درياها3ـ  آشيانـ  ميوه اي 
ــوادـ  سهلـ  طرف  ــكي4ـ  بيس ــتواييـ  فمـ  خش اس
ــارـ  كفش روبازـ  آواز ــان، ج ـ  خنده دار5ـ  نورافش
 6ـ  ويتامين انعقاديـ  بطنـ  مركز تايلندـ  نت منفي

ــايه8ـ  حالج  7ـ  آماسـ  ياقوتـ  بخت و اقبالـ  س
ــخت9ـ  از بخشهاي دوگانه  ــتنـ  س ــت داش ـ دوس
ــخنان بيهودهـ  مادر10ـ  زردكـ  قوس و  قلبـ  س
ــازنده زرهـ   قزحـ  تا اين زمان11ـ  غذاي آبكيـ  س
رودي در كشور قزاقستانـ  زنگ، جلجل12ـ  شهر 
ــتوـ  دو لب پارچه يا چرم را به هم پيوند  ــهـ  پرس ريش
ــكـ  انديشه در امورـ   ــت13ـ  مترس مي دهدـ  دس
ــهاي شيطاني14ـ  سرگردانـ  قلبـ  نعمت  خواهش

حرف )ن( 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.

دهندهـ  پدري15ـ  نوعي گلـ  حاكمـ  گيرنده امواج 
راديويي و تلويزيونيـ  پايتخت كشور چك16ـ  پدر 
در تداول مردم قزوينـ  خشك كرده هلو و زردآلوـ  
كوهي در همدان17ـ  از تركيب كربن با اكسيژن به 

دست مي آيدـ  كشوري در آفريقا

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3737
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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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of the CHL
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N
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Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 
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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

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند  

فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

کالس نقاشی
زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

استخداماستخدام
به تعدادی نقاش

وکمک نقاش نیازمندیم.
1575 ۶۰۴-7۶۴-2۹۳۳

دعوتبهدعوتبه
همکاریهمکاری

به تعدادی افراد واجد شرایط
برای نگهداری از سالمندان

نیازمندیم.
157۶ ۶۰۴-۹25-۳۸۳1

نگهداری از سالمندان
در منزل خودشان

با قیمت و شرایط مناسب
604-۸09-2499

HOME CARE SERVICES

با ما تماس بگیرید   157۶

این مکان برای آگهی شما

 رزرو شده است.
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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. 
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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 

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»


