
___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

صرافی شــریف
Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(
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RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029

 ص: 25

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 
<< با بهترین نرخ و هزینه >>

_____________________
Firouz Hemmatiyan 
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515  Lasalle  boul. 
Lasalle Qc.  H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315
fhemmatiyan@sutton.com       www.sutton.com 

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1303 Greene Ave, # 500
Westmount, Qc H3Z 2A7

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

دارالترجمه رمسی  یکتــا
ترجمه رمسی   -   دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 
1970 Ste-Catherine O,  Tel.: 514-839-7318 

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

اسپشیال  از مونترال  به تهران از

950

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

514-917-9988 1425, boul Saint-Laurent 

ALIKOصرافی  نِت

1346

 ص: 33

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île  ص: 4

 ص: 7

 ص: 7

Tecnic Driving School
6685 St Jacques St #201-B, 
Montreal, QC H4B 1V3

Tel: (514) 482-0909

  Tecnic Driving School
آموزشگاه رانندگی  تکنیک 

با سال ها جتربه 
در خدمت جامعه 
ایرانی مونتریال 

À : ____________________________________________________________________________________________________________

De : _________________________________________________________________________________________________________

Montant :___________________________________________________________________________________________

514-482-0909
6685, rue St-Jacques Ouest,  

bureau 201-B

Montréal (Québec)  

H4B 1V3

motomontrealouest@tecnic.ca

CertifiCat CaDeau
MOTORCYCLE

MOPED
Gift certificate

»کمپین کرمانشاه«
سنگی بر گور مونتریال با شماست... 

»الت از چشم افتاده«...

باید ببازی 
علیرضا!
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www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease 
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the 
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, 
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) /  2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).  

COROLLA CE 2017
18 479$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 hybride LE+ 2017 
$

NEW
36 714 + TAXESSTARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

New 2017
model

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% 6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc  H2G 2P8 

Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

Tecnic Driving School
6685 St Jacques St #201-B, 
Montreal, QC H4B 1V3

Tel: (514) 482-0909

  Tecnic Driving School
آموزشگاه رانندگی  تکنیک 

با سال ها جتربه 
در خدمت جامعه 
ایرانی مونتریال 

À : ____________________________________________________________________________________________________________

De : _________________________________________________________________________________________________________

Montant :___________________________________________________________________________________________

514-482-0909
6685, rue St-Jacques Ouest,  

bureau 201-B

Montréal (Québec)  

H4B 1V3

motomontrealouest@tecnic.ca

CertifiCat CaDeau
MOTORCYCLE

MOPED
Gift certificate
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(
•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه

•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی
  René Lévesque W در خیابان  •

 Drummondو De la Montagne بین     
•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

New Model Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250, 

Montreal, Qc H3G 0B9

under
 construction

Tower 2 

construction 

August 2016

بـرج   2 
ساخت و ساز: 

آگوست  2016 

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm 

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
(Metro: Beaubien)
Tel.: 514-277-1157

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   روکش دندان  و لمینیت    

•   دندانپزشکی کودکان
•   سفید کردن دندان ها   

•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  
    ثابت و متحرک   

•   کاشت دندان  
•   عصب کشی و درمان ریشه دندان

•   درمان لثه  
•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

-----------------

•   دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

با بیش از 20 سال سابقه 
----------------

•   دکتر الکساندرا دومون 
•   دکتر آنتوان کایایان

•   دکتر سیمون اون

INSA College offers short-term or long-term programs 
(DVS, DEP and  University certificate upon completion):

• Starting a business (in English or in French)
10 December, 11 December, 16 December and 17 December

• Sales and consulting: 
2 days per week, one month internship 12 December

• French course given by Université du Québec (all levels) 15 January
Loans and bursaries available for all the programs 

(around 900 $ per month)*  
*The amout of loans and bursary once you qualified  is determined by Financial Aid of Quebec

 

 Collège INSA
 Développement des compétences et vous-même

 کالـج بین املللی  »اینسا«
 با ما پیشرفت خود را تضمین کنید.

__________________________________
for more information Call us at 

514-207-9999
 Metro McGILL   or  Sq. Victoria/Bonaventure

 460 St. Catherine West, Suite 302, 
Montreal  QC  H3B 1A7

----------------------------------------------
www.insacollege.com

New sessions every month!
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________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST, 
SUIT 005, 
MONTREAL,  H1N 1B3
دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca
Tel.: 438-932-6709

•   لیــزر   •   الکترولیز   
•    میکرو درمابریژن    •   استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

با مدیریت: مریم هدایتی

DERMA ELEGANT
CLINIC MEDICO ESTHETIC

کلینیک زیبایی درماالگان

<<  ختفیف ویژه برای هموطنان 
ایرانی و فارسی زبانان افغان

<<  مشـــاوره رایگان

4

خشایار شادانلو 

قیمت های رقابت ناپذیر الستیک 

Our tires have full warranty 
against any defects. 

فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا 

7355 Ave Mountain Sights, 
(Corner: Jean Talon) 
Montréal, QC H4P 2A7

Season Specials   for all sizes 

13",14",15",16",17",18” ,19" & 20"

even light trucks 

Starting at 49.94
Nobody can beat our prices!

THAT IS GAURANTEED!

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره و ارزیابی رایگان 
       به صورت تلفنی و حضوری

•   خدمات 100 ٪ رایگان برای 
       خریداران تا پایان پروسه خرید

      )حتی هزینه محضر(
•   اخذ وام بانکی با بهترین نرخ 

       و کمترین پیش پرداخت 
      حتی برای تازه واردین

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

جهت رزرو با من متاس بگیرید.-- رایگان --با حضور مشاور وام مسکنپاسخ می دهیم: 1۸ دسامبـر   از ساعت 1۸ تا 20در گردهمـایی روز به متامی پرسش های شما 
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296) 

www.skylawn.net

با ضمانت بهترین
    قیمت ها برای ایران 

    و از ایران 
    به متامی نقاط جهان

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

•   سفر شما به ایران 
با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، 
با سرویس برتر 
      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی 
با قیمت ارزان 
•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

رامین عباسى
        نامى آشنا 

       و مورد اطمینان:   
        در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 
اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 

• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 
• براى دریافت بهترین نرخ بهره

             و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
www.ileperrottoyota.com

ـــــ
اخذ وام بانكى 

با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى 

     دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ــــــــ
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پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
       )سه شنبه: تعطیل است(

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

                                                      م. آزرم

}<< ادامه در صفحه: 17{
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دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
2178 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3H 1M7

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور )که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

روبروی ادونیس

7
ایران... 

در ورای مارس 201۸  ...
»اوپک« میان چکش و سندان

فریدون خاوند
 )تحلیلگر اقتصادی(
9 آذر- صــد و هفتاد و ســومین 
نشست وزیران سازمان کشور های 
صادر کننده نفت )اوپک( و سومین 

نشست مشترک وزیران 
کشور های نفتخیزعضو 
و غیر عضــو »اوپک«، 
ام  ســی  پنجشــنبه 
نوامبر در ویــن برگزار 
این  شد. موضوع اصلی 
نشست، تصمیم گیری 
دربــاره ســقف عرضه 
این کاال از سوی تولید 

کنندگانی است که نمایندگان آنها 
در نشست پایتخت اتریش حاضر 

خواهند بود.

زوال سلطه نقتی ریاض
میالدی،  گذشــته  ســال  نوامبر 
»اوپک« و »غیر اوپک« مشــترکا 
تصمیم گرفتند برای کاهش عرضه 
و بــاال بردن قیمت نفت، ســقف 
تولیدشان را یک میلیون و هشتصد 

هزار بشکه در روز کاهش دهند. 
این توافق، که تا ماه مارس ســال 
اعتبار دارد، برخالف آنچه   201۸
انتظار میرفت از سوی امضا کنندگان 
آن محترم شمرده شد و بهای نفت 
پاییز امسال برای نخستین بار بعد 
از دو سال از مرز شصت دالر فراتر 
رفت. در نشست روز پنجشنبه در 
وین، شرکت کنندگان درباره تمدید 

توافق تصمیم خواهند گرفت.
بازار جهانی نفت که طی یک دوره 
بسیار طوالنی چشم به تصمیم های 
»اوپک« داشت، کم کم با وضعیت 
تازه ای خو میگیرد که مهم ترین 
ویژگی آن مشارکت فعاالنه کشور 
های غیر عضــو »اوپک« و به ویژه 
روسیه در مدیریت نوسان های بین 

المللی بهای طالی سیاه است.
در ســال هــای پیــش از انقالب 
اســالمی در ایران، این کشــور به 
همراه عربستان سعودی از بیشترین 
نفوذ در درون »اوپک« برخوردار بود 
و تصمیم گیری درباره سقف تولید 
اعضای سازمان، پیش از آن که به 
رای همگانی گذاشته بشود، عمدتا 
بر پایه مشورت میان تهران و ریاض 

گرفته میشد.
در پی انقالب اســالمی و سقوط 
صنعت نفت ایران، نفوذ تهران در 
درون »اوپک« به شــدت کاهش 
یافت و هر چند بعد ها این کشور 
توانســت ســطح تولید خود را به 

نزدیک چهار میلیون بشکه در روز 
افزایش دهد و دومین تولید کننده 
»اوپک« بشود، ولی با فاصله زیاد از 
عربستان سعودی عقب ماند و این 
ضعف در دوره تحریم ها شدید تر 
هم شــد. با این تحول 
عربستان ســعودی در 
نقش قدرتی بی رقیب 
سکان مدیریت »اوپک« 
را دست گرفت و نشست 
های وزیران این سازمان 
در وین عمال بر تصمیم 
هایی صحه میگذاشتند 
کــه در ریــاض گرفته 

میشد.
با پیدایش پدیده »نفت شیل« یا 
غیر متعارف در آمریکا، قدر قدرتی 
عربستان در درون »اوپک« و توان 
تاثیر گذاری آن بر بازار جهانی نفت 
به شدت متزلزل شد. در واقع ظهور 
تکنولوژی نفت »شیل« به ایاالت 
متحده آمریکا امکان داددر فاصله 
2010 تــا 201۵ تولید نفت خود 
را حدود پنج میلیون بشکه در روز 

افزایش دهد. 
با این تحــول، درجه وابســتگی 
آمریکا به نفت خاور میانه و به ویژه 
عربستان سعودی کاهش یافت و 
حتی زمینه ورود آن به جرگه صادر 
کنندگان نفت فراهم آمد. صادرات 
نفتی آمریکا در حال حاضر ناچیز 
اســت، ولی به پیش بینی آژانس 
بین المللی انرژی این کشــور می 
تواند تا سال 202۵ میالدی )حدود 
هفت سال دیگر( به دومین قدرت 
بزرگ صادر کننده نفت در جهان 

بدل شود.
با پیدایش پدیده نفت »شیل« در 
اوایل قرن بیست و یکم میالدی و 
به ویژه آغاز اوجگیری آن در دهه 
دوم این قرن، عربستان سعودی در 
راس سازمان »اوپک« به مقابله با 

آن بر خاست. 
در مرحله اول ریاض سیاســتی را 
در پیش گرفت که بر یک محاسبه 

ساده استوار بود: 
تولید نفت »شیل« بسیار گران تر 
از نفت متعارف است و تنها وقتی 
از لحاظ تجاری با صرفه میشــود 
که بهــای این کاال بــه باالی هر 
بشکه شصت دالر برسد. با همین 
محاسبه، ســعودی ها تصمیم به 
قیمت شکنی گرفتند. آنها تولید 
نفت خود را به مقدار قابل مالحظه 

ای باال بردند 

کاهش عرضه 
به منظور باال 
بردن قیمت 
مخاطرات 

خود را دارد. 
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 »کمپین کرمانشاه«
همراه شو عزیز، تنها نمان به درد

کاین درد مشترک، 
  هرگز جدا جدا 

   درمان نمی شود!
-------------

در پی فراخوان دعوت به همیاری برای 
کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه 
توسط صفحٔه فیســبوک »هماهنگی 
کمکهای ایرانیان مونتــرال«، روز پنج 
شنبه 1۶ نوامبر اولین جلسه هماهنگی 
با حضور تعدادی از ایرانیان مونترال در 

دانشگاه مک گیل برگزار شد.
این جلسه با نقل گزارش هایی از محل 
فاجعه، از طریق منابع محلی و موثق و 
تشریح نیازمندی ها و آسیب های وارده 
توسط تعدادی از هموطنان کرد حاضر 
در جلسه و فعالین کمکهای مردمی آغاز 

شد. سپس راه های 
متعددی برای جمع 
آوری کمــك مالی و 
ارســال آن به ایران 
پیشنهاد شد و مورد 
بحث و بررسی قرار 

گرفت.
جلســه  ایــن  در 
فرســتادن  راههای 
کمک ها بررسی شد 
و تصمیم گرفته شد 
که کمکهــای مالی 
جمع آوری شده زیر 
نظر مســئولین این 
کمپین مستقیمًا به 

دســت گروه های مردم 
نهــاد مطمئــن در ایران 
فرستاده شــود و تمامی 
مراحل فعالیت این کمپین 
چــه در مونترال و چه در 
داخل ایران از آغاز جمع 
آوری کمک هــا و مبلغ 
آن تا پایان کارهای امداد 
رســانی در داخل ایران از 
هر گونه که باشــد، ثبت 
شده و از طریق عکس و 
ویدیــو و درج در روزنامه 
ها و مجــالت و صفحات 
مجازی در دسترس عموم 

مردم قرار بگیرد.
در ایــن جلســه اهداف 
کمپیــن بــا توجــه به 
اطالعات موجود و تغییر 
نیازهای مردم آسیب دیده 

در طول زمان واحتمال 
پایین آمدن فعالیتهای 
کمک رسانی، به این 
شــکل تعریف شــد 
کــه هــدف کمپین 
کمکهای  به  متمرکز 
میــان مــدت و دراز 
آوری  وجمــع  مدت 
دالر   20000 حداقل 
کمک مالی و شرکت 
در ســاخت یکــی از 

حیاتی  کمبودهــای 
مناطق آســیب دیده 
اعم از مدرسه، درمانگاه 

و غیره باشد. 
منظور  همیــن  بــه 
فعالیت هایی حول 11 
جهت  گوناگون  محور 
جــذب همیــاری ها 

پیشنهاد شده است. 
فعالیــت این کمپین 
چهــار ماه بــه طول 
انجامیــد  خواهــد 
وهمزمان با نوروز سال 
1397 به پایان خواهد 

رسید.
خوشبختانه در شروع 
کار عده کثیری اعالم 
همــکاری نموده اند و 
فروشگاه های ایرانی و 
خارجی و انجمنهــا و گروهای ایرانی و 
غیرایرانی زیادی برای گذاشتن صندوق 
جمع آوری کمکها دســت یاری به ما 
داده اند که ما به گرمی این دســتها را 
می فشاریم و به نوعدوستی این مهربانان 

افتخار می کنیم. 
از  روز شنبه 2۵ نوامبر 2017 کار جمع 
آوری از طریق صندوق ها شــروع شد 
و به مدت 10 روز طول کشــید. بعد از 
پایان ایــن دوره فعالیت ها وارد مرحله 

بعدی و به شکل دیگری آغاز شد.

در پایان جلسه پنجشنبه 1۶ نوامبر اعضا 
و مسئولین کمپین کرمانشاه با تصمیم 

حاضران به شرح زیر انتخاب شدند:
مجید جوان، لیلی خاقانی، نیما مشعوف، 

نادیا کردی
اعضا و مســئولین کمپین دست یاری 
مادی و همکاری فیزیکی هر دلسوخته 
ای را به گرمی می فشــارد و سپاسگزار 
و شاکر است از آنانی که ما را در مسیر 
یاری به هموطنان محروم و جان و مال 

باخته تنها نخواهند گذاشت. 
عالقه مندان بــه کمک وهمکاری می 
توانند توسط شبکه های اجتماعی و یا 
شماره تلفن درج شــده در پایین با ما 
تماس حاصل نماینــد ویا کمک های 
مالی خود را به حساب داده شده واریز 

نمایند.
فیس بوک:

https://www.facebook.com/
groups/346125495473399/

تلگرام:
https://t.me/joinchat/C3N0l-
RI2kZnQYgSOddK56g

تلفن:
514-947-7449: Majid Javan
514-696-5305: Nadia Kordi

شماره حساب بانکی:
bank laurentienne
Maison Culturelle De Iran
Succuresale 031
49061-002

      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
Nazgol Fallah Toussi, 
         LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

فتو شاپ

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

Voyages Lexus

•   سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، با سرویس برتر 

      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

}<< ادامه در صفحه: 1۵{

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

 »کمپین کرمانشاه«
12دسامبر سرو غذا 
به نفع زلزله  زدگان 
در رستوران کبابسرا

مدیریت رستوران کباب سرا در 
پی  فراخوان کمپین کرمانشاه در 
اقدامی انســان دوستانه به یاری 
هموطنان زلزله زده شتافته است.

روز 12 دســامبر از ســاعت 12 
ظهر تا ۵ بعد از ظهر با ســرو 2 
نوع غذا )چلو مرغ و کباب کوبیده( 
کلیه درآمد خود را به  کمک به 
زلزلــه  زدگان  اختصاص خواهد 
داد. در این روز دو تن از مسئولین 
کمپین کرمانشــاه در رستوران 
حضور یافته و کلیه درامد فروش 

غذا به صندوق جمع آوری کمک 
واریز خواهد شد.

مســئولین کمپین کرمانشــاه 
این عمل انســان دوستانه مدیر 
رستوران کباب سرا را ارج نهاده 
و منتظر استقبال هموطنان عزیز 

خواهند بود.

بايد ببا زى...
•

1( تلــخ بــود. خیلــی تلخ. شکســت عمدی 
کشتی گیرایرانی برابر حریف روسی را می گویم. 
غرور و ابهت و شــخصیتمان له شد در آن ثانیه 
های لعنتی کــه علیرضاکریمی مات و مبهوت، 
فیتیله پیچ می شد مبادا که دور بعدی به حریف 
اسرائیلی برخورد کند و امان از آن صدای شوم که 

هنوزدر گوشمان پژواک دارد: #بایدببازی
•

2( یادمان بیاید فلسفه مسابقه ندادن با اسرائیلیها 
چــه بود؟ برای این که به دنیا پیام دهیم ما این 
رژیم را به رســمیت نمی شناســیم. در نتیجه 
ســالهای اول افتخار می کردیم که به اســرائیل 
برخورد کنیم و کنار بکشیم. اصال مدال قهرمانی 
می خواستیم چه کار وقتی قراربود مدال حمایت 

از مظلوم به گردن بیاویزیم؟
•

3( رفته رفته مجامع ورزشی روی کار ما حساس 
شدند و محرومیت های سنگین در نظر گرفتند. 
کار به جایی رسید که کنار می کشیدیم اما رویمان 
نمی شد بگوییم برای چه کنار کشیدیم. در نتیجه 
پرچم اســتکبار ســتیزی را زمین گذاشتیم و 
ملتمسانه نسخه پزشک دست گرفتیم و مظلومانه 

بیماری را بهانه آوردیم.
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عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

پول، بزرگترین عامل نگرانی کبکی ها
نظرسنجی  یک  بنابر 
انجــام شــده بــرای 
»انستیتو کبکی برنامه 
و  پول  مالــی«  ریزی 
مالی شخصی  مسایل 

عامــل اصلی 
نگرانی کبکی 
اســت.   هــا 

انستیتوی مزبور 
ای  اطالعیه  در 

منتشر کرده  که 
نوشته است: 

»هنگامی که از افراد ســئوال می 
شــود آیا تاکنون در اداره مسائل 

مالی با وضعیت ناگوار 
روبرو شده اند، میزان 
نگرانــی به 42 درصد می رســد 
و پس از آن اختالفات زناشــویی 
)29 درصد(، بیخوابی )2۶ درصد( 
و اختالف بــا یکــی از نزدیکان 

می  قــرار  )14درصد( 
گیرد... 

با این همه، بیش از سه 
چهــارم )7۸ درصد( از 
شده  نظرسنجی  افراد 
احساس می کنند که 
کنتــرل وضعیت مالی 
دارند.  را دردست  خود 
و این به رغم آن است که دوسوم 
آنان می پذیرند که از آگاهی الزم 
برای پیش بینی مناســب آینده 

مالی خود برخوردار نیستند.  
)ژورنــال دو مونتریال، 20 نوامبر 

.)2017

30 درصد اطالعات نادرست!
به گــزارش بــازرس کل 
کانادا، یک سوم افرادی که 
با مراکز تلفن اداره مالیات 
کانادا تمــاس می گیرند، 
احتمال دارد که اطالعات 

نادرســت دریافت کنند و 
این تازه درحالی است که موفق به 
گرفتن تماس شوند.  درفاصله ماه 

 201۶ مارس 

و مــارس 2017، اداره مالیــات 
کانادا بیــش از نیمی از تماس ها 
را بی پاسخ گذاشــته زیرا قادر به 

مدیریت حجم باالی شمار تماس 
گیرندگان نبوده است.  

به این ترتیب از مجموع ۵3.۵ 
میلیــون تمــاس تلفنی، 29 
میلیــون آن بی جواب مانده 

است.  
)تلخیص از ژورنــال دو مترو، 21 

نوامبر 2017(.

لزوم پذیرش 10 هزار مهاجر بیشتر در کبک
بنابر نتیجه یک تحقیق 
انجــام شــده توســط 
 ،)IdQ( »انستیتو کبک«
با کمبود  برای مقابلــه 
نیــروی انســانی که به 
شدت احساس می شود، 

کبک می بایــد »حداقل« 
هرســال 10 هزار مهاجر بیشتر 
را بپذیرد.  اســتفان فورژه، رییس 
فدراســیون اتاق هــای بازرگانی 
کبــک )FCCQ( در واکنــش به 
نتیجه تحقیق مزبور که با عنوان 
پیرشدن جمعیت و اقتصاد کبک 
منتشر شده گفت: »این کار فوریت 
دارد زیرا کمبود نیروی انســانی 
مانع شــماره یک رشد اقتصادی 
ما اســت«.  آقای فورژه تأکید می 
کند که مهاجران هرگز جای کار 
دیگران را اشغال نمی کنند بلکه 
نگرانی از گمبود نیروی انسانی را از 
بین می برند.  مهاجرت برای همه 
سودمند است.  از ۵3 هزار مهاجری 
که درســال 201۶ به کبک آمده 
اند، نزدیک به 40 درصد یعنی 20 
هزارتن کبک را ترک کرده اند، ۸ 
هزارتن از آنان از کشور خارج شده 
اند و 12 هزارتــن به نقاط دیگز 

کانادا رفته اند.  در نتیجه، با پایین 
بودن نرخ باروری و تولد، جمعیت 
کبک پیر می شود... و شمار کنونی 
مهاجران بــرای گرفتن جای آنها 
و تأمین تولید استان کفایت نمی 
کند.  در کبک شمار جمعیت زیر 
14 سال کمتر از افراد سالخورده 
بیش از ۶۵ ســال است و این امر 
از سال 2011 تاکنون ادامه دارد.  
گزارش انستیتو کبک می گوید که 
اثر واقعی این امر تا ســال 202۵ 
بیشتر احساس خواهد شد.  پیری 
جمعیت اثر ناگــوار دوگانه ای بر 
اقتصاد دارد.  افراد سالخورده کمتر 
کار می کنند... و کمتر هم خرج 

می کنند.  
رییــس فدراســیون اتــاق های 
بازرگانی کبک مــی گوید: »این 
درســت اســت که پیرتر شدن 
جمعیت بر عادات مصرفی اثر می 
گذارد، اما فرصت هایی هم ایجاد 

می کند که باید از آنها 
استفاده کرد.  به بخش 

سالمت بیاندیشید«.  
عالوه بــر افزایش 10 
درســال،  مهاجر  هزار 
اتاق های  فدراســیون 
بازرگانی کبک پیشــنهاد 
می کند که با کارگران شاغل بهتر 
رفتار شود، بازارها تنوع بیشتری 
یابد، روی اتوماتیک شــدن تولید 
ســرمایه گذاری شود و بین کار و 
خانواده تعادل برقرار گردد.  راه حل 
هایی که برای حل مشکل عرضه 

شده عبارت است از: 
»)1( افزایش تعداد مهاجران  

)2( رفتار بهتر با کارگران با تجربه  
)3( تنوع بخشــیدن به بازارهای 

صادراتی  
)4( برقــراری تعادل بیــن کار و 

خانواده  
)۵( سرمایه گذاری روی اتوماتیک 

کردن تولید  
)۶( کنترل هزینه های عمومی.  

)ژورنال دو مونتریال،
 22 نوامبر 2017(.

شکست در ترویج زبان فرانسه در کبک

بازرس کل کبک می گوید که 
تنها یک سوم از مهاجران پذیرفته 
شده در کبک که اعالم کرده بودند 
فرانسه نمی دانند در فعالیت های 
سازماندهی شــده توسط وزارت 
مهاجرت بــرای فراگیــری زبان 
فرانســه شرکت می کنند.  از این 
گروه، یک سوم یا هرگز در کالس 

ها حاضر نمی شوند و یا در میانه 
راه آن را رها مــی کنند و وزارت 
مهاجرت، تنوع فرهنگی و جذب 

نمی داند چرا.  
گزارش بــازرس کل کبک که به 
مجلس ارائه شده بر مبنای تحقیقی 
است که بر روی مهاجران پذیرفته 

شده دربین ســال های 2010 و 
2013 به عمل آمده است.  وزارت 
مهاجرت علت این امر را پیگیری 
نمی کند.  بین سال های 200۶ 
و 201۶ کبک پذیرای 2۸3 هزار 
مهاجر بیش از 1۶ ســال بوده که 
گفته بودند زبان فرانسه نمی دانند.  
سال گذشــته هزینه آموزش 
زبان فرانسه و جذب مهاجران 

7۵ میلیون دالر بوده است.  
تنها 9 درصد از مهاجرانی که به 
کالس های زبان فرانسه رفته 
اند، موفق به کسب توانایی الزم 
در گفتگو به زبان فرانسه شده اند.  
درمورد نوشــتن وضع از این هم 
بدتــر اســت. فقــط ۵ درصد از 
مهاجران توانسته اند نوشتن این 

زبان را فراگیرند.  
)تلخیص از الپرس مونتریال، 23 

نوامبر 2017(.

قیمت های افزایش یافته در حراج »سیرز«
»دفتــر رقابت« به بررســی 
که  پــردازد  می  اتهاماتــی 
آنها »ســیرز  مبنــای  بــر 
کانادا« پیــش از آغاز حراج 
ورشکستگی قیمت کاالهای 
خود را افزایش داده اســت.  

این سازمان از سوی دادگاهی که 
بر کار ورشکستگی »سیرز« نظارت 

دارد مأمور بررســی شــده است.  
»سیرز« از ماه اکتبر اقدام به حراج 

کاالهای خود نموده است.  در 
شبکه های اجتماعی شکایت 
هایی از سوی مشتریان این 
که  منتشــر شده  فروشگاه 
حاکــی از افزایش قیمت ها 
پیش از اقدام به حراج است.   

)تلخیص از الپرس مونتریال،
 23 نوامبر 2017(

افزایش صادرات کبک
پس از کاهشــی اندک در سال 
201۶، »توسعه صادرات کانادا« 
پیش بینی می کند که صادرات 
ســال جاری و سال آینده کبک 
7 درصد رشد خواهد داشت... در 
سال 2017 پیش بینی ها حاکی 

از این بود که رشد صادرات کبک 
از متوسط رشد کانادا )۸ درصد( 
کمتر باشد.  در سال 201۸ تنها 
برای نیوفاندلند و البرادور رشدی 
بیش از این مقــدار پیش بینی 
می شــود.  به نظر مــی آید که 

بخش هوا- فضا بیشــترین سهم 
را در رشد اقتصادی کبک داشته 
باشــد.  پیش بینی شــده که به 
هواپیماهای سری  فروش  خاطر 
سی بمباردیه، صادرات این بخش 
درســال 201۸ شــانزده درصد 
افزایــش یابد.  )تلخیص از گازت 

مونتریال، 24 نوامبر 2017(.  

انجام وعده انتخاباتی: 300 اتوبوس جدید
مدیریت شــهرداری مونتریال در 
پاسخ به پرسش اپوزیسیون تکرار 
کرد که قصــد دارد 300 اتوبوس 
دوگانه سوز به ناوگان اتوبوس رانی 
مونتریــال بیافزاید.  والری پالنت، 
شــهردار جدید کفــت: »تا چند 
هفته یا چند ماه دیگر، مونتریالی 

ها متوجه تفاوت خیابانها خواهند 
شد«.  لیونل پرز، کفیل اپوزیسیون 
شهرداری دراین مورد ابراز تردید 
کرد.  او از بانوی شهردار پرسید آیا 
سفارش خرید این اتوبوس ها داده 
شده؟ و تأکید کرد که تاکنون هیچ 
مناقصه ای برای خرید اتوبوس ها 

برگزار نشده و از شهردار خواست 
بگوید پــول خرید اتوبوس ها را از 

کجا می آورد.  
)تلخیص از ژورنال دو مترو، 2۸ 
نوامبر 2017(.
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

نامه سرگشاده به اتاوا برای درخواست کمک 
جهت مطبوعات نوشتاری

چندیــن روزنامه کبــک در نامه 
ای سرگشــاده از دولــت فدرال 
درخواســت کــرده اند بــا انجام 
اقدامات ضروری و برداشتن »گام 
های فوری« به مطبوعات نوشتاری 
کمک نمــوده و ادامه فعالیت آنها 
در آینــده را تأمین کند.  این نامه 
که با امضای رهبران اتحادیه های 
کبک، انجمن ها، پژوهشــگران و 
کارآقرینان نوشــته شده، آغازگر 
کارزاری است که هدف آن دادن 
آگاهی در مورد وضعیت مطبوعات 
نوشتاری در استان کبک و سراسر 
کانادا است.  در کنفرانسی که روز 
دوشــنبه 20 نوامبر در مونتریال 
برگزار شــد، پاسکال ســن اونژ، 
ارتباطات  ملی  فدراسیون  رییس 
)FNC- CSN( کــه از این کارزار 

حمایت می کنــد از دولت فدرال 
خواستار اقدام سریع و پیش از آن 
که دیر شــده باشد شد.  او گفت: 
»حمایت از چیزی که وجود دارد 
آسان تر از ساختن چیزی است که 

آن را از دست داده اید«.  
نامه سرگشــاده خطاب به مالنی 
ژولــی، وزیر میراث فــدرال، بیل 
مورنو، وزیر دارایی و ناودیپ سینگ 
باین وزیر علوم و توسعه اقتصادی 

نوشته شده است.  
در متن این نامــه از دولت فدرال 
درخواست شده که با انجام تدابیری 
مانند ایجاد صندوق ویژه یا معافیت 
مالیاتی برای مطبوعات نوشتاری از 

آنها حمایت شود.  
در این نامه آمده اســت: »کاهش 
 10 در  تبلیغاتــی  درآمدهــای 

سال گذشــته، فعالیت مطبوعات 
نوشــتاری - اعــم از مســتقل یا 
وابسته به شــرکت های بزرگ - 
را با دشــواری روبرو کرده است... 
ازبین رفتن این رسانه ها خسارت 
و  سیاســی  اجتماعی،  فرهنگی، 
اقتصادی بزرگی برای همه جوامع 

ما خواهد بود«.  
در ایــن نامــه قید شــده که در 
کبک در فاصله سال های 2009 
تا 201۵، 43درصد شــغل های 
مطبوعاتی ازدست رفته است.  در 
سراســر کانادا مجموع شغل های 
رسانه ای ازبین رفته در سال های 
200۸ تا 201۶ به حدود 1۶۵00 

می رسد.  
غول های فضای مجــازی مانند 
گــوگل و فیســبوک از محتوای 
مطبوعات که با صرف هزینه زیاد 
تهیه می شود، استفاده می کنند و 
منابع تبلیغاتی آنها را به سوی خود 
می کشند.  برای این غول ها، این 
یک بازی برد- برد و برای روزنامه 
ها باخت - باخت اســت«.  سال 
گذشته نیز چندین ناشر روزنامه در 
کبک با تشکیل ائتالفی خواستار 
کمک کوتاه مــدت از دولت های 

استانی و فدرال شده بودند.  
)تلخیــص از گازت مونتریال، 21 

نوامبر 2017(.

353 شکایت علیه ژاندارمری رویال کانادا 
به اتهام آزار جنسی، تبعیض و ارعاب

از زمانی که دولت کانادا مبالغی را 
برای پرداخت خسارت به قربانیان 
اختصــاص داده، 3۵3 زن علیــه 
 )GRC( ژاندارمری رویــال کانادا
به خاطر آزار جنســی، تبعیض یا 

ارعاب طرح شــکایت کــرده اند.  
بنابر ارقام به دســت آمده توسط 
گلوبال، 7۸0  تلویزیونی  شــبکه 
زن دیگر نیز در ســایت اینترنتی 
مربوطه پرونده تشکیل داده ولی 

هنوز رسما شکایت نکرده اند.  به 
این ترتیب جمع تعداد شاکیان به 
1100 تن می رســد.  زمانی که 
دولت فدرال در اکتبر 201۶ صد 
میلیون دالر برای پرداخت خسارت 
اختصــاص داد، پیــش بینی می 
کرد که حدود 1000 تن شکایت 
کنند.  ژاندارمری رویال کانادا برای 
رســیدگی به این شــکایات روند 
مســتقلی را پیش بینی کرده که 
تحت نظر میشل باستاراش قاضی 
پیشین دادگاه عالی کار می کند.  

)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، 
24 نوامبر 2017(.

دولـت فــدرال
5.9 میلیارد دالر کسر بودجه در نیمه اول سال 2017

بنابر اعالم دولت فدرال کسر 
بودجه نیمه اول ســال مالی 
جــاری ۵.9 میلیــارد دالر 
است.  با این حال، درآمدهای 
به دســت نیامده در قیاس با 
دوره مشــابه سال قبل کمتر 
بــوده اســت.  در فاصله ماه 

های آوریل تا سپتامبر سال مالی 
2017- 201۶ دولت لیبرال کسر 

بودجه ای معادل 7.۸ میلیارد دالر 
داشت.  

کســر بودجه دولت فدرال تنها 
در ماه سپتامبر 3.2 میلیارد دالر 
بوده که در قیاس با مدت مشابه 
ســال قبل ۸00 میلیون دالر 

افزایش یافته است.  
)ژورنال دو مترو، 
2۵ نوامبر 2017(.

هشدار درمورد رانندگی در حال مستی
شــرکت بیمه اتومبیــل کبک 
تبلیغاتــی  کارزاری   )SAAQ(
علیه رانندگی در حال مســتی 
سازماندهی کرده که 27 نوامبر تا 

31 دسامبر اجرا می شود.  
در این کازار کبکی ها ترغیب می 
شوند که دوست یا خویشاوندی 
که مشــروب نوشیده را همراهی 
نمــوده و از رانندگــی او در حال 
مستی جلوگیری نمایند.  عنوان 
جادویی  »نیروی  امســال  کارزار 
تعطیالت را حفظ کنیم، افراد مورد 
عالقه خود را از صرف مشــروب و 

رانندگی بازداریم« است.  

این پیام ازطریق تلویزیون، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی منتشر می 
شــود.  در طول مدت این کارزار 
تبلیغاتی نیروهای پلیس به اجرای 
عملیات »پیشگیری« می پردازند 

و ایستگاه های  بازرسی در نقاط 
مختلف کبک برپا خواهد شد... 

رانندگی در حال مســتی یکی 
از عوامل اصلی بــروز تصادفات 
در کبک اســت.  از سال 2011 
تــا 201۵، تصادفات ناشــی از 
مصرف الکل موجب مرگ 130 
تن، جراحت جــدی 310 تن و 
جراحت مختصر 1۸00 تن در هر 

سال شده است.  
)تلخیص از گازت مونتریال، 2۶ 
نوامبر 2017(.

درصورت پایان یافنت قرارداد مبادله آزاد بازرگانی
کاهش بیش از نیم درصدی 
تولید ناخالص داخلی کانادا

بنابر یک گزارش جدید، درصورت 
از بین رفتن قــرارداد مبادله آزاد 
 ،)NAFTA/ALENA( بازرگانی 
تولید ناخالص داخلی )PIB( کانادا 

حدود 0.۵۵ درصد کاهش خواهد 
یافــت.  در اثر ایــن کاهش، بین 
2۵ تا ۵0 هزار شــغل در کانادا از 
بین مــی رود و واردات حدود 2.۸ 

درصد کاهش می یابد.  درصورت 
کنار کشیدن آمریکا از توافق مبادله 
آزاد بازرگانی و ادامه آنبین کانادا و 
مکزیک، تفاوت چندانی ایجاد نمی 

شود.  
)الپرس مونتریال، 
27 نوامبر 2017(.

هدر رفتن 27 میلیارد دالر مواد غذایی در سال
بزودی رستوران ها و موسساتی 
که در کبک تعهد کنند جلوی 
اســراف در مصرف مواد غذایی 
را بگیرند از یک معافیت جدید 
مالیاتی برخوردار خواهند شد.  

بنابر اعالم دانشگاه الوال، برآورد 
شده که در کانادا 40 درصد از 
مواد غذایــی مصرفی هدر می 
رود.  ارزش ایــن مــواد غذایی 

حدود 27 میلیارد دالر است.  

بنیاد  یــک  پیشــنهاد  بــه 
نیکــوکاری که مــواد غذایی 
زائد را در اختیار خانواده های 
نیازمند می گذارد، قرار است 
تدابیری تشویقی برای کاستن 
از هدر رفتن مواد غذایی اتخاذ 

شود.  
دو  ژورنــال  از  )تلخیــص 

مونتریال، 2۸ نوامبر 2017(.

زمستان سخت در کـانادا

هواشناســی  کارشناســان 
»متئومدیا«اعــالم کــرده اند که 
پدیده جریان هوای »نینیا« حاکی 

از آن اســت که کانادا زمســتان 
ســختی درپیــش دارد.  کریس 
اســکات مدیر هواشناســی این 

موسسه می گوید کانادایی ها باید 
خود را برای سرمای سخت و بارش 
مقدار زیادی برف، و درعین حال 
هوای متعادل در میانه زمســتان، 
آماده کنند.  بــه پیش بینی این 
موسسه میزان بارش برف در کبک 
و انتاریو بیــش از مقدار متعارف، 
شــاید بیش از متوسط میزان 10 
سال اخیر، خواهد بود و بارش باران 
همراه با یخبندان هم بر شدت آن 
خواهد افــزود.  با این حال، درجه 
حرارت هــوا در حد عادی خواهد 
بود.  )تلخیص از الپرس مونتریال، 

20 نوامبر 2017(.
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کانــادا...
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یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: اگر می خواهید از انتشار اینترنتی 
پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:  

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

------------------------------------------------------------------- 

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.
یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه: متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 8, 14, 20, et 27 novembre 2017

Le 7, 13, 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2018     De: 9:00 à 11:15
Session: le 4 décembre au 22 mars 2018

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 6, 16, 21, 29 novembre 2017 et les 5, 12, 19 décembre 
et le 11 janvier 2018       de 17:00 à 19:15

Session: le 4 décembre au 22 mars 2018
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیــرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:  
les 15, 23 et 30 novembre et le 6 décembre 2017     De 9:00 à 11:15

Session : le 4 décembre au 22 mars 2018

RENSEIGNEMENTS:    514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre    |    www.slaec.ca

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec

H4M 1A7

�������������

Metro  
Cote-Vertu

کشورهای محبوب دنیا کدامند؟
کانادا: رتبه 

چهارم!
ایران: حذف! 
بــر اســاس مطالعه ای 
کــه از ســال 200۵ و 
آنهولت  پروفسور  توسط 
از بریتانیا انجام شــده ، 
همه ســاله از میان ۵0 
کشور جهان و بر اساس 

۶ شاخص بهترین کشورها 
مشخص می شوند.

به گزارش اســپوتنیک به نقل از 
عصر ایران ، "یــو اس ای تودی" 
بر اســاس مطالعه مشترکی که 
توسط موسســه آلمانی پژوهش 
بازار" GfK " و شرکت بریتانیایی 
مشاور سیاسی انجام شده از میان 
۵0 کشور مورد مطالعه، آلمان به 
عنوان محبوب ترین کشــور دنیا 

انتخاب شده است.
بعد از آلمان کشورهای فرانسه و 
بریتانیا قرار گرفتــه اند و کانادا و 
ژاپن به رتبه های چهارم و پنجم 

این لیست دست یافتند. 
ایاالت متحــده آمریکا که در رده 
بندی پارسال محبوب ترین کشور 
جهان بود به رده ششــم سقوط 

کرده است.
ایاالت متحده آمریکا در رده بندی 
امســال در هیچ یک از شــاخص 
ای شــش گانه مورد بررسی این 

مطالعه، در رده نخست قرار ندارد.
ایتالیا، سوییس، استرالیا و سوئد به 
ترتیــب در رده های هفتم و دهم 

این رتبه بندی هستند.
آلمان در رده بندی پارسال همین 

رده  در  موسســه،  دو 
دومین کشــور محبوب 

دنیا جای داشت.
6 شاخص مورد 

مطالعه شامل 
شــیوه  آنهــا،  مــردم 
شــان،  حکومتــداری 
کشــورها،  صــادرات 
ســرمایه  گردشــگری، 
مهاجرت  میزان  گذاری، 

هستند.
گفتنی اســت با وجــودی که در 
رده بندی پارسال این دو موسسه 
نام 3 کشور ایران، کوبا و قزاقستان 
هم دیده می شد، اما در رده بندی 
ســال 2017 این 3 کشور حذف 
شده و به جای آنها نام کشورهای 
بوتسوانا، اوکراین و نروژ قرار داده 

شده است.
از میان کشورهای خاورمیانه نام 
کشــورهای ترکیه، مصــر، قطر، 
امارات متحده عربی و عربســتان 
ســعودی در ایــن رده بندی ۵0 

کشوری قرار دارد.

تورنتو در مکان دوازدهم شهرهای واجد 
شرایط احداث مقر دوم آمازون

بر اســاس آخرین رتبه بندی 
شــهرهای جهان که توســط 
Sperling انجام شــده اســت، 
تورنتو،  مکان دوازدهم جدول 
برای  شــرایط  واجد  شهرهای 

احداث دفتر مرکزی شــماره دو 
آمازون را اشغال کرده است.

بد نیست بدانید که هیچ کدام از 
شهرهای کانادا در جمع 10 شهر 
برتر قرار نگرفتند. کلگری مشترکا 
با مریلند مکان پنجــاه و پنجم، 

مونترال پنجاه و ششم و اتاوا مکان 
شصت و یکم را به خود اختصاص 
داده، ولی ونکوور با کسب رتبه ۶4 

در قعر جدول قرار گرفت. 
ده شهر واجد شرایط با بیشترین 
شــانس برنده شــدن به ترتیب 

بوســتون،  آتالنتا،  از:  عبارتند 
شــیکاگو، فیالدلفیا، واشنگتن 
دی سی، آستین، داالس، دنور، 
نیویورک و رالــی )مرکز ایالت 

کارولینای شمالی(. 
پس از این ده شهر، پیتسبورگ و 
تورنتو به ترتیب مکان های یازدهم 
و دوازدهــم جــدول را بــه خود 

اختصاص دادند.
(iranjavan)

ترودو از بومیان کانادا عذرخواهی کرد
از  کانــادا  نخســت وزیر 
آزارهایی که در حق بومیان 
این کشور روا داشته شده، 

عذرخواهی کرد.
تــرودو  جاســتین 
نخســت وزیر جوان کانادا 
از آزارهایی که به کودکان 
بومی در مدارس این کشور 

تحمیل شده، عذرخواهی نمود؛ 
هرچند رهبران بومیان کانادا این 

عذرخواهی را ناکافی دانسته اند.
بین دهه 40 تا 90 میالدی، بیش 

از 1۵0 هزار کودک بومی به زور 
در مــدارس شــبانه روزی در دو 
و »البرادور«  »نیوفاندلند«  ایالت 
اســکان و آموزش داده شدند که 

گزارش هــای زیــادی از 
خشــونت و آزار جنسی 
بــه سرتاســر دنیا  آنان 
مدارس  این  شد.  مخابره 
با هدف »متمدن« کردن 
نمودن  نزدیک  و  بومیان 
کودکان بومی به فرهنگ 
ســفید کانادایــی ایجاد 
شــدف اما با افتضاح های متوالی 

شکست خورد.

