
___________
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(

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 رسمی  یکتا
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

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 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

<< pgs. 2

صرافی  نِت
سرعت، دقت،  اعتماد

بدون کارمزد

1358

آرزو گتمیری

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

       از مونترال به تهران از

950
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پیش شرط رهایی مردم ایران 
در گرو سرنگونی این حکومت 
جابر و تبهکار است. 

حکومت پس از چهار دهه 
هنوز با جامعه در ده ها جبهه 
و در صدها سنگر 
در حال جنگ است...

چالش عقل و علم 
و عرف جامعه 
 ایران و جهان

            دخیل بستن 
به امامزادۀ رفراندوم !

 ص: 2

pg. 6

pg. 10

pg. 7

جمهوری اسالمی در آستانه 
چهلمین سالگردش در کام 
بحرانی بی سابقه 
فرو می رود...
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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

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com
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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

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره و ارزیابی رایگان 
       به صورت تلفنی و حضوری

•   خدمات ۱۰۰ ٪ 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

ریـاض حق 

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های فارسی، انگلیسی، 

اردو  و پنجابی 

 Faster

Refund

through

  EFile

 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 
 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 

 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 
        افراد، شرکت ها و پیشه ها 

 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های 
         دولتی استفاده می کنند 

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
(Metro: De L'eglise)
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

�������������

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

• Starting a business in French: in class/ 1 day per week
Sunday, February 25 or Monday, February 26 or Saturday, March 10

• Starting a business in English: online/ 9 hours per week
Monday, 26 March

• Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 30 March
• French course given by Université du Québec (all levels)__________________________________

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!

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737

مشاور  فروش اتومبیل های نو و دوست دوم 

Homan Shab Boooi
Conseiller en vente

véhicules d’occassions & neuf
2000 Boul. Chomedey, 

Laval, Québec, H7T 2W3
T 450.686.2710 Ext.: 3217

homan.booei@lexuslaval.ca
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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

no.  1358
Vol. 25,  Feb.  15,  2018

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
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

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

7
انقالب ۵۷؛ ... 

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 }<< ادامه در صفحه: 33{

چالش عقل و علم و عرف 
جامعه  ایران و جهان

مجید محمدی
۲۲/بهمــن- انقــاب ۵۷ و نظام 
سیاســی برآمــده از آن در آســتانه 
ورود به چهل سالگی خود هستند. 
جمهــوری اســامی دیگــر باید از 
دوران کودکــی و نوجوانی و جوانی 
عبور کرده و به ســن بلوغ رســیده 
باشــد. دیگــر نمی تــوان وضعیت 
امروز را به رژیم های قاجار و پهلوی 
نســبت داد و بــا عنــوان انقابــی 
بودن از مسئولیت گریخت. اتفاقا 
دســتگاه تبلیغاتی رژیم در بافت و 
سیاق اعتراضات دی ماه و اعتراض 
به حجاب اجبــاری، در بهمن ۹۶ 
مدام به ارائه ی دستاوردهای نظام 
مشغول بوده است. خاصه ی این 
دســتاوردها چالش عقــل و علم و 
عرف جامعــه ی ایــران و جامعه ی 

جهانی است.
مهم ترین دســتاوردهای تاسیس 
حکومــت جمهــوری اســامی در 
چهــار دهــه ی اخیر شــکل گیری 
حکومتــی همیشــه یاغــی )تحت 
عنوان فریــب آمیــز »انقابی«(، 
تبدیل کشور به کشوری غیر عادی 
در جامعه ی جهانی و تبدیل جامعه 
بــه جامعــه ای آشــفته، نابهنجــار 
و آشــوب زده بــوده اســت. هیــچ 
جامعه ای هرچند با نهادهای مدنی 
و ســنت های قدرتمنــد نمی تواند 
در طــی چهــار دهه با وجــود یک 
حکومــت یاغــی )منکــر و نقــض 
کننده ی همه ی قوانین بین المللی 
و قوانیــن خودســاخته ی داخلی( 
به صورت جامعه ای با سروسامان 
باقی بماند، چه برســد بــه این که 
نهاد هــای مدنی و ســنت ها نیز به 
هنگام شــکل گیری این حکومت 