افزایش قیمت نفت با کاهش شدید صادرات 
نفت کانادا به آمریکا 

دلیل افزایش قیمت 
میزان  کاهش  نفت، 
صــادرات خط لوله 
ی نفت خام کانادا به 
آمریکا و تاثیر آن در 
کاهش میزان ذخایر 
آمریکا  خــام  نفت 
عنوان شــده است. 
انتظارات  همچنین، 
تمدید  خصوص  در 
قرارداد کاهش تولید 
اوپــک در پایان ماه 

جــاری میــالدی در 
افزایش قیمت ها تاثیر داشته است.
معامله گران بازار نفت گفته اند که 
افزایش چشمگیر قیمت نفت به 
دلیل کاهش صادرات نفت از کانادا 

به آمریکا بوده است.
شــرکت ترنس کانادا اعالم کرده 
تا پایان ماه نوامبر میزان صادراتی 
نفت خام به آمریکا از طریق خط 
لوله ی نفت خام کیستون، که در 
حال حاضر ۵90،000 بشکه  در 
روز اســت، را تا حداقل ۸۵ درصد 
کاهش خواهــد داد. فعالیت این 
خط لوله که نفت خام آلبرتا را به 
پاالیشگاه های نفت آمریکا متصل 
مــی کند به دلیل نشــت معادل 
۵000 بشکه نفت از آن در هفته 

ی گذشته متوقف شد. 

همچنین،  انتشار گزارش هفتگی 
موسسه ی نفت آمریکا به افزایش 
قیمت نفت دامن زده اســت. در 
این گزارش عنوان شده است که 
در هفتــه ی منتهی به 17 نوامبر 
موجودی نفت خام آمریکا به میزان 
۶.4 میلیون بشکه کاهش داشته 

است. 
افــزون بر این، انتظــارات بازار در 
خصوص تمدید قــرارداد کاهش 
تولید اوپک در پایــان ماه جاری 
میالدی در قیمت نفت تاثیرگذار 
بوده اســت. الزم به ذکر است که 
سازمان کشــور های صادر کننده 
نفت و 11 کشــور دیگر از جمله 
روسیه در اواخر سال گذشته توافق 
کردند تــا برای ایجاد تعادل میان 
عرضه و تقاضا و در پی آن افزایش 

تولید  نفت،  قیمت 
خود را از اول ســال 
2017 در مجمــوع 
میلیون   1.۸ روزانه 
بشکه کاهش دهند. 
در تاریــخ 2۵ می، 
تولیــد کننــدگان 
تصمیم گرفتند که 
قرارداد کاهش تولید 
نفت را که در ابتدا ۶ 
ماهه بود، برای 9 ماه 
دیگر تمدید کنند، و 
تا ماه مارس 201۸ به 
کاهش تولید ادامه دهند. تصمیم 
این کشورها موجب شده که قیمت 
نفت برنت از ماه ژوئن سال جاری 
به میزان 40 درصد افزایش داشته 
باشد. علیرغم کاهشی که اخیرا در 
ذخایر نفت خام اتفاق افتاده، انتظار 
مــی رود که اعضای اوپک قرارداد 
کاهش تولید را تمدید کنند زیرا به 
اعتقاد آنان میزان این ذخایر هنوز 

بسیار باال است. 
برآوردهــا حاکی از آن اســت که 
کشــورهای عضو اوپک به همراه 
روسیه و قزاقستان مجموعا دارای 
2 میلیون بشــکه ظرفیت اضافی 

نفت هستند.  
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial 

امور مھاجرتیۀکلی
استانی-کبک-فدرال

  
 

  

 

 
 

Thank you ماعتماد و حمایت شما سپاسگزاریاز Merci
təşəkkür شکراً  Gracias谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद

Immigration Canada Maria Cottone
 

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

 

Registered with Quebec Immigration
No. 11322 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبکو مشاور رسمی مھاجرت        

 

و فدرالکلیۀ امور دانشجویان کبک
 

حق شرکت در امور مھاجرتی کبک را دارند،توجھ: فقط مشاورین ثبت شده با مھاجرت کبک  

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
  ۱۴۸۳ ۸۵۵۲ (۰۲۱)            بدون ھیچ پیش شماره

ایران وقتبھبامداد۲تا۱۹دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
۹۲۰۴۵۵۰۵۱۴تلگرام   ایمووایبر    واتزآپ   

 

 
6621 rue, Sherbrooke est, suite 103 

Montreal, Quebec H1N 1C7 
By appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00 

www.mariacottone.com 

 

 

}<< ادامه در صفحه: 2۸{

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

کمل یکدیگریم! ـُ در فعالیت های اجتماعی:   ما رقیب هم نیستیم؛ ما م
کپی برداری   باعث تضعیف کامیونیتی است!   پدیده های نو بیاوریم. 

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

کــانادا... 

»منشوراخالقی« با هدف پایان دادن به آزار جنسی
صنایع فیلــم و تلویزیون کانادا به 
صورت مشترک در حال برداشتن 
قدم هایی هستند تا بتوانند یک 
منشــور اخالقی با هــدف پایان 
دادن به آزار جنسی داخل و خارج 
ایجاد  فیلمبــرداری  صحنه های 

کنند.
به گزارش هالیــوود ریپورتر، بعد 
از یــک مالقــات طوالنــی بین 
اتحادیه هــا، اصناف و انجمن های 
صنایع فیلم و تلویزیون کانادا در 
تورنتو، نمایندگان آنها در بیانیه ای 

مشترک اعالم کردند به 
پاسخی  »ارایه  منظور 
گسترده در کل صنایع 
فیلم و تلویزیون به آزار، 
تبعیض، سوءاستفاده و 
خشونت جنسی« با هم 

همکاری خواهند کرد.
در این بیانیه همچنین 

آمده است: ما تفاهم نظر 
داریم که باید نســبت به چنین 
رفتاری تحمل صفر وجود داشته 
باشد. ما آگاهیم که افزایش دادن 

برابری جنســیتی و گوناگونی در 
سراسر صنایع مان بخشی مهم از 

راه حل است.
منشــور اخالقی پیشنهاد 
داده شــده »انتظارهــای 
برخورد درست و نادرست، 
نحوه اعمــال آن و عواقب 
آن« را هم تعریف می کند.

بحث هــای پیــش آمده 
در ایــن مورد در شــمال 
مرزهای آمریکا پس از این 
شــکل گرفت که آکادمی 
آمریکا  اسکار 

هم تصمیم گرفت بعد 
از اتهام های وارد شده 
به هاروی واینستین و 
بسیاری از افراد دیگر، 
منشور اخالقی خودش 

را درست کند.
صنایع فیلم و تلویزیون 
کانادا همچنین پیشنهاد 
کرده انــد که مکانیزم های گزارش 
دادن چنین رخدادها و حمایت از 
قربانیان آنها به شیوه ای کاربردی تر 

طراحی و سیاست های فعلی هم 
بهتر اعمال شوند.

ایــن در حالی اســت که چندی 
پیــش »میا کرشــنر« 
از  کانادایــی  بازیگــر 
کانادا  بازیگری  اتحادیه 
به خاطر حمایت نشدن 
از او مقابــل برخوردی 
که با هاروی واینستین 
داشت شــکایت کرد و 
هنوز  بازیگــران  گفت: 
هــم از گــزارش دادن 
به  سوءاستفاده جنسی 
خاطر تــرس از به خطر انداختن 
کاری شــان  حرفــه ای  مســیر 

خودداری می کنند. 
نمایندگان اتحادیه بازیگران کانادا، 
آکادمی سینما و تلویزیون کانادا، 
صنف کارگردانــان کانادا، انجمن 
مدیــران انتخاب بازیگــر کانادا و 
انجمن تهیه کنندگان رسانه کانادا 
از جمله افرادی بودند که در جلسه 
برگزار شده به منظور بررسی این 

موضوع گرد هم آمدند.

کبک »نقاب« را از چهره بر می دارد!
امیر نعیمی )مونتریال( 
تصویب قانون بی طرفی مذهبی 
)Religious Neutrality law( در 

کبک، این تنها گستره 
حقوقی  سیاســی- 
در شــمال آمریکا را 
در کنار کشــورهایی 
نظیر فرانسه، اتریش، 
بلژیــک و هلند قرار 
داد که با وضع قوانین 

جنجال برانگیز به نحوی پوشش 
اســالمی را در ادارات، سازمانها و 
مراکز دولتی، بیمارستانها و مدارس 
برای کارمندان و دریافت کنندگان 

خدمات ممنوع ساخته اند. 
البتــه مضمون بیــل ۶2 که در 
پارلمان کبک تصویب شد، نوعی 
خاص از پوشش را که توسط عده 
معدودی از جمعیت زنان مسلمان 
کبک اســتفاده می شــود، مورد 

هدف قرار داده است. 
روزنامه نشنال پست در مقاله ای 
)اکتبر 2017( به تعداد 100 نفر 
از بانوان مســلمان اشاره می کند 
که در کبک از نقاب و یا پوشــیه 
به عنوان بخشی از پوشش مذهبی 
خود اســتفاده می کنند و اینک 
پس از تصویب این قانون این افراد 
دیگر نمی توانند در مراکز دولتی، 
ادارات و مراکــزی کــه از بودجه 
دولتی اســتفاده می کنند، مانند 
بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس، 
مهدکــودک ها، و وســائط نقلیه 
عمومی در هنگام ارائه سرویس به 
عنوان کارمند و یا دریافت سرویس 
و خدمات به عنــوان ارباب رجوع 

صورت خود را در زیر 
نقاب بپوشانند.

در میان واکنش های 
متفاوت به این »بیل« 
برخی طبیعت آن را در 
آشکار  مبارزه  راستای 
با رشد اسالمگرایی در 

کبک می دانند. 
حال آنکه برخی صرف 
نظر از همسان دانسته 
شدن استفاده از نقاب با 

اسالم افراطی، منع آن را به نوعی 
سلب آزادی اجتماعی و شهروندی 

افراد می دانند. 
اما شاید نگاهی عمیق تر به جوانب 
فرهنگی و سیاسی این موضوع در 
کبک روایتی متفاوت از این داستان 

در پیش روی ما 
قرار دهد.

ادعا  تــوان  می 
د  نمــو

کــه 
مذهبی،  بی طرفی  قانون 
تبلور گرایشــی در میان 
تفکر سیاســی در کبک 
می باشد که در سالهای 
200۶-2007 همــراه با 
بحث »تسهیالت منطقی«  طرح 
 )Reasonable accommodation(
در احقاق حقوق شــهروندی در 
کبک و شــکل گیری کمیسیون 
بوشار و تیلور پدید آمد. به دنبال 
آن نخســتین بار در سال 2010 
دولت لیبرال در کبک ســعی در 
طرح بیل 94 در پارلمان نمود که 
به موجب آن زنانی که به دنبال کار 
در مراکز دولتی بودند، می بایست 
از پوشاندن صورت خود خودداری 

می کردند. 
البته این قانون پیشنهادی هیچگاه 

تصویب نشد. 
اما این بار دولت لیبرال به رهبری 
آقای کوئیار با موفقیت بیل ۶2 را 
به تصویب رساند که به موجب آن، 
نه تنها کارمندان، بلکه این بار ارباب 
رجوع نیز از پوشاندن چهره خود 
در هنگام دریافت خدمات دولتی 

منع شده اند. 
موفقیت در تصویــب این قانون 
زمانی اهمیت بیشــتری پیدا می 
کند که افکار عمومی و قانونگذاران 
کبک دست رد محکمی به منشور 
 Quebec کبــک  هــای  ارزش 
 ،Charter of Values
الیحه پیشنهادی پارتی 
وقت  دولــت  کبکــوا، 
در ســال 2013 زدند. 
این الیحــه در صورت 
تصویب می توانست به 
طور جــدی و زیربنایی 
تســهیالت  موضــوع 
 Reasonable( منطقی 
 )accommodation
را زیر سوال ببرد. عدم 
تصویب آن در آن زمان و برکناری 
حزب پارتی کبکوا از دولت، جمعی 
از حامیــان الیحه مذکــور را می 
تواند به سمت پشتیبانی از حزب 
لیبرال در انتخابات آتی سوق دهد. 
چرا که تصویب بیل ۶2 به نوعی 

جوابگوی موضع 
قبال  در  آنــان 
مســأله حجاب 
تســهیالت  و 
منطقی در کبک 

می باشد. 
گرچه قانون اساســی و منشــور 
حقــوق و آزادی کبــک، آزادی 
اندیشــه و مذهــب را جزئــی از 
حقوق شــهروندی مــی نامند و 
هرگونه تبعیض در احقاق حقوق 
شهروندی براساس عقیده و مذهب 
را منع می کند، اینکه اســتفاده 
از نقاب در پوشــش این تضمین 
قانون قــرار می گیرد بحثی دیگر 
است. در درک جامع قانون اساسی 
هیچ حق و آزادی مطلق نیست و 
شــهروندان در استفاده و عمل به 
حقوق و آزادی هایشــان همواره 
محــدود به اصــول، پروتکل ها و 
چهارچوب هایی هســتند که در 
طول زمان و براساس علم حقوق 
)Jurisprudence( گستره آزادی ها 
و حقوق فردی را معنایی عملی و 

واقع گرایانه بخشیده اند. 
به عنوان مثال شــهروندان نمی 
توانند حیوانات را بنا به باور مذهبی 

خود در هر مکانی قربانی کنند. 
و یا اینکه تعدد زوجات در بسیاری 
از جوامــع نظیر کانادا منع قانونی 

دارد. 
حال آنکــه بنا به بــاور مذهبی 
بسیاری از مسلمانان و برخی فرقه 
های مسیحیت این عمل جایز می 

باشد. 
مثال دیگر اینکــه گرچه انتخاب 
پوشــش براســاس باور شخصی 
حق شهروندان است، اما برهنگی 
و حتی انتخاب پوششی که نظم 
عمومــی را مختل مــی کند در 
جامعه ای کــه در آن زندگی می 

کنیم، منع قانونی دارد. 
این مفهوم را می تــوان در درک 
اهمیت منع نقاب در ازای دریافت 
خدمات دولتی نیز در نظر داشت. 
گرچه استفاده آزادانه از نقاب حق 
مسلم یک فرد می باشد، این حق 
و آزادی بــه دالیل متعددی نظیر 
امنیت عمومــی و حفظ ارزش ها 
و اصول زیربنایی اجتماعی قابلیت 

محدود شدن دارد. 

گرچه استفاده 
از نقاب حق هر  
فرد است، این 
حق به دالیلی 
نظیر امنیت 

عمومی و حفظ 
ارزش ها قابلیت 

محدود شدن 
دارد.

به امید آن روز که نیازی 
به پوشاندن  هویت 
زیبای انسانی نباشد
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1۵09-3۶۶-۵14   و   ۵14-247-1732

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique 
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ)

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec
Winter semester / Session d'hiver:

Du 8 janvier 2018 au 25 mars 2018 (11 weeks / semaines)
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Saturday / Samedi: 14h-17h and 18h-21h

PLACES ARE LIMITED
PLEASE REGISTER BEFORE DECEMBER 1ST!!!

Sign-up today!      Inscrivez-vous maintenant!
Document required:

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card 
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status

______________________
Tel.: (514) 484-8899    ou   (514) 755-3480

EMULCQ@gmail.com
www.emulcq.com   ou    www.coursdefrancais.ca  (section inscription)

Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage 
Montréal (QC) H4A 3J5

(Métro Villa-Maria ou Vendôme)

پیش بینی اکونومیست  از  201۸
یی نشریه  نیا یتا بر

جدیدتریــن »اکونومیســت« 
ویژه نامه ساالنه خود را تحت عنوان 
»جهان در ســال 201۸« منتشر 
کرد. بــه گزارش این نهاد ســال 
201۸، سالی »اعصاب خردکن« 
خواهد بود. در ســال آینده تالش 
مردم دنیــا در راســتای گریز از 
آشفتگی های  و  سیاسی  تنش های 
تکنولوژی اســت. البته در ســال 
201۸ می توان نیم نگاهی به رشد 
اقتصادی قابل قبول و رویدادهای 
جهانی شامل المپیک زمستانی و 

جام جهانی فوتبال داشت.
در ایــن رابطه دنیــل فرانکلین، 
ویراســتار »جهــان در 201۸«، 

می گوید: 
»ســال آینــده در بســیاری از 
جنبه ها همچون چالش  هسته ای 
گفت وگوهــای  کره شــمالی، 
»برگزیــت«، اصالحات اقتصادی 
چین، انتخابات میان دوره ای آمریکا 
و انتخابات ریاســت جمهوری در 
برزیــل و مکزیک، حیاتی خواهد 
بود. در این ســال شاهد نبردهای 
جذاب برای اثرگــذاری، ایده ها و 

رهبری خواهیم بود.«
در جدیدتریــن گزارش ســاالنه 
»اکونومیســت«، 12 رونــد مهم 
جهانی برای سال 201۸ پیش بینی 
شده است که در ادامه این گزارش 
به طور اجمالی توضیح داده خواهند 

شد.
•

1- ترامپیسم و مکرونیسم: 
در ســال 201۸ شــاهد دو نوع 
جهان بینی متفاوت خواهیم بود که 

در رقابت با یکدیگر قرار دارند. 
دونالد ترامپ با اولویت قرار دادن 
آمریکا، شــعار »نخست آمریکا«  
را در دســتور کار خــود قرار داده 
اســت. امانوئل مکــرون اما نوعی 
از قراردادهــای اجتماعــی را که 
منطبق با جهانی شــدن هستند، 
قول داده است، قراردادهایی که در 
کنار افزایش رقابت و کارآفرینی از 
کارگرهایی که شغل های خود را از 
دست داده اند، حمایت خواهد کرد. 

به گزارش »اکونومیست«، ماکرون 
نمونه امروزی شده تدی روزولت 
است؛ رئیس جمهوری اسبق آمریکا 
که بیشترین ســهم را در »عصر 

ترقی« داشت.
•

2- انتخابات تعیین کننده؛ 
برزیل، مکزیک، ایتالیا و 

میان دوره ای آمریکا: 
هر 12 سال یک بار، دو انتخابات 
مهم و تعیین کننده آمریکای التین، 
برزیل و مکزیک، همزمان می شوند. 
در بزرگ تریــن ســال انتخاباتی 
منطقه آمریکای  التین، در این دو 
کشور و سایر کشورهای منطقه، 
رای دهندگان نوســازی سیاسی و 
پایان فساد را طلب خواهند کرد. 
از طرفی یک انتخابات آشفته در 
ایتالیا، بهبود اقتصادی این کشور 
را با چالش روبه رو خواهد ساخت. 
در آمریــکا، دموکرات ها می توانند 
در رقابتــی نزدیک برای تصاحب 
کرسی های »مجلس نمایندگان« 
پیروز شوند و راه را برای به دادگاه 

کشاندن ترامپ فراهم سازند.
•

3-سور وسات املپیک 
زمستانی کره جنوبی و جام 

جهانی فوتبال در روسیه: 
این دو رقابت بســیار مهم، توجه 
جامعــه جهانی را بــه خود جلب 
خواهد کــرد. کره جنوبی المپیک 
زمستانی را در ســایه برنامه های 
هسته ای کره شمالی برگزار خواهد 
کرد. روسیه نیز در برهه حساسی 
از روابــط این کشــور بــا غرب و 
اندکی پــس از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری که نتیجه آن 
اســت،  پوتین  پیروزی والدیمیر 
رقابت هــای جام جهانــی فیفا را 
برگزاری می کند. در هر دوی این 
رویدادها، شــاهد تقابل ورزش با 

سیاست خواهیم بود.
•

4- خداحافظی با رهبران 
فرسوده ژاپن، کوبا و عربستان 

سعودی: 
آکیهیتــو،  ژاپــن،  امپراتــور 

کاسترو  رائول  کوبا  رئیس جمهور 
و پادشاه عربســتان، شاه سلمان 
رهبرانی هستند که در سال جدید 
آماده می شــوند تا از سمت خود 
کناره گیری کننــد. در این رابطه 
تعدادی زیــادی از رهبران جهان 
که مدت ها است بر مسند قدرت 
تکیه زده انــد )همچون نیکوالس 
مادورو در ونزوئال( سعی خواهند 
کرد همچنان موضع خود را حفظ 

کنند.

5- رشد اقتصادی متوازن شده 
جهان: 

10 ســال پس از بحــران مالی 
200۸، یک حس خوشایند فراگیر 
در اقتصاد جهان شروع خواهد شد. 
گرچه برای بســیاری سال 201۸ 
می تواند به معنای آغاز بهبود واقعی 
اقتصاد باشد، اما در واقعیت ممکن 
اســت روند بهبود به انتهای خود 

رسیده باشد: 
به عقیــده کارشناســان، اقتصاد 
جهــان تمایل دارد هــر ۸ تا 10 
ســال، وارد رکودی عمیق شود. 
آخرین رکود مربوط به سال 200۸ 
است. پرسشی که مطرح می شود 
این اســت که دلیل اصلی رکود 
بعدی چیست؟ اتخاذ سیاست های 
انقباضی شــدید و سریع توسط 

بانک های مرکزی.
•

6. زمانی حساس برای 
سیاست جهان؛ برگزیت، نفتا و 

کره شمالی: 
اســترس  پــر  گفت وگوهــای 
»برگزیت« در پاییز 201۸ - زمانی 
که توافق نهایی جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپــا باید صورت گرفته 
باشد - به اوج خواهد رسید، چراکه 
پارلمان ها باید در زمان مقرر یعنی 
مــارس 2019 آن را بــه تصویب 
برســانند. بنابراین احتمال دست 
نیافتن به توافق برگزیت باال است.

در ســال 201۸ مشخص خواهد 
شد که آیا توافق تجارت آزاد »نفتا« 
از فشارهای حمایت گرایانه دونالد 
ترامپ نجات پیــدا خواهد کرد یا 

خیر. 
مهم تــر از همه، در ســال آینده 
رئیس جمهــوری ترامــپ بایــد 
درخصوص برنامه های هســته ای 

کره شمالی تصمیم بگیرد.
•

7. سال کلمات مخفف: 
در سال آینده قوانین جدید اتحادیه 

اروپا در مــورد داده ها )GDPR( و 
 )PSD ,MiFID2( تامین مالــی
اجرایــی خواهد شــد. کنفرانس 
تغییرات آب وهوایی در لهســتان 
)COP24( نیز در راستای فرآیند 
توافق پاریس برگزار می شود. بوتان 
قصــد دارد برنامه »خوشــبختی 
عظیــم ملــی )GNH(« را برای 

کسب وکارهای خود اجرایی کند. 
پیشــرفت های تکنولــوژی مهم 
از  جدیــدی  نســل  همچــون 
تکولوژی های تلفن همراه )۵G( با 
شروع المپیک زمستانی رونمایی 
 )AI( خواهند شد. هوش مصنوعی

12
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جامعه ایـران... 

صرافــی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345         (514) 846-0221

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

نشـــانی :
Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

T: (514) 842-8000  Ext.296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
        farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•  مسافرت های تجاری، با سرویس برتر 

   و بهای عالی به سراسر دنیا 
•  سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•  فروش بلیت کلیه شرکتهای 
    هواپیمایی و کشتیرانی )کروز( 
•  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 26 سال جتربه کاری!

ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: NOVEMBER 27,28,29,30, 2017
   9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.
COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included
-------------------------
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. At registration 
you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
    Winter Session 2017-18 (Dec.4 - March 22)
P.M. Classes: Mon. to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
    Winter Session 2017-18 (Dec.4 - March 22)

--------------------------------------------

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
+ ONE  OF  THE  FOLLOWING  DOCUMENTS  (ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
Canadian / Quebec  Immigration Documents
Residency Card 
Canadian  Citizenship  Card
ADDITIONALLY, ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC 
RESIDENCY (ORIGINAL ONLY) IS REQUIRED::
Medicare Card   |   Driver's Licence   |  Hydro bill   |  Other proof   (ask staff)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی  بیاموزید :    نامنویسی ترم زمستانی

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

اگر در خارج از کانادا متولد شده اید، پاسپورت خود را همراه بیاورید 
      << به عالوه یکی از مدارک زیر )اصل(:

شهریه: 100 دال رشامل کتاب ها و هزینه های دیگر 

سطوح مختلف: از مبتدی تا پیشرفته 
زمان نامنویسی برای تشخیص 

سطح شما، امتحان خواهید شد. 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

گرایش آمریکا به سوی خودکامگی سیاسی؟
ترامپ به دیکتاتورهای جهان حسادت می کند!

تفاوت هــای عظیمــی طی چند 
دهه ایجاد شــده است. بین اوایل 
تا اواســط دهــه 1990، آمریکا و 
برخی دیگر به شدت معتقد بودند 
که دموکراســی لیبرال به شیوه 
آمریکایی، موج آینده جهان است. 
در آن زمان، پیمان ورشو لغو شد، 
دیکتاتوری های آمریکای التین به 
صندوق رای تبدیل شدند، و حقوق 

بشر گسترش یافت.
به طور پیش بینی شده، سه رئیس 
جمهور بعدی آمریکا بیل کلینتون، 
جورج دبلیو بــوش، و باراک اوباما 
این آرمان ها را در آغوش گرفتند. 
در بیســت و چند سال گذشته، 
آمریکا معتقد بود جهان به سمت 
رهبرِی آزاد، مسئول، و دموکراتیک 

پیش می رود.
در نگاهی به جلو به ســال 2017 
می بینیم که خودکامگی مانند قبل 

رواج یافته است. 
روسیه به دیکتاتوری واقعی تبدیل 

شده است. 
شــی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین، بیش از هر رهبر دیگری در 
چین از زمان مائو، قدرت را قبضه 

کرده است. 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، 
دست به پاکسازی گسترده ای برای 

قبضه کردن قدرت زده است. 
مصر بار دیگــر رهبری دیکتاتور، 

خشن و فاسد دارد. 
رجب طیب اردوغــان در ترکیه، 
را  دانشــگاهیان  و  روزنامه نگاران 
ســرکوب، دولت را پاکســازی، و 
دولت اسالمی میانه رو را خفه کرده 

است. 
احــزاب حاکم در مجارســتان و 
لهستان در مسیر اســتبداد گام 

برمی دارند.
در این میان دولت ایاالت متحده 
به ریاســت جمهوری ترامپ چه 

می کند؟ 
بیشــتر آنها را ستایش می کند. او 
با این خودکامگان موافق اســت 

و شــاید هم کمی به آنها که از او 
ثروتمندتر و / یا قدرتمندتر هستند 
و در عین حــال محدودیت های 
قانون، دست و پای آنها را مانند او 

نبسته است، حسادت می کند. 
او همان رئیس جمهوری است که 
سیستم قضایی خود را »خنده دار« 
نامید، و از اینکه کنترل بیشتری 
بــر آن ندارد ابراز نا امیدی کرد؛ او 
رئیس اف بی آی را به خاطر گوش 
به فرمــان او نبودن و پایان ندادن 
به تحقیقات در خصوص روســیه 

اخراج کرد. 
او بود که گفت کشور ما به وزارت 
امور خارجه نیــازی ندارد چراکه 
»من تنها فردی هســتم که مهم 
است.« ترامپ فکر می کند سیستم 
دولتی مطلوب آن است که در آن 

رئیس جمهور همه کاره باشد.
آمریــکا به جــای طرفــداری از 
دموکراسی، شی جین پینگ را به 
خاطر قبضه کردن هرچه بیشتر 
قدرت تشــویق کرد. ترامپ کاری 
به جز حمایــت از ولیعهد جوان 
عربســتان نیز انجام نــداد. او در 
واقع مانند تازه به دوران رسیده ها، 
نمی تواند میان منافــع آمریکا و 
منافع شــخصی خانواده بزرگش 

تفاوتی قائل شود.
ایاالت متحــده اغلب در حمایت 
از دموکراســی ثابت قدم نبوده و 
زمانی که پای مسائل استراتژیکی 
با اهمیت در میان بوده، اشــتیاق 
زیادی به متحد شدن با دیکتاتورها 

داشته است.
دموکراســی های بزرگ جهان، در 
طول 2۵ سال گذشته، از اقدامات 

نادرست خود زخم خورده اند. 
ایاالت متحده به بهانه های دروغین 
به عراق حمله کرد، در اشغال آن 
ناشی گری کرد، و سپس با بحران 
مالی رو به رو شد که می توانست با 
نظارت بهتر، از آن جلوگیری کند.

در اروپا، ثابت شد که ایجاد یورو، 
یک اشــتباه مرگبار با پیامدهای 

گسترده سیاســی بوده و تصمیم 
بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه 
اروپا، حماقت نهفته در تالش برای 
حکمرانی از طریق همه پرسی را 
ثابت کــرده و بی کفایتی خانواده 

سلطنتی را نشان داده است.
اما آیا زمان مرگ دموکراسی است؟ 

هنوز خیر. 
اگر بــه تاریخچــه طوالنی اغلب 
حکومت های استبدادی نگاه کنیم 
می بینیم که این دولت ها با گذشت 
زمان، بیشتر به حاشیه رانده شده 
و فاســدتر می شــوند و کــم کم 
فرصــت و بازخوردهای الزم برای 
ترمیم اشتباهات خود را از دست 

می دهند.
ایاالت متحده و دیگر کشــورهای 
دموکراتیــک در طــی دو دهــه 
گذشــته، دوران بدی را پشت سر 
گذاشته اند، اما هنوز توانایی اصالح 
اشتباهات خود را از دست نداده اند. 
مثال ایاالت متحده تقریبا ســریع 
تر از دیگر رقبا توانســت از بحران 

200۸ سر بر آورد.
عالوه بر این، برای رفع ناخوشــی 
فعلی آمریکا نیــازی به اصالحات 
عمده نیســت. تنها با اصالحات 
مالیاتــی قابل قبــول، ارائه طرح 
زیربنایی جدی، ایجاد محدودیت 
بیشتر در امور سیاست خارجی، و 
شاید اعمال تغییرات الزم در حق 
و حقوق های موجــود می توان به 

پیشرفت خوبی دست پیدا کرد.
به طــور خالصه، خبر خوب برای 
آمریکایی ها آن است که سرنوشت 
این کشور بیشــتر در دست خود 
آنهاست. شــاید آمریکا نتواند به 
دوران طالیی پس از پایان جنگ 
سرد باز گردد، اما باید غرور بیش از 
حد خود را کنار گذاشته، سیاست 
خود را از فانتزی های ایده آل گرا 
دور کرده و بــر پایه واقعیت های 

موجود بنا کند.
منبع : فارین پالیسی 
ترجمه تحریریه »دیپلماسی ایرانی«
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیون هفتگی 
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور 
 *هر شنبه  ساعت  1 بعد از ظهر 

به وقت شرق آمریکا 
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه 
به مدت یک ساعت پخش مستقیم 

ساعت 7 عصر به وقت اروپای مرکزی 
و ساعت 30. 9 شب  به وقت ایران 

)باز پخش 12 ساعت بعد خواهد بود.( 
لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات 

خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1۵09-3۶۶-۵14   و   ۵14-247-1732

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری   باعث تضعیف کامیونیتی است!   پدیده های نو بیاوریم. 

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

M    NTREAL
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  1 تا ۵ بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

www.dehkhodaschool.com
------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
------------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت 12/30 تا 15/30

2900 Lake (DDO)
تلفن: ۶2۶-۵۵20 )۵14(

------------------

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652 

facebook:
 Nima Library Montreal 

----------------
اجنمن دفاع از حقوق بشر 

ایران- مونترال 
www.addhi.net

------------------
گروه رقص خورشیدخانوم

 (514) 377-8005
------------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

------------------------
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 

------------------

اجنمن همدالن
دومیــن 3شنبه هرماه
514-290-2211

----------

مرکز فارسی زبانان
جمعه هر هفته 4 بعدازظهر

5964  rue NDG
Info: 514-909-1972

------------
I B N G

همبستگی بازرگانی
www.ibng.ca

--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

»شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در زمینه ی 
غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی مهاجر در مونترال«

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال 
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی

در حال حاضر، پروژه ی تحقیقاتی 
در دانشگاه مک گیل در حال انجام 

است، با عنوان:
»شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل 
کننده در زمینه ی غربالگری سرطان 
در  مهاجر  ایرانی  زنان  در  پستان 

مونترال«
مشارکت شما در این تحقیق، فقط 
با تکمیل یک پرسشنامه قابل انجام 
است. مدت پاسخگویی تقریبا 30 
دقیقه می باشــد. هویت شما در 
تمام مدت تحقیق به صورت کامال 

ناشناس و محرمانه و تنها به صورت 
یک کد، باقی خواهد ماند.

از ایرانی هایی که به نوعی با گروه 
ها و مجامع ایرانی در تماس هستند 
و توانایی کمک به این پژوهش را 

دارند، تقاضای همکاری دارم.
بــه پــاس قدردانی و تشــکر از 
مشارکت شــما، کد شما در قرعه 
کشــی که به این منظــور برگزار 
خواهد شــد وارد شده و درصورت 
برنده شدن، موفق به دریافت کارت 

هدیه خواهید شد.
الزم به ذکر است که این تحقیق، 
دارای مجــوز از کمیته ی اخالق 

دانشگاه مک گیل می باشد.
در صورت تمایل به همکاری، نیاز به 
اطالعات بیشتر ویا طرح سواالت، 
شــما می توانید با نینا  ممیشی از 
طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل 

زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-451-5110 
nina.mamishi@mail.
mcgill.ca

 كميته يادمــان برگزار می کند: 
سخنرانی دكتر على جوادى و  دكتر كوروش عرفانى 

شرایط اسفبار اقتصادى، سیاسی و 
اجتماعی در ایران و گسترش موج 
فقر و نارضایتی عمومی و وظایف ما

سخنرانان:
دکتــر علــی جــوادى از حزب 
کمونیست کارگرى ایران و دکتر 
کوروش عرفانی از حزب ایران آباد

زمان: شنبه ٢ دسامبر 
ساعت ٦:٣٠ شب

درمحل کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

--------------

برگزار کننده: کمیته یادمان کشتار 
زندانیان سیاسی دهه شصت 

در ایران، مونترال- کانادا

پروژه حتقیق در دانشگاه مک گیل
دعوت به همکاری

آیا شــما یک مهاجر یا پناهنده ی 
ایرانی با اقامت دائم )PR( یا تابعیت 

کانادایی هستید؟ 
آیــا بین 3 تا 10 ســال در کانادا 

زندگی کرده اید؟
 آیا در هنگام ورود به کانادا 19 تا 

40 ساله بوده اید؟ 
 اگر پاسخ شما به همه ی سؤاالت 
باال آری است، از شما برای شرکت 
در یک تحقیق دعوت به همکاری 

می کنیم!
از ایرانیان مهاجری که کارت اقامت 
دائم یا تابعیــت کانادایی خود را 

دریافت کرده اند، 
بین 3 تا 10 سال در اینجا زندگی 

کرده اند و 
در هنگام ورود به کانادا حداقل 19 

و حداکثر 40 ساله بوده اند، 
برای شــرکت در تحقیق دکترای 
آقای شکیب نصرالله، زیر نظر دکتر 
آدا ســیناکور، دعوت به همکاری 

می شود. 
هدف از این تحقیق، کسب آگاهی 
دربــاره تجربه های مختلف و ویژه 

ایرانیان مهاجر در کاناداست. 
به مشارکت کنندگان کارت هدیه ی 
10 دالری برای تشــکر از زمانی 
که برای ایــن تحقیق اختصاص 

می دهند، اهدا می شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر و یا در 
صورت تمایل برای شرکت در یک 
مصاحبه ی کاماًل محرمانه به مدت 
۶0 تا  90 دقیقــه، لطفًا با آقای 

شکیب نصرالله تماس بگیرید:

شکیب نصراهلل، 

کاندیدای دکترا در رشته 
روانشناسی مشاوره، 

تلفن:
514-944-4542 

و ایمیل:
shakib.nasrullah@
mail.mcgill.ca
(Dept. of Educational and 
Counselling Psychology, 
McGill University)
-----------------------------
Research Supervisor: Dr. 
Ada Sinacore
Dept. of Educational and 
Counselling Psychology, 
McGill University
E-mail: ada.sinacore@
mcgill.ca
Phone: 514-398-3446

نتیجه مطالعه در 10۸ کشور دنیا: 
تغذیه ناسالم علت اصلی مرگ زودرس

تحقیقاتــی کــه در آن اطالعات 
مربوط به 10۸ کشور از سراسر دنیا 
بررسی شده است، نشان می دهد 
که علت اصلی مرگ و میر زودرس 
نه سوء مصرف در الکل و یا کشیدن 
سیگار، بلکه تغذیه نادرست و رژیم 

غذایی ناسالم است.
در تحقیق اخیر  10۸ کشــور از 
سال 1990 تا 2013 مورد مطالعه 

قرار گرفته اند.
و  سالمت  »معیارهای  موسســه 
سنجش« در آمریکا می گوید رژیم 
غذایی ناسالم سهم باالیی در مرگ 
زودرس به علت بیماری های قلبی، 

سکته و دیابت دارند.
رژیم غذایی ناسالم شامل  خوردن 
بســیار کم ســبزیجات، میوه ها، 
آجیل، غالت و در مقابل خوردن 
زیاد گوشــت قرمز، نمک و شکر 

است. 

موسســه  پزشــکان  از  یکــی 
»معیارهای ســالمت و سنجش« 
می گوید ظرفیت باالیی برای بهبود 
وضعیت سالمت از طریق اجتناب 
از ریســک های خاص بــا تغییر 
رژیم غذایی در مقایسه با عواملی 

همچون آلودگی هوا وجود دارد.
این تحقیق نشان می دهد که تعداد 
عوامل تاثیرگذار در مرگ زودرس 
از ۶7 مورد بــه ۶9 مورد افزایش 

پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش مرگ زودرس 
در این کشور  بر اثر زیاده روی در 
مصرف الــکل 9.۵ درصد افزایش 
پیدا کرده و فشار خون و کلسترول 
بــاال به عنوان عوامــل  تاثیرگذار 
با بیشــترین کاهش بــه حدود 

۵.۵درصد رسیده است.
این گزارش همچنین می گوید که 
در کشورهای با درآمد اقتصادی باال 

سیگار به عنوان عامل اصلی مرگ 
زودرس شناخته شده است.

در هنــد و کشــورهای جنوبی و 
جنوب شرقی آســیا آلودگی هوا 
علت اصلی مــرگ زودرس  و در 
آمریکای التین و خاورمیانه چاقی 
بزرگترین تهدید سالمت به شمار 

می رود.
این گزارش اما نشان می دهد که 
در جنوب صحرای آفریقا وضعیت 
کمی متفاوت از سایر نقاط جهان 
است و الگوی متفاوتی از ریسک 
نسبت به سایر کشــورهای دنیا 
در آنجــا دیده می شــود. عوامل  
مــرگ زودرس در ایــن بخش از 
دنیا ترکیبی از ســوءتغذیه دوران 
کودکی، آب غیر بهداشتی، روابط 
جنسی ناســالم و سوء مصرف در 

الکل است.  )ایندیپندنت(
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•
برایمان  آنقــدر  محرومیــت   )4
سنگین بود که حتی حاضر نبودیم 
پای آرمانمان بایســتیم. رویم به 
دیوار، یک زمانی، آقای پیرایرانی با 
هیجان از رشادت ورزشکار ایرانی 
خبر می خواند اما مسئوالن ورزش 
ایــران در راهروهای فدراســیون 
جهانی قسم می خوردند: به والله 
اگر دنبال سیاســی کاری باشیم! 

ورزشکارما مریض بود!
•

۵( به همین راحتی منکری چون 
دروغ را ترویج کردیــم این بار اما 
اتفــاق عجیب تری افتــاد. حنای 
ما دیگــر رنگی نداشــت و حتی 
دروغمان هم خریداری نداشــت. 

چــاره کار چه بــود؟ همین اول 
کار ببازیم که به حریف اسرائیلی 
برخورد نکنیم! چنین شد که فریاد 
حقارت بار »باید ببازی علیرضا« در 

سالن طنین انداز شد
•

۶( طنــز ماجــرا اینجا اســت. با 
شکست کشتی گیر  اسرائیلی در 
مرحله بعد، در گروه بازندگان باز به 
اسراییل خوردیم و به ناچار دست 
به دامن مدارک پزشــکی قدیمی 
شدیم. یعنی به قول قدیمی ها: هم 

چوب را خوردیم و هم پیاز را.
•

7( کار روزگار را ببین. ما که قرار 
بود مفتخرانه در حمایت از مظلوم، 
اســرائیلی ها را رســوا و خجالت 

زده کنیــم از دروغگویی به کجا 
رسیدیم؟ فریاد حقیرانه، شکست 
بزدالنه. بیخود نیست می گویند: 
»تمام پلیدی ها در اطاقی قرار داده 

شده، و کلید آن دروغ است«
•

۸( کشــتی علیرضاکریمی  آئینه 
وضعیت امروز ما اســت. نه روی 
حمایــت از »مظلــوم« داریم، نه 
افتخــار شکســت دادن »ظالم«. 
نه توجیهی بــرای افکار عمومی 
داریم و نه شــجاعتی برای طرح 
آرمان هایمان. می خواستیم فیتیله 
را بی ســرو صدا پایین بکشیم اما 

امان از فیتیله پیچ پرسروصدا.

سجاد سالک 

باید ببازی، علیرضا......   << ادامه از صفحه: 7

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : info@masoudnasr.com

اجنام کلیه امور ساختمانی
خدمات نوسازی و بازسازی 

)
Tel.:514-835-6243

هدف ما 

خشنودی 

شماست!

TMN
• بازسازی آشپزخانه 

• بازسازی حمام  
• نصب در و پنجره • کاشیکاری  

• برقکاری  • لوله کشی 
• سقف کاذب  • نقاشی  

• کابینت آشپزخانه 
• انواع سنگ کاری  و بسیاری دیگر  

 با مدیریت مجید توسلیان 
با بیش از 25 سال پیشینه 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

Renovations

High quality, Canadian-made women’s clothing for sale!
Guaranteed exceptional prices…

Open to the public SATURDAYS  9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501 

MONTREAL  QC   H2N1C8

حراج پوشاک بانوان 
با کیفیت عالی، 

با قیمت باورنکردنی 
و  برترین سرویس 

در خدمت هموطنان عزیز 

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم زمستانی201۸
)۸ ژانویـه تا  25 مارس 201۸(
Tel.: 514-737-3642

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Winter session 
(January 8-March 25)

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

دختر شایسته عراق برنده مسابقه جهانی نشد، 
اما توجه ها را جلب کرد

مسابقات ملکه زیبایی دنیا، امسال 
میزبان یک مهمان تازه بود. عراق، 
پس از 4۵ سال دختر شایسته اش 

را به این مسابقات فرستاد.
»سارا عیدان« بیست و هفت ساله 
که شــاهد جنگ و خشــونت در 

کشورش بوده، توجه بسیاری را در 
جریان مسابقات به خود جلب کرد.
»عیــدان« در یــک مصاحبــه 
زنده تلویزیونی گفــت که دیدن 
بمباران ها برای او در کودکی عادی 
شده بود. با آغاز جنگ دوم عراق، 
»سارا عیدان« که نوزده ساله بود به 
عنوان مترجم به نیروهای آمریکائی 

مستقر در عراق پیوست.
این همکاری، او را آماج دشــمنی 
هر دو طرف - هم مسلمانان و هم 

مسیحیان - کرد.
با ایــن حال، به کار خود ادامه داد 
و در برابر این یاری، توانست برای 

تحصیل به آمریکا بیاید.
»ســارا عیدان« در آمریکا رشته 
موسیقی را برای تحصیل برگزید 
و به ســه زبان فرانســه، عربی و 

انگلیسی آواز می خواند.
دختر شایسته عراق با شعار برابری 
وارد مسابقات ملکه زیبایی جهان 

شد.
او گفت:»گرچه من مسلمانم ولی 
می خواهم نماینده همه مسیحیان، 

کردها وکلیمی ها باشم.«
او در جریان مســابقات، با گرفتن 
عکس سلفی در کنار دختر شایسته 

اسرائیل جنجال آفرید.
عراق و اســرائیل سالهاســت با 
یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند. 
برخی این سلفی را آغازی فصلی 
تازه در روابط دو کشور دانستند در 
حالی که برخی دیگر »عیدان« را 
به خاطــر تالش برای خوب جلوه 
دادن اســرائیل مــورد انتقاد قرار 

دادند.
»سارا عیدان« به شانزده نفر نهایی 
راه پیدا نکرد اما داستان زندگی اش 
و پیامش برای صلح و دوستی برای 

بسیاری الهام بخش شد.
•
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کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

جزوات مسیحی  )رایگان( - برای دریافت فیلم »زندگی مسیح« و   اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تلفن ما متاس بگیرید:
 514-999-5168

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

کانادا...
»نیمی از کانادایی ها اسالم هراس هستند!«

یک نظرسنجی انجام شده توسط 
آنگوس رید در ماه اکتبر که اخیرا 
منتشر شده، نشــان داد درحالی 
کــه کانادایی ها طرفــدار مذاهب 
مسیحیت و یهودیت هستند، روند 
افزایشی گرایش به اسالم و غیره 
را در کشورشــان دوست ندارند. 
طبق آمار نظرسنجی مذکور  %4۶ 
نسبت  خوشــی  نظر  کانادایی ها 
به ترویج و گســترش اســالم در 
درحالی  این  ندارند،  کشورشــان 
اســت که تنها 2۵% آن ها نگران 
ترویج مکتب سیک ها یا  گسترش 

»الحاد« و بی دینی کامل هستند.
در مطلــب ارائــه شــده در این 
نظرســنجی آمده اســت: به نظر 
می رسد نیمی از کانادایی ها نگرش 

منفی در خصوص اســالم نشان 
می دهنــد. و واکنش منفی آن ها 
نســبت به حضور مســلمانان در 
کشورشان دو برابر واکنش منفی 
است که نســبت به »ملحدان«، 

کافران و سیک ها نشان می دهند.
در ادامه این نظرسنجی آمده است: 
تقریبا یک چهارم پاسخ دهندگان 
»تنوع مذهبی« را یک شبکه منفی 
برای جامعه کانادا می دانند و %44 
آن ها نیــز آن را ترکیبی از منافع 
و معایب تلقی می کنند. در ادامه 
به نظر می رســد که مردم کانادا 
تا انــدازه ای به دنبــال لغو آزادی 
مذهبی باشــند چرا که تنها %۵۵ 
از پاسخ دهندگان نسبت به آزادی 

مذهبی نظر مثبتی داشتند.

نفوذ و گسترش اسالم در میان 
مردم 

در این میان بســیاری از مصاحبه 
کننــدگان کانادایی بــه نفوذ و 
گسترش اسالم در میان جوامع باور 
داشته و در پاسخ به این سئوال که: 
کدام مذهب بیشترین تاثیر و نفوذ 
را در میان مردم به دســت آورده، 
تقریبا ۶۵% آن ها معتقد بودند که 
رشد و نفوذ اسالم از دیگر مذاهب 

بیشتر بوده است.
در کل به نظر می رسد مردم کانادا 
به این باور رسیده اند که دو مذهب 
مسیحیت و یهودیت در حال رنگ 
باختن و بی اثر شدن در کشورشان 

هستند.

بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان کدامند؟
 شبکه سی ان بی سی در گزارشی 
به بررسی 10 صادرکننده بزرگ 
نفت جهان بر مبنای آمار صادرات 
سال 201۶ پرداخته که عبارتند از:

•
عربستان سعودی

بزرگترین  ســعودی  عربســتان 
صادرکننده و دومین تولیدکننده 
بــزرگ نفت جهان اســت. طبق 
آمار اوپک، این کشور 7.۵ میلیون 
بشکه در روز نفت در سال 201۶ 

صادر کرد.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان اوایل نوامبر در اقدامی که 
از سوی مقامات سعودی، مبارزه با 
فساد توصیف شده است، دستور 
دســتگیری شــماری از مقامات 
سلطنتی و تجار قدرتمند را صادر 
کرد. ناظران خارجی اقدام اخیر را 
تالش برای تحکیم قدرت در داخل 
این کشور می بینند. برخی بر این 
باورند که پاکســازی اخیر، تالش 
محمد بن ســلمان برای تحکیم 
قــدرت از طریق حــذف رقیبان 
احتمالی اســت و ممکن است از 
ابهام سیاســی، تنش و احتمال 
ناآرامی خبر دهد که پیش از این 
در تاریــخ بزرگترین تولیدکننده 

نفت اوپک مشاهده نشده بود.
•

روسیه
روسیه که بزرگترین صادرکننده 
بزرگ خارج از اوپک اســت، طبق 
جدیدتریــن آمار بیــش از ۵.1 
میلیون بشــکه در روز نفت صادر 
کرده است. مسکو و رقیبان اوپکی 
این کشــور از ژانویه تولید نفت را 
برای حذف مــازاد عرضه در بازار 
جهانی محــدود کرده اند. هدف از 

این اقدام، کاهش ســطح ذخایر 
جهانی نفت و کاســتن از اشباع 
عرضه است که به ریزش قیمت ها 

در سه سال گذشته منجر شد.
•

عــراق
اوپک و مقامات روسیه از شماری 
از تولیدکنندگان نفت در داخل و 
خارج از این ســازمان خواسته اند 
متحد شــده و از محــدود کردن 
عرضه تا پایان سال 201۸ حمایت 
کنند. و در حالی که عراق دومین 
تولیدکننــده و صادرکننده نفت 
بزرگ اوپک اســت، بغداد تاکنون 
تولیدش را به سطحی که زمستان 
گذشــته توافق شد، کاهش نداده 
اســت. طبق آمار اوپک، عراق 3.۸ 
میلیون بشکه در روز نفت در سال 

201۶ صادر کرد.
•

کانـــادا
طبق آمار ورلد فکت بوک، کانادا 
بیش از 3.2 میلیون بشکه در روز 

نفت صادر می کند.
این تولیدکننــده غیرعضو اوپک 
تقریبا به انــدازه مجموع صادرات 
نفت دو صادرکننده بزرگ آفریقا 
نفت صــادر کرده اســت. کانادا 
نفت  بزرگ  ذخایر  ســومین 

جهان را دارد.

•
امارات متحده عربی

طبق آمار اوپــک، امارات متحده 
عربی 2.۵ میلیون بشــکه در روز 

نفت در سال 201۶ صادر کرد.
حدود 40 درصد از تولید ناخالص 
داخلی این کشور به شکل مستقیم 
بر مبنای تولید نفت و گاز اســت. 
این کشــور که مشتمل بر هفت 
امیرنشین است، در سال 19۶7 به 

اوپک پیوست.
•

کــویت
طبق برآورد اوپک، کویت بیش از 
2.1 میلیون بشکه در روز نفت در 

سال 201۶ صادر کرد.
بخش نفــت و گاز کویت حدود 
۶0درصد از تولید ناخالص داخلی و 
همچنین 9۵ درصد از درآمد نفتی 

این کشور را تشکیل می دهد.
•

ایـــران
بنا بر اعالم اوپک، ایران دو میلیون 
بشکه در روز نفت در سال 201۶ 

نفت صادر کرد.
•

ونــزوئال
آمار اوپک نشان می دهد ونزوئال که 
یکی از اعضای موسس این سازمان 
است، حدود 1.9 میلیون بشکه در 
روز در سال 201۶ نفت صادر کرد. 
اگرچه این کشور آمریکای التین 
بزرگترین ذخایر نفت جهان را در 
اختیار دارد، در یک بحران کامل 
بســر می برد. بحرانی که به دلیل 
اقتصادی  سال ها ســوء مدیریت 
بوجود آمده اســت، با ریزش سه 
ساله قیمت های نفت شدت گرفته 
است. ونزوئال با کمبود مواد غذایی، 

تورم بــاال و درگیری های خیابانی 
خشونت آمیز روبروست و نیکوالس 
مادورو، رییس جمهور این کشور 
پرداخت بدهی های بین المللی را 

در اولویت قرار داده است.
درآمد نفتی حــدود 9۵ درصد از 
درآمدهــای صادراتــی ونزوئال را 

تشکیل می دهد.
•

نیجــر یه
نیجریه که پرجمعیت ترین کشور 

در میــان اعضای اوپک اســت، 
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده 

نفت در آفریقا است.
طبق آمــار اوپک، این کشــور با 
صادرات بیش از 1.7 میلیون بشکه 
در روز در سال 201۶، با اختالف 

اندکی باالتر از آنگوال قرار گرفت.
•

آنگــوال
بنا بــر آماری که از ســوی اوپک 
منتشر شــده، آنگوال 1.7 میلیون 

بشکه در روز در سال 201۶ نفت 
صادر کرد. تولید نفت و فعالیت های 
مربــوط به آن حــدود 4۵ درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی و حدود 
9۵درصد از صادرات این کشور را 

تشکیل می دهد.
این کشــور از زمان پیوســتن به 
اوپک در ســال 2007، ششمین 
این ســازمان  بزرگ  صادرکننده 

شده است.
منبع: پایگاه خبری ریشه
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و در بــازار ایــن کاال فراوانــی به 
وجود آوردنــد، تا جایی که بهای 
هر بشــکه آن به 2۸ دالر سقوط 
کرد. ریاض اطمینان داشت که با 
قیمتی چنین نازل، تولید کنندگان 
آمریکایی نفت »شیل« ورشکست 
شده و صحنه را بار دیگر به تولید 
واگذار  نفت »متعارف«  کنندگان 

خواهند کرد.
این محاسبه غلط از آب در آمد. 

شرکت های آمریکایی تولیدکننده 
نفت »شیل« البته با کاهش قیمت 
نفت دچار مشــکل شدند، ولی از 
صحنه بیــرون نرفتند و با ارتقای 
تکنولوژی و افزایــش بهره وری، 
هزینه های خود را کاهش دادند و 

تولیدشان را باال بردند.

•
مسکو، پایتخت نفت؟

در پی این شکســت، عربســتان 
سعودی سیاستش را تغییر داد و 
به استراتژی سنتی خود در راستای 
کاهش عرضه به منظور باال بردن 
قیمت روی آورد، ولی خیلی زود 
دریافت که شــکل بندی عمومی 
بازار جهــان زیر تاثیــر تحوالت 
ژئواکونومیــک  و  ژئوپولیتیــک 
دگرگون شــده و قدرت او در این 
بازار شکاف برداشته است. با درس 
گرفتن از این تحول، ریاض به این 
نتیجه رســید که بدون مشارکت 
تولید کنندگان غیر عضو »اوپک« 

کار مهمی از پیش نخواهد رفت.
در میان کشــور هــای نفتخیز 

غیرعضــو »اوپک«، روســیه که 
ظرفیت تولیدش کم و بیش معادل 
عربستان ســعودی است، جایگاه 

ویژه ای دارد.
بعد از سقوط شدید بهای نفت در 
نیمه سال 2014، والدیمیر پوتین 
تصمیم  روسیه  جمهوری  رییس 
به پشتیبانی از کاالیی گرفت که 
در کنار گاز بیشترین نقش را در 
اقتصاد کشــور و تحکیم قدرت او 
ایفا میکند. بــرای این کار، رهبر 
کرملین از قرار معلوم به این نتیجه 
رسید که در تاثیر گذاری بر بازار 
نفت باید از ظرفیت های سازمان 
»اوپک« اســتفاده کند، البته به 
شرط آنکه قدرت مطلق تصمیم 
گیری را از دســت این سازمان و 

نفت: میان چکش و سندان...   << ادامه از صفحه: 6

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: ۸ صبح تا ۶ عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا ۶ عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

کانادا...

 BRING YOUR WINE

           ENJOY YOUR TIME     

6195 St-Jacques 
H4B 1T7

(514)585-2029
(514)661-6345

شبهای بیادماندنی

شام و شب نشینی

موسیقی زنده 

رقص و پایکوبی

فقط در آنیکس

ــده:   11.99 $   کوبی ــاب  1-چلوکب

2-چلوجوجه با استخوان:   11.99 $

3-چلوجوجه بی استخوان:   11.99 $

$ 16.99   : بــرگ ب  کبــا -چلو 4

$ 17.99   : چنجــه ب  -چلوکبــا 5

ری:    18.99 $ ــا بلغ ــاب  6-چلوکب

$ 24.99    : هی ــا ش ب  ــا -چلوکب 7

8-چلوکبــاب ســلطانی:    20.99 $

وزیــری:     16.99 $ 9-چلوکبــاب 

  

رستوران
آنیکــس       

معرفی برنده جایزه 100 هزار دالری گیلر 
 »مایکل ردهیل« موفق شد جایزه 

»گیلر« کانادا را از آن خود کند. 
به گزارش ایســنا، »سی.بی.سی« 
نوشــت: جایزه 100 هزار دالری 
»گیلــر« که یکــی از گران ترین 
جایزه های ادبی دنیاســت، در این 
دوره نصیب »مایــکل ردهیل« ـ 
نویسنده رمان »میدان بلونو«ـ  شد.
»ردهیــل« پس از اعــالم برنده 
شــدنش، از نویســندگانی چون 
»مایــکل اونداجــی« و »لینــدا 
اســپالدینگ« که طی 30 سال 
گذشــته درهایی را بــه روی او 

گشودند، تشکر کرد و گفت: 
از آن ها به خاطر اشتیاق و دلگرمی 
که به زندگی ام بخشیدند، ممنونم.

هیــات داوران جایزه »گیلر« این 
کتاب را به خاطــر »گرم و مفرح 
بودن و هوشمندانه نوشته شدن« 
مورد تقدیر قرار داد و خواندن آن را 

لذت بخش توصیف کرد. 
»ردهیل« ســال 2001 هم برای 

نگارش رمان »مارتین اسلون« به 
فهرست نامزدهای نهایی این جایزه 

کانادایی راه پیدا کرده بود.
»راسل کاســک«، »اد اواگلین«، 
رابینســون« و »مایکل  »ایــدن 
نویسنده  این  رقیب های  وینترز« 
برای کسب جایزه »گیلر« 2017 

بودند.
جایزه »گیلر« که هرساله با حمایت 
»اسکوشیا بانک« برگزار می شود، 
یکی از مهم ترین جوایز آمریکای 

شمالی محسوب می شود. 
امســال اولین دوره ای اســت که 
ایــن جایزه بــدون حضور »جک 
رابینوویچ« ـ بنیان گذار فقید این 

رویداد فرهنگیـ   برپا می شود. 
»رابینوویــچ« اوایل ســال جاری 
میــالدی در ســن ۸7 ســالگی 

درگذشت.
برنده این جایزه مبلغی 100 هزار 
دالری دریافت می کند و به هر یک 
از نامزدهای نهایی مبلغی 10 هزار 

دالری اعطا می شود.
ایــن جایــزه  کانادایی در ســال 
1994 توسط »جک رابینوویچ«، 
تاجر اهل تورنتو، برای بزرگداشت 
گیلر«،  »دوریس  همســرش  نام 
راه اندازی  روزنامه نگار،  و  ویراستار 
شد و هرســاله به بهترین رمان و 
یا مجموعه داستان  کوتاه کانادایی 
تعلق می گیرد که به زبان انگلیسی 
در سرتاسر این کشور منتشر شده 

باشد. 
هدف از راه اندازی این جایزه  ادبی، 
توجه بیش تر به ادبیات کانادا بود. 
این جایزه در سال 200۵ از سوی 
»اســکاتیا بانک« مــورد حمایت 
توأمان قرار گرفــت. از چهره های 
سرشناســی که پیش تــر جایزه 
»گیلــر« را از آن خــود کرده اند، 
می توان بــه »مــارگارت اتوود«، 
»اسی ادوگیان«، »آلیس مونرو« و 

»مایکل اونداجی« اشاره کرد.
•

مجسمه مومی جاستین ترودو سوژه 
کاربران رسانه های اجتماعی شد

مومی  مجســمه 
نخست وزیر کانادا 
چهارشــنبه  روز 
طــی  گذشــته 
در  مراســمی 
رونمایی  مونتریال 
شــد و به محض 
عکسهای  انتشار 
رســانه ها،  در  آن 
کاربران آن را سوژه 

انتقاد و شوخی  در 
کانادا و جهان قرار دادند.

با اینکه برخی از مجسمه 
های مومی ساخته شده 
از رهبران سیاسی جهان 
مطابقتی  چنــدان  هم 
با ظاهرشــان نــدارد ، 
در  ای کــه  مجســمه 
مونتریال رونمایی شد، نه 
تنها خوش چهره نیست، 
بلکه او را الاقل 20 سال 

پیرتر نشان می دهد.
دفتر نخست وزیر در تهیه 
این مجســمه با خالقــان آن در 

فرانسه همکاری داشته و عکسهایی 
را برای آنها ارســال کرده بود، اما 
خود جاســتین ترودو هرگز برای 
مدلینگ با مجسمه سازان دیداری 

نداشته است. 
اریک سن شــفری مجسمه ساز 
ساکن پاریس با هزینه ای 300هزار 
دالری این مجســمه را برای موزه 
گروین مونتریال مهیا کرد و گفته 
می شود تیمی متشکل از 20 نفر 
بروی جزییات این مجســمه کار 
کرده اند. در موزه مذکور مجسمه 
بیش از 120 چهره شناخته شده 
جهانــی از جمله ســلین دیون، 
مایکل جکسون و لیدی گاگا نیز 

دیده می شود. 
عربستان سعودی بیرون بیآورد. با 
چنین هدف هایی مسکو در عرصه 
سیاســت نفتی به ریاض نزدیک 
شد، هر چند که در همان حال بازار 
های نفتی عربستان را هدف گرفت 
و از جمله بخشی از بازار چین را از 

دست سعودی ها خارج کرد.
محاسبات دو جانبه ریاض و مسکو 
آنها را به همکاری بیشتر سوق داد 
و زمینه امضای موافقتنامه نوامبر 
201۶ را در راستای کاهش تولید 
»اوپک« و »غیر اوپک« فراهم آورد. 
این کاهش یک میلیون و هشتصد 
هزار بشکه ای در روز، همانگونه که 
گفته شــد، موثر افتاد و بهای هر 
بشکه نفت را به باالی شصت دالر 
رساند. در نشست پنجشنبه سخن 
بر تمدید آن در ورای مارس 201۸ 
است. به احتمال فراوان »اوپک« و 
»غیراوپک« بر ســر این تمدید به 
توافق خواهند رسید. اگر به دالیلی 
ایــن توافق حاصل نشــود، طبعا 
قیمت نفت دچار تزلزل خواهد شد.

در این میان، و بر خالف گذشته، 
نگاه ناظران و تحلیلگران مسایل 
نفتــی بیش از ریاض، به مســکو 
دوخته شده است. به نظر میرسد 
که والدیمیر پوتین در راس حدود 
یازده تولید کننــده »غیراوپک« 
نقش اصلــی را در تصمیم گیری 
های »اوپک« و توان تاثیر گذاری 
آن بر بــازار جهانی نفت بر عهده 
گرفته اســت. این یــک رویداد 
چشــمگیر در صحنــه جهانــی 
اســت که می تواند با پیآمد های 

ژئوپولیتیک مهم همراه باشد.
تزلزل بهای نفت، هم برای »اوپک« 
و هم بــرای »غیــر اوپک« یک 
دلنگرانی بزرگ است و برای مقابله 
با آن راهی جز تمدید توافق مربوط 

به کنترل تولید، وجود ندارد. 
ولی کاهــش عرضه به منظور باال 
بردن قیمت نیز، در شرایط کنونی، 

مخاطرات خود را دارد. 
در واقع هر چه قیمت نفت باالتر 
برود، دامنه مانور تولید کنندگان 

نفت »شــیل« در آمریکا افزایش 
خواهد یافت و این ها نفت بیشتری 

را روانه بازار خواهند کرد.
بر این اســاس اغراق آمیز نخواهد 
بود اگر بگوییــم که تولید کننده 
های»اوپک« همچون تولید کننده 
هــای »غیراوپک« میان چکش و 

سندان گرفتار شده اند: 
اگر کاری نکنند، قیمت نفت پایین 
میــرود و درآمد هــای ارزی آنها 
سقوط خواهد کرد؛ ولی اگر هم با 
کنترل تولید زمینه افزایش قیمت 
نفت را فراهم بیآورند، دامنه مانور 
تولیدکننده های نفت »شیل« در 

آمریکاگسترش خواهد یافت. 
در این صورت آمریکایی ها سهم 
بیشــتری از بازار جهانی نفت را 
تصاحب خواهند کرد و با سرمایه 
گذاری هــای کالن در تکنولوژی 
های تازه اکتشاف و تولید، جایگاه 
مستحکم تری را در این بازار برای 

خود به وجود خواهند آورد.
•
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فروش بلیت کلیۀ برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 . . . د قتــصـــا خانه  تکــــواندو مونترالا
آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو

زیر نظر master کامبیز  بـرقی
 دارای کمربند مشکی دان 7 

از فدراسیون جهانی کره؛ 
دارای عناوین مختلف قهرمانی 

و مربیگری  در سطح کشور وجهانی 
شروع کالس ها: 

سه شنبه - ۶:30 تا ۸:00 بعد از ظهر 
چهار شنبه -۶:30 تا ۸:00 بعد از ظهر

جمعه  - ۵:30 تا 7:00 بعد از ظهر
نشانی: 

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

Tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

جاذبه مقاومت ناپذیر پول دیجیتال
فریدون خاوند 

)تحلیلگر اقتصادی(
»ارز رمز نهاد«، »ارز رمزینه«، 

»ارز جهــان روا« ... این 
اصطالحــات در ایران 
برای توصیف پدیده ای 
به کار میروند که در 
گذشته ای نه چندان 
گمنامی  اوج  در  دور 
تکنولــوژی  دل  از 

دیجیتال سر بر کشید، 
ولی امروز به تدریج جای 

خود را در جهان اسرار آمیز 
پول ها پیــدا میکنــد و به رغم 

نقش همچنان حاشــیه ای آن در 
شبکه مبادالت و سرمایه گذاری، 
به چالشــی جدی برای دولت ها، 
بانک های مرکزی و نظام پولی بین 

المللی بدل میشود.

به نام آزادی
سخن بر سر »بیت کوین« است که 
در سال 2009 میالدی به عنوان 
یک پول دیجیتال با ارزشی بسیار 
ناچیز زاییده شــد، در ژانویه سال 
جاری بهای هر واحــد آن از مرز 
هزار دالر گذشــت، ششم نوامبر 
به مرز 7۵00 دالر رســید و روز 
چهاردهم نوامبــر( بین ۶۵00 تا 

۶۶00 دالر نوسان میکند.
فراز و نشیب هایی چنین پر شتاب 
در تاریخ پولی جهان بســیار نادر 
است و، به همین دلیل، کم نیستند 
روایاتی درباره کاربران »بیت کوین« 

که اینجا و آنجا شنیده میشوند: 
روایت آنهایی که به خاک سیاه 
نشسته اند، و یا کسانی که به 

نان و نوا رسیده اند.
پول های  »بیت کویــن«  کنار  در 
دیجیتال دیگری، که شمار آنها به 
چند صد میرسد، سر بر آورده اند 
که »اتریوم« و »دش« و »ریپل« 
در زمره معروف ترین آنها هستند. 

ولی »بیت کویــن« با فاصله زیاد 
رقبای خود را پشــت سر گذاشته 
و در حــال حاضر مشــهور ترین 
آنهاســت، هر چند معلوم نیست 
چه مدت زمانی بتواند این موقعیت 

برتر را حفظ کند.
ابــداع »بیت کوین« را به چهره ای 
مرموز به نام ساتوشــی ناکاموتو 
نسبت میدهند که کسی از واقعیت 
او خبــری ندارد و بعید نیســت 
که در پشــت ظاهــر ژاپنی این 
نــام، یک یا چند نابغه کامپیوتر و 
خبرگان مســایل مالی، شاید هم 
در سیلیکون ولی کالیفرنیا، پنهان 

شده باشند.
این پول دیجیتال بر پایه تکنولوژی 
معــروف به »زنجیــره بلوک ها« 
کار میکند. منظور یک دفتر باز و 
مجازی است که تمامی عملیات 
مربوط به اســتفاده از این پول در 
داد و ستد ها در آن ثبت میشود و 

کاربران بر آن نظارت دارند. 
در واقع هــر یــک از کاربران به 
حلقه ای از زنجیره تشکیل دهنده 
این شبکه بدل میشود. بدین سان 
»بیت کوین« متکی بر مجموعه 
کاربرانی اســت که از این پول به 

عنوان وســیله پرداخت ما به ازای 
کاال ها و خدمات استفاده میکنند.

پول های سنتی بر اقتدار یک دولت 
)دالر( و یا اتحادیه دولت ها )یورو( 
تکیه دارند و زیر نظارت بانک های 
کوین«  »بیت  مرکزی هســتند. 
پولی است غیرمتمرکز که در حوزه 
تسلط دولت ها و بانک های مرکزی 
قرار ندارد و ارزش آن وابســته به 
مجموعه کاربرانی است که از آن 
برای داد و ستد و سرمایه گذاری 
اســتفاده میکنند. همین ویژگی 
را، شــماری از صاحبنظران، یک 
امتیاز مهم برای »بیت کوین« به 
شمار می آورند و حتی زایش آنرا 
طغیان شهروندان علیه خودکامگی 
مرکزی  بانک هــای  و  دولت هــا 

توصیف میکنند.
فرامــوش نکنیم که »بیت کوین« 
در فاصله ای کوتــاه بعد از بحران 
مالی ســال 200۸ آمریکا پدیدار 
شــد که فروریــزی بانک معروف 
»لمان برادرز« یکــی از نماد های 

اصلی آن بود. 
این توفــان مالی، و پیآمد های آن 
برای اقتصاد های آمریــکا، اروپا و 
آســیا، موجی از بدبینی را علیه 
بانک های مرکزی و تمرکز مدیریت 
پول در دســت آنها به وجود آورد. 
معلوم شد که حتی مستقل ترین 
بانک هــای مرکــزی جهــان از 
دستکاری در حجم پول خود داری 
نمی کنند و این کار را به نام دفاع 
از »منافع مشــترک ملی« انجام 

میدهند.
در پی این بحران، برای نجات بانک 
ها، دولت ها پول های کالنی را به آنها 
تزریق کردند که بخشی از آن را از 
راه چاپ اسکناس به دست آوردند 
و بخش دیگــری را از راه افزایش 
بدهی هایشان که البته بار سنگین 
آن به دوش مالیات دهندگان افتاد. 
هــواداران »بیت کوین« میگویند 
که قرار نیست دولت ها و بانک های 
مرکزی بــه نــام »اراده ملی« و 
»حفظ منافع کشــور«، دست در 
جیب شهروندان کنند بی آنکه نظر 
آن ها را جویا شوند. و باز از دیدگاه 
هواداران »بیت کوین«، زایش این 
پول نماد آزادی فردی است و گام 
مهمی است از سوی شهروندانی که 
می خواهند خود را از زیر ســلطه 
کشــور و دولــت و بانک مرکزی 

بیرون بیآورند.
هواداران »بیت کوین«، برای دفاع 

از پول خود، به دالیل دیگری نیز 
متوسل میشوند. 

به گفته آنهــا »بیت کوین« از 
تمامی ویژگی های پول های 
به  است،  برخوردار  سنتی 
این معنا که به آســانی 
می  است،  پذیر  تقسیم 
تــوان آنرا بــه راحتی با 
پول های فیزیکی معاوضه 
کرد و قابلیت حمل و نقل 
و اســتفاده از آن در همه 
جای جهان حتی بیشــتر از 

پول های سنتی است.
از سوی دیگر »بیت کوین« از یک 
اعتبار ذاتی متکی بر فرمول های 
پیچیده ریاضی برخوردار است و 
اعتماد الزم را نیز، که زیر بنای هر 
نظام پولی اســت، به دست آورده 

است. 
به عــالوه بــر خــالف پول های 
ســنتی که می توانند به گونه ای 
بانک های  ســوی  از  نامتناهــی 
مرکزی چاپ و منتشــر بشوند، 
شــمار »بیت کوین« ها نمی تواند 
از 21میلیون واحد فراتر برود و، به 
همین سبب، به رغم نوسان های 
دایمی اش، به عنوان یک وسیله 
کمیاب باقی خواهد ماند و از تورم 

در امان خواهد بود.

به سوی »پول رمزینه« ایرانی؟
به رغــم همه ایــن امتیــاز ها، 
و  منتقدان  هنــوز  »بیت کوین« 

حتی دشمنان فراوان دارد. 
کم نیستند کسانی که می پرسند 
چه برنامه و چه دستگاهی پشت 

سر این پول پنهان شده است؟ 
چرا اسم و رسم مبتکر یا مبتکران 

آن منتشر نمی شود؟ 
این ها چگونه به خود اجازه داده اند 

پول خلق کنند؟ 
از کجــا بدانیــم کــه ایــن یک 
کالهبرداری در مقیاس بین المللی 
نیســت و یک روز هزاران نفر را از 

هستی ساقط نخواهد کرد؟ 
و تــازه، بــه عقیــده مخالفــان 
»بیت کوین«، شــمار کسانی که 
در حال حاضــر »بیت کوین« در 
اختیــار دارند از یک صدم در صد 
کل جمعیت جهان فراتر نمی رود.

شک و تردید ها درباره »بیت کوین« 
از این هــم فراتر میرود. مخالفان 
»بیت کویــن« بقــای ملت ها و 
امنیت بین المللی را مطرح میکنند 
و می پرسند چرا باید به پولی که 
زمینه بسیار مساعدی را برای فرار 
مالیاتی، پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم فراهم میآورد، امکان بقا 

داده شود؟ 
از دیــدگاه همان مخالفان، »بیت 
کوین« را می توان تحمل کرد تا 
وقتی بــه پرداخت های کوچک و 
عملیات کــم دامنه مالی محدود 

بشود.
ولی تامین مالی سرمایه گذاری های 
بــا  عظیــم و معامــالت کالن 
»بیت کویــن« آنهم بــه صورت 
ناشناس چگونه امکان دارد، مگر 
آنکه قرار باشد دولت ها از گرفتن 
مالیات دست بردارند و به عملیات 

تبهکارانه و تروریســتی هم کاری 
نداشته باشند. 

در یــک کالم، به نظــر مخالفان 
»بیت کوین«، تنهــا دولت هایی 
ممکن است با استفاده از این »پول 
دیجیتال« به صورت گسترده کنار 
بیآیند که قصد خودکشی داشته 

باشند.
در کشــاکش بحث پر شور میان 
طرفداران و مخالفان »بیت کوین«، 
یک چیز مسلم به نظر میرسد و ان 
سر در گمی کشور ها در برابر این 
پدیده خارق العاده پولی اســت. و 
به همین سبب ما شاهد رفتار های 

متناقض از سوی آنها هستیم: 
دولت چین به تازگی، به دلیل ترس 
از فرار ســرمایه و تقلب مالیاتی، 
استفاده از »بیت کوین« را ممنوع 
کرد؛ حال آنکه ژاپن »بیت کوین« 
را به عنوان پــول قانونی به ثبت 
رسانده، شاید به این امید که بتواند 
به مرکز جهانــی تکنولوژی مالی 

بدل شود.
به نظــر میرســد کــه در ایران 
نیز مســئوالن پولی بــه پدیده 
»بیت کوین« و پیآمد های آن بسیار 
کنجکاو شده و می خواهند موضع 

خود را در برابر آن تعریف کنند.
در رسانه ها و ســایت های ایرانی 

توجه به این پدیــده باال گرفته و 
انتشار نوشته های آموزشی درباره 
آن بــه گونه ای چشــمگیر رو به 

افزایش میرود. 
به نوشته روزنامه »دنیای اقتصاد« 
چاپ تهران، در نشســت خبری 
دوشنبه بیست و دوم آبانماه، ناصر 
حکیمی معاون فنآوری های نوین 
بانــک مرکزی بر دو نگرانی عمده 
مقام های بانکی ایران در برابر پدیده 
»بیت کویــن« )و دیگر پول های 

دیجیتال( تاکید کرد: 
خنست نوســان های شدید آن که 
به ســر در گمی فعاالن بازار مالی 
و سیاستگذاران پولی منجر شده، 

و دوم هجوم فعاالنه سوداگرانه به 
بازار این گونه پول ها است که، به 
گفته آقای حکیمی، زمینه تازه ای 
را برای »فعالیت های هرمی« فراهم 

کرده است.
در همین رابطه معاون فنآوری های 
نوین بانک مرکــزی میگوید که 
این نهاد »هنــوز بیت کوین را به 
عنوان یک ارز رسمی به رسمیت 
نشناخته است. در نتیجه بیت کوین 
می تواند بستر مالباختگی عده ای 

را فراهم کند.« 
او در همــان حــال بــه صراحت 
میگوید که »سیاست گذار هنوز به 

تصمیم نهایی در پذیرش یا عدم 
پذیرش« بیت کوین نرسیده است. 
به رغم این هشدارها، آقای حکیمی 
می پذیرد که »احتمال تقلب در 
ساختار بیت کوین نزدیک به صفر 

است.«
اگر گفته های معاون فنآوری های 
نوین بانک مرکــزی را مالک قرار 
دهیم، به نظر میرسد که مقام های 
پولی ایرانــی هنوز نمی دانند چه 
سیاســتی را بایــد در برابر بیت 
کوین« در پیش بگیرند. او از یک 
طرف میگوید کــه بانک مرکزی 
»هنوز بیت کوین را به عنوان یک 
ارز رسمی به رسمیت نشناخته«، 

ولی از طرف دیگر اضافه میکند: 
»تا زمانی که سیاستگذاری صورت 
نگیرد، نمی توانیم بگوییم خرید و 
فروش »بیت کوین« ممنوع است 

یا خیر«.
به گفته آقای حکیمی بانک مرکزی 
برای روشــن کردن مواضع خود 
درباره »بیت کوین« به یک ســال 
وقت نیاز دارد. او اضافه میکند که 
چارچوب های الزم برای طراحی و 
پیاده کردن »پول رمزینه بومی« 

تدوین خواهد شد.
•

بیت کوین
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا سرمایه گذاری

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره  

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در  کانادا

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران1200 دالر هزینه محضر 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T6
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

       1200 دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

1118 Ste-Catherine W., 
Suite 504     
Montreal, Qc   (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 

Cell: 514-834-2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

   پرواز به شهرهای  تهران، 
     مشهد، شیراز و... 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و...  
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی    
   کروزها ویژه، هتل، اتومبیل و.. 

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال

Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم هر ماه        را بر روی سایت بخوانید 

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 
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  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade

 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون

بوتاكس  و   فيلر 

توسط جراح پالستيک

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

 L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل 
و ســرعت ارتباطات بســیاری از 
مشــکالت زندگی  را حل و دنیای 
امــروزه را بکّلی عوض کرده؛ مثال 
بزرگترین کمپانی تاکسی در جهان 
نه  یک تاکسی دارد و نه  یک راننده؛ 
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل 
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛ 
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان 

برای شما هتل رزرو کند. 
همین مسئله را می توان در امور 
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی  
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک 
مٔوسســه آموزشــی نوپاست، که 
بعلت باال بودن ســطح دروس و 
داشتن استادانی در سطح استادان 
دانشگاه، در مدت کوتاهی  توسط 
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی 
کانــادا و اداره مالیــات کبــک و 
انجمن های پروفسیونال مهم طّب 
طبیعی به رسمیت شناخته و در 
)اکردیته(  رسمی  مدارس  لیست 
 هر دو دولت و انجمن ها ثبت شده 
و دانشــجو میتواند حتی رســید 
خرید کتب مورد نیازش را هم برای 
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال 

ارائه دهد. 
انســتیتو یک دوره  4 ساله طّب 
طبیعی دارد که  شــامل 4۸00 
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات 
و یک تز  قابل چاپ برای دریافت 
درجه دکترا دارد. دانشجو در آخر 

 هر سال مدرکی دریافت می کند 
کــه میتواند با آن کار کند و خرج 
تحصیل سال بعد را در بیاورد. برای 
کسانی که رشــته تحصیلی شان 
ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ 9 
درس رایگان داریم و برای پزشکان 
و پرستاران برنامه مخصوصی داریم 

که به زبان فرانسه است.
 دوره بهداشــت پا یک دوره  کوتاه 
مدت است که دروس آن به 4 زبان 
فارســی عربی - فرانسه و انگلیسی  
است که پس از پایان دروس، یک 
اســتاژ یــک روزه الزم دارد. فارغ 
التحصیالن میتوانند عضو انجمن 
حرفه ای   شــده و رســید رسمی 

بدهند.
انســتیتو دروس دیگــری را هم 
تدریس میکند که به عنوان تک 
درس یا تخصصی خوانده شــود؛ 
چــون درس ها اینترنتی اســت 

دانشجو در تمام مدت سال میتواند 
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد 
خودش درس هــا را بخواند یعنی  
یک دانشجوی فعال میتواند دوره 

4 ساله را کوتاه تر انجام دهد. 
--------------

در فیس بوک ما عضو شــوید و از 
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.

www.ismapquebec.com  
facebook Institut Supérieur de 
Médecines Alternatives et Podologie

برای اطالعات بیشتر:
Institut supérieure de 
Médecines Alternatives et 
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035 
Québec –Québec  G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com
-------------
Accreditations:
Gouvernement du Canada  
13423/7009
Revenu Québec  10۸2۶97۸7۶
Fédération des Médecines Alternatives
RITMA
Association des Naturothérapeutes du 
Québec
ANPQ | ANQ | RMQ
Association des Naturopathes 
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
Société Kinepod
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
Académie des naturopathes et 
naturothérapeutes du Canada0

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

Université de Montréal / UdeM
جلوگیری از آموزش مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتری ها 

"مونترال"  دانشــگاه  دانشمندان 
با جلوگیــری از انتقال ژن ها بین 
باکتری هــا  که باعــث مقاومت 
آنتی بیوتیکی در آن ها می شــود، 
می توانند به راه حل مناسبی برای 

این مسئله دست یافته باشند.
این  دربــاره  اخیر  گزارش هــای 
آنتی بیوتیک،  به  مقاوم  ارگانیسم 
که ممکن اســت باعث مرگ 10 
میلیون نفر تا ســال 20۵0 شود، 
هشدار دادند و نشــان می دهند 
آخریــن اقدامــات در این زمینه 

موفقیت آمیز نبوده است.
 برای جلوگیــری از وقوع چنین 
اتفاقی، نیازمند روش ها و داروهایی 
است که به طور گســترده از آن 
جلوگیری کند. دانشمندان با انجام 
آزمایش ها، بررسی مولکول ها، مواد 
و سیستم های نوری و نیز استخراج 
داروهای طبیعی از عسل، شربت 
افرا، انواع توت ها و شیر مادر شروع 

به کار در این زمینه کرده اند.

تیــم دانشــگاه مونتــرال تمرکز 
خــود را بر روی مســدود کردن 
پالسمیدها قرار دادند. پالسمیدها 
به قســمت هایی از DNA  گفته 
می شود که میکروب ها برای انتقال 
ژن های مفید به هم از آن استفاده 

می کنند. 
مقاومــت آنتی بیوتیکی معموال از 
طریق این فرایند میان باکتری ها 
گسترش می یابد، بنابراین قطع این 
فرایند می تواند راهکار مناسبی در 

این زمینه باشد.
بررســی  بــه  ابتــدا محققــان 
کوچک  شــیمیایی  مولکول های 
پرداختنــد تا مولکول های متصل 
به پروتئینی موسوم به " TraE" را  
که جزء اصلی این فرایند است، پیدا 
کنند. پس از یافتن این مولکول ها 
با استفاده از کریستالوگرافی اشعه 
ایکــس محل اتصــال دقیق این 
 "TraE " مولکول ها با پروتئیــن
مشخص شــد. بنابراین می توانند 

مولکول های را تولید کنند که درآن 
نقطه مشــخص به طور موثرتری 

نفوذ کنند.
محققان مونترالی به کمک اطالعات 
بدست آمده، توانستند مولکول های 
متصل قوی تری را طراحی کنند 
و میزان انتقــال ژن های مقاوم به 

آنتی بیوتیک را کاهش دهند.
در مرحلــه بعد محققان به دنبال 
مهارکننده  مولکول هــای  یافتن 
بیشــتری بــوده و  امیدوارنــد با 
اســتفاده از ایــن روش به مبارزه 
با دیگــر باکتری هــای بیماری زا 

بپردازند.
 Christian( کریســتین بــارون"
Baron(  دســتیار  ایــن تحقیق 
گفت: ُحســن کاری کــه ما در 
حال انجام هســتیم این است که 
این پروتئین ها بســیار شبیه به 
پروتئین های عامل بیماری هستند. 
با توجه بــه آنچه درباره  پروتئین  
" TraE" و نقطه نفوذ آن یافتیم، 
می توانیم از این رویکرد برای سایر 
باکتری های عامل بیماری استفاده 
کنیم. یکــی از آن هــا باکتری" 
Helicobacter pylori" است، که 
عامل بیماری زا در معده اســت و 
عامل زخم معده و سرطان معده 
به شمار می رود. ما اکنون به طور 
ویژه بــر روی این باکتری مطالعه 
می کنیم اما همچنان باکتری های 
زیادی وجــود دارد که باید مورد 

مطالعه قرار گیرند.
)آفتاب  نیوز (
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 30 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

یکشنبه 10  دسامبر از 3 تا 5 بعدازظهرو اجاره مسکن در مونترآلمسینار رایگان ویژه خرید و فروش
تلفن رزرو:  514-574-5472

www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 30 منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

•   لطفا جمعه و شنبه شب ها 
میز خودراازقبل رزرو بفرمایید: 

514-524-0-524

514

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

 Metro Vendome & Bus 37   |    Metro St. Henry & Bus 36
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی بیاموزید

BASIC ENGLISH: 
REGISTRATION INFORMATION: 

MORNING BASIC ENGLISH:
DATES:   December 5, 6, 7, 2017
TIME:   8:00am   to  2:00 p.m. 

-----------------------
If you were born outside of Canada, 
your PASSPORT is REQUIRED.

+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 
(ORIGINAL ONLY):

Canadian / Quebec Immigration Documents  |  Residency Card  
Canadian Citizenship Card    |      Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY 

(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card    |    Valid Drivers License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES: 
Classes:  December 4, 2017  to  March 23 , 2018
   Monday to Friday   8:30 a.m. to 12:30 p.m.
COST:   $100.00   PAID IN FULL 
   (CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD)                                
   INCLUDES BOOKS 
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فتو شاپ

نگــاه... 
وقتی حکمرانی در یک ذهن خالصه شود!
سیستم تصمیم گیری و فروپاشی پهلوی دوم...

محمود سریع القلم
به سه گزیده از صورتجلسات 
شــورای اقتصــاد بــا حضور 

محمدرضا شاه توجه فرمایید:
یک: شهردار پایتخت )غالمرضا 

نیک پی( بعرض رساند: 
با توجه به تأکیدی که در مورد 
اطاقه  یک  آپارتمانهای  ایجاد 
فرمودند باید ســطح زیربنای 

آنها نیز مشخص گردد.
شاهنشــاه فرمودند: مساحت 
آپارتمانهای یــک اطاقه باید 
در حد 40 تا ۵0 متر باشــد 
و مســاحت آپارتمانهای چند 
اطاقه نیز نبایــد کمتر از 90 
)13۵۵/12/2، صفحه  باشد.  متر 
2۶، جلسه ع.13 دبیرخانه شورای 

اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه(.