ضعیف و پا در هوا بوده باشند.
ماشــین قدرتمند حکومت )با در 
اختیار داشــتن درآمدهای نفتی و 
معادن و جنگل ها و دیوانســاالری 
اداری و نظامــی و دینی( این توهم 
را بــرای مقامــات ایجــاد کــرد که 
می توانند جامعــه را به هر طریقی 
که مــی خواهند دســتکاری کنند 
و انســان طــراز مکتــب را در یــک 
خــط تولید مونتاژ کنند اما جامعه 
مقاومت کرد و نتیجه شد آشفتگی 
و آشوب زدگی و نابهنجاری هرچه 
بیشــتر. حکومت دینی نه تنها در 
عرصه های بین المللــی و داخلی با 
نقض هر گونه مقــرارت و روال ها و 

تنــش زایی و مداخلــه ی نظامی و 
سرکوب یاغی بوده بلکه برای توجیه 
این وضعیت تاش کرده روال ها و 
روندهای جامعه و نهادهای دولتی 
را نیــز هر چه می توانــد برهم زده 
و در نتیجــه غیر عادی ســازد. کار 
نهادهای انقابی که دســت باالتر 
را در رتــق و فتــق امور داشــته اند 
نهادینه کردن بی سروسامانی بوده 

است.
حکومت پس از چهار دهه هنوز با 
جامعه در ده هــا جبهه و در صدها 

سنگر در حال جنگ است: 
درویشان، مسیحیان تبشیری، اهل 
سنت، همجنسگرایان، نویسندگان 
و هنرمندان غیر رانت خوار و حتی 
بخشی از رانت خواران آنها، جوانان، 
دختران و زنان، اقلیت های قومی، 
کارگران، دانشجویان و ده ها گروه 

و قشر دیگر. 
در هریــک از ایــن جبهه هــا هــم 
جــدال  موضوعــی  ســنگر  ده هــا 
وجــود دارد، مثل مبارزه ی زنان با 
حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی، 
تبعیض جنسیتی، و قوانین تبعیض 
آمیز خانــواده. نتیجه ی این جنگ 
ده ها-جبهه ای و صدها ســنگری 
فرســایش جامعه و بر هم ریختگی 

هرچه بیشتر شرایط بوده است.
جامعــه ی ایــران در این چهار دهه 
مثل همه ی جوامع تغییر یافته، اما 
تغییرات آن در شرایط یک جامعه ی 

عادی صورت نگرفته است. 
جامعــه ی عادی جامعه ی ســاکن 
و غیــر متحول نیســت. جامعه ی 
عادی تغییــر می کند اما تغییر آن 
هــم روال هــای عــادی از مجرای 
اعتراضــات غیــر خشــونت آمیز و 
محافظت شده از سوی حکومت، 
طرف هــای  میــان  گفت وگــوی 
درگیــر، کارزارهای اطاع رســانی 
و قانون گــذاری، نهادهــای مدنی 
)صنفــی، حرفــه ای، کارکــردی و 
قشــری(، انتخابات و رســانه های 
آزاد، و سیاســتگزاری جمعی دارد. 
نه تنها در ایــران نهادی برای حل 
منازعات وجود ندارد بلکه حکومت 
خــود مایــه ی افزایــش منازعــات 

بی دلیل و بی پایه بوده است.

روابط خارجی غیر عادی
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      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 

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

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

شعر و ترانه...

}<< ادامه در صفحه: 13{

تا شهر ماست دست چنین بی مرام ها
رسوایی است و طشت و سقوط است و بام ها

ارزش فقط سیاهی پیشانی و ریا
طول سجود و ورد و قعود و قیام ها

آمار رفتن سفر کربال، نجف
چون فرفره مشرف بیت الحرام ها

دیگ پلو خورشت و شله زرد، رابراه
در روزهای قتل و عزا بارعام ها

آنهم چگونه، خلق گرسنه به پشت در
داخل به دور سفره علیه السالم ها

در دزدی و فساد دو دست است باز باز
در راه اختالس بلند است گام ها

هر روز می رسد خبر از دزدی دگر
هر روز دانه های جدید است و دام ها

دانی بزرگتر ز خداوندگار چیست
جیب گشاد جمله ی واالمقام ها

ناموس خلق رفته به باد از فشار فقر
او گیر مو و روسری خوش خرام ها

انواع حرمت است که فتوا دهد ولی
انباشته شکمبه ی خود از حرام ها

بسیار گفته اند و نوشتند: می حرام
از خون خلق جینگ به جینگ است جام ها

حتا خدا نشسته و انگشت بر لب است
از حقه های شرعی نائب امام ها

این مردم پیاده چهل سال له شدند
در زیر سم فوج سواره نظام ها
هر باد ناموافق و فریاد اعتراض