دو: ســپس شاهنشاه سئوال 
فرمودند: در مورد دستوری که 
قباًل داده ایم مبنی بر اینکه به 
سوپرمارکتها بگویید برای ایجاد 
مزارع صنعتی که بدون خاک 
در آن می شود سبزیجات تازه 
در تمام مدت سال تولید نمود 

چه اقدامی کرده اند؟
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی 
)منصور روحانی( بعرض رساند: 
اولیــن نــوع آن در مرکــز 
و  وزارت کشاورزی  تحقیقات 
منابع طبیعی در اوین مشغول 
آزمایــش ایــن نــوع زراعت 
می باشد تا محصولش بدست 
آید و با نشــان دادن محصول 
و قیمت آن متعاقدشان کنیم 

که اگر کنار هر ســوپرمارکت 
یک واحد 300 متر مربعی بوجود 
بیاورند می توانند سبزیجات تازه در 
تمام مدت سال در اختیار مشتریان 

خود بگذارند.
شاهنشاه فرمودند: زودتر 
اینکار را انجام دهید. قباًل 
گفته بودیم که اتکا اقدام 
نماید )13۵۵/12/1، صفحه 

30، جلسه ع14(.

سه:  شاهنشاه فرمودند: 
اولویــت را بــه کارهای 
به  مربوط  ســاختمانی 

مسکن دهید.
مجیــدی )عبدالمجید مجیدی، 
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه 

و بودجه( بعرض رساند: 
قسمتی از کارهای ساختمانی که 
ضمن طرحهــای عمرانی صورت 
میگیرد ضــرورت و فوریت ندارد 
مثاًل در خیلی از طرحهای صنعتی 
و کشاورزی، هزینه های ساختمانی 
از قبیــل ســاختمانهای اداری و 
محوطه سازی و خیابان سازی و 

غیره خیلی سنگین است.
آنها  لیست  فرمودند:  شاهنشــاه 
را تهیه کنید تا ما دســتور دهیم. 
)13۵۵/9/29، صفحه 10، شماره جلسه 

ع10(

-------------------
طبیعی است که می توان در باره 
صدها موضوِع مربوط به نیروهای 
مسلح، سیاســت خارجی، امنیت 

مطبوعات،  و  تلویزیــون  داخلی، 
دانشــگاه ها  جوانــان،  و  ورزش 
و نظام آموزشــی بــه این روش 

تصمیم سازی، مدیریت کرد.
آیا در حکمرانی جدید 
می توان،  مــدرن  و 
و  تصمیم ســازی 
در  تصمیم گیــری 
صدهــا موضــوع را 
به یک گروه بســیار 
کوچــک معطــوف 

کرد؟ 
آیا دانش و اطالعات 
ضرورتی  کــه  بشــری  عظیــم 
برای تصمیم گیری  اجتناب ناپذیر 
است را می توان در چند نفر محدود 

خالصه کرد؟ 
آیا می توان بــدون صدها کمیته، 
کمیسیون و سیستم های نظارتی، 
حکمرانی معقول، منطقی و همه 

جانبه اِعمال کرد؟ 
آیا می توان بــدون پارلمان و قوه 
مقننه که تجمع افرادی با دانش، 
با تشخیص و استقالل فکری باشد، 
به حسن اجرای قوانین و سیاست 

گزاری ها امید بست؟ 
آیا می توان بدون رســانه های آزاد 
و مســتقل که ناظر بــر عملکرد 
تصمیم  و  مدیــران  مســئوالن، 
گیرندگان یک کشــور باشــند، 
سالمت سیاسی جامعه را نهادینه 

کرد؟
به هر میزانی که شاه و گروه کوچک 

اطراف او، باهوش، با درایت، 
برای  آینده نگر و خوش نیت 
توسعه عمرانی کشور باشند، 
اما تصمیم گیــری، مدیریت 
و اجــرای طرح ها و برنامه ها 
بوروکراســی  محتــاج یک 
شفاف، کارجمعی، نهادسازی 
و نظارت رســانه ها می باشد. 
سیســتم  خوب  حکمرانی 
می خواهد و نمی تواند با افراد 

محدودی هدایت شود.
آیــا می توان بــه تصمیمی 
منطقی رسید ولی در جلسات 
طرح  فرصت  تصمیم گیری، 
و  مختلــف  دیدگاه هــای 
متعارض وجود نداشته باشد؟ 
آیــا می توان بــه تصمیمی 
منطقی رسید وقتی بخشی 
از داده ها و اطالعات کلیدی، 

نادیده گرفته شوند؟ 
آیــا می توان بــه تصمیمی 
منطقی رسید وقتی اعضای 
جلســه نتوانند با شاه، بحث 
کننــد، مخالفــت کنند و 
دیدگاه های متفاوتی را مطرح 

کنند؟ 
آیا می تــوان بــا مونولوگ، 

کشوری را مدیریت کرد؟ 
آیا می توان بــا یک تلقی از 
موضوعات به تصمیم گیری 

عقالنی رسید؟ 
افــراد باید تصمیم بگیرند یا 

کمیته ها و کمیسیون ها؟ 
اگر قشــر تحصیــل کرده 
نقشی  احساس کند  جامعه 
فرآیندهای تصمیم گیری  در 
کشورش ندارد به چه صورت باید 
از خود تعلقی نسبت به سیستم 
سیاسی نشان دهد؟ اگر مدارهای 
مشورت بسیار محدود باشند، چرا 
باید کارشناسان و متخصصین یک 
جامعه همــکاری کنند یا حس 
کنند جزئی از یک نظام اجتماعی 

هستند؟ 
آیا می شود قشر متخصص تربیت 

کرد ولی به آنها بها نداد؟
مشارکت متخصصان، کارشناسان، 
محققان، خبرنگاران و اندیشمندان 
از مکاتب فکــری گوناگون برای 
فهــم، تصمیم ســازی و مدیریت 
مسایل یک کشور شروع فرآیندی 
اســت که بلوغ آن به سیســتم 
حزبی، آزادی رسانه ها و در نهایت 
بعد از دهه ها به دموکراسی منجر 
می شــود. اگر حکمرانان نتوانند 
میــان خود و این اقشــار به فهم 
مشــترک و صورت بلوغ یافته آن 
یعنی قرارداد اجتماعی برســند، 
الگوها و افکار آنان نمی تواند تداوم 
پیدا کند چون احســاس تعلق از 
میان می رود. در نهایت می شــود 
یک کشــور وعده ای خاص برای 

درک و مدیریت مسایل آن.
آیا می شــود دانشــگاه ساخت و 
متخصص و اندیشمند تربیت کرد 

ولی کثرت گرا نبود؟ 
آیا می شود دانشــگاه داشت ولی 
تنــوع برداشــت ها و ادراکات را 

نپذیرفت و بر یکسان سازی فکر و 
روش اصرار کرد؟ 

آیــا می توان حکمرانــی خوب را 
هدف قرار داد ولی یک برداشــت 
از زندگی، جهان، اقتصاد، سیاست 

خارجی و امنیت داشت؟
در دوران پهلــوی، کشــور قدری 
صنعتی شــد، سواد و دانش مردم 
افزایش یافت، امکانات برای زندگِی 
بهتر فراهم شد، ارتباطات جهانی 
گســترش یافت؛ ولی مدیریت و 
حکمرانی در دایره ای بسیار محدود 
و با برداشــت هایی محصور اجرا 
گردید. اگر رســانه ها آزاد بودند تا 
به فساد مالی با دالیل و استنادات 
بپردازند، حس نظارت و مشارکت 

جامعه ارتقاء پیدا می کرد.
به گفته دکتر علینقی عالیخانی، 
وزیــر اقتصاد ایران در ســال های 
1347-1340، از ســال 134۶ به 

بعد مدیریت کشور نزد شاه بود. 
حکمرانی با برداشت ها، محاسبات، 
تشخیص، تلقیات، منافع و مزاج 
شاه شکل گرفت. عده بسیاری که 

حتی از مدارهای دربار محســوب 
گیری ها  تصمیم  در  می شــدند، 

بیگانه شدند.
وقتــی حکمرانــی در یک ذهن 
خالصه شود، تعداد اشتباهات زیاد 

شده و انباشته می شوند. 
اگر اشتباه، مسئول نداشته باشد، 
تعداد اشتباهات افزایش می یابند. 
افکار عمومی  پارلمان، رسانه ها و 
باید بتوانند منبع اشتباه را شناسایی 
کنند. جامعه زنده، جامعه ای است 
که در آن یک اشتباه، دوبار تکرار 
نمی شــود چون با بحث، دیالوگ 
و آزادی بیان، اشــتباهات در آن 
مطالعه می شــوند و ناخــودآگاه 
شهروندان و مدیران از اشتباهات 

گذشته فاصله می گیرند.
یــا باید در یک کشــور انتخابات 
واقعی باشد و به تغییر سیاست ها 
منجر شود و جامعه احساس کند 

فرصت اثرگذاری دارد 
)مثل Brexit در انگلستان( 

یــا حکمرانــان بایــد از طریق 
افکار  و  اندیشمندان  متخصصان، 

عقالنی  تصمیم سازی  به  عمومی 
دست یابند که جامعه احساس کند 
دموکراســی نیست ولی عقالنیت 

حاکم است 
)مانند سنگاپور و چین(.

یک سیستم سیاسی باید مشخص 
کند پایگاه اجتماعی اش کجاست؟ 
آن پایگاه، سرنوشت آن سیستم را 

تعیین می کند. 
دموکراســی  دوم،  پهلــوی  در 
نبــود و فرآیندی طی شــد که 
نظــام تصمیم ســازی در نهایت 
به شاه منتهی شــد و مسئولیت 
تصمیم ســازی، جمعی و عمومی 
نشد و به تدریج اشتباهات بر روی 
هم انباشته شــد. به قول یکی از 
کارآفرینان IT که در داوس گفت: 
اگر یک کارآفرین در سیلیکان ولی 
)Silicon Valley( اشــتباه کند، 
مشکلی نیست؛ ولی اگر آن را تکرار 

کند باید از آنجا برود.
منبع: وبسایت نویسنده
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را بر روی سایت بخوانید 

. زندگــی.. 

پزشکان بدون مرز:  کمک کنید! 
Donation
Two years after the start of the conflict, 
Syrians are caught in a humanitarian 
catastrophe. Despite significant challenges 
and insecurity, MSF is on the frontlines of 
the emergency, providing care to those in 
need.
Please donate now to assist those affected 

by the crisis in Syria or to other emergen-
cies around the world by completing the 
form below.
To help MSF respond to emergencies as 
soon as they happen, join our Partners 
Without Borders monthly giving program 
by clicking here:
www.msf.ca

 اینکه احســاس کنیم حال مان 
خوب نبســت، یک حالت عادی 
است. مثال وســط روز کاری یا در 
ارتباط با آدمی که اذیتمان می کند 
گیر می کنیم یا گاهی هم بی دلیل 
حال مان بد می شود. انگار ناگهان  
آسمان ابری می شود و با خودمان 
فکــر می کنیم آیا دوبــاره آفتاب 

خواهد شد؟
اگر می خواهید در حال خوب باقی 
بمانید، باید عادت هایی پیدا کنید 
که احساس شــادمانی تان مداوم 

باشد. 
عــالوه بر ایــن، امتحــان کردن 
شیوه هایی که می توانند به سرعت، 
هر جایی که هستید و هر کاری که 
دارید می کنید، حالتان را بهتر کند، 

ضرری ندارد.
•

 عشق را دست کم نگیرید
اگر آنقدر خوش شــانس هستید 
که یــک آدم خاص در زندگی تان 
هست، پس باید به زمانی که با هم 
انجام  می گذرانید، معنا ببخشید. 
کارهایی که دوست دارید با کسی 
که دوستش دارید را متوقف نکنید. 
بگویید دوستت دارم و با کسی که 
دوستش دارید زمان بگذرانید. کنار 
کسی که دوستش دارید باشید و 
با او به فعالیت های مفید بپردازید. 
ثابت شــده که ایــن رفتار باعث 
شادی افراد می شود. پس خودتان 
را از این حالت که باعث بهتر شدن 

حال تان می شود محروم نکنید.
اگر شــریکی در زندگــی دارید، 
بدانید کــه چند بار ســکس در 
هفته، افــراد را در حال خوب نگه 
می دارد. ممکن اســت فکر کنید 
که به دلیــل نگرانی های کاری یا 
تحصیلی عزیزان تــان نمی توانند 

شما را خوشحال کنند، اما اشتباه 
می کنید.

•
مرتب ورزش کنید

این کار باعث آزاد شدن هورمون 
آندروفین می شــود کــه در بهتر 
شدن حال شما موثر است، ورزش 
مرتب، یکی از مهم ترین عادت هایی 
است که باید کسب کنید. به طور 
متوســط باید روزی 30 دقیقه در 
روز ورزش کنید، اما مجبور نیستید 
هــر روز کارهای کســل کننده و 
تکــراری انجام دهیــد. می توانید 
هفته ای سه بار بدوید و چهار روز 
دیگر راه برویــد، می توانید چهار 
بار در هفته یوگا کنید یا یکی دو 
روز در هفته به خودتان مرخصی 
بدهید. فقط دقت کنید که هر روز 
فعال باشــید، چه این فعالیت باال 
رفتن از پله ها باشد، چه پیاده روی 

به جای رانندگی کردن.
•

با دوستان تان وقت بگذرانید
وقت گذرانــی با دوســتان باعث 
می شود که انرژی بگیرید و هیجان 
مثبت پیدا کنید؛ درســت مثل 
موقعی که با اعضــای خانواده تان 
وقت می گذرانید. البته اگر همیشه 
با دوستان تان وقت بگذرانید ممکن 
اســت نیاز به تنها بودن هم پیدا 
کنید. دســت کم یک با دو بار در 
هفته با دوستان تان قرار بگذارید. 
دفعه بعدی که دوستان تان از شما 
خواستند با آنها بیرون بروید و شما 
احساس اندوه یا تاسف می کردید، 

درخواست آنها را قبول کنید. 
مطمئــن باشــید که احســاس 
بهتری پیدا خواهیــد کرد. البته 
واقعا دوست نداشتید با آنها زمان 
بگذرانید، مجبور نیستید این کار را 

بکنید، اما یادتان باشد که اولویت 
دادن به وقت گذرانی با دوســتان، 
در بلندمــدت به حال بهتر منجر 

خواهد شد. 
دوســتانی کــه شاد هســتند و 
خندیدن را دوست دارند، شما را 
شــادتر خواهند کرد. اما رابطه با 
افراد غمگین و غرغرو، حال تان را 

بهتر نخواهد کرد.
•

به قدر کافی بخوابید
اطمینــان حاصل کنید که 7تا ۸ 

ساعت در روز می خوابید. 
در ساعت مشخصی به رختخواب 
بروید و ساعت مشخصی از خواب 
بیدار شــوید و یک برنامه منظم 
خــواب داشــته باشــید. یکی از 
ساده ترین راه ها برای داشتن حال 
خوب، اســتراحت کافی است. به 
این ترتیب با حــال خیلی خوب 
و پر از انرژی بیدار خواهید شــد 
و برای روبه رو شــدن با روز پیش 
رو، آماده تر خواهیــد بود. یادتان 
باشد که خواب مهم تر از تماشای 
شوهای تلویزیونی یا انجام کارهایی 
است که فردا صبح هم می توانید 

آنها را انجام دهید.
•

قبل از به خواب رفنت و موقع 
بیدار شدن، فکرهای مثبت 

کنید
قبل از اینکه به رختخواب بروید، 
یک کتاب خــوب بخوانید یا یک 
فیلم خوب ببینید. با عزیران تان یک 
گفت وگوی مثبت داشته باشید. هر 
کاری که می کنید، کار استرس زا 
مثل نوشتن یک نامه غم انگیز یا 
تماشای یک فیلم جنایی نکنید. 

چطور رد حال خو  ب باقی بمانیم؟
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خواندنی ... 

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

نیز در مناطق بیشتری به کار گرفته 
خواهد شد.

•
۸. روند معکوس تکنولوژی: 

سیاســتمداران با وضع جریمه ها، 
مقررات و تفسیر سختگیرانه تر از 
قوانین رقابتی )سیاستی که معادل 
امروزی دوران آنتی تراست آمریکا 
است( غول های تکنولوژی همچون 
فیســبوک، گوگل و آمازون را به 

تکاپو خواهند انداخت. 
همچنین فشــارهای بیشــتری 
برای شــفافیت منبع و درســتی 
محتوای آنالیــن به وجود خواهد 
آمد. شــرکت هایی کــه به دنبال 
تملک دارایی هستند نیز تحت نظر 
بیشتر سازمان های آنتی تراست قرار 

خواهند گرفت.
•

9. کشورهای آسیایی در صدر 
لیگ ها: 

در ســال 201۸ قهرمانــی برای 
کشورهای آســیایی است، نه در 
فوتبال بلکه در بسیاری از زمینه های 

دیگر. بر این اساس پیش بینی شده 
است رشد اقتصادی بوتان در جهان 
سرآمد باشد؛ چین جایگاه ایتالیا را 
از لحاظ تعداد میراث های جهانی 
به ثبت رسیده در یونسکو بگیرد 
و هند برنامه بلندترین مجســمه 

جهان خود را تکمیل کند.
•

10. نشانه هایی از زمان؛ از 
اوج زاد و ولد تا ماجراجویی 

در فضا و دریا: 
در سال 201۸، تعداد نوزادان متولد 
شده در سراســر جهان کاهشی 
چشــمگیر خواهد داشت )مفهوم 
سفینه هایی  تعداد  peak baby(؛ 
خصوصی برای فرستادن توریست 
بــه مــاه افزایش خواهــد یافت، 
به  مصرف کننــدگان  ترجیحات 
فروش  اسپرت  بزرگ  خودروهای 
انواع دیگر خودروهــای جدید را 
قبضه خواهد کرد و از بزرگ ترین 
 »Prelude FLNG« کشتی جهان

رونمایی خواهد شد.
•

11. دوره جدید پزشکی: 
مورخان علم پزشــکی معتقدند 
سال 201۸ پیشرفت های پزشکی 
 DNA همچون درمان بر اساس -
- محقق خواهند شد. برجسته ترین 
اتفاق ســال 201۸، تایید اولین 
دستکاری دارویی RNA که یک 
کالس جدیــد از داروها را معرفی 
می کند خواهد بــود. درمان های 
ژنــی و تغییــرات ژنــی از دیگر 
پیشرفت های پزشکی در سال های 

201۸ است.
•

12. کلمه سال: 
فیلم »مری پاپینــز باز می گردد« 
با بازی امیلــی بالنت، همزمان با 
صدمین سالروز تحقق حقوق زنان 
در بریتانیا اکران خواهد شد. خانم 
بنکس، حامی حقوق زنان در این 
فیلم، مطمئن اســت فرآیندهای 
سیاسی که توســط زنان از سال 
19۶4 ایجاد شــده در این فیلم 

نشان داده خواهد شد.
)منبع: دنیای اقتصاد(

پیش بینی های اکونومیست  از  201۸...   << ادامه از صفحه: 12

کانادا: تصــادف ها...
یافته های یک بررسی درباره موتورسیکلت و ماشین 

یافته های یک بررســی در کانادا 
نشــان می دهــد تصادف هــای 
موتورسیکلت نسبت به تصادف های 
ماشین باعث آسیب های شدیدتر، 
هزینه های  و  بیشــتر  مرگ ومیر 

پزشکی باالتری می شوند. 
به گزارش رویترز این پژوهشگران 
پیشــین  پژوهش های  می گویند 
فراوانــی نشــان داده انــد کــه 
تصادف های موتورسیکلت نسبت 
بــه تصادف های ماشــین باعث 
جراحات گسترده تری می شوند، اما 
بررسی اخیر شواهد تازه ای درباره 
خسارات مالی این تصادف ها ارائه 

می دهد.
داده های مربوط  پژوهشگران  این 
بــه 2۶۸31 بیمار مجروح شــده 
در تصادف هــای موتورســیکلت 
و 2۸1۸2۶ مــورد جراحــت در 
تصادف های ماشــین را بررســی 

کردند. 
درمجمــوع معلــوم شــد میزان 
جراحت های ناشی از تصادف های 
موتورسیکلت ســه برابر بیشتر از 
میــزان جراحت های تصادف های 

ماشین است. 
همچنیــن جراحت های شــدید 
با احتمــال 10 برابر بیشــتر در 

تصادف های ماشین رخ داده بود.
همچنین این بررسی نشان داد که 
هزینه درمــان مجروحان حوادث 
موتورسیکلت ها در طول دو سال 
پــس از تصــادف دو برابر هزینه 
درمان مجروحان حوادث ماشین 

است.
دکتر دانیل پینکوس از بیمارستان 
سانی بروک و دانشــگاه تورونتو و 

سرپرست این پژوهش گفت: 
»ما نشــان داده ایم کــه حوادث 
مربوط به موتورســیکلت به طور 
و  خطرناک تــر  قابل توجهــی 
پرهزینه تر از تصادف های ماشین 
هستند و احتمااًل در آینده هم این 

وضعیت ادامه خواهد یافت.«
او افزود:  این بررســی از این لحاظ 
اهمیــت دارد که باوجــود بهبود 
قابل توجه در ایمنی وسایل نقلیه 
موتوری در طول 20 سال گذشته، 
میزان مرگ ومیر و عوارض مربوط 
به حوادث موتورســیکلت پایدار 
باقی مانده یا افزایش یافته اســت. 
پزشکی  هزینه های  زدن  تخمین 
آسیب دیدگان  از  درمانی  مراقبت 
یک  موتورســیکلت  تصادف های 
دلیل دیگر بــرای بهبودی ایمنی 

آن ها فراهم می کند. 
گرچه ایــن یافته ها از بررســی 
حوادث رانندگی در ایالت اونتاریوی 
کانادا به دست آمده است، احتمااًل 
در جاهای دیگر هــم می توان به 

الگوهای مشابهی رسید.
ازآنجاکه  کارشناســان می گویند 
موتورســیکلت ها حفاظ کمتری 

دارند و بیشتر در معرض جاده قرار 
دارند، خطر بسیار باالتر وارد آمدن 
به قفسه ســینه، ناحیه شکمی، 
سر و اندام ها وجود دارد. گذاشتن 
کاله خود می تواند از جراحت سر 
جلوگیری کند، امــا از بقیه بدن 

حفاظت نمی کند.
تازه بسیاری افراد نیز کاله  ایمنی بر 
سر نمی گذارند و باید الزام قانونی 
فراگیری برای به سر گذاشتن آن ها 

ایجاد شود.
ایمنی ماشین ها در طول سال ها 
با کمربندهای ایمنی، کیسه های 
هوایی، استحکام ساختاری بهبود 
بسیاری یافته است و اکنون افراد 
سوار بر ماشین ها حفاظت بسیار 

بیشتری دارند.
از طرف دیگر باوجود اینکه صرف 
سوارشــدن بر موتورســیکلت یا 
دوچرخــه، افــراد در یک تصادم 
آسیب پذیر بیشــتری دارند، اما با 
اقدامات مشخصی مانند استفاده از 
سیستم های ترمز ضد قفل شدن 
می توان واحــدی این وضعیت را 

بهبود بخشید.
•

کلما    ت غیراقبل رتجمه...
واژه ها به ما کمک می کنند تا با 
دیگران ارتباط برقرار کنیم و تفاوت 
های زبانی هنگامــی که اقدام به 
یادگیری یک زبان می کند بیشتر 
آشــکار می شود و شــما را برای 

یافتن معانی کنجکاو تر می کند.
گاه معنــای برخی از کلمات را به 
خاطر یک سری شــباهت های 
زبانی می توان حدس زد و گاهی 
هم هیچ برداشت خاصی نمی توان 

از یک کلمه داشت.
برخی واژه ها هم تحت تاثیر یک 
فرهنگ ســاخته و مورد استفاده 

قرار می گیرند.
ادامه  چند کلمه جالب در 

ز  ا

چند زبان مختلف می خوانید که 
برای معنا کــردن آنها به حداقل 
چندین جملــه نیازمندید که در 
نهایت معنای عجیبی هم دارند و 
حتما از خودتان می پرسید که چرا 
این کلمات اصال ساخته شده اند؟!

•
"WALDEINSAMKEIT" 
در زبــان آلمانی یعنی احســاس 

تنهایی در میان چوب ها!
•

"CUALACINO" 
در زبان ایتالیایــی یعنی لکه آب 
روی میز که از یک لیوان آب خنک 

ریخته شده !
•

 "IKTSUARPOK" 
به زبان اینوئیت ها )بومیانی 
از آمریکا، کانادا 
به  گرینلند(  و 
ی  معنــا

پیــش 
بینــی 
که اینکه 

کسی می آید و باعث می شود شما 
بیرون منزل منتظر بایستید!

•
"KOMOREBI" 
در زبــان ژاپنی به نوری گفته می 
شــود که به خاطر شــاخ و برگ 
درختان کامال نمی تواند عبور کند!

•
"POCHEMUCHKA" 
در زبان روســی به کســی گفته 

می شود که زیاد سوال می کند!
•

"SOBREMESA" 
در اسپانیایی به زمان بعد ناهار یا 
شــام است که شما با کسی که با 
او غذا خورده اید مشغول صحبت 

می شوید!
•

"PANAPOO" 
به حالت خاراندن سر موقعی که 
دنبال چیز گمشده ای می گردید 

در زبان هاوایی گفته می شود!
•

"DEPAYSEMENT" 
در زبان فرانسه به معنای احساس 
عدم تعلق به کشوری است که در 

آن زندگی می کنید.
•

"MANGATA" 
در زبان ســوئدی به معنای جاده 
نوری اســت که بر اساس انعکاس 

نور ماه روی آب می افتد.
منبع: توریسم آنالی

چنین فعالیت هایی باعث می شود 
کابوس ببینید و درســت نخوابید 
و روز بعد هم حال خوبی نداشته 
باشید. وقتی بیدار می شوید، باز هم 
یک کتاب خوب بخوانید یا بخش 
خبرهای ورزشی روزنامه را بخوانید، 
فورا سراغ خبرهای آزاردهنده روز 
نروید. پیش از اینکه سراغ تلفن تان 
یا کامپیوترتان بروید، چند دقیقه 
در  آرامش به خودتان وقت بدهید 

و در زمان حال باقی بمانید.
•

تغذیه سالم داشته باشید
اگر می خواهید در حال خوب باقی 
بمانید، باید ســه بار در روز غذای 
ســالم و متنوع بخورید. روزتان را 
با یک صبحانه سالم شروع کنید 
کــه می تواند شــامل بوقلمون یا 
سبزیجات سالم مثل اسفناج باشد. 
این وعده غذایی را هیچ وقت حذف 
نکنید. در طول روز میان وعده های 

سبک بخورید: 
مثل ماست یا میوه تا با انرژی باقی 
بمانید. زیادی غذا نخورید و بیش از 
سه ساعت هم بی غذا نمانید. حتی 
شــده یک چیز کوچک بخورید. 
ســطح انرژی، بر حال شــما اثر 
می گذارد، پس مهم است که برنامه 
غذایی منظم و سالم داشته باشید.

•
آب بنوشید

ممکن اســت به دلیل ننوشیدن 
آب کافی احساس خوبی نداشته 
باشــید. نوشــیدن یک لیوان آب 
ذهن  و جسم تان را بیدار می کند. 
در طــول روز ۸ تــا 10 لیوان  آب 
بنوشید. ممکن است بدون اینکه 

بدانید دچار خشکی و کم آبی شده 
باشید.

•
برای رویاهایتان وقت بگذارید

در طــول هفته حتی اگر هزار کار 
دارید، اطمینان حاصل کنید که 
برای رویا یا کار مــورد عالقه تان 
وقت کافی می گذارید. در پایان روز، 
انجام دادن کاری که دوست دارید 
به جای انجام کاری که مجبورید 
انجامش بدهید، باعث می شــود 
احساس بهتری داشته باشید. اگر 
می خواهید آدم شــادتری باشید 
و در حال خوب باقی بمانید، باید 
برای چیزهایی که دوســت دارید 

وقت بگذارید.
•

کارهای داوطلبانه اجنام دهید
وقت گذاشــتن برای فعالیت های 
حال تان  می شود  باعث  داوطلبانه 
خوب شــود. از کمــک کردن به 
دیگران مثــل آموزش الفبا به ادم 
بزر گ ها یا تمیز کردن پارک محل 
که باعث شادشدن مردم می شود، 

شما را هم شاد می کند.
•

مدیتیشن کنید
10دقیقه از روزتــان را روی یک 
صندلی راحــت و در یــک اتاق 
تنفس تان  بنشینید، روی  ساکت 
تمرکز کنیــد و آرامش هر عضو 
بدن تان را احساس کنید. تنها روی 
باال و پایین رفتن نفس در بدن تان 
تمرکز کنید. بگذارید تمام اعضاب 
بدن تان آرام شــود. ثابت شده که 
عادت به مدیتیشــن روزانه باعث 
می شــود که در حال خوب باقی 

بمانید. اگر با مدیتیشــن ارتباط 
برقرار نکردید، یوگا را امتحان کنید 
که آن هم به شما کمک می کند 
تمرکز کنید و زندگی شــادتری 

داشته باشید.
•

برای آینده برنامه داشته باشید
گاهی ممکن است تنها به خاطر 
بدخوابی یا هر دلیل دیگر حال تان 
خوب نباشــد، گاهی هم ممکن 
بزرگ تری  است درگیر مشکالت 
باشــید مثل یک رابطه به پایان 
رســیده یا مشــکالت کاری. اگر 
دچار چنین وضعیتی هستید پس 
باید برای آینــده و برای حل این 

مشکالت برنامه ای بریزید.
•

اجازه ندهید چیزهای کوچک 
آزارتان دهد

بسیاری از مردم به خاطر چیزهای 
کوچکی مثل گم کردن یک چتر 
یا گیر کردن در ترافیک حالشان 
بد می شــود. درست است که این 
چیزها هم آزاردهنده است اما باید 
یاد بگیرید که در بلند مدت هیچ 
کدام از این چیزها هیچ اهمیتی 
نخواهد داشت. روی شادی تمرکز 
کنید و بگویید: خــب، این اتفاق 
خوب نبود، اما نباید حال مرا خراب 
کنــد. این کار نیاز به تمرین دارد. 
اگر نیاز به زمان دارید، برای تحلیل 
اوضاع وقت بگذارید و ببینید چطور 
می توانید از هر اتفاق درسی بگیرید 

و بعد رو به جلو حرکت کنید.
•

چطور در حال خوب باقی مبانیم؟...   << ادامه از صفحه: 23
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نقش انتخاب در تعیین کیفیت زندگی انسان 

کورش عرفانی 
هر نــوزادی روندی را 
طی می کند تا تبدیل 
بــه »فــرد« و عضــو 
روند  این  شود.  جامعه 
را در جامعه شناســی  
»اجتماعی شدن« می 

خوانند. به همین ترتیب 
بشر نیز در طی یک روند تاریخی 
به هویت انســانی خویش دست 
یافته است. تبدیل حیوان دوپا به 
انسان، فرایندی سخت و پیچیده 
و طوالنی بوده است. در حالی که 
فراز و نشیب های بسیاری در این 
مسیر طی شــده است اما ویژگی 
مهم آن، کشف انسان توسط انسان 
بــود. آدمی دریافــت که چگونه 
است، چه خصوصیاتی  موجودی 
دارد و چه ســیر تحولــی را طی 
می کنــد. همه ی این هــا، -در 
کنار فرهنگ، تمدن، هنر، ادبیات 
و سیاســت-، در نهایت زاینده ی 
مفهومی شــد کــه خصلت های 
جهان شمول، مشترک و عمومی 
همه اعضای جامعه ی بشری را در 

بر می گرفت: »انسانیت«. 
•

مفهومی فراگیر
مفهوم انسانیت تبلور هر آن چیزی 
اســت که انسان داشــته، دارد و 
خواهد داشت. اما این واژه به طور 
ملموسی بار مثبت در خویش دارد. 
وقتی صحبت از انسانیت می شود، 
صحبت از عقل و خــرد و مهر و 
عشــق و محبت است. این امر اما 
بی دلیل نیســت. علت مثبت بار 
بودن بار معنایی واژه ی انسانیت 
همانا تالشی است که بشر در طول 
تاریخ دیرینه ی خود صورت داده 
تا خویش را از صف حیوانات جدا 
سازد. رفتارها در حیوان تابع غریزه 
است نه تفکر، حال آن که انسان 
در رونــد تکاملی خویش، هر چه 
بیشتر، از غرایز خویش دور گشته 
بــه رفتارهــای ارادی روی آورده 
است. بحث انسانیت پس به بخش 
ارادی وجود بشــر باز می گردد. 
به هر آن چه ما در مســیر تحول 
تاریخــی خویش در مورد آن فکر 
کرده، بعد تصمیم گرفته و سپس 

آن را اجرا کرده ایم. 
به واســطه ی آن چه گفته شــد 
در می یابیــم که در بطن مفهوم 
انســانیت نقش اراده موج می زند 
و منها کردن انســانیت از اراده تا 
حد بسیاری عمق و گستره ی این 

مفهوم را زیر سئوال می 
برد. از همین روی، اگر 
می توان انسانیت را با 
اراده پیوند زد، انســان 
عنوان مصداق  به  نیز، 
این مفهوم، نمی تواند 
از بــار اراده گرایی در 
اعمــال و رفتار خویش 
دور یا مبرا باشد. انسان، تبلور اراده 
ی خویش اســت و بدون آن مقام 
انسانی او، به عنوان جایگاه و نماد 
انســانیت، به چالش کشیده می 

شود. 
بــا دخالت دادن عنصــر اراده در 
چیستی انسان، هر فردی نسبت 
به آن چه می کند مســئول می 
شود. انسان مادیت اراده ی خویش 
است و چگونه می توانیم بر آن چه 
هستیم واقف باشــیم اما از نقش 
اراده ی خود در آن چه هستیم بی 
خبر؟ از همین روی، هر فرد بالغی، 
چه آن را آشــکار سازد یا خیر، بر 
این نکته آگاه است که وجودش و 
شــرایط وجودیش، محصول اراده 
ی او در طول دوران حیاتش بوده 

است. 
•

ذات اراده  
برای ملمــوس کردن مفهوم اراده 
می بایســت به صورت مشخص 
آن اشاره کنیم که عبارت است از 
انتخاب. اراده فرایند اخذ تصمیم 
و اجرای آن است. هر تصمیمی و 
نیز اجرای هر تصمیمی نیز ناشی 
از یک انتخاب اســت. بنابراین، در 
َپس انسانیت اراده و در َپس اراده، 
انتخاب نهفته است. با پیوند زدن 
دو بخش انتهایــی این گزاره می 
توانیم بگوییم که انسانیت همان 
انتخاب است. در حالی که حیوان 
تابــع غرایز یا همان مکانیزم های 
تعبیه شده ی طبیعی در وجودش 
عمل می کند، انسان، از همان بدو 
کودکی، مجبور به انتخاب است و 
غرایز وی، جز در مورد امور بدیهی 
مانند تنفس و تغذیه، جای دیگری 

عمل نمی کنند. 
زندگی انسان برآیند انتخاب های 
متوالی اوست در طول زمان. کسی 
نمی تواند شــرایط و جبر محیط 
را به صــورت مطلق عامل تعیین 
زندگی خویش معرفی کند. ممکن 
اســت که نقش جبــر بیرونی در 
زندگی یکی برجسته و در حیات 
فرد دیگر کم اهمیت تر باشد. اما 
هــر دو آنها از درجه ای از انتخاب 

برخوردار بوده اند. به عبارت ساده 
تر، زندگی یک انسان هرگز خالی 
از انتخــاب و محصول کامل جبر 

نیست. 
•

نقش انتخاب در مقابل جبر
با یک چنین نگاهی به این باز می 
گردیم که آیا زندگی کردن در یک 
نظام دیکتاتوری یا پذیرش ظلم و 
ستم نیز محصول انتخاب است؟ در 
حالی که پاسخ دادن به این سئوال 
برای بسیاری می تواند جنبه ای 
گناهکارانه و تقصیرورزانه را تداعی 
کند، بنا بر آن چه در باال آمد جواب 
این پرســش ابهامــی در برندارد. 
زیستن زیر یوغ ستمگر، فقط ناشی 
از جبر ســتم او نیست، محصول 
انتخاب ستمدیده هم می باشد. به 
بیان دیگر، ستمدیده انتخاب می 
کند که تحت ظلم ظالم زیســت 
کند. این گزاره البته در ابتدا بسیار 
رادیــکال می نماید و گویی افراط 
در آن مستتر اســت، اما به عمق 
موضوع که خوب بنگریم می بینیم 
گزاره ای است که با فلسفه ی اراده 
گرایی همخوانی دارد و از درستی 

برخوردار است. 
آن چه ســبب می شود بسیاری 
نقــش اراده و انتخاب خویش در 
تحمل ســتم را نفی کنند و تمام 
بار مســئولیت را بر عهده ی جبر 
شرایط ستمگری بیاندازند، همانا، 
تالش خودآگاه/ناخودآگاه در مسیر 
سلب مسئولیت از خویش است. 
هر ســتمدیده ای کــه بپذیرد با 
انتخاب خود به ســتم تن درداده، 
الیق و سزاوار شــرایط نکبت بار 
خود ارزیابی می شود و این چیزی 
نیست که هر کسی به راحتی پذیرا 
باشــد. فرد با نفی نقش خود می 
خواهد پذیرش ارادی شرایط پر از 
رنج و خفت را منکر شود تا تصویر 
منفی یک آدم ترســو و توسری 
خور را از خویش نداشته باشد. این 
برایش مهم نیست که آیا واقعیت 
وجودی وی به راستی چنین است 
یا خیر، این برای او اهمیت دارد که 
با تصویر دروغین خویش زیست 
کند؛ با شخصیت کاذبی که برای 
خود ساخته و در طی آن، آگاهی بر 
انتخاِب ارادی ظلم و ستم را مورد 
بی توجهی عمدی قرار داده است. 
انسان ستمدیده به ستم خو کرده، 
می داند که ظلم خوب نیست، اما 
به آن چه خوب نیست عادت کرده 
و از این عادت آرامش می گیرد. از 
همین روی، تالش فراوانی می کند 
که عنصر آگاهی نیاید و این آرامش 

برده وار او را به هم نریزد. 
وابستگی ستمدیده به ستمگری 
می تواند چنان قوی شــود که بر 
اساس پدیده »سندروم استکهلم« 
به دفــاع از آن بپــردازد و فرد یا 
سیستم ستمگر را ستایش و تکریم 
کند. او حتــی تا آن جا پیش می 
رود که با هر آن که بخواهد پدیده 
ی آگاهی را بــه زندگی وی وارد 
سازد دشــمنی می ورزد. او خود 
با ســتمگری که به وی ظلم می 

. . . ه نگــا

کند همدست می شود و به انسان 
های آزادیخواه و روشنگر فحش و 
نفرین نثار می کند. او مفصل در 
باره ی این که چقدر زندگی تحت 
ستم خوب و خوش است و تن در 
دادن به ظلم سبب »خوشبختی« 
می شود، سخن می راند و الگوهای 
آزادزیستی را به باد انتقاد می گیرد. 
آری، این سرنوشت انسانی است که 
با انتخاب خود ستم و دیکتاتوری 
را پذیرا شــده و حتی در مراسم 
عزاداری ساخته و پرداخته ی نظام 

ستمگر، بدون هیچ اعتقاد واقعی، 
شرکت کرده و حتی در صف غذای 
نذری آن می ایستد. در تمام طول 
عمر خود، انسانی که طوق بردگی 
را داوطلبانه به گردن انداخته باید 
این نمایش پــوچ دورویی را بازی 
کند. به واسطه ی استمرار در این 
نقش بازی کردن است که آدمی 
از خویشتن انسانی خود دور شده 
و مسخ می شود؛ از هویت زیبای 
انســانی خویش فاصله می گیرد. 
بهایی که برای این فاصله گرفتن 

عمدی می پردازد روشن و سنگین 
است: محرومیت از چشیدن طعم 
راستین خوشبختی به عنوان یک 

انسان آزاد و صاحب اختیار. 
______________

دکتر کورش عرفانی جامعه شناس 
و عضو حزب ایران آباد است. برای 
دیدن برنامه های تلویزیونی وی از 
وبسایت www.didgah.tv  دیدن 

کنید. آدرس ایمیل برای تماس: 
korosherfani@yahoo.com

ســپاه قدس در منطقــه حضور 
داعش  پایتخت  باشــند.  نداشته 
یعنی رقه نیز توسط نیروهای کرد 

متحد ایاالت متحده فتح شد.
- اصوال نیروهای بشار اسد و حزب 
الله لبنان و سپاه قدس با معارضان 
دیگر ســوری در غرب این کشور 
درگیــر بودند و هیــچ گاه هدف 
اولیه ی آنها داعش نبود. بشار اسد 
و همپیمانانــش از حضور داعش 
در ســوریه و عراق ابتدائا استقبال 
می کردند و با آنهــا درگیر نمی 
شدند چون اعمال آنها مایه غفلت 
از جنایات اسد و همپیمانانش در 
حلب و ادلــب و حما و حمص و 

دیگر نقاط می شد.
- ساخته شــدن داعش به دست 
دول غربــی یک ادعــای توطئه 
اندیشانه  بی اساس است چون هیچ 
شاهدی بر این مدعا وجود ندارد. 
دول غربــی و نهادهــای مدنی و 
رسانه های غربی که بسیاری از آنها 
در دست چپگرایان منتقد هرگونه 
مداخله ی نظامی کشورهایشــان 
در دیگر کشورها هستند در هیچ 
مــوردی چنین چیــزی را تایید 

نکرده اند.
- دالیلی که توطئه اندیشان دال 
بر حمایت دول غربی از داعش می 

گیرند همه بی اساس است. 
اســلحه، مهمات و ماشین آالت 
غربی در دست داعش عمدتا غنائم 

به دست آمده توســط این گروه 
هســتند و نه تجهیزاتی که دول 
غربی به آن فروخته یا هدیه داده 
باشند؛ پرتاب مواد غذایی و دیگر 
کمک های اولیه در مناطق تحت 
نفوذ داعش ناشی از خطای انسانی 
بوده و هدف آنها کمک به آسیب 
دیدگان از جنگ بوده است؛ و عدم 
حمله به برخــی از مراکز داعش 
توســط دولت اوباما با توجیهات 
زیست محیطی همراه بوده است 
و نه پشتیبانی از آن. دولت ترامپ 

این سیاست را تغییر داد.
- نقش جمهوری اسالمی نیز سرپا 
نگاه داشتن رژیم اسد بوده که در 
موارد جزئی به درگیری با داعش 
منجر شده است. داعش حتی به 
دههــا کیلومتری مــرز ایران هم 
نزدیک نشــده بود تا علت جنگ 
جمهوری اسالمی با داعش امنیت 
کشور بوده باشد. شاهد این نکته 
نیــز این اســت که اکثر کشــته 
شدگان ســپاه قدس و داعش در 
درگیری میان مخالفان اسد غیر از 
داعش و در مناطقی غیر از مناطق 
تحت نفوذ داعش کشــته شده اند 
و نه داعش. تعداد بسیار اندکی از 
کشته شدگان سپاه قدس و حزب 
الله لبنان توسط دستگاه رسمی 
به  اســالمی  تبلیغاتی جمهوری 

داعش نسبت داده شده است.

بدیــن ترتیب به همــان دالیل 
بی اساسی که داعش مخلوق غرب 
اســت می توان داعش را مخلوق 
چون  دانست،  اسالمی  جمهوری 
داعــش در تهران بــه مجلس و 
بارگاه خمینــی حمله کرد )مثل 
حمالت آن در بریتانیا و فرانسه و 
اسپانیا(، چون داعش مورد حمله ی 
موشک های جمهوری اسالمی قرار 
گرفــت )مثل حمالت موشــکی 
و بمب های نیروهــای ائتالف( و 
چون داعش در یــک دوره مورد 
بی توجهی اســد و همپیمانانش 
یعنی حزب الله و سپاه قدس )مثل 

دولت اوباما( قرار گرفت.
به طور خالصه اوال داعش محصول 
مردم  بی ســابقه ی  سرکوب های 
ســوریه )آماده شــدن بخشی از 
جوانان ســوری برای پیوستن به 
این گروه(، بیرون راندن نیروهای 
ارتش ســوریه از اکثر مناطق این 
کشور )خال قدرت( و اسالمگرایی 
است )جمهوری اسالمی خود یکی 
دیگر از محصوالت اســالمگرایی 
است(؛ داعش عمدتا توسط ارتش 
عراق و ائتالف ضد داعش )ایاالت 
متحده، کشورهای اروپایی و برخی 
کشــورهای منطقه مثل اردن( از 
بیرون  تحت ســلطه اش  مناطق 

رانده شد.

•



26 26PAIVAND: Vol. 25  no.1346  Dec. 01, 2017 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1346 10  آذر 1396 

}<< ادامه در 
صفحه: 29{

سالمتی... 
 
منظــور از کــم 

خونی، کاهش سطح گلبول های 

قرمز بدن است. در مواردی پایین 

خون  هماتوکریت  میزان  آمدن 

)درصدی از حجم کلی خون که 

از گلبول های قرمز ساخته شده 

است( هم می تواند نشانه اولیه 

ای از کم خونی باشــد. به طور 

کلی، کم خونــی را می توان بر 

اســاس آزمایش خون و با توجه 

به عالئم بالینی بیمار و شاخص 

هایی مانند ســن و جنس بیمار 

تشخیص داد.

کم خونی فقر آهن، شایع ترین 

نوع کم خونی است که به دلیل 

کاهش میزان آهن در بدن اتفاق 

می افتد، به طور متوسط، حدود 

30 درصد از مردم جهان مبتال 

به کم خونی ناشــی از فقر آهن 

هســتند. مطلب زیر، پاسخ به 

رایج ترین پرسش هایی است که 

درباره کم خونی می پرسند.
•

1- چه کسانی بیشتر در 

معرض ابتال به کم خونی 
هستند؟ 

هرچند تمام گروه های ســنی 

و جنســی، خانم ها و آقایان در 

معرض ابتال به کــم خونی قرار 

دارند امــا خانم های در ســن 

باروری )49-1۵ ســال( به دلیل 

از دســت دادن خون به صورت 

ماهانه بیشتر از سایر افراد و گروه 

های جامعه در معرض ابتال به کم 

خونی قرار دارند. احتمال ابتال به 

کم خونــی در خانم های باردار، 

تمام خانــم هایی که تازه دوران 

زایمان را ســپری کــرده اند، به 

خصوص اگر به کودک خود شیر 

هم بدهند و کودکان هم بیش از 

سایرین خواهدبود.

کــودکان بدغــذا، افــراد خام 

گیاهخوار و تمام کســانی که به 

طور کلــی دور مصرف پروتئین 

های حیوانی را خط می کشند 

یا مصرف آنها را به شدت محدود 

می کنند، هم خودشــان را در 

معرض ابتال به کــم خونی قرار 

می دهند، مگر اینکه تحت نظر 

پزشــک در حال مصرف مکمل 

غذایی برای پیشــگیری از کم 

خونی باشند.
• 

2- چرا خامن ها 

بیشتر دچار کم خونی 
می شوند؟ 

خانم ها از همان ســن 

کودکی، بیشتر از آقایان 

احتمــال ابتــال به کم 

خونی ناشی از فقر آهن 

را دارنــد. عــادت های 

ماهانه، هر چه شدیدتر 

باشــند،  تر  طوالنی  و 

خانم ها و دختران جوان 

و نوجوان را بیشــتر در 

معرض خطر ابتال به کم 

خونی ناشی از فقر آهن 

قرار مــی دهند. تقریبا 

یک پنجم خانم ها در 

از همان  سراسر جهان 

دوران کودکی نوجوانی 

با کم خونی ناشی از فقر 

آهن دست و پنجه نرم می کنند.

از طرف دیگر و از آنجایی که نیاز 

خانم هــای باردار هم به آهن، 2 

برابر خانم های معمولی اســت، 

احتمال ابتــال به کم خونی فقر 

آهن در این گروه از خانم ها هم 

افزایش می یابد. به همین دلیل 

است که متخصصان توصیه می 

کنند دخترهای جوان، نوجوان و 

به طور کلی، خانم ها در هر سنی، 

رژیم های محدود گیاهخواری یا 

خام گیاهخواری نگیرند و حتما 

به صورت دوره ای آزمایش های 

مربوط به کم خونی را انجام دهند 

تا در صورت لزوم، مصرف مکمل 

های آهن یا تغییر رژیم غذایی را 

در برنامه خود داشته باشند.
• 

3- آیا یائسگی زنان هم 

می تواند با کم خونی همراه 
شود؟ 

بله، واقعیت این است که تغییر 

چرخه عادت ماهانه در ماه های 

منتهی به یائســگی، می تواند با 

افزایش الگــوی خونریزی های 

عادت ماهانه و افزایش شــدت 

خونریزی همراه باشد. از این رو، 

خانم های در ســن یائسگی یا 

آنهایی که به تازگی یائسه شده 

اند، به شدت در معرض کم خونی 

ناشی از فقر آهن و فقر ویتامین 

B12 قرار دهند.

به همین دلیل هم معموال خانم 

ها در ســن یائسگی با ریزش مو 

مواجه می شوند. متخصصان به 

خانم های در ســن یائسگی یا 

یائسه، 
می  توصیه 

کنند 
کــه حتما تحــت نظر 

پزشک، مصرف کمل های آهن 

را در برنامه غذایی خود داشــته 

باشــند و الگوی غذایی خود را 

هم براساس خوراکی های غنی 

از آهن و ویتامین B12 بچینند.
• 

4- چرا آقایان دچار 

کم خونی می شوند؟ 

هرچند معموال در سراسر جهان 

احتمال ابتال به کــم خونی در 

مــردان بنا به دالیلــی از جمله 

عوامل هورمونی )وجود هورمون 

تستوســترون باالتر( و نداشتن 

دوره هــای عادت ماهانه، باداری 

و شــیردهی، نســبت به زنان و 

همچنین نسبت به کودکان )کم 

خونی دوران رشد سریع( کمتر 

اســت، در عین حال، در جوامع 

مختلــف بین 3 تــا ۸ درصد از 

مردان ممکن است به درجاتی از 

کم خونی، به ویژه از نوع فقر آهن 

مبتال باشند.

علل کم خونی در مردان شامل 

مردان شــامل  در  ســوءتغذیه 

ســوءتغذیه و پیامد آن هم فقر 

آهن، کمبود فــوالت، ویتامنی 

B12 و ویتامین A، نشانگان های 

سوءجذب، بیماری های التهابی 

روده، ببدخیمــی هــا، بیماری 

های التهابی مزمن، بیماری های 

غفونی از جمله بیمــاری های 

انگلــی و ماالریا، خونریزی های 

گوارشی از جمله خونریزی های 

گوارشی مخفی و خونریزی های 

دستگاه ادراری از جمله خونریزی 

های مخفی آن، خونریزی های 

حاد و شدید ناشــی از سوانح و 

تصادفات که جبران نشده باشد 
و... است.

• 

5- کم خونی منجر به سرطان 
می شود؟ 

 خیلی از افراد گمان می کنند در 

مان نکردن کم خونی می تواند 

باعث ابتال به سرطان خون شود. 

این در حالی است که کم خونی، 

تفریبا به بیماری های دیگر ربطی 

ندارد. اگرچه کم خونی و سرطان 

خون، هر دو، در خون اتفاق می 

افتند، اما در مان نشدن کم خونی 

هرگز باعث ابتال به سرطان خون 

نمی شود. البته این احتمال وجود 

دارد که فرد مبتال به ســرطان 

خون، به کم خونی هم مبتال شود 

چون مغز استخوان او نمی تواند 

سلول های قرمز و سفید خون و 

پالکت ها را به درستی تولید کند.
• 

6- آیا کم خونی مانع 
بارداری است؟ 

در بیشتر موارد، درمان با مکمل 

آهن مناســب کنار رژیم غذایی 

مطلوب و برنامه ریزی شده، قبل 

از بــارداری و طی دوران بارداری 

می تواند زنان مبتال به کم خونی 

را به وضعیت سالم بازگرداند. در 

کل، کم خونی یک منبع پزشکی 

اثبات شده برای بارداری نیست 

و فقط زنانی کــه به کم خونی 

ژنتیکی و شدید مبتال هستند، 

باید با پزشــک در مورد شرایط 

بارداری مشورت کنند.

در کشورهای جهان سوم، بسیاری 

از زنان به علت تغذیه نامناسب به 

کم خونی مبتال هستند، اما آنها 

هم می توانند شرایط خودشان 

را تغییر دهند. فقط کافی است 

علت ریشه ای ابتال به کم خونی 

شــناخته و برطرف شود؛ یعنی 

بیمار هم شــیوه زندگی و رژیم 

غذایی خــود را در مــوراد لزوم 

اصالح و هم روند درمانی خودش 

را پیگیری کند و قبل از تصمیم 

گیری دربــاره فرزندآوری حتما 

مشورت با پزشــک را در برنامه 

خودش قرار دهد.
• 

7- مکمل های آهن چقدر در 

درمان کم خونی موثرند؟ 

همان گونه که گفته شد یک دلیل 

اصلی کم خونی در تمام جوامع و 

به خصوص در کشورهای در حال 

توسعه، به ویژه در زنان و کودکان 

کمبود یا فقر آهن در رژیم غذایی 

دریافتی آنهاست که حتما باید 

با انــواع موثر و باکیفیت مکمل 

های آهن خوراکی به طور کامل 

جبران شود.

با توجه به عالئم بالینی بیمار و 

نتایج حاصــل از آزمایش خون 

انواعی از مکمل های آهن زیر نظر 

پزشک، تجویز می شوند. 

مکمل هــای آهن موجــود در 

بازار حاوی انواع مختلفی از ملح 

های آهــن )به عنوان مثال آهن 

و...(  گلوکونات  آهن  ســولفات، 

هستند که در میزان جذب آهن 

در بدن و ایجاد عوارض گوارشی 

احتمالی با یکدیگر تفاوت دارند. 

درواقع، مشکل عمده در استفاده 

از مکمل های موجــود در بازار 

تمــاس مســتقیم ترکیب آهن 

موجود در آنها با دیواره دستگاه 

گــوارش و ایجاد التهاب، زخم با 

خونریــزی و همچنین عالئمی 

مانند دل درد، تهوع، اســتفارغ، 

اسهال، یبوست و... است که تمام 

این مشکالت با یک روش نوین 

دارورســانی یعنی فرموالسیون 

آهن لیپوزومی حل شده است.

در این شــکل از دارو آهن داخل 

لیپوزوم )ذرات بســیار ریز یک 

نوع چربی خاص( محصور شده 

اســت و هیچ تماس مستقیمی 

بین آهن و دیواره دستگاه گوارش 

وجود نــدارد، بنابراین هیچ یک 

از عوارض گوارشــی ذکر شــده 

در باال در شــکل آهن لیپوزومی 

مشاهده نمی شــود. به عالوه از 

آنجا که لیپوزوم های حاوی آهن 

در دســتگاه گوارش تحت تاثیر 

اسید معده و آنزیم های گوارشی 

قرار نگرفته و تخریب نمی شوند 

و همچنین مسیر جذب آنها هم 

با سایر مکمل های آهن متفاوت 

است )از مسیر جذب چربی ها و 

رگ های لنفی جذب می شوند(، 

جذب بســیار باالتری نسبت به 

سایر مکمل های آهن موجود در 
بازار دارند.

•

درباره کم خونیپرسش رایج 
7

افسردگی پدران بر کودکان تاثیر دارد...
براساس تحقیقی انجام شده افسردگی 
پدران به اندازه افسردگی مادران می تواند 
بر کودکان تاثیر داشته باشد. هرچند که 
اغلب در درمان افسردگی نوجوانان، بر تاثیر 

نقش مادران تاکید شده است.
یافته های تحقیق که دانشگاه کالج لندن 
)یو سی ال( بر روی حدود 14 هزار خانواده 
ساکن در بریتانیا و ایرلند انجام داده، نشان 
می دهد که هم پدرو هم مادر در جلوگیری 
از بروز افسردگی در نوجوانان نقش داشته اند.

به گفته دکتر جما لوئیس از دانشگاه یوسی 

ال که سرپرستی این تحقیقات را 
برعهده داشته، با توجه به این که مادران 
وقت بیشــتری را با کودکان می گذرانند، 
اغلب دیدگاه "مقصر دانســتن مادر" در 
زمان مسائل مربوط به سالمت روان مطرح 

می شود.
اما خانم لوئیس می افزاید که این تحقیق 
نشان داده که "ما باید به نقش پدران هم 

دراین مورد توجه داشته باشیم."
دکتر جما لوئیس همچنین گفته: "اگر شما 
پدری هستید که درصدد درمان افسردگی 
خود نیستید، این مسئله می تواند بر روی 

فرزند شــما تاثیر داشــته 
باشد."

به گفته سرپرســت ایــن تحقیقات "ما 
امیدواریم که یافته های ما بتواند مردانی را 
که دچار افسردگی هستند، تشویق کند تا 

دراین مورد با پزشکشان صحبت کنند."
یافته های این تحقیق، براساس مطالعات 
انجام شده بر روی دو گروه بزرگ ، ۶000 
خانواده از ایرلند و نزدیک به ۸000 خانواده 

در بریتانیا بدست آمده است.
در ایــن تحقیق والدین و کــودکان در 
ســنین 7، ۸ و 13و 14 پرسشنامه هایی 
را درباره احساسات خود پرکردند. سپس 

اطالعــات بدســت 
آمده با معیارهای مربوط به افسردگی 

سنجیده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از ارتباطی 
بین عالئم افسردگی در پدران و عالئم 
مشــابه در بچه های همان پدران 

بود. این یافته ها از نظر مقیاس 
مشابه با همان تاثیری بود که 

مادران افسرده می توانند 
بر روی کودکان خود 

داشته باشند.
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 وقتي زندگي ترك برمي دارد
خبرهاي��ي ك��ه روي س��ايت هاي 
خب��ري و خبرگزاري  رفت��ه و از زبان 
مسئوالن استان بوشهر و شهر برازجان 
نقل مي ش��ود، مي گويد ك��ه امكانات 
الزم در اختي��ار زلزله زدگان برازجاني 
قرار گرفته اما عكس هاي تهيه ش��ده 
و گزارش ه��اي ميدان��ي روزنامه ايران 
نش��ان مي دهد كه برخ��ی خانواده  ها 
دس��ت خال��ي از مراکز امدادرس��انی 
برگش��ته اند.خانوارهايي كه در نهايت 
مجبور ش��ده اند به هم��ان ديوارهاي 
نيمه  ترك خ��ورده و  س��اختمان هاي 
فروريخت��ه پناه ببرند، درس��ت مانند 

پيرزني كه مي گويد با ريزش بخش��ي 
از خانه اش كمرش دچار مشكل شده  
اما تالش اش براي گرفتن چادر هم به 
جايي نرس��يده و دوباره پناه آورده  به 
خانه اي كه ترك هاي عميق برداشته و 
بدون پس لرزه هاي زلزله هم، نمي توان 
ب��ه اس��تحكام آن اعتماد ك��رد. علي 
يكي ديگر از روستانش��ينان )راهدار( 
مي گويد كه همه خانه هاي اين روستا 
ترك برداشته اند؛ ترك هاي عميقي كه 
هر لحظه ممكن اس��ت روي اهالي آن 
خراب ش��ود.همين باعث شده تا او و 
خانواده اش از هر آنچه دم دست دارند 
يك كپر بسازند و وس��ايل باقي مانده 

از  آوار خان��ه را در آن جم��ع كنن��د. 
كپري كه حريف س��رما نخواهد ش��د 
باخانه هاي ت��رك خورده اي كه معلوم 
نيس��ت كه چه زماني دست مرمت و 
بهسازي و بازسازي به تن زخم خورده 
آنها خواهد خورد.آنه��ا هم مي گويند 
ب��ه مراکز ذيربط مراجع��ه كرده اند اما 
گفته اند كه چادر ندارند. اين در حالي 
است كه مسئوالن شهر مدام از تحت 
كنترل درآوردن اوضاع خبر مي دهند. 
»حميد قوي��دل« نماينده عمليات 
س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احم��ر روز دوش��نبه يازده��م آذرماه  
از ب��ر طرف ش��دن نيازهاي زيس��تي 

زلزله زدگان برازجان در استان بوشهر 
خبر مي دهد. خبرنگار ايران اما در روز 
دوازده��م از حادثه ديدگان اين ماجرا 
خبر مي ده��د كه هنوز نتوانس��ته اند 
چادري براي خود دست و پا كند. آن 
هم در فصلي پر باران كه سيالب هاي 
زيادي را در پي خواهد داشت، البته در 
اين ميان مس��أله ديگری اتفاق افتاده 
است. مسئوالن تصميم  گرفته اند  در 
نقاط زلزله زده »برازجان«، »دهقايد« 
و »راه��دار« به جاي چ��ادر امدادي، 
كمپ هاي��ي را ب��راي اس��كان م��ردم 
ايج��اد كنند ت��ا م��ردم در محل هاي 
ثابت اس��تقرار يابند اما تصميم آنها با 

بیمارستانی که 6 ماه  دوام آورد! 
زلزله5 ریشتري به جان برازجان افتاد

 يك زلزله 5 ريشتري كافي بود تا بيمارستان 160 تختخوابي »شهيد گنجي« 
برازجان تخريب شود؛ آن هم تنها 6 ماه پس از آن كه »محمدرضا رحيمي« 
مع�اون اول دولت احمد  ي نژاد آن را در خرداد ماه س�ال جاري افتتاح كرد تا 
برازجاني ها با نخستين تكان زلزله، براي درمان مجروحان خود دوباره راهي 

بوش�هر ش�وند و مس�ئوالن هم براي درمان مجروحان به دنبال بيمارستان 
صحرايي بروند، بيمارستاني كه پيش از آن كه زلزله بخشي از آن را تخريب 
كند، نخستين باران پاييزي از سقف آن گذر كرده بود، ساختماني كه ساخت 

آن  350 ميليارد ريال هزينه برد. 

 ايجاد شد كه نه ظرفيت آنها كافي بود 
و ن��ه دردي از مردم براي اس��كان دوا 
مي كرد. او اعتقاد دارد اگر مس��ئوالن 
قص��د مديريت بح��ران داش��تند كه 
راه حل��ي بس��يار س��اده داش��ت، آن 
ه��م واگ��ذاري چ��ادر ب��ه خانه هاي 
آس��يب ديده كه نه ديواري داش��تند 
و نه س��رپناهي. بعد هم مي توانستند 
چادرهاي باقي مان��ده را بين مردمي 
توزيع كنند كه مي ترسيدند شب ها در 
خانه خود بخوابن��د. او اين موضوع را  
دغدغه اي جدي در بين مردم مي داند 
و مي گويد اين مسأله  با توجه به فصل 
س��رما بايد اساسي رفع شود. وقتي در 

مخالفت بس��ياري از مردم شهر منجر 
شده است، چون به گفته  برازجاني ها 
غالب م��ردم ترجيح مي دهند با وجود 
خطرات ناشي از پس لرزه ها، درنزديک 
خرابه ها و منازل خود ساكن باشند تا 
از اي��ن طريق از منازل خود محافظت  

كنند.

 اخراجي ها
يك شهروند برازجاني هم مي گويد 
كه مردم روس��تاي دهقايد هم شرايط 
روس��تاي راهدار را دارن��د. به آنها هم 
چادري داده نش��ده اما در يك مدرسه 
براي آنه��ا كمپ زده اند ت��ا در مواقع 
خطر به آنجا مراجعه كنند. او مي گويد 
خانه ه��اي م��ردم ت��رك برداش��ته و 
بيشتر وسايل آنها بيرون است، چطور 
مي توانن��د كه همه چيز را رها كنند و 
بروند جايي كه  از محل زندگي آنها دور 
است، زندگي كنند؟ بيشتر كمپ هاي 
امدادي در مدارس س��طح ش��هر داير  
ش��ده اند. در مدارسي كه دانش آموزان 
نيز در  آن مشغول به تحصيل هستند. 
مسأله اي كه باعث نارضايتي برخي از 
مسئوالن مدارس مي شود و درنهايت 
برخ��ي از آنها در روز دوش��نبه اقدام 
به جم��ع آوري كمپ هاي مس��تقر در 
مدارس خ��ود مي كنند. علي مي گويد 
زمان��ي كه برخي از م��دارس كمپ ها 
را جم��ع مي كردن��د هن��وز هم پس 
لرزه ها ادامه داشت. پس لرزه هايي كه  
گاهي ش��دت آن ها به باالي 3ريشتر 

مي رسيد.
ماج��را ام��ا ب��ه همين ج��ا ختم 
نمي شود، مردمي كه از سوي مسئوالن 
مدرسه به بيرون رانده مي شوند، سعي 
كرده اند تا چادره��ا را با خود ببرند تا 
در اطراف منازل ش��ان داي��ر كنند. اما 
آنطور كه علي مي گويد مس��ئوالن به 
آنها گفته اند تنه��ا زماني مي توانند از 
مدارس خارج ش��وند كه چادرها را به 
فرمان��داري پس بدهند. در نهايت اين  
»حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي 
موسوي نژاد« نماينده دشتستاني ها در 
بهارستان اس��ت كه اعتراض آنها را از 
برازجان به تهران مي آورد و مي گويد: 
»متأسفانه مس��ئوالن مردم را مجبور 
به اس��تفاده از كمپ ه��ا مي كنند، در 
صورت��ي كه بس��ياري از خانواده ها به 
دليل داش��تن اعض��اي بيم��ار يا پير 
ونات��وان قادر ب��ه رهاك��ردن منزل و 

س��كونت در كمپ نيستند.«  هرچند 
طرح مسأله در بهارستان هم شرايط را 

تغيير نمي دهد. 
موس��وي نژاد ه��م مانن��د م��ردم 
معت��رض برازج��ان اعتق��اد دارد كه 
چادرهاي ه��الل احمر بايد در اختيار 
خانواده ها قرار بگيرد تا در منازل خود 
از آنها اس��تفاده كنند چ��ون به دليل 
پس لرزه هاي مكرر يا تخريب بخشي از 
س��اختمان، قادر به سكونت در داخل 
منزل نيستند. »عبدالجواد نجفي« هم 
اهل برازجان اس��ت، كارشناسي ارشد 
مهندسي مكانيك دارد. روزنامه نگاري 
ه��م مي كن��د. او ب��ه  روزنام��ه ايران 
مي گوي��د كه م��ردم محلي با بس��تن 
خيابان ه��ا و تجمع هم نتوانس��ته اند 
چادري براي اس��كان به دست بياورند 
ك��ه آنها را از باد و باران روزهاي آينده 

نجات بدهد. 
به گفته او م��ردم برازجان درحالي 
اين روزها از وضعيت خدمات رس��اني 
ناراضي هس��تند كه هنوز اثرات زلزله 
6/1 ريشتر شهر »شنبه« كه در ابتداي 
سال جاري به وقوع پيوست، چهره شهر 
را آزار مي دهد. محلي ها هم مي گويند  
وقتي كه هنوز اثرات زلزله هاي گذشته 
از چهره شهرهاي استان زدوده نشده، 
چط��ور مس��ئوالن از مديريت و حل 
 مشكالت زلزله زدگان برازجاني سخن 

به ميان مي آورند؟ 
نجف��ي كه خ��ود متولد روس��تاي 
»دهقايد« برازجان اس��ت اعتقاد دارد 
مس��ئوالن واكن��ش جال��ب و موفقي 
نس��بت به اين اتفاق نداشتند. هرچند 
او اعتق��اد دارد ك��ه م��ردم و بعضي از 
نيروه��اي پليس و ام��داد هالل احمر 
نقش بس��زايي در كمك رس��اني اوليه 
داش��تند.  نجف��ي مي پرس��د مديريت 
بحران استان و شهرستان چه نقشي در 
اين ماجرا داشت؟  به گفته او مسئوالن 
در روز سوم پس از زلزله در گفت وگو با  
صدا و سيما از اتمام آوار برداري مناطق 
زلزله زده س��خن به ميان مي آورند. او 
اين آمار را تكذيب مي كند و مي گويد: 
»ايج��اد كمپ در ش��هرهاي ب��ا بافت 
فرسوده يا آپارتمان نشيني خيلي خوب 
بود اما نه در روس��تاهايي نظير دهقايد 
كه حي��اط خانه ها  ب��راي  برپا كردن 
چادر بهترين مكان اس��ت. به گفته او  
در روس��تاي دهقايد در چند مدرس��ه 
 كمپ هايي با ح��دود 10 الي 20 چادر

كوچه پس كوچه هاي روستاهاي راهدار 
و دهقاي��د قدم مي زني ب��ه خانه هايي 
مي رس��ي ك��ه اهال��ي آن  درحي��اط 
خانه هايش��ان اجاق��ي را ب��راي گ��رم 
كردن خود روشن كردند، بدون اين كه 
 س��قفي آن ها را از باد و باران محفوظ 

بدارد.  

 چرا بيمارستان خليج فارس!
رئي��س جمه��وری را ب��راي ديدار 
از مصدوم��ان و مجروح��ان زلزل��ه به 
بيمارستان خليج فارس بوشهر مي برند 
6 ماه پيش بيمارس��تان شهيد گنجي 
توس��ط رحيم��ي مع��اون اول دولت 
احمدي نژاد افتتاح ش��د به گفته يكي 
از روزنامه ن��گاران محلي  بيمارس��تان 
گنج��ي خيلي زود افتتاح ش��د؛ مانند 
بس��ياري از طرح هاي��ي ك��ه دول��ت 
ده��م مي خواس��ت به نام خود س��ند 
بزند. نخس��تين باران كه آمد س��قف 
بيمارس��تان تاب نياورد. سقفي كه به 

گفته او باران از آن مي چكيد.
به گفته نجفي اين بيمارس��تان در 
ابت��داي ج��اده دهقايد ق��رار دارد كه 
بارندگي هاي پائي��ز به طبقات فوقاني 
آن نف��وذ ك��رد. زلزل��ه هم ك��ه آمد 
بخش��ي از آن ترك خورد و بخشي از 
آن ري��زش كرد. ريزش��ي كه اعتراض  
نماينده دشتس��تان در بهارس��تان را 
هم در پي داش��ت. به گفته او شرايط 
اين مركز درماني به گونه اي است كه 
مردم جرأت اس��تفاده از آن را ندارند 
و بيماران و مجروحان زلزله به ش��هر 
بوش��هر منتقل شده اند. بايد مسئوالن 
پاس��خ بگويند كه چ��را و به چه دليل 

اين اتفاق افتاده است.
نجف��ي كه خود مهندس��ي س��ازه 
خوانده اس��ت مي پرس��د بيمارستاني 
ك��ه ب��ه گفت��ه مهندس��ان، در برابر 
زلزله 7ريش��تري هم مقاوم بوده، چرا 
هم اكنون با اين زلزله دچار خرابي شد 
تا  مجروحان ناش��ي از زلزله با ديدن 
خرابي هاي س��اختمان بيمارس��تان و 
همچنين كمبود امكانات و پزشك به 
بيمارستان هاي گناوه، بوشهر يا شيراز 

منتقل  شوند. 
برازجاني ها زمزمه وار مي گويند دو 
 كودكي كه در زلزله كش��ته ش��ده اند، 
بر اثر ري��زش در همين بيمارس��تان 
جان باخته اند اما مس��ئوالن به شدت 

اين مسأله را تكذيب مي كنند. 

موس�وي نژاد هم مانند مردم 
معترض برازجان اعتقاد دارد 
ك�ه چادره�اي ه�ال احم�ر بايد در 
اختي�ار خانواده ه�ا قرار بگي�رد تا در 
منازل خود از آنها استفاده كنند چون 
ب�ه دلي�ل پ�س لرزه ه�اي مك�رر يا 
تخريب بخشي از ساختمان، قادر به 

سكونت در داخل منزل نيستند
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 وقتي زندگي ترك برمي دارد
خبرهاي��ي ك��ه روي س��ايت هاي 
خب��ري و خبرگزاري  رفت��ه و از زبان 
مسئوالن استان بوشهر و شهر برازجان 
نقل مي ش��ود، مي گويد ك��ه امكانات 
الزم در اختي��ار زلزله زدگان برازجاني 
قرار گرفته اما عكس هاي تهيه ش��ده 
و گزارش ه��اي ميدان��ي روزنامه ايران 
نش��ان مي دهد كه برخ��ی خانواده  ها 
دس��ت خال��ي از مراکز امدادرس��انی 
برگش��ته اند.خانوارهايي كه در نهايت 
مجبور ش��ده اند به هم��ان ديوارهاي 
نيمه  ترك خ��ورده و  س��اختمان هاي 
فروريخت��ه پناه ببرند، درس��ت مانند 

پيرزني كه مي گويد با ريزش بخش��ي 
از خانه اش كمرش دچار مشكل شده  
اما تالش اش براي گرفتن چادر هم به 
جايي نرس��يده و دوباره پناه آورده  به 
خانه اي كه ترك هاي عميق برداشته و 
بدون پس لرزه هاي زلزله هم، نمي توان 
ب��ه اس��تحكام آن اعتماد ك��رد. علي 
يكي ديگر از روستانش��ينان )راهدار( 
مي گويد كه همه خانه هاي اين روستا 
ترك برداشته اند؛ ترك هاي عميقي كه 
هر لحظه ممكن اس��ت روي اهالي آن 
خراب ش��ود.همين باعث شده تا او و 
خانواده اش از هر آنچه دم دست دارند 
يك كپر بسازند و وس��ايل باقي مانده 

از  آوار خان��ه را در آن جم��ع كنن��د. 
كپري كه حريف س��رما نخواهد ش��د 
باخانه هاي ت��رك خورده اي كه معلوم 
نيس��ت كه چه زماني دست مرمت و 
بهسازي و بازسازي به تن زخم خورده 
آنها خواهد خورد.آنه��ا هم مي گويند 
ب��ه مراکز ذيربط مراجع��ه كرده اند اما 
گفته اند كه چادر ندارند. اين در حالي 
است كه مسئوالن شهر مدام از تحت 
كنترل درآوردن اوضاع خبر مي دهند. 
»حميد قوي��دل« نماينده عمليات 
س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احم��ر روز دوش��نبه يازده��م آذرماه  
از ب��ر طرف ش��دن نيازهاي زيس��تي 

زلزله زدگان برازجان در استان بوشهر 
خبر مي دهد. خبرنگار ايران اما در روز 
دوازده��م از حادثه ديدگان اين ماجرا 
خبر مي ده��د كه هنوز نتوانس��ته اند 
چادري براي خود دست و پا كند. آن 
هم در فصلي پر باران كه سيالب هاي 
زيادي را در پي خواهد داشت، البته در 
اين ميان مس��أله ديگری اتفاق افتاده 
است. مسئوالن تصميم  گرفته اند  در 
نقاط زلزله زده »برازجان«، »دهقايد« 
و »راه��دار« به جاي چ��ادر امدادي، 
كمپ هاي��ي را ب��راي اس��كان م��ردم 
ايج��اد كنند ت��ا م��ردم در محل هاي 
ثابت اس��تقرار يابند اما تصميم آنها با 

بیمارستانی که 6 ماه  دوام آورد! 
زلزله5 ریشتري به جان برازجان افتاد

 يك زلزله 5 ريشتري كافي بود تا بيمارستان 160 تختخوابي »شهيد گنجي« 
برازجان تخريب شود؛ آن هم تنها 6 ماه پس از آن كه »محمدرضا رحيمي« 
مع�اون اول دولت احمد  ي نژاد آن را در خرداد ماه س�ال جاري افتتاح كرد تا 
برازجاني ها با نخستين تكان زلزله، براي درمان مجروحان خود دوباره راهي 

بوش�هر ش�وند و مس�ئوالن هم براي درمان مجروحان به دنبال بيمارستان 
صحرايي بروند، بيمارستاني كه پيش از آن كه زلزله بخشي از آن را تخريب 
كند، نخستين باران پاييزي از سقف آن گذر كرده بود، ساختماني كه ساخت 

آن  350 ميليارد ريال هزينه برد. 

 ايجاد شد كه نه ظرفيت آنها كافي بود 
و ن��ه دردي از مردم براي اس��كان دوا 
مي كرد. او اعتقاد دارد اگر مس��ئوالن 
قص��د مديريت بح��ران داش��تند كه 
راه حل��ي بس��يار س��اده داش��ت، آن 
ه��م واگ��ذاري چ��ادر ب��ه خانه هاي 
آس��يب ديده كه نه ديواري داش��تند 
و نه س��رپناهي. بعد هم مي توانستند 
چادرهاي باقي مان��ده را بين مردمي 
توزيع كنند كه مي ترسيدند شب ها در 
خانه خود بخوابن��د. او اين موضوع را  
دغدغه اي جدي در بين مردم مي داند 
و مي گويد اين مسأله  با توجه به فصل 
س��رما بايد اساسي رفع شود. وقتي در 

مخالفت بس��ياري از مردم شهر منجر 
شده است، چون به گفته  برازجاني ها 
غالب م��ردم ترجيح مي دهند با وجود 
خطرات ناشي از پس لرزه ها، درنزديک 
خرابه ها و منازل خود ساكن باشند تا 
از اي��ن طريق از منازل خود محافظت  

كنند.

 اخراجي ها
يك شهروند برازجاني هم مي گويد 
كه مردم روس��تاي دهقايد هم شرايط 
روس��تاي راهدار را دارن��د. به آنها هم 
چادري داده نش��ده اما در يك مدرسه 
براي آنه��ا كمپ زده اند ت��ا در مواقع 
خطر به آنجا مراجعه كنند. او مي گويد 
خانه ه��اي م��ردم ت��رك برداش��ته و 
بيشتر وسايل آنها بيرون است، چطور 
مي توانن��د كه همه چيز را رها كنند و 
بروند جايي كه  از محل زندگي آنها دور 
است، زندگي كنند؟ بيشتر كمپ هاي 
امدادي در مدارس س��طح ش��هر داير  
ش��ده اند. در مدارسي كه دانش آموزان 
نيز در  آن مشغول به تحصيل هستند. 
مسأله اي كه باعث نارضايتي برخي از 
مسئوالن مدارس مي شود و درنهايت 
برخ��ي از آنها در روز دوش��نبه اقدام 
به جم��ع آوري كمپ هاي مس��تقر در 
مدارس خ��ود مي كنند. علي مي گويد 
زمان��ي كه برخي از م��دارس كمپ ها 
را جم��ع مي كردن��د هن��وز هم پس 
لرزه ها ادامه داشت. پس لرزه هايي كه  
گاهي ش��دت آن ها به باالي 3ريشتر 

مي رسيد.
ماج��را ام��ا ب��ه همين ج��ا ختم 
نمي شود، مردمي كه از سوي مسئوالن 
مدرسه به بيرون رانده مي شوند، سعي 
كرده اند تا چادره��ا را با خود ببرند تا 
در اطراف منازل ش��ان داي��ر كنند. اما 
آنطور كه علي مي گويد مس��ئوالن به 
آنها گفته اند تنه��ا زماني مي توانند از 
مدارس خارج ش��وند كه چادرها را به 
فرمان��داري پس بدهند. در نهايت اين  
»حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي 
موسوي نژاد« نماينده دشتستاني ها در 
بهارستان اس��ت كه اعتراض آنها را از 
برازجان به تهران مي آورد و مي گويد: 
»متأسفانه مس��ئوالن مردم را مجبور 
به اس��تفاده از كمپ ه��ا مي كنند، در 
صورت��ي كه بس��ياري از خانواده ها به 
دليل داش��تن اعض��اي بيم��ار يا پير 
ونات��وان قادر ب��ه رهاك��ردن منزل و 

س��كونت در كمپ نيستند.«  هرچند 
طرح مسأله در بهارستان هم شرايط را 

تغيير نمي دهد. 
موس��وي نژاد ه��م مانن��د م��ردم 
معت��رض برازج��ان اعتق��اد دارد كه 
چادرهاي ه��الل احمر بايد در اختيار 
خانواده ها قرار بگيرد تا در منازل خود 
از آنها اس��تفاده كنند چ��ون به دليل 
پس لرزه هاي مكرر يا تخريب بخشي از 
س��اختمان، قادر به سكونت در داخل 
منزل نيستند. »عبدالجواد نجفي« هم 
اهل برازجان اس��ت، كارشناسي ارشد 
مهندسي مكانيك دارد. روزنامه نگاري 
ه��م مي كن��د. او ب��ه  روزنام��ه ايران 
مي گوي��د كه م��ردم محلي با بس��تن 
خيابان ه��ا و تجمع هم نتوانس��ته اند 
چادري براي اس��كان به دست بياورند 
ك��ه آنها را از باد و باران روزهاي آينده 

نجات بدهد. 
به گفته او م��ردم برازجان درحالي 
اين روزها از وضعيت خدمات رس��اني 
ناراضي هس��تند كه هنوز اثرات زلزله 
6/1 ريشتر شهر »شنبه« كه در ابتداي 
سال جاري به وقوع پيوست، چهره شهر 
را آزار مي دهد. محلي ها هم مي گويند  
وقتي كه هنوز اثرات زلزله هاي گذشته 
از چهره شهرهاي استان زدوده نشده، 
چط��ور مس��ئوالن از مديريت و حل 
 مشكالت زلزله زدگان برازجاني سخن 

به ميان مي آورند؟ 
نجف��ي كه خ��ود متولد روس��تاي 
»دهقايد« برازجان اس��ت اعتقاد دارد 
مس��ئوالن واكن��ش جال��ب و موفقي 
نس��بت به اين اتفاق نداشتند. هرچند 
او اعتق��اد دارد ك��ه م��ردم و بعضي از 
نيروه��اي پليس و ام��داد هالل احمر 
نقش بس��زايي در كمك رس��اني اوليه 
داش��تند.  نجف��ي مي پرس��د مديريت 
بحران استان و شهرستان چه نقشي در 
اين ماجرا داشت؟  به گفته او مسئوالن 
در روز سوم پس از زلزله در گفت وگو با  
صدا و سيما از اتمام آوار برداري مناطق 
زلزله زده س��خن به ميان مي آورند. او 
اين آمار را تكذيب مي كند و مي گويد: 
»ايج��اد كمپ در ش��هرهاي ب��ا بافت 
فرسوده يا آپارتمان نشيني خيلي خوب 
بود اما نه در روس��تاهايي نظير دهقايد 
كه حي��اط خانه ها  ب��راي  برپا كردن 
چادر بهترين مكان اس��ت. به گفته او  
در روس��تاي دهقايد در چند مدرس��ه 
 كمپ هايي با ح��دود 10 الي 20 چادر

كوچه پس كوچه هاي روستاهاي راهدار 
و دهقاي��د قدم مي زني ب��ه خانه هايي 
مي رس��ي ك��ه اهال��ي آن  درحي��اط 
خانه هايش��ان اجاق��ي را ب��راي گ��رم 
كردن خود روشن كردند، بدون اين كه 
 س��قفي آن ها را از باد و باران محفوظ 

بدارد.  

 چرا بيمارستان خليج فارس!
رئي��س جمه��وری را ب��راي ديدار 
از مصدوم��ان و مجروح��ان زلزل��ه به 
بيمارستان خليج فارس بوشهر مي برند 
6 ماه پيش بيمارس��تان شهيد گنجي 
توس��ط رحيم��ي مع��اون اول دولت 
احمدي نژاد افتتاح ش��د به گفته يكي 
از روزنامه ن��گاران محلي  بيمارس��تان 
گنج��ي خيلي زود افتتاح ش��د؛ مانند 
بس��ياري از طرح هاي��ي ك��ه دول��ت 
ده��م مي خواس��ت به نام خود س��ند 
بزند. نخس��تين باران كه آمد س��قف 
بيمارس��تان تاب نياورد. سقفي كه به 

گفته او باران از آن مي چكيد.
به گفته نجفي اين بيمارس��تان در 
ابت��داي ج��اده دهقايد ق��رار دارد كه 
بارندگي هاي پائي��ز به طبقات فوقاني 
آن نف��وذ ك��رد. زلزل��ه هم ك��ه آمد 
بخش��ي از آن ترك خورد و بخشي از 
آن ري��زش كرد. ريزش��ي كه اعتراض  
نماينده دشتس��تان در بهارس��تان را 
هم در پي داش��ت. به گفته او شرايط 
اين مركز درماني به گونه اي است كه 
مردم جرأت اس��تفاده از آن را ندارند 
و بيماران و مجروحان زلزله به ش��هر 
بوش��هر منتقل شده اند. بايد مسئوالن 
پاس��خ بگويند كه چ��را و به چه دليل 

اين اتفاق افتاده است.
نجف��ي كه خود مهندس��ي س��ازه 
خوانده اس��ت مي پرس��د بيمارستاني 
ك��ه ب��ه گفت��ه مهندس��ان، در برابر 
زلزله 7ريش��تري هم مقاوم بوده، چرا 
هم اكنون با اين زلزله دچار خرابي شد 
تا  مجروحان ناش��ي از زلزله با ديدن 
خرابي هاي س��اختمان بيمارس��تان و 
همچنين كمبود امكانات و پزشك به 
بيمارستان هاي گناوه، بوشهر يا شيراز 

منتقل  شوند. 
برازجاني ها زمزمه وار مي گويند دو 
 كودكي كه در زلزله كش��ته ش��ده اند، 
بر اثر ري��زش در همين بيمارس��تان 
جان باخته اند اما مس��ئوالن به شدت 

اين مسأله را تكذيب مي كنند. 

موس�وي نژاد هم مانند مردم 
معترض برازجان اعتقاد دارد 
ك�ه چادره�اي ه�ال احم�ر بايد در 
اختي�ار خانواده ه�ا قرار بگي�رد تا در 
منازل خود از آنها استفاده كنند چون 
ب�ه دلي�ل پ�س لرزه ه�اي مك�رر يا 
تخريب بخشي از ساختمان، قادر به 

سكونت در داخل منزل نيستند

 زهرا كشوري

123456789101112131415

يگدرمنوخيباراف1

شراوگناكدناوي2

ماميهوتسهيناث3

سناامسمويدما4

بديحوهبارارغ5

زعبكارهقيثوو6

لپاروشاعاسور7

عونممامدهثالث8

لماكهدعاسممت9

يهتخايرتاسام10

كابايدرونمست11

رقسنلباداوفر12

يسراملاهنبيسا13

ماينشجنرهنيفد14

يمرگلديميسهچرف15

123456789101112131415

يياهبخيشنايولع1

ازسانرهاموراو2

ريانزنرببناجا3

مدنبراضملجرم4

نسكانامنورمف5

دكهليتهاركار6

وتيخيراتيروي7

فلخانزمرنكلاب8

سرتنربيلاكنژ9

فيبنجاوليكهب10

سرهميلومسومز11

كوپومدنواحسم12

ربلادرياتشترا13

دراسدوعصهناور14

نوسماههرپشوجشا15

123456789101112131415
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

1    9 4 7  5 
5 7 3 1  2    
 4   5 3 1  8 
 8 1 5 6 7 3 4  
   8  1   7 
 5 6 4  9   2 
4 6      9  
 3  9 1   7 6 
9    4     

سالمتی... 