زندان، شکنجه، حصر، کتک، اتهام ها
این دستهای خالی ما مشت می شود

روزی که گل کند شرر انتقام ها
هالو، به جای طنز در آن روز هی بخوان

اشعار تیز و تند از عالی پیام ها
محمدرضا عالی پیام )هالو(

دخیل بستن به امامزاده رفراندوم!
شهباز خنعی )مونتریال(
Shahbaznakhai8@gmail.com

۲۵ بهمــن -بند نــاف حکومت 
اهریمنی آخوندی را یک رفراندوم 
بریــد.  مامایــی کــه ایــن نــوزاد 
عجیــب الخلقه را زایاند و به جان 
مــردم ایــران انداخــت رفراندوم 
1۲ فروردیــن 13۵8 بــود.  در آن 

رفرانــدوم خدعه آمیز از مردم ســاده دل 
پرســیده شــد »جمهوری اســامی آری 
یــا نــه؟« بــدون آن که درمــورد ماهیت 
جمهوری اســامی توضیحی داده شــود 
یا روشن باشد که اگر مردم »نه« بگویند 

تکلیف چه خواهد بود!
ده سال بعد، پس از مرگ خمینی و تبانی 
خبرگان به سرکردگی هاشمی رفسنجانی 
برای رهبری سید علی خامنه 
ای، رفرانــدوم دیگــری برگزار 
شــد کــه حلقــه اســارت را به 
گردن مــردم نگونبخت تنگ 
تــر از پیش کــرد.  حاصل این 
رفرانــدوم هــم تبدیــل والیت 
فقیه به »والیت مطلقه فقیه« و بازبینی 
اصل 110 قانون اساســی بــود که در آن 
بــرای رهبر اختیاراتی فراتــر از اختیارات 

خداوند متعال قائل شده بود! 
 1380 دهــه  هــای  ســال  اوایــل  در 
هنگامی  خورشیدی، 
که حکومت آخوندی 
کــرده  خــود  براثــر 
های بــی تدبیر و اوج 
گرفتن مخالفت های 
جناحی در جستجوی 
مفــری بــرای  گریــز 
بود، جمعی از اصاح 
و  داخــل  طلبــان 
خــارج گردآمدند و در 
کارزاری  چهارچــوب 
آوری  جمــع  بــرای 
یــک میلیــون امضاء 

خواستار برگزاری یک رفراندوم با نظارت 
ســازمان ملــل شــدند.  از آنجــا کــه دم 

خــروس امنیت خانــه ولی فقیــه در این 
درخواســت پیدا بود، بــا مخالفت هایی 
که ابراز شد، یخ برگزاری رفراندوم کذایی 
نگرفــت و درحالــی که شــمار امضاهای 
جمع آوری شده حتی به ۵0 هزار، یعنی ۵ 
درصد هدف تعیین شده هم نرسیده بود، 

بساطش برچیده شد! 
هفته گذشته شیخ حسن روحانی، ملقب 
به روباه بنفش، در سخنرانی سالگرد ۲۲ 
بهمــن )نقل به مضمون( گفت که برای 
حــل اختاف هــای میان جنــاح ها می 
توان با توســل به اصل ۵۹ قانون اساسی 
رفرانــدوم برگــزار کــرد.  اصــل ۵۹ قانون 

اساسی می گوید: 
»در مســائل بســیار مهــم اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ممکن 
اســت ِاعمال قوه مقننه از راه همه پرسی 
و مراجعه مســتقیم بــه آراء مردم صورت 
گیرد.  درخواست مراجعه به آراء عمومی 
باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان 
مجلــس برســد«!  تا همین 
جــای کار آشــکار اســت که 
رفرانــدوم مــورد نظر شــیخ 
حسن از چه قماشی می تواند 
باشد.  رفراندومی که برگزاری 
آن منوط به تصویب دوسوم 

نمایندگانی باشد که التزام عملی شان به 
والیــت مطلقه فقیه به تصویب شــورای 
نگهبان منصوب ولی فقیه رســیده، بی 
گمان نمــی توانــد دردی از دردهای بی 
درمان مــردم –حتی درحد رفع اختاف 
جنــاح هــا – را درمان کنــد.  به عاوه، 
این همه ماجرا نیســت.  بــرای برگزاری 
رفرانــدوم توجــه بــه اصــل 1۷۷ قانون 
اساسی نیز الزامی است.  بنابر اصل 1۷۷: 
»رهبر جمهوری اسامی پس از مشورت 
با مجمع تشــخیص مصلحت نظام طی 
حکمی خطاب به رییس جمهوری موارد 
اصــاح قانون اساســی را پیشــنهاد می 