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
8 7 9 5
9 5 6 8 2

3 4
4 7 9

7 6 3
6 1 5 7

4 3 5
9 6

7 4 8 1

14
4 9

8 6 3
7 2 9

8 1
4 3 2
3 6 7

2 5 7
6 8

1 5 6

15
7 2 1

9 6
8 1 5

2 6 5
5 8

4 8 1 3 7
6 4

7 3 9
6 3 2 1

16
4

1 4 6 3
9 7 3 6

2 9 7 5
4 6 3 9 7

2 6
2 8 9

6 5 8 4
1 7

HARD

عالئم خطری که مردان باید جدی بگیرند
متخصص کلیه و مجاری ادراری 
با بیان اینکه از هر 7 مرد یکی در 
جهان گرفتار ســرطان پروستات 
می شــود، گفت: حــدود نیمی از 
مردانی که ســرطان پروستات در 
آنها به مرحله متاســتاز نرسیده 
باشد، با بررســی دقیق به  راحتی 

درمان می شوند.
بروز ســرطان پروســتات بعد از 
ســن ۵0 سالگی در مردان به طور 
می یابد.  افزایــش  چشــمگیری 
این بیماری شــایع ترین سرطان 
غیرپوستی )احشــایی( و دومین 
عامل منجــر به مرگ ناشــی از 

سرطان در مردان است.
حدود یک نفر از هر 7 مرد در طول 
زندگــی خود دچــار این بیماری 
می شــود و یک نفر از هر 39 مرد 
نیز در اثر آن جان خود را از دست 

می دهد.
در مراحل اولیه، سرطان پروستات 

اغلب عالئمی ندارد. 

ولی درد مبهم در ناحیه پایین 
لگن، تکرر ادرار، بروز مشکالتی 
مانند درد، سوزش یا جریان کم 
ادرار، همچنین خون در ادرار 
به هنــگام ادرار کردن، انزال 
دردنــاک، درد در پایین کمر، 
کاهش  ران ها،  باالی  یا  باسن 
اشتها، کاهش وزن و استخوان 
درد نیز از نشانه های ثانویه ابتال 

به سرطان پروستات است.
سرطان پروســتات می تواند سیر 
متفاوتی از موارد بســیار مهاجم 
و پیشــرونده در مقابل موارد کم 
تهاجم و با گسترش بسیار آهسته 
داشته باشــد. عالئم و نشانه های 
ســرطان پروستات در بین مردان 
متغیر اســت و بعضا در شــرایط 
خاص همه آن ها بــه درمان نیاز 

ندارند. 
با افزایش سن مردان، خطر ابتال به 
سرطان پروستات افزایش می یابد. 
سرطان پروستات عامل حدود 10 

درصد از مرگ های ناشی از 
سرطان در مردان ۶0 تا 79 
ساله اســت. این بیماری در 
مردان کمتر از 40 ســال به 

ندرت یافت می شود.
این ســرطان به طور تقریب 
ناشی  از مرگ های  23درصد 
از سرطان در مردان باالی ۸0 

سال را شامل می شود. 
اگر ســرطان پروستات قبل از 
رسیدن به مرحله متاستاز یعنی 
قبل از گسترش به ارگان های 
دیگر بدن تشخیص داده شود، بر 
اساس صالحدید پزشک معالج 
از طریق راه های درمانی موثری 

مانند: 
جراحی برداشــتن پروستات و یا 
انواع مختلف رادیوتراپی و براکی 

تراپی قابل درمان است.
ارزیابــی دوره ای این بیماری در 
مردان میانسال از طریق آزمایش 
خون و معاینه اهمیت باالیی دارد. 

کشف  با 
بیماری در مراحل اولیه و زمانی 
که هنوز بیماری عالمت دار نشده، 
احتمال درمان کامل آن بســیار 

باالتر است.
افرادی کــه عالئم این بیماری در 
آن ها تشخیص داده شده، باید با 
دقت مورد بررســی قرار گیرند تا 

میزان گسترش سرطان مشخص 
شــود. ÷بیمــاران بــرای ارزیابی 
کامل این بیماری بهتر اســت به 
کلینیک هایی که دارای متخصصین 
آسیب شــناس،  اورولــوژی، 
و  پرتودرمانــی  انکولوژیســت 
انکولوژیست پزشکی است مراجعه 
کنند تا علت و راهکارهای مناسب 

درمان بیماری بررسی شود.
حدود نیمی از مردانی که سرطان 
به تازگــی  درآن هــا  پروســتات 
تشــخیص داده شــده  است و به 
مرحله متاستاز نرسیده و با بررسی 

دقیق به  راحتی درمان می شوند.

)جام جم آنالین(

چه سنی برای عمل کاهش شماره چشم بهتر است؟
می شود و نیازمند عینک خواهد نمی گیرد چراکه شماره چشم باز معموال عمل جراحی چشم انجام و پیر چشــمی افزایش می یابد، اینکه امکان ابتال به آب مروارید در افراد باالی ۵0 ســال به دلیل نسبت به این عمل اقدام کنند.از آن تا حدود سن ۵0 می توانند حداقل 20 سال سن دارند و باالتر باید به آن توجه کنند. افرادی که سن یکی از ویژگی های است که 

شــماره 7 الــی ۸ و بــرای افراد باشند باید در حد فاصل حداکثر می خواهند عمل چشــم داشته شــماره چشــم افــرادی کــه بود.

امکان انجام عمل جراحی وجود هستند حداکثر شــماره 4 تا ۵ ۵ و برای افرادی که آستیگماتیک نزدیک بین حداکثر تا شماره 4 تا 
قرنیه چشم نباید قوز قرنیه داشته عمل اقدام می کنیم به طوری که حاصل کرده و ســپس نسبت به قرنیه و ضخامــت آن اطمینان نسبت به مناســب بودن شرایط با تصویربرداری از قرنیه چشــم باشد و ثابت شــود در این زمان تا یک ســال هیچ تغییر نداشته صبر کنند تا شــماره چشم شان به عمل جراحی چشم است باید باید توجه داشت کسی که مایل دارد.

باشد و ضخامت قرنیه باید برای 
کند امکان بازگشت شماره چشم از گوشــی همراه مرتب استفاده فرد مطالعه باالیی داشته باشد و وجود ندارد و تنها در صورت اینکه 90درصد احتمال بازگشت شماره با انجــام این عمــل جراحی تا عمل جراحی مناسب باشد.

برخوردار باشد. )آفتاب نیوز(باشد و مکان مطالعه از نور کافی حدود 30 سانتی متر فاصله داشته داشته باشند که کتاب از چشم در افراد هنگام مطالعــه باید توجه وجود خواهد داشت.
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ورزش کنید تا فراموشی نگیریدسالمت... 
دانشــگاه  محققــان  کانــادا: 

مک مســتر دلیل دیگری برای 

انجــام فعالیت ورزشــی به ما 

دادند. انجام تمرینات ورزشــی 

از دچار شــدن به فراموشــی 

جلوگیری می کند.

هرچنــد این تحقیق شــامل 

جوانان ســالم بــود، می تواند 

افراد  بــرای  بزرگی  پیامدهای 

سالمند داشته باشد.

در این مطالعه 9۵ فرد آزمایشی 

به مدت ۶ هفته به ســه گروه 

تقسیم شدند.

در ایــن مدت، یک گروه روزانه 

تمرین ورزشــی شــدید، یک 

گروه هر دو تمرین ورزشــی و 

تمرین شناختی و یک گروه هم 

هیچکدام را انجام نداد.

وقتی پــس از ۶ هفته آزمایش 

شــدند، اعضای دو گــروه اول 

عملکرد بهتــری را در یک کار 

مربوط به حافظه نشان دادند، 

در حالی که اعضای گروه سوم 

از این کار بازماندند.

گفته می شــود، عالوه بر این، 

مشخص شــد که افرادی که 

جســمانی  آمادگی  تمریــن 

کردنــد،  تجربــه  را  شــدید 

بیشترین افزایش فاکتور مغزی 

نوروتروفیک )BDNF( داشته اند 

که پروتئینی است که از رشد، 

عملکــرد و بقای ســلول های 

مغزی حمایت می کند.

تیم تحقیقاتــی تحت هدایت 

پروفسور "جنیفر هایز" در حال 

حاضر شروع به بررسی چگونگی 

تاثیر فعالیــت بدنی بر حافظه 

افراد سالمند می کند.

در حالی که این مطالعه ممکن 

اســت حتی نتایج بیشــتری 

برجای بگذارد، به دلیل از دست 

دادن حافظه که در سنین پیری 

اتفــاق می افتد، ممکن اســت 

که تقویت حافظــه حاصل از 

ورزش با کاهش دسترســی به 

"BDNF" که به طور خودکار 

با افزایش سن کاهش می یابد، 

متوقف شود.

منبع: گیزمگ

کبک نقاب از ...    << ادامه از صفحه: 11
الزم به ذکر اســت که امروزه در 
دنیایی زندگی می کنیم که اماکن 
عمومی دولتــی و حتی مدارس و 
دانشگاه ها صحنه جنایات و کشتار 
جمعی بی رحمانه ای هستند که 
به نام مذهب صــورت می گیرد. 
توانمندی شــناختن و شناسایی 
افــراد از روی چهــره در چنین 
فضاهایی می تواند نقشی اساسی 
در جلوگیــری از چنین فجایعی 

داشته باشد
 و همچنیــن در پیگــرد قانونی 

مجرمین مفید واقع گردد. 
به همان میزان که پوشش چهره 
توسط یک کاله زمستانی، ماسک 
نمایــش و یا نقــاب مذهبی می 
تواند در اختفای هویت اصلی یک 
مجرم مورد استفاده قرار گیرد، منع 
پوشش چهره از هر نوع می تواند 
در جلوگیری از جرائم تأثیر گذار 
باشد. لذا محدود نمودن حق یک 
فرد در استفاده آزادانه از نقاب در 
پوشاندن چهره به دالیل مذهبی 
و غیــر مذهبی در زمــان ارائه و 
سرویســهای  و  خدمات  دریافت 
عمومــی زمانی که هدف تأمین و 
حفظ حق دیگــران در برخوردار 
از امنیت را دنبــال می کند، می 
تواند توســط قانون محدود شود. 
واقعیت این اســت که با توجه به 
تعداد اندک افرادی که این قانون 
به شکل منفی مورد تأثیر قرار می 
دهد، مشکل بتوان گفت که آیا در 
آینده ای نزدیک شاهد به چالش 
کشیده شدن این قانون در دادگاه 
ها و کمیسیون حقوق بشر به دلیل 

تبعیض و نقض حقــوق و آزادی 
های تضمین شده در قانون اساسی 
و منشور حقوق و آزادی های کبک 

خواهیم بود یا خیر.
نکته قابل تأمل اینجاســت که آیا 
پوشش چهره توسط کارمندان و 
ارباب رجوع چه به دالیل مذهبی 
و چه به دالیــل دیگر که هنگام 
ارائه و یــا دریافت خدمات دولتی 
حقی مطلق است و در چهارچوب 
تسهیالت منطقی قرار می گیرد و 
یا حقی اســت که به شکل قانون 

مندی قابل محدود شدن است. 
برای ما ایرانیان که اکثراً زندگی در 
جامعه ای که ادعای اسالمی بودن 
را دارد تجربه کرده ایم؛ درک منع 
قانونی نقــاب در اماکن و ادارات و 
ســازمان های دولتی می تواند به 
نوعی متفاوت قابل لمس باشد. چه 
آنکه در بسیاری از ادارات، نهادها 
و سازمان های دولتی نظیر دادگاه 
و حتی بیمارســتان ها در کشور 
مادریمان ایران، مقررات و پروتکل 
های مشــخصی بــرای حجاب و 
پوشش خانم ها وجود دارد. در اکثر 
اماکن نام برده شــده بانوان برای 
حضور، ارائه و یا دریافت خدمات 
باید دارای پوشــش نظیر چادر و 

مقنعه باشند. 
و ایــن موضوع از ایــن بابت قابل 
توجه اســت که در هــردو مورد 
ایران و کبک، قانونگذار و حکومت 
به نوعی حق مسلم خود می داند 
که نوع پوشش و میزان آن را برای 
گروهی از شــهروندان در قانون و 
مقــررات تعیین کند. باید دید آیا 

مدافعان حقوق بشر و آنان که به 
طور خاص مدافع حقوق بانوان در 
ایران و مبــارزه با حجاب اجباری 
هســتند، اینجا در کبک نیز در 
پی دفاع از حقوق شهروندانی که 
با انتخــاب خود و در کمال آزادی 
صــورت خود را به عنــوان نوعی 
پوشش و سمبل باور و اعتقادشان 

می پوشانند خواهند بود؟
اما صرف نظر از تمام این نکات اگر 
با دیدی واقع گرایانه به این مقوله 
نگاه کنیم، مــی توانیم به راحتی 
این نکته را نیــز درک کنیم که 
استفاده از نقاب و پوشیه سنخیتی 
با واقعیت امــروز زمان و مکان ما 
ندارد. دختران و بانــوان امروز به 
عنوان یک نیروی مؤثر و توانمند 
در اجتمــاع در چرخانــدن چرخ 
اقتصــاد و صنعــت و درنوردیدن 
افق های دوردســت علمی اگر از 
مردان جلوتر نباشند، عقب تر نیز 
نیستند. دینامیک و طبیعت ارتباط 
زنان و مردان دیگر در قالب های 
سنتی نمی گنجد. امروزه حتی در 
جوامعی که ادعای اسالمی بودن 
دارنــد، روابط افراد آنهــم از زاویه 
اصولی  براســاس  شان  جنسیت 
تنظیم می شوند که حداقل در حد 
یک آرمــان زن و مرد را برابر می 
شمارند. عقالنیت در درک ادبیات 
مذهبی امروزه فضا را برای قرائتی 
مردساالرانه از دین که برای آرامش 
دل مرد، دل و اندیشه و وجود زن 
را در زیر ســیاهی مطلق پنهان 
می کند، تنگ کرده اســت و این 
چنین است که می بینیم مراجع و 

عالمان دینی عقل مدار نیز در این 
روزها تعریفی متفاوت و متناسب 
با شرایط اجتماعی از حجاب ارائه 

می دهند. 
جالب اســت بدانیم که در قرآن، 
که تنها کتاب آســمانی است که 
در کلیت آن تمام مسلمان با هم 
توافــق دارند، فقط در ســوره نور 
آیه 13 و ســوره احزاب آیه ۵9 از 
حجاب سخن به میان آمده که در 
هیچکدام به هیچ وجه به پوشاندن 
صورت توســط زنان امر نشده و 
صرفــًا زنان مؤمن به پوشــاندن 
موهای خود و همچنین مردان و 
زنان به داشتن پوششی متواضع، 
فروتنانه و معتدل دعوت شده اند. 

و مــی توان چنیــن ادعا کرد که 
تفاوت حاضر در میان پوشش های 
موجود اســالمی از شمال آفریقا 
گرفته تا نوع عربی آن و پوشــش 
خانم های مسلمان در آسیای میانه 
و آسیای شرقی همه و همه حاصل 
و پرورده بــاور مردمانی متفاوت 
در قالبهــای متفــاوت فرهنگی 
ســنتی بوده که شاید تنها فصل 
تأثیرپذیری آنهم در  مشترکشان 
حدی بســیار فربه از مردساالری 
و تسلط جویی مردان بر زنان آن 
جوامع در طول تاریخ شــان می 
باشــد. و این امر همــواره همراه 

با اســتفاده ای ابــزاری از تعالیم 
اسالمی بوده و هست بدون اینکه 
مبنایی فلسفی و عقالنی در قرآن 
و سنت پیامبر اسالم داشته باشد. 
لذا اســتفاده از نقاب نیز به عنوان 
یک پوشــش اســالمی برگرفته 
شــده از باوری سنتی و ریشه دار 
در فرهنگی می باشــد که در آن 
مرد ناتوان در برقــراری ارتباطی 
اخالق منــد و محترم با خانم ها و 
در مهار نفس یاغــی خود زنان را 
مجبور به پنهــان نمودن چهره و 

هویت انسانی خود می کند. 
حال ما باید ببینیم که تا چه حد 
میزان دفاع از این فرهنگ سنتی 
و متضاد با تعالیم اسالمی مطابق 
با اصــول عقالنی و اعتقادی ما در 

بستر دنیای امروز می باشد.
اما امروز بیل ۶2 یک واقعیت است 
و تصویــب آن بحث در خصوص 
تســهیالت  شــهروندی،  حقوق 
معقول و جایگاه ایده آل قومیت ها 
در ساختار اجتماعی و تأثیر گذار 
کبــک را به مرحله ای تــازه وارد 
کرده اســت. نماینده فارسی زبان 
کبک آقــای دکتر خدیر به همراه  
دو همــکار خــود از حزب کبک 
ســولیدر به این قانون رأی منفی 
دادند؛ با این باور که این قانون به 
اندازه مطلوب نمی تواند نقشی در 

ایجاد جامعه ای ســکوالر داشته 
باشد. باوری که نزدیک به موضع 
نمایندگان پارتــی کبکوا و حزب 

»اَونیر کبک« می باشد. 
تصویــب این بیل بــه معنای بی 
نقص بودن آن نیســت. این بیل 
در عین حال که ســاختاری برای 
تخصیص استثنا در شرایطی خاص 
را به شهروندان می دهد اما عماًل 
ساختاری برای اجرای گسترده آن 
در شرایط خاص و نحوه نظارت بر 
اجــرای آن در کل را پیش بینی 

نکرده است.
تصویب این قانون بی شک شروع 
گفتمانی پرجنجال خواهد بود که 
در مســیر خود می تواند پویایی 
مواضع مدافعان حقوق زنان، گروه 
های مذهبــی و فعاالن اجتماعی 
را تحت تأثیر قرار دهد. امید آنکه 
زنان آنچنانکه باید نقشی مؤثرتر و 
راهبردی در این میان ایفا کنند تا 
در جامعه ای که برای فرزندانمان 
به یادگار می گذاریم زنان و مردان 
با نگاهی برابر، محترم و اخالقمند 
بــه یکدیگر بنگرند تــا نیازی به 
پوشــاندن و مخفی نمودن هویت 

زیبای انسانی نباشد.
•

جایگزینــی داروهای کاهنده فشار خون 
با رژیم غذایی کم نمک

نتایج یک بررسی نشان می دهد: 
برای کاهش فشــار خــون، رژیم 
غذایی کم نمک و سالم برای قلب 
همچون مصــرف دارو تاثیرگذار 

است. 
محققان در این بررسی دریافتند: 
در مبتالیان به فشــار خون باال، 
رژیم غذایی مناســب و کم نمک 
همچون مصرف داروهای کاهنده 
فشار خون در کاهش فشار خون 

سیستولیک تاثیرگذار است. 
به گفته محققان، یافته ها حاکی از 
آن است تغییر در رژیم غذایی باید 
اولین بخش از اقدامات بزرگساالنی 
باشد که در معرض فزاینده ابتال به 

فشار خون باال قرار دارند. 
فشار خون به فشاری گفته می شود 
که خون به دیواره های عروق وارد 
می کند. فشار خون باال زمانی رخ 
می دهد که این فشــار بسیار باال 

می رود. درصورتی که این عارضه 
کنترل نشــود فــرد در معرض 
خطر ابتال به بیماری های قلبی، 
حمله قلبی و سکته مغزی قرار 

می گیرد. 
تغییر در سبک زندگی از جمله 

- ورزش کردن و 
- داشنت رژیم غذایی سالم 

نکته های کلیدی در کاهش 
فشار خون به حساب می آیند. 
هرچنــد برای برخــی افراد 
داروهای کاهنده فشار خون 

هم تجویز می شود. 
آمده است  بررســی  این  در 
رژیم غذایی کاهنده فشــار 
خون در کنار مصرف پایین 
نمک می تواند نیاز به استفاده 
از دارو را در بزرگساالن مبتال 

به فشار خون از بین ببرد.
)مدیکال نیوز تودی(

میزان ادرار موجود در استخرها چقدر است؟!
است!علت قرمزی چشم وجود ادرار در آب 

بزنند. نتایج به دست آمده از این استخرهای عمومی را تخمین تازگی توانسته اند میزان ادرار در محققین دانشگاهی در کانادا به 
بــوده و تنها راه دفــع آن ادرار کننده مصنوعی بســیار شایع چــرا که مصرف این شــیرین نشــانه ادراری انتخاب کرده اند پتاســیم )ACE( را به عنوان محققین میزان آســه سولفام تحقیق اصال جالب نیست! 

و جکوزی های عمومی بررسی در زیر میزان ACE در استخرها است. 
سه هفته در استخرهای کوچک محققین متوجه شدند که طی می شود.

220000 بــه 19.۸ گالن ادرار استخرهای بزرگتر با گنجایش وجود دارد که ایــن میزان در نزدیــک به 7.92 گالــن ادرار با ظرفیت 110000 گالن آب 
,میزان ACE 31 جکوزی و اســتخر شنا را محققین 2۵ نمونه ی دیگر از می رسد. علت قرمزی چشمان شما حین آن است اما جالب است بدانید دهنده ی میزان باالی ادرار در در اســتخرهای عمومی نشان به گفته محققین بوی شدید کلر بار بیشتر از شیرهای آب است.یافت شده در این نمونه ها ۵70 بررســی کردند 

شنا کلر نیست.

علت این قرمزی وجود ادرار در شــکایت دارید باید بدانید که که شــما از قرمزی چشمانتان کنترل بیمــاری( گفت: زمانی Michele Hlavsa )رییس مرکز خبرگــزاری Today به نقل از 
علت اصلی قرمزی چشمان تان کلرامین می سازند که در واقع کلر ترکیب شده و ماده ای به نام نیتروژن موجود در آب استخر با آب است.

باز هم به شــنا در این مکان ها و آلودگی آن ها به دست آوردید، میزان ادرار موجود در استخرها آیا باوجود تمام دانشی که درباره و در پایان ســوال این است که است.
تمایلی دارید؟!
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 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

به گفته پژوهشــگران بسیاری از 
عالئم مربوط به مشکالت سالمت 
روان از جمله افســردگی در حدد 
13 سالگی آغاز می شود. پیش از 
این گفته شده بود که افسردگی 
در مادران نشان داده که احتمال 
بروز افسردگی در کودکان افزایش 
تاثیر افســردگی  می یابد و حال 
پدران بر کودکان یافته ای جدید 

است.

"افکار منفی"
در خانه، عالئم افسردگی می تواند 
پدران و مادران را بیشتر در معرض 
خستگی و تحریک پذیری قرارداده 
و احتمــاال بیشــتر باعث بحث و 

جدل با فرزندان بکند.
بــه گفته دکتــر جمــا لوئیس 
"کودکان شاهد رفتا   رهای والدین 
خود هستند و این می تواند باعث 
بــروز افکار منفــی در آن ها و در 

نهایت بروز افسردگی شود."
این تحقیق نتیجــه می گیرد که 

پدران همانند مادران باید در مقابله 
با مشکالت افسردگی کودکان در 

مراحل اولیه نقش داشته باشند.
ایــن تحقیق همچنین بر اهمیت 
درمان افسردگی هم در مادر و هم 

پدر تاکید دارد.

"عالئم افسردگی"
عالئم متفاوتی وجود دارد، اما فرد 
غمگینی،  احساس  اغلب  افسرده 
ناامیدی و تمایل نداشتن به انجام 

کاری را دارد.
بطور معمول، شــرایط روحی به 
اندازه ای بد می شــود که می تواند 
بــر کار، زندگی اجتماعی و روابط 

خانوادگی تاثیر داشته باشد.
عالئم روانی می تواند شامل حس 
اعتماد بنفس پایین، نداشتن انگیزه 

و احساس گریه کردن شود.
عالئــم اجتماعی ممکن شــامل 
دوری از دوستان و فاصله گرفتن از 

فعالیت های اجتماعی شود.

"راه های کمک"
چنانچه بیــش از دو هفته هر روز 
عالئم افســردگی را داشــتید به 

پزشک مراجعه کنید.
درمان معموال شــامل ترکیبی از 
کمک کردن بــه خود، همچنین 
صحبت کردن بــا روان درمانگر 
و اســتفاده از دارو باشد، که البته 

بستگی به نوع افسردگی دارد.
جو هاردی، از مســئوالن خیریه 
"یانگ ماینــدز" می گوید والدین 
اغلب تالش می کنند تا مشکالت 
سالمت روانی خود را پنهان کنند. 
بسیار مهم است که بخاطر داشته 
باشیم که افسردگی ضرورتا باعث 
نمی شــود که شــما پدر و مادر 
خوبی نباشید. شما و خانواده شما 
می توانید از کودکتان حمایت کنید 
و به او اطمینان و عشق بدهید و 
کمک کنید تا کودکانتان کارهایی 
را انجــام دهند کــه از آن لذت 

می برند.
•
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»قرار است که جنگ ها ادامه پیدا کنند!«
تصور دخالت روسیه در انتخابات 
آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ 
توسط هیئت حاکمه آفریده شد 
و توسط رسانه های جنگ طلب 
هر روز محکم تر میشــود روزی 
نیســت که راجع به این مســئله 
صحبت نشود. بطوری که روزنامه 
24 سیزدهم نوامبر موضوع دخالت 
روســیه را به این صــورت عنوان 
میکند: براساس نظر رئیس سابق 
سیا، ترامپ باید »خجالت« بکشد.
Trump devrait avoir `honte` 
Selon L’ex-chef de la CIA

جالب این اســت که در انتخابات 
فرانســه و آلمان هم این مسئله 
مطرح شد، ولی با انتخاب ماکرون 
و مرکل غلط بودن این ایده آشکار 

گردید.
در گذشته رسم این بود که آمریکا 
به دلیل داشــتن قــدرت نظامی 
قوی در تغییر رژیــم و انتخابات 
کشورهای دیگر دخالت میکرد. در 
خبری آمده بود که از سال 194۵ 
تا ســال 2000 آمریکا در تغییر 
رژیم ۸4 کشــور دخالت داشــته 
که یکی از آنها کشور خودمان در 

کودتای 19۵3 بوده است.
با توجه به اینکه آمریکا در فروپاشی 
شــوروی در 19۸9 هــم نقــش 
داشــته، این ایده در فرض درست 
هم که باشد، نشانه ضعیف شدن 

آمریکاست.
هدف جنگ طلبان ایجاد تنش بین 
آمریکا و روسیه و نهایتا منجر شدن 

به جنگ ســرد عمیق تری است. 
آنهــا میدانند که روســیه، عراق، 
لیبی و کشورهای دیگر نیست که 
براحتی و با تبلیغات داشتن سالح 
هسته ای و یا بردن دموکراسی و یا 
با بهانه دخالت در انتخابات آمریکا 

بتوانند با این کشور مقابله کنند. 
با وجود این هر روز رســانه ها می 
نویســند و برنامه های تلویزیونی 
مثل CNN افــرادی را دعوت می 
کنند که با وقاحــت حرف های 
گذشته خود را که زمان نابودی آن 
کشورها زده اند نشخوار کنند و با 
قیافه های مغموم از فاجعه نزدیک 

شدن »روز قیامت« خبر بدهند.
یکشنبه دوازدهم نوامبر دو نفر از 
این افراد در تلویزیون ها شــرکت 
کرده بودند، روز 1۸ نوامبر مایک 
ویتنــی Mike Whitney که قبال 
هم از او مقاالتی  را ترجمه کرده ام، 

مطلبی در این رابطه با عنوان
Brennan and Clapper: 
Elder Statesmen or Serial 
Fabricators?

مردان سیاسی کهنه کار، یا جاعالن 
زنجیره ای، نوشته بود. 

در زیر ترجمه بخش هائی از آن به 
نظرتان می رسد: 

صبح یکشنبه دوازدهم نوامبرجان 
برنن John Brennan  رئیس سابق 
سازمان سیا )زمان اوباما( و جیمز 
کلپــر James Clapper رئیــس 
ســابق آژانس امنیتی ملی )زمان 
جورج بوش( در برنامه جیک تپر 
  CNN در شــبکه Jake Tapper
شــرکت داشــتند. آن دو روسای 
ســابق امنیتی، از ترامــپ انتقاد 
میکردند و  از این مسئله در تعجب 
بودند که چرا ترامپ بعد از دیدار 
کوتاه خــود با پوتین در ویتنام، از 
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 
صحبت نکرده است. بنظر آن دو، 
»پوتین عالوه بر اینکه در امنیت 
ملی آمریکا مسئله ایجاد میکند، 
بلکه باعث بی آبروئی سیســتم و 

دموکراسی)*( ما شده است«. 
طبیعی اســت که مجری برنامه 
ادعاهای آنها را در رابطه با روسیه 
مورد پرسش قرار نمیدهد. آنها در 
زمان این مصاحبه لیست جدیدی 

به ادعاهای مکرر که در یکســال 
گذشته بصورت تهوع آور در رسانه 
ها آمده، اضافه نکردند. فقط یکبار 
مجری با تغییر جهت دادن موضوع 

از برنن میپرسد: 
آیا در مبــارزات انتخاباتی ترامپ، 
قوانین زیر پا گذاشته شده است؟ 

برنن جواب میدهد که من کارمند 
ســابق امنیتی هســتم و هرگز 
مسئولیت نداشتم که در جرم بودن 
عملی تصمیم گیری کنم. ولی از 
بیستم ژانویه که کارم را ترک کرده 
ام، می بینم که مسائل مانند یک 
توده یخی شناور در روی آب ظاهر 
میشود. از بعضی خبر داشتم و از 
بعضی دیگر که روســیه در رسانه 
های اجتماعی بوجــود آورده، بی 
 Bob خبر بودم. بنابراین باب مولر
Mueller  یکــی دیگر از خادمین 
واقعی اســت، که میتواند به کنه 
مســئله پی برده و از بخش نهانی 

توده یخی پرده بردارد. 
به معنای دیگر بعد از یک ســال 
تحقیقات طوالنی ســخت توسط 
نمایندگان کنگره و سنا، مشاورین 
مخصوص، و تعدادی از وکالی با 
حقوق های کالن واشنگتن، تنها 
راهی که مانده، متشبث شدن به 
چند آگهی بی ضرر فیســبوک و 
توئیتراست که آنهم نمیتواند تاثیر 
چندانی در انتخابات داشته باشد. 
آنها فکر میکنند که میتوانند بدون 
داشــتن مدرک، ادعاهای گذشته 
را تکرار کنند. مسئله اینست که 
تئوری برنن حتی با گزارش جامعه 
ارزیابی امنیتی هــم که در ژانویه 

چاپ شده مطابقت ندارد.
ویتنی ادامه میدهد: 

جریان روســیه درباره »دخالت« 
نیست، بلکه یک مسئله سیاسی 
است. برنن و کلپر بازیگران منتقد 

این درام اخیر هستند. 
  Ray McGovern ری مک گاورن
کارمند سابق عالیرتبه سیا، در مورد 

کلپر می نویسد: 
او قبــل از تجاوز بــه عراق نقش 
کلیدی در مورد )سالح هسته ای 
صدام( داشــته اســت. زمانی که 
سالح هسته ای پیدا نشد کلپر به 
رسانه ها گفت: او فکر میکند سالح 

به امید دیدار!
خواننــدگان و دوســتان 
عزیــز و ارجمند به دالئل 
شــخصی  گرفتاری های 
شما  از  نامعلوم  مدت  برای 

خداحافظی می کنم. 
و  گرامی  آقای رحیمیان  از 
همکارانشان تشکر می کنم 
که تمامــی مطالب مرا در 
دو سال گذشــته - بدون 
کوچکتریــن تغییر وهیچ 
تعصبی نسبت به موضوعات 

انتخاب شده چاپ کردند.
-- سپاس،  شایسته --

ها به ســوریه حمل شــده است. 
مک گاورن مثال های دیگری هم 
در این رابطه میاورد و اضافه میکند 
»با مســخره کردن ترامپ، گناه 

روسیه ثابت نمیشود«. 
نوشــته هــای مــک گاورن در 
Consortium News آمده است. 

مایک ویتنی در مورد برنن از زبان 
 The Guardian گلن گرینوالد در
می نویســد: اوباما برنن را بعنوان 
مشاور ضد تروریست برگزید. وی در 
مورد برنامه پهپاد اوباما در پاکستان 
به دروغ گفت که این پهپادها باعث 
کشتار افراد غیرنظامی نشده است. 
ضمنًا پستهای سیاسی دیگری هم 
داشت از جمله هدف قرار دان افراد 
بدون شناخت آنها در یمن . جایزه 
عدم صداقت او دادن پست ریاست 
سازمان ســیا بود. این بخشی از 

نوشته مایک ویتنی بود.

----------------------
جورج اورول نویسنده کتاب 

19۸4 می نویسد: 
»قــرار نیســت که جنــگ تمام 
بشــود، قرار است که جنگها ادامه 
پیدا کنند«. مسلمًا تنها کسی که 
از جنگها ســود می برد، مجتمع 
صنعتی نظامی است. نتیجه  فروش 
میلیاردها دالر اسلحه کشتار بیشتر 
مردم، پناهنده شدن مردم کشورها 
و نابودی کشورها و محیط زیست 
است. فروش اسلحه در زمان اوباما 
و ســایر روســای جمهور سابق و 
همچنین کشورهای اروپائی  وجود 
داشته اســت؛ حتی کانادا هم در 
زمان هارپر پانــزده میلیارد دالر 
اسلحه به عربستان فروخت - ترودو 

این قرارداد را لغو نکرد.
تنش بیشتر، فروش اسلحه بیشتر 
و باال رفتن قیمت بورس را بدنبال 

خواهد شد که به ضرر مردم عادی 
دنیا اســت.هر چه تنش ها کمتر 
بشود مردم روی آرامش و آسایش 
را بیشتر خواهند دید، فرق نمیکند 
که پوتین و ترامپ باعث توقف این 
تنش بین آمریکا و روسیه باشند. 
پس نوشــتن در این مورد دفاع از 
ترامپ و یا پوتین نیست. تبلیغات 
علیه آنها را جدی نگیریم. مسلمًا 
اگر امروز ترامپ جنگ جدیدی را 
آغاز کند، به چهره دوست داشتنی 
و محبوب جنــگ طلبان تبدیل 
شده و همه تبلیغات منفی از بین 

خواهد رفت.
______

)* ( در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بیشــتر از یــک میلیارد و 
برای انتخاب هر نماینده حدود ده 

میلیون خرج میشود. 

کمپین کرمــانشاه
عالقه مندان به کمک وهمکاری می توانند توسط 

شبکه های اجتماعی و یا شماره تلفن درج شده 

در پایین با ما تماس حاصل نمایند ویا کمک های 

مالی خود را به حساب داده شده واریز نمایند.

فیس بوک:

https://www.facebook.com/

groups/346125495473399/

تلگرام:

https://t.me/joinchat/C3N0lRI2kZn-

QYgSOddK56g
تلفن:

514-947-7449: Majid Javan

514-696-5305: Nadia Kordi
شماره حساب بانکی:

bank laurentienne

Maison Culturelle De Iran

Succuresale 031

49061-002
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شکست داعش حتت هدایت خامنه ای؛ 
برگی دیگر از حتریف های تاریخ

مجید محمدی
 2017 نوامبــر  دوم  نیمــه   در 
جمهــوری اســالمی برگی دیگر 
به تاریــخ سراســر دروغینی که 
توسط دستگاه تبلیغاتی و مقامات 
تحریف گــر آن نوشــته و عرضه 
می شود اضافه کرد. در این برگ 
ادعا می شــود که داعش توسط 
جمهوری اسالمی و تحت رهبری 

خامنه ای شکست خورده است. 
در آغــاز ایــن برگ، پیام قاســم 
ســلیمانی به خامنه ای قرار دارد 
و بعد پاســخ خامنه ای به وی و به 
دنبال آن انــواع پیام های مقامات 
به  اســالمی  نظامی جمهــوری 
سلیمانی و خامنه ا ی و مدال هایی 
که خود بر گردن دوستانشان می 

اندازند.
این تحریف دو قسمت مجزا دارد:

•
1. این که داعش توســط ایاالت 

متحده ایجاد شده است: 
"تمامی این جنایت ها]ی داعش[ 
بنا بــه اعتــراف عالی ترین مقام 
رسمی آمریکا که هم اکنون ریاست 
جمهوری این کشــور را برعهده 
دارد توسط رهبران و سازمان های 
مرتبط با آمریــکا طراحی و اجرا 

گردیده است." 
)پیام سلیمانی به خامنه ای، 
تسنیم 30 ابان 139۶( 
خامنه ای و ظریف و دیگر مقامات 
جمهوری اسالمی نیز این سخن 
نادرســت و تحریف آشکار را ده ها 

بار تکرار کرده اند: 
"دولتهای قبلــی و کنونی آمریکا 
و رژیمهای وابســته به آن در این 
منطقه که این گــروه را به وجود 
آوردنــد و همه گونه پشــتیبانی 

کردند." 
)خامنه ای در پاسخ به سلیمانی، 
30 ابان 139۶(

•
2. ایــن که داعــش را جمهوری 

اسالمی شکست داده است. 
ســلیمانی در نامــه ی خــود به 
خامنه ای مســتقیما این امر را به 
رهبری خامنه ای نسبت می دهد: 

"آنچه پس از لطف خداوند سبحان 
و عنایت خاص رسول معظم اسالم 
)صلی الله علیه و آله( و اهل بیت 
گرانقــدرش باعث شکســت این 

توطئه ســیاه و خطرناک گردید، 
رهبری خردمندانه و هدایت های 
حکیمانه حضرت مستطاب عالی 
و مرجع عالی قــدر حضرت آیت 
العظمی سیستانی بود که موجب 
بسیج کلیه امکانات برای مقابله با 

این طوفان مسموم گردید."
او در تشــکر از دیگــر نهادهای 

جمهوری اســالمی نیز 
بــه گونه ای ســخن 
می گویــد که گویی 
وظیفــه ی شکســت 
او ســپرده  به  داعش 
شده و او این وظیفه را 

انجام داده است.
این  هــم  خامنــه ای 

تحریف آشکار را تایید می کند: 
"خدای بــزرگ را با همه ی وجود 
بــه مجاهدات  سپاســگزارم که 
فداکارانه ی شــما و خیل عظیم 
همکارانتان در ســطوح مختلف، 
برکت عطــا فرمود و شــجره ی 
خبیثه ای را که به دست طواغیت 
جهان غرس شــده بود، به دست 
شما بندگان صالح، در کشور سوریه 

و عراق ریشه کن کرد."

در دو قســمت بیهودگی و بطالن 
این دو ادعا را نشان می دهم:

•
داعش محصول خال قدرت و 

اسالم گرایی
داعش محصول خالء قدرت ناشی 
از ســرکوب شــدید مردم سوریه 
توسط بشار اسد و همزمان بیرون 
کشیدن نیروهای امریکایی از عراق 
در سال2011 توسط دولت اوباما 

بود. 
کســانی که ادعا می کنند داعش 

محصول ایاالت متحده بوده 
اوال قسمت اول یعنی کشتار صدها 
هزار نفر سوری توسط بشار اسد و 
واکنش مردم سوریه به آن و بیرون 
راندن نیروهای اسد از بخش های 
مختلف ایــن کشــور را مغفول 

گذاشته )طرف سوری داستان( 
و در طــرف عراقــی آن نیــز 
بیرون کشیدن نیروهای امریکایی 
را با ایجاد داعش یکی می گیرند. 

این کــه ترامــپ در کارزارهای 
انتخاباتی ایــن موضوع را تحریف 
کرد حقیقتــی بر این داســتان 

نمی افزاید. 
خروج نیروهای امریکایی خواست 
دولت عراق و مصوبه ی مجلس این 
کشور بود و نه صرفا خواست دولت 
امریکا. البتــه دولت اوباما با توجه 
به تجربیات این کشور در گذشته 
می توانست بر باقی ماندن حداقل 
ده هزار نیروی امریکایی در عراق 
اصرار مــی ورزید که چنین 

نکرد. 
فرار دهها هزار نظامی عراقی 
از موصل در جریان حمله 
داعــش به این شــهر چه 
ارتباطی با خواســت دولت 

امریکا دارد؟ 
آماده بودن بخش شــرقی 
ســوریه برای تاســیس خالفت 
اســالمی و فروش نفت از طریق 
ترکیه چــه ربطی به دولت امریکا 

دارد؟
در این جا میــان علت موجده و 
"یکــی از وجــوه احتمالی زمینه 
ســاز" خلط می شود )باالخص از 
سوی روحانیونی که در منطق این 
چیزها را می خوانند(. اگر منظور از 
علت ایجاد داعش خروج نیروهای 
امریکایی باشد- که البته مقامات 
جمهوری اســالمی چنین نظری 
ندارند و خود آنها از اصرار کنندگان 
به خروج نیروهــای امریکایی از 
نیروهای  بودنــد- خــروج  عراق 
امریکایی از عراق می تواند یکی از 
وجوه احتمالی زمینه ساز سقوط 
بخش هایی از عراق به دست داعش 
باشــد که این زمین تا آسمان با 

ایجاد داعش تفاوت دارد. 
متاســفانه حتی یک نفر در ایران 
نمــی تواند این منطــق معیوب 
را یادآور خامنــه ای و فرماندهان 
نظامی و دستگاه تبلیغاتی اش کند.

اصوال داعش ابتدا در عراق شکل 
نگرفت تا علت موجده ی آن خروج 
نیروهــای امریکایی تلقی شــود. 
داعش در ســوریه شکل گرفت و 
بعد قدرت خویش را به عراق بسط 
داد. اگر جمهوری اسالمی با عدم 
جلوگیری صد در صد از توزیع مواد 
مخدر مســئول معتاد شدن تک 
تک 4.4 میلیون نفری باشد که در 
ایران به خواست خود مواد مخدر 
مصرف می کنند )و مســئولیتی 
برای خود افراد متصور نباشد( می 

توان با همین منطق علیل قبول 
کرد که داعش )اگر در عراق شکل 
گرفته بود( محصول بیرون کشیدن 

نیروهای امریکایی از عراق است.
غیر از این موضوع، کدام واقعیتی 
را که مقامات جمهوری اســالمی 
دوســت ندارند به ایاالت متحده 
نســبت نمی دهند که این یکی 
استثنا باشد یا واقعیت داشته باشد؟ 
مقامات جمهوری اسالمی ایاالت 
متحده را مسئول افزایش طالق، 
افزایش جــرم و جنایات و توزیع 
مواد مخدر، عقب ماندگی علمی و 
توسعه نیافتگی کشور، فقر دو سوم 
مردم و بیکاری و فالکت عمومی 
در ایــران می دانند با آن که چهار 
دهه بر کشــوری ثروتمند حاکم 
هستند و ادعای استقالل و تصمیم 
گیری مستقل دارند. نه تنها ایاالت 
متحده بلکه هنــوز رژیم پهلوی 
مســئول همه ی مشکالت کشور 

معرفی می شود.
•

ادعای بی پایه  شکست داعش
برای نشان دادن این دروغ بزرگ 
واقعیاتــی را کــه برخــی از آنها 
حتی در دستگاه تبلیغاتی دولتی 
جمهوری اســالمی نیز منعکس 

شده ذکر می کنم:
- در عــراق تنها حــدود ۵ هزار 
مستشــار امریکایــی وبیــش از 
کانادایی،  نظامی  مستشــار  هزار 
اســترالیایی و اروپایــی در حال 
کمــک بــه ارتش عــراق جهت 
نابودی داعش  بودند. دهها نظامی 
امریکایی در جنگ با داعش کشته 
شده اند. هواپیماهای ائتالف امریکا 
تا ژوئیه ی 2017 حدود 13 هزار 
حمله ی هوایی در عراق و 10 هزار 
حمله ی هوایی در ســوریه علیه 

داعش داشــته و حدود ۸۵ هزار 
بمب و موشــک بر سر تاسیسات 
و اعضای ایــن گروه انداخته اند. تا 
ســپتامبر 201۶ حدود 4۵ هزار 
عضو داعش توسط ایاالت متحده و 

متحدانش کشته شده بودند. 
تا فوریه ی 2017 ایــن تعداد به 
حدود ۶0 هزار رســید. اگر اینها 
به معنای این نیست که مقامات 
امریکایی چه در دولت اوباما و چه 
در دولــت ترامپ به دنبال نابودی 
داعش بوده اند چه چیزی می تواند 

این معنا را انتقال دهد؟ 
این سیاست هم در سخنان و هم 

در اعمال آنها به چشم می خورد.
- بدون عملیات شناسایی، نیروهای 
ائتالف جنگ علیــه داعش نمی 
توانست موفقیت آمیز باشد. بدون 
تســلیحاتی،  تدارکاتی،  کمــک 
مستشــاری و شناسایی نیروهای 
ائتالف از جمله تامین سالح های 
ضــد تانــک و آمــوزش نظامی 
پیشمرگه ها، جنگ نیروهای کرد 
با داعش نیز که نقشی کلیدی در 
متوقف کردن و بعد به عقب راندن 
داعش از مناطقی در عراق و سوریه 
داشته اند ممکن نمی شد. مقامات 
امریکایی با همکاری شرکت های 
اداره کننده ی شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام 
و ســایت یوتیوب به دنبال حذف 
کانال ها، پیام ها و ویدیوهای داعش 

از فضای مجازی بوده اند. 
داعــش تا کنون دههــا عملیات 
تروریستی در اروپا و شمال امریکا 
داشــته و هزاران نفر را کشــته و 
زخمی کرده اســت. از این جهت 
نیز از میان بردن این گروه یک امر 
حیاتی برای کشورهای غربی بوده 

است.

- بریتانیا از زمان پیوستن به جنگ 
علیه داعش در عراق و ســوریه تا 
پایان سال 201۶ بیش از 1200 
حمله هوایی انجام داده است. تعداد 
حمله های بریتانیا بعد از آمریکا، از 
بقیه کشورهای ائتالف علیه داعش 
بیشتر بوده اســت. شورای روابط 
خارجــی، برآورد کرده اســت که 
آمریکا در سال 201۶ میالدی، 12 
هزار و 192 بمب در سوریه و 12 
هــزار و 9۵ بمب در عراق انداخته 
اســت. بریتانیا به همین دلیل در 
ســال های 2011 تا 2017 هدف 
انواع حمالت تروریستی از سوی 
نیروهــای داعش یا الهام گرفته از 
ســوی داعش بوده است، از جمله 
آخرین آنها در ســال 2017 یکی 
بمبگذاری در کنسرت آرایانا گرانده 
در منچســتر بود که به کشــته 
شــدن 22 و زخمی شدن ۵9 تن 
دیگــر انجامید، و دیگری حمله با 
اتومبیل به رهگذران در پل وست 
مینیستر که به کشته شدن ۵ نفر 
انجامید. برخی از قربانیان داعش 
بعد از اســتقرار در سوریه و عراق 
شــهروندان بریتانیایــی مددکار 
بوده اند. هیچ منبع مستقل خبری 
و تحقیقاتی شــکل گیری داعش 
توسط بریتانیا را ادعا نکرده است. 
در ضمن انگلیس تنها یک بخش از 
چهار بخش کشور بریتانیا در کنار 
ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند است.
- موصل توســط ارتــش عراق با 
همکاری ائتــالف ضد داعش )در 
راس آن ایاالت متحده( فتح شد. 
شرط همکاری نیروهای امریکایی 
با ارتش عــراق در فتح موصل آن 
بود که حشد الشعبی و نیروهای 
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یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

به انگیزه 25 نوامبــر 
روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان 

یاد پروانه فروهر را گرامی می داریم و تالش های 
پرستو فروهر را در این دادخواهی می ستائیم...

پرستو فروهر
غروب یکشنبه یکم آذرماه 
1377 از خبرنــگار یکی 
از رادیوهای فارســی زبان 
خبر حمله به پدرومادرم 
را دریافــت کــردم. چند 
دقیقه بعــد از زبان یکی 
از دوســتان آنان و البالی 
شنیدم  گریه اش  هق هق 
که پدرومــادرم در حریم 
شــیوه ی  به  خانه شــان 
وحشــیانه ای بــه قتــل 
رسیده اند. خشونت نمایان 

در این جنایت ها چنان تکان دهنده 
بــود کــه از همان ابتدا ســیلی از 
توصیف هــای جانخــراش در بیان 
چگونگی دو قتل در رسانه ها و نیز 

زبان به زبان پخش شد.
در آن غــروب فرزندانم بیتاب زاری 
می کردند، برادرم مشــت و سر بر 
دیوار می کوفت و هر صدایی که به 
گوشمان می رسید با گریه و دشنام 
همراه بود. شانه هایمان همگی زیر 
آوار این فاجعه ی انسانی می شکست.

غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام 
ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، 
در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با 
چشمانی به اشک نشسته آرام به من 

نزدیک شد و نجوا کرد: 
»مطمئن باشــید که کار خودشان 

است!«
در تهــران ما روند عادی شــکایت 
قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره 
آگاهی بارها و بارهــا تکرار کردیم 
که شایعاتی که از برخی مطبوعات 
پخش می شود و قاضی پرونده نیز 
تکرار می کرد، خالف واقعیت اند. به 
تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر 
دشمنان شخصی نداشتند، آن ها مال 
و اموالی نداشتند که طمع کسی را 
برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند 
بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که 
از میان یاران قدیمی آن ها در حزب 
ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی 
آن ها را نکشته است. و جملگی به 

اصرار گفتیم که زندگی 
داریوش و پروانه فروهر 
تحــت کنتــرل دائمی 
بوده  اطالعاتی  دستگاه 
است و سر طناب ضخیم 
این جنایت ها درون این 
دستگاه حکومتی بسته 

است. 
برای  چهارشــنبه  روز 
پیکــر  تحویل گیــری 
بی جان پدرومــادرم به 
تهران  قانونی  پزشــک 
از  هیچیــک  رفتــم. 
دوستان آنان را که همراه من آمده 
بودنــد بــه درون راه ندادند. مرا به 
انتهای راهرویی بردند که به حیاط 
پشتی این اداره ختم می شد و آنجا 
آمبوالنسی با در باز منتظر ایستاده 
بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی 
دو برانکارد آوردند که در چند پتوی 
کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را 
از روی گوشــه ای از صورتشان کنار 
زدند تا من پای ورقه ای را امضا کنم. 
به اصرار ایستادم که تا زخم هایشان 
را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس 
از مدتی جدل باالخره تنها لحظه ای 
پتوها را کنار زدند تا بدن های مثله ی 
پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. 
حتی مهلت اشــکی یا بوسه ای بر 
زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها 
را از زیر دســت هایم کشیدند و با 
عجله به سوی آمبوالنس هل دادند 

و مرا از محوطه بیرون راندند.
در گزارش کتبی پزشــک قانونی 
نوشته شــده بود که بر سینه پدرم 
حداقــل یازده ضربــه ی چاقو و بر 
ســینه مادرم حداقل بیست وچهار 
ضربه چاقو زده اند. دوســتان پدرم 
که به هنگام شستن پیکر بی جان 
او حاضر بودند می گفتند که دست 
راستش شکســته بود، ضربه ها به 
پهلویش نیــز خورده بــود و روی 
بدنش خون مردگی هایی داشت، که 
هیچیک در گزارش پزشک قانونی 

ذکر نشده بود

در ایــن مــدت هرازگاهی قاضی 
برای  پدرومــادرم  قتــل  پرونده 
تحقیق از همســایگان و بررسی 
محل می آمد تا در یکی از واپسین 
روزهای اقامــت من در تهران که 
با صدای پرواهمه ای به من گفت 
که اطمینــان یافته اســت قتل 
پدرومادرم سیاسی بوده است. روز 
بعد در تماس تلفنی خبر داد که 
پرونده برای رســیدگی به مرجع 

دیگری فرستاده خواهد شد.
در طــی آن روزهــا و هفته های 
نخستین در یکایک مراسمی که در 
سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار 
ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر 
دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم 
وقتی که تابوت های آنان، پیچیده 
در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان 
بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر 
ســحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، 
جمعیت همچون دریایی از خشم و 
عزا پشت سر او موج می زد. در این 
روز پس از سال ها دوباره فریاد مرگ 

بر استبداد در تهران پیچید.
آذر 77 را می توان بی شک نقطه ی 
عطفی در واکنش مردمی در دفاع 
از حقــوق دگراندیشــان در ایران 
دانست. در این روزهای تلخ علیرغم 
موج تــرس، وجدان زخم خورده ی 
ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از 
ستمی که بر دگراندیشان در ایران 
رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.
فاجعــه آذر 77 ابعــاد اعتراض را 
شکست و از اعالمیه ها، مصاحبه ها 
و یا کردارهــای اعتراضی بیرون از 
کشــور به درون تــوده ی مردم در 
خیابان های ایران کشاند. این تالش 
مردمی در ایران، از همان نخستین 
لحظه های پخش خبر قتل فروهرها 
با موج خشــم و اعتراض در سطح 
جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم 
خارج و چه از ســوی افکار عمومی 
دیگر کشــورها، سیاســتمداران و 
سازمان های مدافع حقوق بشر همراه 
شد و سبب گشت که در واکنش به 
این اعتراض فراگیر برای اولین بار در 
اطالعیه ای رسمی از سوی حکومت 
اعالم شــود کــه در اجــرای این 
جنایت ها مأموران وزارت اطالعات 
و امنیت جمهوری اسالمی مسئول 
بوده اند. و این صحه ای بود بر داوری 
عمومی که از همان ابتدا انگشــت 
اتهام به ســوی اهرم هــای قدرت 
نشانه کرده بود و برای نخستین بار 
در ایران از تریبون مســجد فخر در 
مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر 
از سوی یکی از اعضای حزب ملت 
ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید 

جمعیت حاضر را به همراه داشت.
این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم 
پس از نخستین قتل ها منتشر شد، 
در ابتدا موجی از امید و خوشبینی 
در میــان ایرانیــان و بویژه محافل 
بین المللی دامن زد که با افشــای 
کامل حقایق در مورد این جنایت ها، 
بافت خشــونت تنیده در نهادهای 
حکومتــی در ایران رســوا و قطع 
خواهد شد. اگرچه از همان اطالعیه 
شــان پیدا بود که درصدد هستند 
مجرمان این جنایت ها را به  »چند 
و »برداشت های  مأمور خودســر« 
نادرست« آنان محدود جلوه دهند.  

اما جامعه ی ایرانی تسلیم این توضیح 

نشــد و از تالش برای آشکار شدن 
ابعاد اصلی این جنایت ها باز نایستاد. 
تالش های پیگیرانه ی مطبوعات در 
ایران که آزادی های نسبی به دست 
آورده بودنــد و معترضــان، چه در 
داخل و چه در خــارج از ایران، که 
از هر امکانی برای گســترش موج 
اعتراض بهره جستند، در این راستا 
بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری 
و سازمانی این جنایت ها را بشکافند 
و سؤال های فروخورده ی مردم را به 
زبان آورند و طلب پاسخ از مسئوالن 

کنند.
اما مسئوالن قضایی پرونده قتل های 
سیاســی پاییز 77 از همــان ابتدا، 
روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع 
از امنیــت ملی از افــکار عمومی و 
حتی از ما بازمانــدگان قربانیان و 
وکالیمان مخفی داشــتند و یا به 
ضدونقیض گویی هایی پرداختند که 
تنها هدفش خاموش کردن عطش 
حقیقت جویی و دادخواهی در افکار 
عمومی بود. تناقض برخورد مرجع 
رســیدگی کننده با ایــن پرونده از 
همینجا نمایان بود که از یک ســو 
گستره ی  جنایتکاران و بستر فکری 
و سازمانی این جنایت ها را به عده ای 
خودســر و عملیــات محفلی آنان 
محدود جلوه می دادند و از ســوی 
دیگر از پاسخگویی به پرسش های 
مطرح در جامعه به بهانه ی دفاع از 

امنیت ملی طفره می رفتند.
این دادگاه با محکوم کردن سه تن 
از مأمــوران اجرای قتل به مجازات 
قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای 
این احکام به بازماندگان مقتوالن، 
حوزه ی مجــازات در این پرونده ی 
ملی را به انتقام جویی شخصی بدل 
کرد و اینگونــه بریدگی خویش از 
انسانیت و اخالق را به وضوح آشکار 

کرد. 
ایــن دادگاه و احکام آن بی حرمتی 
نابخشــودنی ست بر کشته شدگان 
مــا که جان خویــش در راه آزادی 
باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق 
به مردم اســت، متعلق بــه تاریخ 
مبارزات آزادیخواهانه ی ملت ایران و 
نه وسیله ی انتقام جویی بستگانشان. 
این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی 
ست بر ما بازماندگان قربانیان. تالش 
ما در پیگیری این جنایت ها هیچ گاه 
برای گرفتن اجازه ی کشتن متهمان 
این پرونده ی ســاختگی از دستگاه 
قضایی نبوده است. مسئولیت رأی 

دادگاهــی که ما صالحیــت آن و 
درســتی تحقیقاتش را به رسمیت 
نشناختیم بر شانه های ما تحمیل 
کردند و این فضیحت را دادرســی 

نامیدند.
این روند، این دادگاه فرمایشــی و 
احــکام آن در  واقع مجازات جمعی 
یکایک ما ســت به جرم دادخواهی 

آزادگانمان. 
ما خواستار مجازات اعدام برای 
ما خواستار  نیستیم،  هیچ کس 
دادرسی واقعی این جنایت های 
ضدبشری هستیم. ما خواستار 

افشای حقایق هستیم.
دادگاه،  رأی  بــه  واکنــش  در 
مادربزرگم، برادرم و من در نامه ای 
رســمی به دیوان عالی کشور اعالم 
کردیم که تقاضــای مجازات اعدام 
بــرای دو متهمی کــه محکوم به 
قصاص شــده اند، نداریــم. تا مبادا 
این بار با توطئه ای برگشت ناپذیر از 
سوی مسئوالن پرونده روبرو شویم، 
تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند 
برای احقاق حق ما چنین کرده اند. 
مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز 
دستگاه قضایی شــد تا در دادگاه 
تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل 
آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص 
مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز 
چنان کاهش دهد که حتی به آزادی 

برخی از آنان بیانجامد.
برای خاموش کردن صدای اعتراض، 
ناصر زرافشــان وکیــل این پرونده 
را به محاکمه کشــیدند و به زندان 

انداختند. 
زهرخنــد بر ســرانجام ایــن روند 

رســوا باید زد که مجــازات وکیل 
مدافع حقوق قربانیان را سنگین تر 
از مجــازات برخــی از متهمان به 
قتــل در این پرونده ی ملی رقم زد. 
نشریه هایی که  تالش پیگیری در 
راه افشــای ابعاد و بســتر فکری و 
سازمانی این جنایت ها کردند توقیف 
شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و 
یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری 
و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد؛ 
اما آمران قتل های سیاسی به پای 
میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به 
جرم دادخواهی به زندان و شــالق 
محکوم شد و وزیری که زیردستانش 
را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی 

برائت گرفت.
پرونده قتل های سیاســی آذر 77 
دادرسی نشده و تا زمانی که در یک 
دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی 
رسیدگی نشود و تمامی کسانی که 
در شکل گیری این جنایت ها دست 
داشته اند به پای میز محاکمه کشیده 

نشوند، باز خواهد بود. 
قتل سیاســی به گونــه ی یکی از 
کثیف ترین جنایت های ضدبشری 
زخم های عمیقی بــر جامعه ی ما 
نشانده اســت. درمان این زخم ها 
تنها در اصراری صادقانه و به دور از 
هرگونه سازش بر سر حقایق است. 
و این تالش انسانی آبستن پاالیش 
جامعه از دور بسته ی خشک اندیشی 

و خشونت خواهد بود.
یاد آنان زنده باد کــه در راه آزادی 

ایران جان باختند.

پرستو فروهر
   آبانماه 139۶

زندگی و مرگ طاهر احمدزاده
طاهر احمدزاده، فعال سیاسی 

متعلق به جریان ملی مذهبی، 

روز پنج شنبه 9 آذر در سن 9۶ 

سالگی در تهران درگذشت. 

دو پســر او در دوره پهلــوی 

و ســومی در دوره جمهوری 
اسالمی اعدام شدند.

اولین استاندار خراسان پس از 

انقالب اسالمی ایران، از فعاالن 

نهضت ملی شدن نفت ایران و 

فعال سیاسی متعلق به جریان 

ملی مذهبی روز پنج شنبه30 
نوامبر درگذشت.

طاهر احمدزاده متولد ســال 

1300 در شــهر مشهد بود. او 

در دوران حکومت پهلوی بارها 

بازداشت شده و سالها زندانی 

بود. احمــدزاده آخرین بار در 

آبان ماه سال 13۵7 به همراه 

سایر زندانیان سیاسی 
از زندان آزاد شد.

او که پــس از انقالب 

اســالمی به ســمت 

خراســان  اســتاندار 

بود  انتخــاب شــده 

بــه  بعــد  مدتــی 
سیاســت های  دلیل 
چپ گرایانــه و نیــز 
سخنان تند و تیزش 

مورد حمالت جناح راست قرار 

گرفت و در نهایــت در آذرماه 

ســال 13۵۸ از این ســمت 
استعفا داد. 

گفته شد که آیت الله خمینی از 

او خواسته تا استعفا دهد.

طاهر احمــدزاده در انتخابات 

مجلس خبرگان قانون اساسی 

در سال 13۵۸ از حوزه خراسان 

نامزد شــد و 
مورد حمایت 
ه هــای  گرو
مذهبی  چپ 
جملــه  از 
ن  ما ز ســا
یــن  هد مجا
جاما  و  خلق 
گرفت  قــرار 
امــا موفق به 

راهیابی به این مجلس نشد.

او پدر مسعود، مجید و مجتبی 

احمدزاده بود که دو پسر اول در 

سال 13۵0 و مجتبی در سال 

13۶0 اعدام شــدند. مسعود 

بنیان گــذاران  از  احمــدزاده 

فدایی  چریک های  ســازمان 
خلق ایران بود.
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه منتشر می شود

راهنمای مشاغل ایرانیان  مونتریال

since 
1993

Support Iranian 
Businesses

درتقویت کامیونیتی ایرانی بکوشیم؛ 
<< مشــارکت کنیم...

<< حمـایت کنیم... 

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

کمپین کرمانشاه
عالقه مندان به کمک وهمکاری می 
توانند توسط شبکه های اجتماعی و 
یا شماره تلفن درج شده در پایین 
با ما تماس حاصل نمایند ویا کمک 
های مالی خود را به حســاب داده 

شده واریز نمایند.
فیس بوک:

https://www.facebook.com/
groups/346125495473399/

تلگرام:
https://t.me/joinchat/C3N0l-
RI2kZnQYgSOddK56g

تلفن:
514-947-7449: Majid Javan
514-696-5305: Nadia Kordi

شماره حساب بانکی:
bank laurentienne
Maison Culturelle De Iran
Succuresale 031
49061-002
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

zarbarg paivand

اسالمی...  جمهوری 

نوه ملکه بریتانیا با دوست دختر 

آمریکـــــایی اش ازدواج می کند!
شاهزاده هری، نوه ملکه 

بریتانیا با مگان مارکل، 

که  دخترش  دوســت 

یک هنرپیشه آمریکایی 

اســت، ازدواج می کند. 

هری که بعد از پدر، برادر 

بزرگتر و برادرزاده هایش، 

پنجمین نفر در سلسله 

مراتب جانشینی تاج و 

تخت در بریتانیا است، 

بهار سال آینده با خانم 

مــارکل ازدواج می کند 

ن دو در ناتینگهام 
و ایــ

کاتج در کاخ کنزینگتون 

در مرکــز لندن زندگی 

خواهند کرد.

این زوج که از تابستان 

ســال 201۶ بــا هــم 

دوست بودند و قرار می گذاشتند، 

اوایل ماه جــاری میالدی بدون 

اعالم عمومی نامزد کردند.

شاهزداه چارلز، ولیعهد بریتانیا و 

پدر هری، در بیانیه ای از اعالم این 

خبر ابراز خشنودی کرده و گفته 

اســت که والدیــن خانم مارکل 

هم برای پســرش، هری آرزوی 

خوشبختی کرده اند.

اعضــای خاندان ســلطنتی در 

بیانیه های مختلف از اعالم خبر 

ازدواج هــری ابراز خوشــحالی 

کرده اند.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا با 

تبریک ها  صمیمانه ترین  ارسال 

برای آنها آرزوی ســعادت کرده 
است.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر 

هــم گفته امیدوار اســت با هم 

زندگی خوبی داشته باشند.

هری 33 ســاله و خانم مارکل 

3۶ ســاله اولین بار در حدود دو 

ماه پیش به عنوان زوج در جمع 

حاضر شدند.

آنها اولین بــار 1۶ ماه پیش و از 

طریق دوستان مشترک در لندن 

با یکدیگر آشنا شدند.

هری اولین بار یک سال 

پیش رابطه اش با مگان 

مــارکل را در بیانیه ای 

تایید کرد که در آن از 

بعضی رسانه ها به دلیل 

ــاد آزار و مزاحمت 
ایج

برای خانم مارکل انتقاد 

شده بود.

بار  اولین  مارکل  مگان 

در در گفت وگویــی با 

مجلــه ونیتی فر در ماه 

ســپتامبر دربــاره این 

رابطه و عشقش به هری 

سخن گفت.

او قبل از رابطه با شاهزاه 

هــری در بریتانیا نامی 

شــناخته شــده نبود، 

اما در آمریکا با بــازی در نقش 

ریچل زین در سریال سوتس یا 

دادخواست ها )Suits( مشهور بود.

خانم مارکل کاتولیک است و اگر 

شاهزاده هری چند سال پیش با 

او ازدواج می کرد، از سلسله مراتب 

جانشینی سلطنتی حذف می شد. 

امــا قانونی که در ســال 201۵ 

تصویب شــد به اعضای خانواده 

سلطنتی اجازه داد که با پیروان 

کلیسای کاتولیک ازدواج کنند و 

در عین حال بتوانند شاه یا ملکه 
شوند.

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

قوه قضاییه: احمدی نژاد، 'التی که از چشم افتاده!'
اژه ای، سخنگوی  غالمحسین محسنی 
قوه قضاییه ایــران محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور پیشین را به گفتن "ده ها 
دروغ و خــالف واقــع و گنده گویــی و 
توهیــن" در مصاحبه اخیرش علیه قوه 
قضاییه متهم کرده و گفته است که دلیل 
برخورد نکردن بــا آقای احمدی نژاد در 

آینده مشخص خواهد شد.
اژه ای محمود احمدی نــژاد را به "التی 
که یک مدت از چشم ها افتاده بود و رنج 
می برد" تشبیه کرده و گفته که زبان او 
"هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید 

می گوید." 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی 
قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز 
سه شــنبه هفت آذر گفــت که فرصت 
نکرده همــه گفته هــا و مصاحبه های 
اخیر احمدی نــژاد را بخواند و ببیند. او 
حرف های رئیس جمهور پیشین ایران 
را "بی پایــه" توصیف کــرده، اما بخش 
قابل توجهی از نشست خبری خود را به 
پاسخگویی و حمله به آقای احمدی نژاد 

اختصاص داده است.
اژه ای، احمدی نــژاد را متهــم کرد که 
عملکرد قوه قضاییــه را به دلیل تحت 
تعقیب قرار گرفتن نزدیکانش زیر سوال 
می برد، در حالی که در ســال های قبل 
چنین انتقادهایــی را مطرح نمی کرده 

است.
محمود احمدی نژاد اخیرا در گفت وگو با 
سایت دولت بهار انتقادات کم سابقه ای را 
علیه قوه قضاییه مطرح کرد و این نهاد را 

یک "دیکتاتوری" خواند.
او از جمله گفت: "قوه قضاییه اختیاراتش 
فوق العاده اســت و حتی از رهبری هم 
بیشتر اســت. تنها قوه ای است که هیچ 
نظارتی بــر آن نیســت... عملکرد قوه 
قضاییه یک سیر کامال نزولی دارد. االن 
کل کشور در خطر اســت و امیدی به 

اجرای عدالت نیست."
او پیش از این مصاحبه و زمانی که برای 
نشان دادن همبستگی با حمید بقایی 
به محل بست نشستن او در آرامگاه شاه 
عبدالعظیم رفته بود، گفت "ما با خانواده 
الریجانی مخالف هستیم و قبول نداریم 
مملکت دست اینها بیفتد و به مردم ظلم 

بکنند."
آقای بقایی، از نزدیکان آقای احمدی نژاد، 
نزدیک به دو هفته پیش در پی امتناع از 

حضور در جلسه سوم دادگاهش و در 
اعتراض به آنچه رفتار دستگاه قضایی 

خوانده بود در آرامگاه شاه عبدالعظیم 
بست نشسته بود.

از جمله انتقادات احمدی نژاد در مصاحبه 
اخیرش این بود که "قوه قضاییه برخالف 
قانون اساسی دادگاه بقایی را علنی برگزار 
نمی کند و با ادعای مبارزه با فســاد این 

اقدامات را توجیه می کند."
اژاه ی در نشســت خبری گفت: "طبق 
اصل قانون اساســی همه دادگاه ها باید 
علنی باشــد غیر از موارد خالف عفت 
عمومی و مواردی که امنیتی اســت... 
ایشان که هشت ســال رییس شورای 
عالی امنیت ملی بوده فرق نظم عمومی و 

امنیت عمومی را باید بداند. یا نمی داند یا 
نخواسته بداند."

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره دلیل برخورد نکردن قوه قضاییه 
با احمدی نژاد گفت حرف های او "فقط 
توهین به قوه قضاییه نیســت و گاهی 
وقت ها نســبت به خیلی جاهای دیگر 
و مراکــز دیگر اســت. فقط یک جمله 
می گویــم. حکمت صبر قــوه قضاییه 
ان شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان 
روشن می شود. این صبر و عدم اقدام که 
مورد توقع بسیاری از مردم ما است بعدا 

علتش مشخص می شود."

چشم افتاده!سنگ قبری بر گور  الت از رهبر کور و بی بصیرت و... 
بقایی در خبرها آمده بود: حمیــد  نظام دولت احمدی نــژاد به جمعی دربــاره ســکه های طال که »افشــاگری  بلندپایه  مســئوالن  سکه های طال را تکذیب کرده با صدور بیانیه ای دریافت این رئیسی، فرمانده سپاه پاسداران بی پاسخ نماند. عالوه بر ابراهیم در دولت دهــم اهدا می کرده از 

اژه ای، است. محسنی  اهدای آن ها اما همچنان محل می کرده. تعداد سکه ها و زمان به گروهی از مســئوالن اهدا افتاده - چنین ســکه هایی را به تعبیر او - یک الت از چشم کرده که محمود احمدی نژاد یا سخنگوی قوه قضائیه اما تأیید غالم حسین 
بسیار اختالف است...«. خبر  این  شــنیدن  های خوشــحال شــدم. نه از آن از  انسان  که  ها  خاطر 88، علیه »یک الت از چشم نشدن خون بچه هایی که سال خوشــحالی به خاطر پایمال دشــمن ابراز می دارند، بلکه بد دل به خاطر خسارت دیدن خوشحالی  به  کردند؛  قیام  حکومت اسالمی و در راس را کنار بگذارند و گذاشتند.رای این »الت از چشم افتاده« خواستند از طریق صندوق های که به صــورت متمدنانه، می هدر نرفتــن اعتراض مردمی افتاده« 

نژاد آن خامنه ای با اصرار ورزیدن بر  فقط به مردم و کشور بد نکرد؛ ریاست جمهوری احمدی 
حکومت ســت که آن چه را که مردم و خامنــه ای، رهبر بی بصیرتی به خود بد کرد. منتقدان  و  ندید مخالفان  تنها  نه  ندید.  حکومت ســبز را که می خواستند به همین بس که رهبران جنبش در توضیح علت کور ماندن اش و به نظر می رسد کور هم بماند. خامنه ای کور بود و کور هست احمدی نژاد باید برود نشنید.که در خیابان ها فریاد می زدند بلکه صدای مردم با بصیرتی را می دیدند  آمیز  مسالمت  بر قبر احمدی نژاد را با دادن صفت ندارد و محسنی اژه ای سنگ اعتراض شان دیگر موضوعیت حالی که مجازات آن ها به خاطر حبس و حصر نگه داشــته در چشم افتاده« خالص کنند در و مردم را از شــر »یک الت از شکل  افتاده«  از چشم  »یک الت 

و علنا »الت از چشم افتاده« می آورد که امروز آن کس را رسما که خــوْد او را رهبر کرده بود بر سر رفیق 50 ساله و رهبری به نظر »آقا« نزدیک تر بود چه تا ببیند که آن کس که نظرش جای هاشمی رفسنجانی خالی گورش نهاد.
نامند.
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 وقتي زندگي ترك برمي دارد
خبرهاي��ي ك��ه روي س��ايت هاي 
خب��ري و خبرگزاري  رفت��ه و از زبان 
مسئوالن استان بوشهر و شهر برازجان 
نقل مي ش��ود، مي گويد ك��ه امكانات 
الزم در اختي��ار زلزله زدگان برازجاني 
قرار گرفته اما عكس هاي تهيه ش��ده 
و گزارش ه��اي ميدان��ي روزنامه ايران 
نش��ان مي دهد كه برخ��ی خانواده  ها 
دس��ت خال��ي از مراکز امدادرس��انی 
برگش��ته اند.خانوارهايي كه در نهايت 
مجبور ش��ده اند به هم��ان ديوارهاي 
ترك خ��ورده و  س��اختمان هاي نيمه 
فروريخت��ه پناه ببرند، درس��ت مانند 

پيرزني كه مي گويد با ريزش بخش��ي 
از خانه اش كمرش دچار مشكل شده  
اما تالش اش براي گرفتن چادر هم به 
جايي نرس��يده و دوباره پناه آورده  به 
خانه اي كه ترك هاي عميق برداشته و 
بدون پس لرزه هاي زلزله هم، نمي توان 
ب��ه اس��تحكام آن اعتماد ك��رد. علي 
يكي ديگر از روستانش��ينان )راهدار( 
مي گويد كه همه خانه هاي اين روستا 
ترك برداشته اند؛ ترك هاي عميقي كه 
هر لحظه ممكن اس��ت روي اهالي آن 
خراب ش��ود.همين باعث شده تا او و 
خانواده اش از هر آنچه دم دست دارند 
يك كپر بسازند و وس��ايل باقي مانده 

از  آوار خان��ه را در آن جم��ع كنن��د. 
كپري كه حريف س��رما نخواهد ش��د 
باخانه هاي ت��رك خورده اي كه معلوم 
نيس��ت كه چه زماني دست مرمت و 
بهسازي و بازسازي به تن زخم خورده 
آنها خواهد خورد.آنه��ا هم مي گويند 
ب��ه مراکز ذيربط مراجع��ه كرده اند اما 
گفته اند كه چادر ندارند. اين در حالي 
است كه مسئوالن شهر مدام از تحت 
كنترل درآوردن اوضاع خبر مي دهند. 
»حميد قوي��دل« نماينده عمليات 
س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احم��ر روز دوش��نبه يازده��م آذرماه  
از ب��ر طرف ش��دن نيازهاي زيس��تي 

زلزله زدگان برازجان در استان بوشهر 
خبر مي دهد. خبرنگار ايران اما در روز 
دوازده��م از حادثه ديدگان اين ماجرا 
خبر مي ده��د كه هنوز نتوانس��ته اند 
چادري براي خود دست و پا كند. آن 
هم در فصلي پر باران كه سيالب هاي 
زيادي را در پي خواهد داشت، البته در 
اين ميان مس��أله ديگری اتفاق افتاده 
است. مسئوالن تصميم  گرفته اند  در 
نقاط زلزله زده »برازجان«، »دهقايد« 
و »راه��دار« به جاي چ��ادر امدادي، 
كمپ هاي��ي را ب��راي اس��كان م��ردم 
ايج��اد كنند ت��ا م��ردم در محل هاي 
ثابت اس��تقرار يابند اما تصميم آنها با 

بیمارستانی که 6 ماه  دوام آورد! 
زلزله5 ریشتري به جان برازجان افتاد

 يك زلزله 5 ريشتري كافي بود تا بيمارستان 160 تختخوابي »شهيد گنجي« 
برازجان تخريب شود؛ آن هم تنها 6 ماه پس از آن كه »محمدرضا رحيمي« 
مع�اون اول دولت احمد  ي نژاد آن را در خرداد ماه س�ال جاري افتتاح كرد تا 
برازجاني ها با نخستين تكان زلزله، براي درمان مجروحان خود دوباره راهي 

بوش�هر ش�وند و مس�ئوالن هم براي درمان مجروحان به دنبال بيمارستان 
صحرايي بروند، بيمارستاني كه پيش از آن كه زلزله بخشي از آن را تخريب 
كند، نخستين باران پاييزي از سقف آن گذر كرده بود، ساختماني كه ساخت 

آن  350 ميليارد ريال هزينه برد. 

 ايجاد شد كه نه ظرفيت آنها كافي بود 
و ن��ه دردي از مردم براي اس��كان دوا 
مي كرد. او اعتقاد دارد اگر مس��ئوالن 
قص��د مديريت بح��ران داش��تند كه 
راه حل��ي بس��يار س��اده داش��ت، آن 
ه��م واگ��ذاري چ��ادر ب��ه خانه هاي 
آس��يب ديده كه نه ديواري داش��تند 
و نه س��رپناهي. بعد هم مي توانستند 
چادرهاي باقي مان��ده را بين مردمي 
توزيع كنند كه مي ترسيدند شب ها در 
خانه خود بخوابن��د. او اين موضوع را  
دغدغه اي جدي در بين مردم مي داند 
و مي گويد اين مسأله  با توجه به فصل 
س��رما بايد اساسي رفع شود. وقتي در 

مخالفت بس��ياري از مردم شهر منجر 
شده است، چون به گفته  برازجاني ها 
غالب م��ردم ترجيح مي دهند با وجود 
خطرات ناشي از پس لرزه ها، درنزديک 
خرابه ها و منازل خود ساكن باشند تا 
از اي��ن طريق از منازل خود محافظت  

كنند.

 اخراجي ها
يك شهروند برازجاني هم مي گويد 
كه مردم روس��تاي دهقايد هم شرايط 
روس��تاي راهدار را دارن��د. به آنها هم 
چادري داده نش��ده اما در يك مدرسه 
براي آنه��ا كمپ زده اند ت��ا در مواقع 
خطر به آنجا مراجعه كنند. او مي گويد 
خانه ه��اي م��ردم ت��رك برداش��ته و 
بيشتر وسايل آنها بيرون است، چطور 
مي توانن��د كه همه چيز را رها كنند و 
بروند جايي كه  از محل زندگي آنها دور 
است، زندگي كنند؟ بيشتر كمپ هاي 
امدادي در مدارس س��طح ش��هر داير  
ش��ده اند. در مدارسي كه دانش آموزان 
نيز در  آن مشغول به تحصيل هستند. 
مسأله اي كه باعث نارضايتي برخي از 
مسئوالن مدارس مي شود و درنهايت 
برخ��ي از آنها در روز دوش��نبه اقدام 
به جم��ع آوري كمپ هاي مس��تقر در 
مدارس خ��ود مي كنند. علي مي گويد 
زمان��ي كه برخي از م��دارس كمپ ها 
را جم��ع مي كردن��د هن��وز هم پس 
لرزه ها ادامه داشت. پس لرزه هايي كه  
گاهي ش��دت آن ها به باالي 3ريشتر 

مي رسيد.
ماج��را ام��ا ب��ه همين ج��ا ختم 
نمي شود، مردمي كه از سوي مسئوالن 
مدرسه به بيرون رانده مي شوند، سعي 
كرده اند تا چادره��ا را با خود ببرند تا 
در اطراف منازل ش��ان داي��ر كنند. اما 
آنطور كه علي مي گويد مس��ئوالن به 
آنها گفته اند تنه��ا زماني مي توانند از 
مدارس خارج ش��وند كه چادرها را به 
فرمان��داري پس بدهند. در نهايت اين  
»حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي 
موسوي نژاد« نماينده دشتستاني ها در 
بهارستان اس��ت كه اعتراض آنها را از 
برازجان به تهران مي آورد و مي گويد: 
»متأسفانه مس��ئوالن مردم را مجبور 
به اس��تفاده از كمپ ه��ا مي كنند، در 
صورت��ي كه بس��ياري از خانواده ها به 
دليل داش��تن اعض��اي بيم��ار يا پير 
ونات��وان قادر ب��ه رهاك��ردن منزل و 

س��كونت در كمپ نيستند.«  هرچند 
طرح مسأله در بهارستان هم شرايط را 

تغيير نمي دهد. 
موس��وي نژاد ه��م مانن��د م��ردم 
معت��رض برازج��ان اعتق��اد دارد كه 
چادرهاي ه��الل احمر بايد در اختيار 
خانواده ها قرار بگيرد تا در منازل خود 
از آنها اس��تفاده كنند چ��ون به دليل 
پس لرزه هاي مكرر يا تخريب بخشي از 
س��اختمان، قادر به سكونت در داخل 
منزل نيستند. »عبدالجواد نجفي« هم 
اهل برازجان اس��ت، كارشناسي ارشد 
مهندسي مكانيك دارد. روزنامه نگاري 
ه��م مي كن��د. او ب��ه  روزنام��ه ايران 
مي گوي��د كه م��ردم محلي با بس��تن 
خيابان ه��ا و تجمع هم نتوانس��ته اند 
چادري براي اس��كان به دست بياورند 
ك��ه آنها را از باد و باران روزهاي آينده 

نجات بدهد. 
به گفته او م��ردم برازجان درحالي 
اين روزها از وضعيت خدمات رس��اني 
ناراضي هس��تند كه هنوز اثرات زلزله 
6/1 ريشتر شهر »شنبه« كه در ابتداي 
سال جاري به وقوع پيوست، چهره شهر 
را آزار مي دهد. محلي ها هم مي گويند  
وقتي كه هنوز اثرات زلزله هاي گذشته 
از چهره شهرهاي استان زدوده نشده، 
چط��ور مس��ئوالن از مديريت و حل 
 مشكالت زلزله زدگان برازجاني سخن 

به ميان مي آورند؟ 
نجف��ي كه خ��ود متولد روس��تاي 
»دهقايد« برازجان اس��ت اعتقاد دارد 
مس��ئوالن واكن��ش جال��ب و موفقي 
نس��بت به اين اتفاق نداشتند. هرچند 
او اعتق��اد دارد ك��ه م��ردم و بعضي از 
نيروه��اي پليس و ام��داد هالل احمر 
نقش بس��زايي در كمك رس��اني اوليه 
داش��تند.  نجف��ي مي پرس��د مديريت 
بحران استان و شهرستان چه نقشي در 
اين ماجرا داشت؟  به گفته او مسئوالن 
در روز سوم پس از زلزله در گفت وگو با  
صدا و سيما از اتمام آوار برداري مناطق 
زلزله زده س��خن به ميان مي آورند. او 
اين آمار را تكذيب مي كند و مي گويد: 
»ايج��اد كمپ در ش��هرهاي ب��ا بافت 
فرسوده يا آپارتمان نشيني خيلي خوب 
بود اما نه در روس��تاهايي نظير دهقايد 
كه حي��اط خانه ها  ب��راي  برپا كردن 
چادر بهترين مكان اس��ت. به گفته او  
در روس��تاي دهقايد در چند مدرس��ه 
 كمپ هايي با ح��دود 10 الي 20 چادر

كوچه پس كوچه هاي روستاهاي راهدار 
و دهقاي��د قدم مي زني ب��ه خانه هايي 
مي رس��ي ك��ه اهال��ي آن  درحي��اط 
خانه هايش��ان اجاق��ي را ب��راي گ��رم 
كردن خود روشن كردند، بدون اين كه 
 س��قفي آن ها را از باد و باران محفوظ 

بدارد.  

 چرا بيمارستان خليج فارس!
رئي��س جمه��وری را ب��راي ديدار 
از مصدوم��ان و مجروح��ان زلزل��ه به 
بيمارستان خليج فارس بوشهر مي برند 
6 ماه پيش بيمارس��تان شهيد گنجي 
توس��ط رحيم��ي مع��اون اول دولت 
احمدي نژاد افتتاح ش��د به گفته يكي 
از روزنامه ن��گاران محلي  بيمارس��تان 
گنج��ي خيلي زود افتتاح ش��د؛ مانند 
بس��ياري از طرح هاي��ي ك��ه دول��ت 
ده��م مي خواس��ت به نام خود س��ند 
بزند. نخس��تين باران كه آمد س��قف 
بيمارس��تان تاب نياورد. سقفي كه به 

گفته او باران از آن مي چكيد.
به گفته نجفي اين بيمارس��تان در 
ابت��داي ج��اده دهقايد ق��رار دارد كه 
بارندگي هاي پائي��ز به طبقات فوقاني 
آن نف��وذ ك��رد. زلزل��ه هم ك��ه آمد 
بخش��ي از آن ترك خورد و بخشي از 
آن ري��زش كرد. ريزش��ي كه اعتراض  
نماينده دشتس��تان در بهارس��تان را 
هم در پي داش��ت. به گفته او شرايط 
اين مركز درماني به گونه اي است كه 
مردم جرأت اس��تفاده از آن را ندارند 
و بيماران و مجروحان زلزله به ش��هر 
بوش��هر منتقل شده اند. بايد مسئوالن 
پاس��خ بگويند كه چ��را و به چه دليل 

اين اتفاق افتاده است.
نجف��ي كه خود مهندس��ي س��ازه 
خوانده اس��ت مي پرس��د بيمارستاني 
ك��ه ب��ه گفت��ه مهندس��ان، در برابر 
زلزله 7ريش��تري هم مقاوم بوده، چرا 
هم اكنون با اين زلزله دچار خرابي شد 
تا  مجروحان ناش��ي از زلزله با ديدن 
خرابي هاي س��اختمان بيمارس��تان و 
همچنين كمبود امكانات و پزشك به 
بيمارستان هاي گناوه، بوشهر يا شيراز 

منتقل  شوند. 
برازجاني ها زمزمه وار مي گويند دو 
 كودكي كه در زلزله كش��ته ش��ده اند، 
بر اثر ري��زش در همين بيمارس��تان 
جان باخته اند اما مس��ئوالن به شدت 

اين مسأله را تكذيب مي كنند. 