کند«!  ماجرا هنوز تمام نشده است: 
طبــق قانون و تفســیر شــورای نگهبان 
»تقاضای برگــزاری رفرانــدوم تقنینی از 
ســوی مجلــس باید به تصویب شــورای 
نگهبان )منصوب رهبر( برســد.  به این 
ترتیب، روشن و آشکار است که پیشنهاد 
شیخ حسن برای رفراندوم چیزی جز یک 

خدعه فریبکارانه نیست!
یک روز پس از پیشنهاد شیخ حسن، 1۵ 
چهره سیاسی، فرهنگی و حقوقی داخل 
و خــارج ایــران ) چهره هایی خوشــنام 
و کمتــر خوشــنام که وجه مشترکشــان 
گرایــش کــم وبیش بــه اصــاح طلبی 
است( با انتشار بیانیه مشترکی »خواستار 
برگــزاری رفرانــدوم در ایــران، زیرنظــر 
سازمان ملل متحد برای تعیین سرنوشت 
حکومت و عبــور از بحــران های کنونی 

کشور شدند«.  
امضاء کنندگان این بیانیه تأکید کرده اند 
کــه »تجربه های 4 دهه گذشــته حاکی 
از اصــاح ناپذیــر بودن نظــام جمهوری 

پیش شرط رهایی مردم ایران 
در گرو سرنگونی این حکومت 

جابر و تبهکار است. 
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

نظرسنجی: پیشرفت »ائتالف آینده کبک« 
و درجا زدن حزب کبکی ها

بنابر یک نظر ســنجی انجام شده 
توســط موسســه »ایپســوس«، 
حــزب »ائتــاف آینــده کبــک« 
)CAQ( در مقایسه با نظر سنجی 
پیشــین در اواخر اکتبر گذشته، ۶ 
درصد پیشــرفت کــرده و از ۲8 به 
34 درصــد تمایــل رأی دهندگان 
دست یافته اســت.  حزب لیبرال 
حاکم با از دست دادن ۲ درصد به 
30 درصد پس رفته و حزب کبکی 
هــا )PQ( با کســب ۲3 درصد از 

تمایــل رأی دهنــدگان  به جایگاه 
ســوم دســت یافته اســت.  حزب 
کبک ســولیدر )QS( نیز 8 درصد 
از آراء را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. سباســتین دالیر، معاون 
امور عمومی موسسه »ایپسوس« 
مــی گویــد: »در پاییز بــه نظر می 
آمد که ستاره حزب »ائتاف آینده 
کبــک« رو به درخشــش بیشــتر 
است.  اکنون این امر تحقق یافته 
و بــه نظر می آید کــه این حزب در 

ماه های آینده در وضعیت خوبی 
قــرار خواهــد داشــت.  بایــد دید 
آیا ایــن روند ادامه یــا کاهش می 
یابــد«.  با نتیجه  به دســت آمده 
از این نظرسنجی، حزب »ائتاف 
آینــده کبــک« در انتخابات آینده 
در وضعیــت »اکثریتــی« خواهد 
بود.  شمار آرای این حزب درمیان 
فرانســوی زبان ها بــه 40 درصد 
می رســد درحالی کــه حزب های 
کبکی هــا و لیبرال بــه ترتیب ۲۹ 
و 18 درصــد را دارا هســتند.  دو 
هفته پیش نیز نظرسنجی موسسه 
»لــژه« میــزان آرای ائتاف آینده 
کبــک را 3۹، حزب لیبرال را ۲8 و 
حزب کبکی ها را ۲0 درصد اعام 
کــرده بــود.  )تلخیــص از الپرس 

مونتریال، ۶ فوریه ۲018(.

استخدام کارشناس برای جلوگیری از فرار مالیاتی
اداره مالیــات کبک درنظر دارد به 
منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و 
وصول ۷00 میلیــون دالر مالیات 
بیشتر با استخدام ۷۵ کارشناس، 
گروهی متخصص برای جلوگیری 
از گریز به بهشت های مالیاتی و نیز 
عدم پرداخت مالیات توسط کسب 
و کارهــای آناین به وجــود آورد.  
ژنویو لوریه، ســخنگوی »مالیات 
کبک«می گوید: »ما استخدام این 

گروه متخصص مالیاتی بین المللی 
را آغاز کرده ایم.  عدم درآمد ناشی 
از گریــز مالیاتی در کبک درســال 
گذشــته ۷00 میلیون دالر برآورد 

شــده بود و امید براین است که با 
این اقدام بخشی از این رقم وصول 
شــود.  بنابر اعــام وزارت اقتصاد 
کســب و کارهــای آناین بــا عدم 
پرداخت مالیــات در کبک موجب 
می شــوند دولت این اســتان ۲۷0 
میلیون دالر مالیات ازدست بدهد.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، ۶ 

فوریه ۲018(.