موس�وي نژاد هم مانند مردم 
معترض برازجان اعتقاد دارد 
ك�ه چادره�اي ه�ال احم�ر بايد در 
اختي�ار خانواده ه�ا قرار بگي�رد تا در 
منازل خود از آنها استفاده كنند چون 
ب�ه دلي�ل پ�س لرزه ه�اي مك�رر يا 
تخريب بخشي از ساختمان، قادر به 

سكونت در داخل منزل نيستند

 زهرا كشوري

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ف ا ر ا ب ي خ و ن م ر د گ ي

2 ي و ا ن د ك ا ن گ و ا ر ش

3 ث ا ن ي ه س ت و ه ي م ا م

4 ا م د ي و م س م ا ا ن س

5 غ ر ا ر ا ب ه و ح ي د ب

6 و و ث ي ق ه ر ا ك ب ع ز

7 ر و س ا ع ا ش و ر ا پ ل

8 ث ل ا ث ه د م ا م م ن و ع

9 ت م م س ا ع د ه ك ا م ل

10 م ا س ا ت ر ي ا خ ت ه ي

11 ت س م ن و ر د ي ا ب ا ك

12 ر ف و ا د ا ب ل ن س ق ر

13 ا س ي ب ن ه ا ل م ا ر س ي

14 د ف ي ن ه ر ن ج ش ن ي ا م

15 ف ر چ ه س ي م ي د ل گ ر م ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ع ل و ي ا ن ش ي خ ب ه ا ي ي

2 و ا ر و م ا ه ر ن ا س ز ا

3 ا ج ا ن ب ب ر ن ز ن ا ي ر

4 م ر ج ل م ض ا ر ب ن د م

5 ف م ر و ن م ا ن ا ك س ن

6 ر ا ك ر ا ه ت ي ل ه ك د

7 ي و ر ي ت ا ر ي خ ي ت و

8 ب ا ل ك ن ر م ز ن ا خ ل ف

9 ژ ن ك ا ل ي ب ر ن ت ر س

10 ب ه ك ي ل و ا ج ن ب ي ف

11 ز م و س م و ل ي م ه ر س

12 م س ح ا و ن د م و پ و ك

13 ا ر ت ش ت ا ي ر د ا ل ب ر

14 ر و ا ن ه ص ع و د س ا ر د

15 ا ش ج و ش پ ر ه ه ا م س و ن
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جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
  937-۸29۶ .......................................... . VIVA
4۸1-۶7۶۵ ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  4۸9-۶901 
فاطی . ............................................ 772-۵7۸7  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن . .................................. 3۸۸-1۵۸۸ 
فرنازمعتمدی. ............................... ۸42-۸000  
ناهیدپاکروان.................... ۸44-۸73-7191  
سلطـــان.................................... 4۸۸-4000 
 ۵94-344 ................................ کوتراوکــو. 
مریم نشاطی ....................... ۶47-401-۸۸۸۸  
 940-1۶42 ............................ .T.A.M مهری
همامهر............................ 43۸-22۸-92۶۶
یونی گلوب )نسرین( . ................. ۸49-7711

آموزش رانندگی 
نینــا ............................................. ۵13-۵7۵2  

آموزش موسیقی 
سیامک نصر . .................................. ۶۵3-۵107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 4۸4-۸74۸ 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 93۸-۸0۶۶   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  43۸-23۸-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......۶2۶-۵۵20   

اتومبیل- تعمیر
931-2۸۸۸ ............................ .Westmount

 4۸۶-9994 .......... .Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا. ................................ 37۶-9191
الگانس لیزینگ.............................. 4۸2-4۵00 

ازدواج 
   3۶۶-1۵09 صالــح.......................  شــیخ 
لی لی صمیمی . .......................... ۸2۵-3170

ارز
شریف ......................................... 223-۶40۸ 
آپادانا ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................ 2۸9-9011  
5 استار. ........................................... ۵۸۵-234۵

خضر................................................ 9۸9-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-۵192

  ۸44-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 ۸27-۶3۶4 ........................... فیروزهمتیان 
  702-2309 ................................. امیرســام. 
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
نادرخاکسار. ................................... 9۶9-2492 
مینواسالمی  . ............................... 9۶7-۵743

مریم خالقــی............................ 9۸3-۵41۵  
حمیدکاغذچی. ......................... 92۸-۵41۵  
 مسعودنصر . .................................. ۵71-۶۵92 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-29۵3 
ilsmontreal.org  ...... . انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت. .......۸0۸-۵070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
مکیک. ............................................ 373-۵777  
بنیاد سخن آزاد. ........................... 944-۸111  
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4۶۸4  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................۵1۶-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. ۸4۸-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 4۸۵-3۶۵2 
موسسه خوئی ..............................  341-223۵ 

بیمه  اتومبیل

اتو الگانس ................................... 4۸2-4۵00
بیمه  و مشاور مالی

علی پاکنـژاد  ................................... 29۶-9071 
پزشــکی 

آلفامدیک کلینیک. .....................  933-۸3۸3   
بنفشه حجازی. .............................. 2۸۸-4۸۶4  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 4۸۵-۸۵۸۵

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 99۶-9۶92 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک. ......................... ۸27-۶329 

ترجمه
نغمه سروران. ............................  ۸۸9-۸7۶۵

دارالترجمه یکتا. ......................... 439-۸۵01 
محمودایزدی. ............................ 74۵-031۸  
شهریاربخشی. ............................ ۶24-۵۶09  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...9۵1-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 73۵-04۵2

ریاض حق.................................... 3۶2-03۸2 
کردلوئی ...................................... ۶۵2-7۶23

ســرورصدر...............................  777-3۶04 
مهتاب ثقفی................................ ۵۶7-31۶9  
حسین خردبین. .......................... 242-۶034 

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-۸0۵۶
المپیک . .......................................... 93۵-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... ۸۸7-0432

خشکشویی 
اکســپرس. ................................ ۸۸9-7392  

داروخــانه 

لوئیزداداش زاده. ........................... 2۸۸-4۸۶4  
دندانپزشک 

شهروزرضانیا )آریا(. ................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-۶3۶3 

رستــوران 
آنیکــس ..................................... ۵۸۵-2029
کبابسرا . .................................... 933-0-933

کلبه عموجان. ................................  4۸4-۸072  
پاتوق عموجمال . .......................... 933-۸۸۶۶

فاروس. ......................................... 270-۸437 
یاس. ...........................................   4۸3-0303  
کارتیه.پرس. ................................. 4۸۸-۶3۶7 
کوپولی. ....................................... 4۸3-0000 
  9۸9-۸۵۸0 ............................... کوپولی)2(. 
بیبلوس . .......................................... ۵23-9۵9۶

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا. ............................... 999-24۸2  

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 3۶9-3474
کوه نور. ............................... ۶72-2324)4۵0(
بینو. .................................................. 72۸-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... ۵94-3۶3۶ )۶13(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... ۵۶2-۶4۵3  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... ۸4۶-0221 
فتوبوک........................................... 9۸4-۸944 
فتو ُرز................................................. 4۸۸-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 4۸1-0۶71  

فـرش

قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4۸۸۸
فـال

شادی. ............................................ ۶7۸-۶4۵1  
کامپیــو تر 

۶49-93۶۶  ................................... EvolWeb
کــــارواش 

هما. ................................................. 4۸4-2۶44 
کلینیک کایروپرکتیک 

کلینیک ابن سینا. ........................ ۸49-7373  
کتـابفروشی 

تپش. ................................ 223-3336  
کلیسا 

انجیلی فارسی زبان. .....................  999-۵1۶۸  
گاراژ )درب(

 249-4۶۸4  ............................ .UNI-TECK
گرافیک و طراحی

پیوند . ................................................ 99۶-9۶92
گرانیت

گرانیت آیل . ................................ 9۵2-7400
گلفروشی

وحیــد ......................................... 9۸3-172۶
لوله کشی 

پـارس. ....................................... 290-29۵9
مهاجرت

ماریا کوتونه.................................... ۶۵۶-۸17۸
محضر

وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح . ............... . ....................    ۶97-022۵ 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-333۶

وبسایت

  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی
۶49-93۶۶  ................................... EvolWeb

وام مسکن
۶0۶-۵۶2۶ .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. ۵74-4۵40

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-333۶ 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود: 

کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه افغان، 
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند : 
آدونیس، شاتوکباب، و...

الوال: 
کوه نور، آدونیس و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

فروش فرش
تعدادى فرش ایرانی  
 نائین کاشان وتبریز   
در انداره و طرح هاى 

مختلف بفروش می رسد. 
تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-696-1590
         514-814-6577

Ptojan18

آمــوزش
      IELTS  مکالمه  و
ادیت مقاالت دانشجویی

توسط استاد قدیمی موسسه 
کیش و سفیر

با  مدرک کارشناس ارشد  
  TESOL  

Tel.: 514-929-3937
pd2nov0117

آمــــوزش 
خصوصی ریاضی

آمادگی برای آزمون های 
 GRE، ،مدارس، دانشگاه ها

GMAT، CEGEP و …
علی صبری کارشناس مهندسی 
برق و کارشناس ارشد ریاضی از 

دانشگاه های تهران و کوئین کانادا؛ 
آموزش به زبــان های 

فارسی و انگلیسی
--------------

جلسه اول رایگان
-----------------------

Tel.:438-990-6529

آمــــوزش 
نوازندگی پیانو

کالسیک، پاپ و ایرانی در سطوح 
مبتدی تا پیشرفته

علی صبری با بیش از 20 سال 
سابقه در نوازندگی پیانو

بهره گیری از متدهای قدرتمند و 
تخصصی برای کودکان، نوجوانان 
و بزرگساالن؛ آموزش به زبان های 

انگلیسی و فارسی

Tel.:438-990-6529

ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
تلفن تماس   )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

استخدام
coffee shop

به یک خانم 
جهت کار در کافی شاپ 
- آشنا به زبان فـرانسه -

فـورا  نیازمندیم
تلفن تماس )نگـار(: 

Tel.: 438-877-2280
onlyspP

کلبــه  
 عموجان

6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
             بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

خدمات 
ساختمـانی

احمــد
کلیه خدمات ساختمانی

بازسازی، به سازی
کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

aznov-jan’17tpshP

استخـــدام 
 Clifton: Upper Lachine

گاراژ  اتوکلیفتون 
به یک نفر گلگیرساز باجتربه 

فورا نیازمند است 
لطفا برای آگاهی از جزئیات بیشتر 
با شماره تلفن زیر تماس بگیرید  

)آقای چنگیزی( 
Centre Automobile Clifton
5905 Upper Lachine Rd, 
Montreal, QC H4A 2C2

Tel.: (514) 486-7575

استخـــدام
به آقای  با/بی تجربه برای کار در قنادی ایتالیایی، 

نیازمندیم. لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:  )ماریا( 
---------------------

Looking for a male worker 
to work in an Italian confectionary 

in East-Montreal Saint-Leonard/Anjou
pls contact Maria at the no. below:

Tel.: 514-592-5660

استخدام
Little Ceasar 
به چند نفر برای کار 

رستوران »لیتل سزار« 
در ناحیه وست آیلند 

نیازمندیم.  
 )وحید(

4315 boul st jean D.D.O.

Tel.: 514-998-2474
Uaznov1

استخدام
 کمپانی حمل و نقل 

به یک نفر راننده 
برای انجام کارهای 

دفتــری نیازمندیم. 
-------------

تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-892-5433 
azdec01

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

    Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From January 8th to March 25th  2018
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information: 

(514) 274-8117

استخدام
رستــوران ایرانی
به چند نفر برای کار در 

رستوران ایرانی نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتربا 

شماره زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 514-825-3344
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www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

نیازمندی های  

info@paivand.ca

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

High quality, Canadian-made women’s clothing for sale!
Guaranteed exceptional prices…

Open to the public SATURDAYS  9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501 

MONTREAL  QC   H2N1C8

حراج پوشاک بانوان با کیفیت عالی
به قیمت باورنکردنی 

و  برترین سرویس 
در خدمت هموطنان عزیز 

مربی کاریابی 
تیم دکتـر مالکی در خدمت

متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین 

)و سایر سازمانهای حرفه ای( کبک 
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام 

•  مشاور در کاریابی، تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری 
مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و ... 

• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار...
• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی، 

فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از 20 سال سابقه.
Tel.: 514-518-4568

Uازسپ017

مربی خصوصی ورزشی 
زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی 

مربی بین المللی  IFBB دارنــدۀ 
 10004 ،iso2001  گواهیــنامه

فیتنس و کیفیــت ورزشی 
از  ACS و ICS کـانادا      << شهــروز 

با 10 سال سابقه حرفه ای
Tel.: 438-995-2066 

2dec01P

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی 

فروش 44 متر مغازه نوساز با همه امکانات و پارکینگ اختصاصی 
آدرس: شریعتی بین طالقانی و سمیه 

لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید: )خانم مدنی(
(416) 948-4317  

azjune’15U)

بفـروش میرسد
رستوران موفق ايرانى

اوکـــازیون عالی 
برای کار وسرمایه گذاری 

رستوران موفق ایرانی، با مشتری ثابت، در واحد تجارى، در غرب 
مونترال  جهت فروش موجود می باشد. لطفًا خریداران جدى 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 )٠٠٦٠-٨٠٦ )٥١٤ 
تماس حاصل فرمایند.

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت

دستمزد: ساعتی 12 دالر 
We are hiring interested individuals to improve 
our teamwork as handyman assistant.
Part time to start and potential for full time.
Experience is an asset, but not necessary. (train-
ing will be provided) compensation: $12.00/hr.,
Position available immediately
Send CV by email to:

info@sam-thehandyman.com
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

 STUDIO PHOTOBOOK :تلگرام
گروه ما در فیسبوک: »همه چیز در مورد مونترآل«
MTL PLUS TV تلویزیون آنالین مونترآل پالس

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

اسپشیال این شماره:
جلسه رفع اشکال و تمرین تنظیمات 

دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسی در شب 

و عکسهای خانوادگی

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

104
خطبه

معرفـی دوربین!
 GoPro Hero 6

پارسال وقتی که دوربیـــــــــن
GoPro Hero 5 

وارد بازار شد، فوری تست فنی آن 
را انجام داده و نتیجه را در اینجا با 
شما عزیزان به اشتراک گذاشتم. 
از ورود دوربین شــماره ی ۶ این 
محصول، حدود دو مــاه در بازار 
میگذرد. در طی این مدت مترصد 
این بودم که مغازه ای آن را حراج 
کنند تــا آن را ارزانتر خریداری 
کنــم. این انتظار تا روز 27 نوامبر 
یا یوم اله »دوشنبه سایبری« ادامه 
یافت تا نهایتا موفق به خرید یک 
دستگاه از این دوربین شگفت انگیز 
شدم. از ســردبیر محترم نشریه 
»پیوند«، فرجه خواستم تا خرید 

دوربین و تست ما صبر کنند تا این 
مقاله تهیه شود!

همانطور که میدانید، این دوربین 
 Action در گــروه دوربین هــای

Camera طبقه بندی میشود. 
وقتی که به توانایی های این دوربین 
می نگری، باور نمیکنی 
که این فســقلی بتواند 
این همه قابلیتهای فنی 
ششمین  باشد.  داشته 
دوربیــن این محصول، 
از لحاظ ظاهری بسیار 
بــه دوربین شــماره ۵ 
شبیه بوده ولی کارآیی 
است.  بیشتر  بسیار  آن 
همانطور کــه میدانید، 
این دوربین کوچک هم 
قادر به عکاســی است و 

هم فیلمبرداری.
•   اولین ویژگی جالب 
ایــن دوربین کــه بنده 
را به خریدش تشــویق 
العاده  فوق  قابلیت  کرد، 
لرزه گیری آن میباشــد. 

یعنی تصویر حاصل از آن به قدری 
»استابیالیز« شده که ممکن است 
فکر کنی در زمان فیلمبرداری از 
دستگاه »اســتابیالیزر« استفاده 

شده. 
این ویژگی جالب مرهون طراحی 
عالــی پردازنده جدیــد آن بنام 
GP1 و نــرم افزاری اســت که 
تصویر را فیلتر کرده و بدون لرزه 
به ما تحویل میدهد. این پردازنده 
برای اولین بار اســت که بر روی 

محصوالت Gopro ارائه میگردد.
•   قابلیت ارزنده دیگر این دوربین 
کوچــک، تعداد بــاالی فریم آن 
در زمان تصویربــرداری ویدئویی 
میباشد. این دوربین قادر است در 
وضعیت 4K با »ریت« ۶0 فریم در 
ثانیه فیلمبرداری کند؛ چیزی که 
خیلی از دوربینهای حرفه ای هم 

قادر به انجام آن نیستند. 
به زبان ساده تر، این قابلیت باعث 
خواهد شد که بتوانیم سکانسهای 
»حرکت آهسته« یا »اسلو موشن« 
های بــی نظیر و حرفــه ای را با 
وضوح باال ثبت کنیم بدون آنکه 

سوژه متحرک، شطرنجی شود. 
شاید تعجب کنید که این دوربینی 
که به اندازه یک پاکت سیگار است 
میتوانــد در رزولوشــن تصویری 
10۸0، تعــداد فریمها را به 240 

فریم در ثانیه برساند! 
بــا این وضــوح بــاال میتوانیم از 
سریعترین ســوژه های متحرک، 

تصویر تهیه کنیم.
•   از دیگــر نکات برجســته این 
دوربین که نسبت به مدل شماره ۵ 
آن برتری دارد، افزایش چشمگیر 
کیفیت تصویر در جاهای تاریک و 

کاهش »نویز« آن است. 
بنابراین بــا این دوربین در هر جا 

میتوانیم تصویربرداری کنیم.
•   خاصیــت دیگــری کــه این 
دوربین جدید دارد این اســت که 
قابلیتهای Dynamic Range نیز 
در آن بهبود یافته است. به زبان 
خیلی ساده، در جاهایی که نقاط 
تاریک و روشــن را در کنار هم 
در یک فریم داشته باشیم، نقاط 
تاریک را روشن تر نشان داده و 
بطور اتوماتیک، نقاط پرنورتر را 

کم نورتر میسازد. 
تعادل  باعــث  ویژگی  همیــن 
چشمگیر تصاویر و رنگها میگردد. 
به همین دلیل، در تصاویر حاصله، 
رنگها جذاب تر و دلپذیرتر دیده 
شــده و رنگ آســمان به جای 
سفید، آبی فیروزه ای خواهد بود.

•   قابلیت اتصــال به »وای 
فای« در این دوربین نیز وجود 
داشــته ولی با این تفاوت که 
میتوان در دو وضعیت 2.4 و 
۵ گیگا هرتز به شبکه یا لوازم 

دیگر متصل شد. 
طبیعتا سرعت انتقال تصاویر 
در وضعیت ۵ گیگاهرتز بیشتر 
بوده ولی به همان میزان، برد 

آن کمتر است.
•   شاید تعجب کنید که دوربین 
شــماره ۶ »گوپرو« قــادر به زوم 
بــر روی تصویر بوده و میتواند در 
زمان فیلمبرداری بزرگنمایی کند. 
خاصیتی که قبال بر روی این نوع 
دوربینهای کوچک وجود نداشت. 
البته زوم آن از نوع دیجیتال بوده 
و نباید مثل زوم »اپتیکال«، انتظار 

زیادی از آن داشت!
•   برخــی قابلیتهــای جالب و 
ابتکاری که بــر روی »گوپرو۵« 
وجود داشت، بر روی این دوربین 
نیز موجــود بــوده و چیزی کم 
ندارد. مثال دوربین، ضد آب بوده 
و بدون اضافه کردن محافظ ضد 
آب، میتوان تا عمق 10 متر در آب 

فیلمبرداری کرد. 
•   ایــن دوربیــن یــک دوربین 
هوشمند بوده و میتواند دستورات 

صوتی را نیز اجرا نماید. 
کافی است به دوربین بگویید: 

- GoPro Record! 

و دوربین شــروع به ضبط ویدئو 
خواهــد کــرد. همچنیــن چند 

دســتور صوتی دیگر برای توقف 
فیلمبرداری و یا گرفتن عکس و 

عملیاتی از این قبیل.
•   نقیصه ای که اکثر دوربینهای 
Action و لنزهــای وایــد دارند 
اینست که تصاویر آنها بصورت تخم 
مرغی دیده شــده و کادر تصویر، 
گرد میشود. برای این مشکل هم 
چاره ای اندیشــیده اند و میتوان 
دوربین را به گونه ای تنظیم کرد 
که تصویر آن مشــابه تصاویر یک 

دوربین معمولی دیده شود. 
•   و اما قابلیتهای عکاســی این 
دوربیــن نیز بســیار جالب توجه 
میباشــند. مثال با ایــن دوربین 
میتوان با فرمت RAW عکاســی 
کرد. رزولوشــن آن نیز بمقدار12 

مگاپیکسل میباشد.
•   عمر باتری دوربین با توجه به 
نوع استفاده ای که از آن میکنیم 

بین ۸0 تا 100 دقیقه میباشد.
•   قطعا برای اســتفاده بهینه از 
این دوربین باید »کیت« مخصوص 
وسایلی که بطور جداگانه در کنار 

دوربین فروخته میشــوند 
را تهیــه کرد تــا بتوان به 
خوبی از آن استفاده نمود. 
این وسایل کمک میکنند 
کــه دوربیــن را در زمان 
جاهای  در  فیلمبــرداری 
خاصــی نصــب و مــورد 

استفاده قرار دهیم. 
مثال کیت های زیر: 

کیت نصب بــه دوچرخه 
و موتور سیکلت،  نصب به داخل 
و خارج اتومبیل، شــناور ساختن 
دوربین در آب، تســمه ها و گیره 
هــای نصب بــه بــدن در زمان 
ورزشهای هوایی و آبی و بسیاری 
موارد دیگــر که قبــال در مقاله 
جداگانه ای به حضورتان ارائه شده 

بود. 
در ضمن با توجه به یکسان بودن 
ابعاد ظاهری دوربین شماره ۵ و ۶ 
»گوپرو«، تمام وسایل الحاقی فوق 
بر روی هر دو دوربین قابل نصب 

میباشد. 
•   قیمــت دوربیــن ۶49 دالر و 
قیمت لــوازم تکمیلی فوق الذکر 

حداقل ۵0 دالر میباشد. 
همچنین هزینه های دیگری برای 
خرید کارت حافظه از نوع میکرو 
اس دی با سرعت ثبت باال، شارژر 
باتری، شارژر داخل اتومبیل، باتری 
اضافه و مواردی از این قبیل را نیز 

در نظر بگیرید.
•

1970 Ste-Catherine O,  Tel.: 514-839-7318 

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

IBNG  )همبستگی بازرگانی ایرانیان( متشکل  از 
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به 
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای 
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال 
 IBNG بــزرگ بوجود آمده اســت.  هدف مــا در
گســترش همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی برای 
اعضــاء، افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد 
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه 
مهاجر ایرانی مونترال می باشد.  از شما دعوت می 
شود با حضور در جلسات هفتگی IBNG که بطور 

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی 
9  صبح در رســتوران Eggsfrutti   واقع در ۶710  
خیابان  Saint Jacques  تشــکیل میشود، با اعضاء 
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید. 

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال: 
اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید، 
به ســایت ibng.ca مراجعه کــرده، بخش دریافت 
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.  این گونه هر هفته 
ایمیل گروه را دریافت کرده، از اخبار و ســخنرانان 

مطلع می شوید. 
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Growing Canada’s Economic Future
Immigration has had an 
immeasurable effect on 
Canada. In 2017, Canada 
stands as a country of 36.5 
million people and a world 
leader on various scales 
(Organisation for Economic 
Co-operation and Develop-
ment, G7, Canadian Index 
of Wellbeing).
Generations of immigrants 
have brought their talents 
to, and are inextricably 
woven into a prosperous, 
stable Canada. In fact, 
one in five Canadians is 
foreign-born, the highest 
among the G7. Canada has 
benefited tremendously 
from immigration, as it 
contributes to economic 
prosperity, diversity, and 
our nation’s strong cultural 
fabric.
In the current global 
environment, Canada has 
an opportunity to leverage 
its strong, well-managed 
immigration system. It 
can do so by continuing to 
attract high-skilled workers 
to support an innovative 
economy, while continu-
ing to reunite families and 
cement Canada’s reputation 
as a global leader in refugee 
protection.
With this in mind, the gov-
ernment has established a 

new multi-year immigration 
levels plan. This aims to 
build upon the current plan 
for 300,000 permanent resi-
dents in 2017 by increasing 
the number of new perma-
nent residents welcomed to 
Canada over a three-year 
period, beginning with an 
increase to 310,000 immi-
grants in 2018, 330,000 in 
2019 and 340,000 in 2020.
Each immigration class will 
see a steady increase over 
the three-year period. The 
majority of the increase will 
be in economic programs.
The adoption of a 
growth-oriented multi-year 
levels plan will help us to:
•  plan for the future and 
address the impact of our 
aging population,
•  support economic growth 
and innovation and address 
labour market needs, and
•  reinforce our global 
leadership on immigration 
and uphold our humanitari-
an commitments by offering 
protection to those in need.

Demographics
The aging of our population 
and a declining fertility rate 
will continue to have a sig-
nificant impact on our econ-
omy. In 1971, there were 

6.6 people of working age 
for each senior. By 2012, 
the worker-to-retiree ratio 
had dropped to 4.2 to 1, and 
projections put the ratio at 2 
to 1 by 2036, at which time 
five million Canadians are 
set to retire.
Immigration alone cannot 
solve this demographic 
challenge, but it can help, as 
we look to keep our econ-
omy growing and maintain 
our commitments for health 
care, public pensions and 
other social programs. In 
recent years, more than 80 
per cent of the immigrants 
we admit have been under 
45 years of age.

 Economic and labour
market needs
Immigration also helps to 
spur innovation domestical-
ly. In the economic class, 
immigrants are selected for 
their positive impact on our 
economy. Some already 
have a job in Canada. Oth-
ers are chosen because they 
have skills and education 
we need in our economy.
Immigrants also have a 
higher rate of entrepre-
neurship than their Cana-
dian-born counterparts. 
Beyond job creation, these 
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امور مھاجرتیۀکلی
استانی-کبک-فدرال

  
 

  

 

 
 

Thank you ماعتماد و حمایت شما سپاسگزاریاز Merci
təşəkkür شکراً  Gracias谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद

Immigration Canada Maria Cottone
 

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

 

Registered with Quebec Immigration
No. 11322 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبکو مشاور رسمی مھاجرت        
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Immigration

ورزشـــی... 
یادداشت های »شامپیون«!

از  تیز هــوش،  یوســف 
قدیمی ترین ایرانیان جامعه 
ایرانی مونتــرال، قهرمان 
پیشین تیم ملی پینگ پنگ،  
مربی فدراسیون پینگ پنگ 

 ،1963
ایران  تیم ملــی  قهرمان 
فنی مسابقات جهانی در انگلستان 1977میزمسابقات آسیایی درتهران 1974؛ مشاور سرپرســت کمیته فنی داوران تنیس روی خبرنگارکیهان ورزشی المپیک مونتریال 1976؛ خبرنگارکیهــان ورزشــی در کلکته 1976؛ در یوگسالوی 1965، چکســولواکی 1976؛ 

اعتراض بسکتبالیست 
مشهور دنیا به رئیس 

جمهور آمریکا
بدنبــال گفته های نژادپرســتانه 
رئیس جمهور آمریکا در مورد نژاد 
سیاه و واکنش بازیکنان فوتبالیست 
در هنگام اجرای سرود ملی آمریکا 

که اعتــراض خود را 
با زانــو زدن در زمین 

فوتبال بیان داشتند.
 KOBE آقــای 
 B R Y A N T
لیســت  بسکتبا
مشــهور دنیا در تیم 
در  کــه   LARERS
ســال 201۶ خود را 

بازنشسته نموده، در مراسم افتتاح 
کلوپ بســکتبال در شهر پاریس 
اظهار داشت: چنانچه رئیس جمهور 
 LAKERS آمریکا از اعضــاء تیم
برای حضور در کاخ سفید دعوت 
نماید، شرکت نخواهد نمود. بدنبال 
صحبت های آقای KOBE آقای  
STEPHEN CURRY سرپرست 

تیم ملی بسکتبال آمریکا نیز 
آمریکا  دعوت رئیس جمهور 
را برای حضور در کاخ سفید 

رد نمود.

پــاریس
بازی های املپیک 

2024
پس از ســاله های 
انتظــار  طوالنــی 
مقامــات ورزشــی 
بین  کمیته  فرانسه 
المللــی المپیک با 
از  نفر  حضــور ۸4 
ورزشی،  مسئولین 
بــرای  را  پاریــس 
المپیک  برگــزاری 
ســال 2024 انتخاب نمود و این 
موفقیت را به آقای امانوئل ماکرون 
  EMMANUEL MACRON

پرزیدنت فرانسه اطالع داد.
بازیهای المپیــک از دوم ماه اوت 
2024 در شــهر پاریــس برگذار 
خواهد شــد و از هم اکنون شهر 
پاریس محل برگزاری المپیک را 

با نصــب ۵ حلقه رنگین المپیک 
روشن نموده است.

آقای THOMAS BACH رئیس 
المپیک  المللــی  بین  کمیته 
هنگام اعــالم تصمیم کمیته 
 PIERRE اشاره نمود که آقای
اولیــن   DE COUBERTIN
شــخصیت ورزشی بوده که در 
سال 1۸94 مجددا بازی های 

المپیک را بوجــود آورد و اولین 
بازی ها بصورت جدید در ســال 
1۸9۶ در شهر آتن برگذار گردید.

کمیته المپیک فرانسه برای شروع 
فعالیــت های خود جهــت آماده 
ســازی محل المپیک مبلغ 1/7 
بیلیون دالر کمک دریافت نموده 
و امیدوار است دولت کمک های 
الزم را بــرای تکمیــل این پروژه 

بزرگ بعمل آورد.

 

املپیک 201۸
شرکت اسکی بازان 

کانادائی 
 DAVID MIROTA آقــای
اسکی  فدراســیون  سرپرســت 
کانادا اظهار داشت که در بازیهای 
المپیک سال 201۸ پیونگ چانگ 

pyeongchang کره جنوبی، تعداد 
30 نفر از اســکی بازان کانادائی 
در سه رشــته اسکی کوهستانی، 
اسکی اکروباتیک و اسکی تپه های 

ناهموار شرکت خواهند نمود.
انتخاب شرکت کنندگان که شامل 
خانم ها و آقایان اسکی باز خواهد 
بود، تا تاریخ 23 ژانویه سال 201۸ 
انجام می گیرد و تمرینات نهائی 
آنان قبل از حضور در المپیک 
زمستانی در ماه نوامبر سال 
201۸ در شهر میالن ایتالیا 

صورت خواهد گرفت.
از هم اکنــون حضور 3 نفر 
اسکی باز معروف کانادایی که 
در دوره هــای قبل باالترین 
امتیاز را داشــته اند، قطعی 

است. 

نفر  ایــن 3  نام 
اســکی باز به قرار ریر 

است:  آقایان 
ANDI NAUDE 
, JUSTINE DU-
FOUR , MIKAEL 
KINGSBURY 

 

هاکی بانوان 
زیر 1۸ سال

 DANIEL آقــای 
مربی   CONTINELLI

باتجربه هاکــی بانوان 
زیر 1۸ سال اظهار داشت 
که تیم هاکی کبک با در 

اختیار داشتن دو نفر از 
بهترین بازیکنان خانم 
 G E N E V I E V E
LAMOUREUX  و 
 FLORENCE خانم 
از   LESSARD
برای  باالئی  شــانس 
بدســت آوردن مدال 
طــالی ایــن دوره از 

مسابقات برخوردار هستند.
تیم کبک عالوه بر بازیکنان خوب 
در خــط حملــه از 7 نفر بازیکن 
دفاعی و 2 نفر دروازه بان در رقابت 

های خود استفاده خواهد نمود.  
سرپرست تیم کبک امیدوار است 
که بــا بهره گیری از این بازیکنان  

تمریناتی را که در مقابل تیم های 
 MONTREAL و CARABINS
انجــام می دهنــد در مقابل تیم  
اونتاریو به پیروزی برســد و مدال 
طالی این مسابقات را نصیب خود 

بنمایند.

activities can also attract 
investment and trade ties to 
Canada, and help generate 
innovation domestically.
Provinces and territories 
are important partners in 
immigration, and they have 
their own programs to se-
lect economic immigrants. 
The Provincial Nominee 
Program has grown consid-
erably in recent years, and 
will grow further under the 
current plan as we work 
with provinces and terri-
tories to address regional 
labour market needs.
 Immigration reflects our
values
Immigration has made Can-
ada the nation it is today, 
one that’s diverse, pros-
perous and welcoming to 
those in need. In any given 
year, we bring in immi-
grants from upwards of 190 
different countries. While 
this creates important link-
ages in a global economy, 
it also adds enormously to 
the richness of our society. 
Canadians take pride in the 
fact that our country is di-
verse and open to all, which 
in turn helps us to attract 
the best and the brightest.
We also recognize the 
importance of reuniting 
families, and the levels plan 
ensures we can address 
backlogs and bring in fami-
ly members more quickly in 
a number of categories.
Integration

Immigration only works 
for Canada if we can help 
ensure that immigrants 
integrate and contribute to 
our economy and our com-
munities.
Canada is unique among 
immigrant-receiving 
countries in placing great 
emphasis on providing as-
sistance to recently arrived 
immigrants to weather their 
migration transition period. 
Settlement services, such as 
language training, employ-
ment services and newcom-
er orientation are linked to 
immigrant success.
In 2016-17, more than 
412,000 permanent res-
idents accessed at least 
one settlement service in 
Canada. When surveyed, 
91 percent of Settlement 
Program clients report-
ed being able to make 
informed decisions on a 
wide variety of subjects, 
including education, health 
care and housing. And 87 
percent of clients who were 
in Canada for one year or 
more reported being able to 
use an official language to 
function and participate in 
Canadian society.
Growing Canada’s Future
The Government of Canada 
is committed to an immigra-
tion system that strengthens 
the Canadian middle class 
through economic growth, 
supports diversity and helps 
build dynamic and inclu-
sive communities, while 

maintaining border secu-
rity, and to preserving the 
health, safety and security 
of Canadians.
Our immigration system 
has made Canada the 
nation it is today – one 
that is diverse, prosperous 
and welcoming to those in 
need. Demographics and 
diverse labour market needs 
drive Canada’s demand for 
immigration, but it is our 
commitment to integration 
and to helping those in need 
that sets us apart.
Immigration will continue 
to play a crucial role in 
keeping our country at the 
forefront of the global econ-
omy. Thanks to immigra-
tion, Canada is in a better 
position than other coun-
tries, like our G7 counter-
parts, to face future labour 
force challenges arising 
from our aging population.
For more information on 
any aspects of immigration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

ترجمه فارسی مقاالت را در وبسایت 
ما بخوانید

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

کمپین کرمانشاه
عالقه مندان به کمک وهمکاری می 
توانند توسط شبکه های اجتماعی و 
یا شماره تلفن درج شده در پایین 
با ما تماس حاصل نمایند ویا کمک 
های مالی خود را به حســاب داده 

شده واریز نمایند.
فیس بوک:

https://www.facebook.com/
groups/346125495473399/

تلگرام:
https://t.me/joinchat/C3N0l-
RI2kZnQYgSOddK56g

تلفن:

514-947-7449: Majid Javan
514-696-5305: Nadia Kordi

شماره حساب بانکی:
bank laurentienne
Maison Culturelle De Iran
Succuresale 031
49061-002
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رامین عباسى
        نامى آشنا 

       و مورد اطمینان:   
        در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 
اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 

• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 
• براى دریافت بهترین نرخ بهره

             و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
www.ileperrottoyota.com

ـــــ
اخذ وام بانكى 

با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى 

     دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ــــــــ

تغییرات هورمونی در مردان؛
اگر فکر می کنید تغییرات هورمونی 
تنها برای زنان رخ می دهند، بهتر 
اســت دوباره فکر کنید. اصطالح 
یائسگی به طور معمول برای زنان 
استفاده می شود، اما با افزایش سن 
تغییرات هورمونی در مردان نیز رخ 

می دهند.
فرآینــدی که بــه نــام آندروپوز 
)یائسگی مردانه( شناخته می شود، 
از دهه چهارم زندگی مردان آغاز 
می شــود. این فرآیند تدریجی به 
ناباروری در مردان منجر نمی شود. 
با این وجــود، افت تولید هورمون 
تستوسترون ایجاد تغییر در اندام 
های جنســی و میل جنسی را به 

همراه دارد.
•

 تغییر هورمونی در مردان 
چگونه است؟

پیش از بلوغ، سطح تستوسترون در 
مردان به طور معمول پایین است. 
با آغاز بلوغ، ســطح این هورمون 
روند افزایشی را آغاز می کند و طی 
بلوغ جنسی به این روند ادامه می 
دهد. تستوســترون رشد عملکرد 
جنسی، توده عضالنی، موی بدن و 

همچنین صدا را کنترل می کند.
• 

تغییرات سطح تستوسترون  
با افزایش سن مردان، تغییر قابل 
توجهی در توانایی بدن آنها برای 
تولید DHEA، تستوســترون، و 
همچنین آندروژن های دیگر رخ 

می دهد. 
این شــرایط به کاهش ســطوح 
تستوســترون از 40 ســالگی به 
بعد منجر می شود. تستوسترون 
مهم تریــن هورمــون در ظرفیت 
جنسی مردان محسوب می شود، 
از ایــن رو کاهش ســطح آن با 
افزایش ســن اثر منفی بر فعالیت 

جنسی آنها دارد.
•

محدوده عادی سطح 
تستوسترون  

بــه طــور میانگیــن، ســطوح 
تستوسترون در محدوده بین 2.7 
و 17.3 نانوگرم در میلی لیتر برای 
مردان بزرگسال در بازه سنی 20 
تا 49 سال، و 2.1 تا 7.۶ نانوگرم 
در میلی لیتر برای مردان بزرگسال 

۵0 ساله یا پیرتر قرار دارد. 
اما جدا از سن، عوامل دیگری مانند 
چاقی، دیابت، عفونت های شدید، 

بیمــاری های کلیــوی و کبدی، 
اختالالت هورمونی دیگر، و اثرات 
جانبی برخی داروها نیز می توانند 
سطح کم تستوسترون را موجب 

شوند.
• 

تغییرات تعادل تستوسترون/
استروژن  

تستوسترون/اســتروژن  تعــادل 
)T/E( از اهمیــت ویــژه ای در 
سالمت هورمونی مردان برخوردار 
اســت. برای مردی سالم، نسبت 
T/E بــاال خواهــد بــود. اگرچه 
تسوسترون هورمونی مردانه است، 
مقادیــر اندکی اســتروژن نیز در 
مردان از تستوســترون تولید می 
شود. با افزایش سن و در همراهی 
 T:E با تغییرات هورمونی، نسبت

در مردان کاهش می یابد. 
آنزیم آروماتاز، بیشتر در سلول های 
چربی وجود دارد، تستوسترون را 

به استروژن تبدیل می کند. 
با افزایش ســن مــردان، فعالیت 
آروماتاز افزایش می یابد و از این رو 
بیشتر مردان توده عضالنی خود را 
از دست داده و شاهد افزایش توده 

چربی بدن خود می شوند.
•

 با تغییرات هورمونی چه اتفاقی 
برای مردان رخ می دهد؟

میل جنسی کم  
از آنجایی که هورمون تستوسترون 
مسئولیت حفظ فعالیت جنسی را 
بر عهده دارد، مردانی که آندروپاز 
را تجربه می کنند با کاهش میل 

جنسی مواجه می شوند.
افسردگی  

تعداد زیادی از مــردان مبتال به 
آندروپاز پیش از این که ســطوح 
تستوسترون بدن خود را بررسی 
کنند به روانپزشــک مراجعه می 
کنند. از آنجایی که تستوسترون 
در تنظیــم خلق و خو نقش دارد، 
کاهــش آن در مــردان مبتال به 
آندروپاز می تواند به افســردگی 

منجر شود.
انــرژی کم  

تستوسترون نقشــی کلیدی در 
سطوح انرژی مردان بازی می کند. 
به همین دلیل، تغییرات هورمونی 
در مردان طــی آندروپاز، از جمله 
سطوح کاهش یافته تستوسترون، 
به افت ســطوح انرژی منجر می 
شود. از نشانه های انرژی کم می 

توان به خوابیدن سریع پس از یک 
وعده غذایی اشاره کرد.

بی خــوابی  
اگر فکر می کنید انرژی کم همواره 
به خواب زیاد منجر می شود، بهتر 
اســت در این زمینه تجدید نظر 
کنید. سطوح پایین تستوسترون 
در مردان مبتال بــه آندروپاز می 
تواند موجب انرژی کم و بی خوابی 
شود. یکی از وظایف تستوسترون 
در مردان تنظیم خواب است. از این 
رو، مردانی که آندروپاز را تجربه می 
کنند و ســطوح تستوسترون آنها 
افت کرده، ممکن است با اختالالت 

خواب و بی خوابی مواجه شوند.
پــوکی  استخوان  

از آنجایــی که تستوســترون در 
حفظ تراکم استخوانی نقش دارد، 
آندروپاز می تواند به شکل گیری 
منجر  هایی شکننده تر  استخوان 
شده و خطر ابتال به پوکی استخوان 
یابد. مطالعات بســیاری  افزایش 
پیوند مستقیم بین سطوح پایین 
تستوسترون و پوکی استخوان را 

نشان داده اند.
انبــاشت چربی شکم  

مطالعات نشان داده اند که سطوح 
پایین تستوسترون و چربی شکم با 
یکدیگر پیوند خورده اند. زمانی که 
سطح تستوسترون باال است، تجمع 
چربی شــکمی کم اســت. با این 
وجود، به دلیل تغییرات هورمونی 
در مــردان طی آندروپــاز، چربی 
بیشــتری در ناحیه شکم انباشته 
می شــود. چربی شــکم فضای 
بیشتری را برای تولید هرچه بیشتر 
آنزیم آروماتاز فراهم می کند، که 
تستوسترون را به استروژن تبدیل 
می کند. تغییر هرچه بیشــتر در 
تعادل تستوسترون/استروژن سطح 
تستوســترون را کاهش می دهد 
و به انباشت چربی شکمی بیشتر 

منجر می شود.

عالئــم بیشتر  
جدا از نشــانه های باال در زمینه 
تغییرات هورمونــی در مردان، از 
دیگر عالئم می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- بزرگ شدن پستان ها

- کاهش اعتماد به نفس و انگیزه
- حافظه و مترکز ضعیف

- ناتوانی در نعوظ
- ناآرامی و حتریک پذیری

نشانه ها و مدیریت

سالمت...

- خستگی و کاهش استقامت
- کاهش اندازه و قدرت عضله

- شمارش کم اسپرم
- کاهش گلبول های قرمز خون

•
چگونگی رسیدگی به تغییرات 

هورمونی در مردان
کاهش ســطح تستوســترون با 
افزایش سن اجتناب ناپذیر است. 
با این وجود، اگــر اختالل جدی 
در زندگــی خــود را تجربه می 
کنید، مراجعه به پزشک و دریافت 
مشاوره و توصیه های درمانی ایده 
خوبی است. پزشک برای بررسی 
سطوح تستوسترون آزمایش خون 

را تجویز می کند.
• 

تغییرات سبک زندگی  
مدیریــت عالئم ســطوح پایین 
تستوسترون تا حد زیادی با دنبال 
کردن یک ســبک زندگی سالم 

امکان پذیر است. 
بر همین اساس، موارد زیر را می 

توانید مد نظر قرار دهید:
- ورزش منظم

-  رژیم غذایی سالم
-  مدیریت استرس

-  خواب کافی
این تغییرات سبک زندگی سالم 
بــرای همه مردان مفید اســت و 
افرادی که آنهــا را انجام داده اند 
بهبود کلی شرایط سالمت خود را 

گزارش کرده اند.
• 

دارو و درمان  
افزون بر تغییرات ســبک زندگی، 
اگر به افســردگی مبتال هستید، 
پزشک شــما ممکن است برخی 
داروها و درمان های ضد افسردگی 

را تجویز کند.
برای افرادی که در پی درمان های 
پزشکی برای تغییرات هورمونی در 
مردان هستند، پزشک ممکن است 
 )HRT( درمان جایگزینی هورمون
را پیشنهاد دهد. با این وجود، این 
گزینه همچنــان موضوعی بحث 
برانگیز محسوب می شود، زیرا در 
صورت ابتال به سرطان پروستات 
ممکن اســت موجب رشد سلول 

های سرطانی شود.
)نیو هلث ادوایزر(

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه منتشر می شود

راهنمای مشاغل ایرانیان  مونتریال

since 
1993

Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296) 

www.skylawn.net

با ضمانت بهترین
    قیمت ها برای ایران 

    و از ایران 
    به متامی نقاط جهان

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 
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1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@architas.ca 

Farzin Asgari, Architect, OAQ
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Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

-----------------------

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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   E

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 
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)

$950
اسپشیا ل 

از مونترال به تهران از

از تهران به مونترال از

تور کوبا،مکریک ،دومینیکن 
انواع بیمه مسافرتی 
ویــزا دبی  

$720
آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 

آیا در جستجوی کار هستید؟ 
NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه

Hampstead, Montreal-West
زندگی می کنید: 

مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  

• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com