بحران در عرصه خدمات پرستاری
درحالی که جامعه پرســتاری به 
دلیل ازدیاد حجــم کار با بحران 
مواجه است و یک پرستار به خاطر 
عدم پذیرش ســاعات کار اضافی 
اجباری از کار معلق شده، گائتان 
بارت، وزیر بهداشــت و سامت 
مــی گوید که برای تنظیم مجدد 
ساعات کار و استخدام پرستاران 
جدید آمادگی دارد.  نانسی بدار، 
رییس »فدراســیون کارشناسان 
حرفه ای سامت کبک« پس از 
دیدار با وزیر بهداشت و سامت 

گفــت: »در این دیدار وزیر وعده 
داد که ســاعات کار پرســتاران را 
بازبینی نموده وترتیبی داده شود 
کــه این امر با نیازهــای بیماران 
تناسب داشــته باشد«.  پیش از 
این دیدار، وزیــر اعام کرده بود 
که خواهان »بهبــود« وضعیت 
پرســتاران اســت و برای این کار 
اقدام به استخدام پرستاران جدید 
خواهد کرد.  )تلخیص از ژورنال 

دو مونتریال، ۷ فوریه ۲018(.

قوانین جدید وام مسکن، عامل گرایش 
متقاضیان به وام دهندگان غیر بانکی

تورنتو-   کارگزاران وام 
مســکن مــی گویند که 
متقاضیــان وام به دلیل 
واجد شرایط تشخیص 
ســوی  از  نشــدن  داده 
بانک ها، به وام دهندگان 
روآورده  بانکــی  غیــر 
کانــادا  دولــت  انــد... 
گیرندگانــی  وام  بــرای 
که به وام بیمه شده نیاز 

ندارند تست استرس تعیین کرده 
اســت.  در نتیجــه وام دهنــدگان 
غیر بانکی که با نام »وام دهندگان 
جایگزین« نیز شناخته می شوند، 
شــاهد رونــق کســب و کارشــان 

هســتند زیرا کارگزاران بسیاری از 
مشتریان خود را به این موسسات 
مالی معرفی می کنند.  موسساتی 
که مشــمول مقررات تعیین شده 
از ســوی مقامات تصمیم گیرنده 

دولتی نیستند... البته 
مشخص است که این 
گونــه موسســات وام 
را بــا نــرخ هــای بهره 
به مراتــب  باالتر ارائه 
می کنند.  متقاضیان 
بــرای  خانــه  خریــد 
دریافــت وام از بانــک 
های کانادایی بایستی 
بتواننــد ثابــت کننــد 
کــه درصورت افزایــش ۲ درصدی 
نرخ بهره از عهده پرداخت اقساط 
وام برخواهنــد آمــد.  )تلخیص از 
تارنمای ایــران جــوان، 10 فوریه 

.)۲018

تغییر بسته بندی مواد غذایی
بــا  ترودودرنظــردارد  دولــت 
بیماری هــای مزمن ناشــی از 
مــواد غذایــی ناســالم مبــارزه 
کند.  ژینــت پتی پا تیلور، وزیر 
بهداشــت و ســامت پیشنهاد 
کرده که در پیشانی بسته بندی 
مواد غذایی فرآوری شــده یک 

نماد ارزش غذایی قرارگیرد که 
بــه مصــرف کننــدگان درمورد 
میزان باالی چربی های اشباع 
شده، شکر و نمک هشدار داده 
شــود.  ایــن امــر شــامل مواد 
غذایی ای می شــود که در آنها 
بیــش از 1۵ درصــد مواد مضر 

وجــود دارد.  مصــرف زیاد این 
مواد عامل بیماری های قلبی 
– عروقی و بیماری های مزمن 
دیگر مانند سرطان و دیابت نوع 
۲ اســت.  )ژورنــال دو مترو، ۹ 

فوریه ۲018(.

حمایت از توافق مبادله آزاد بازرگانی 
)NAFTA/ALENA(

جاستین ترودو نخست 
وزیــر کانــادا در ســفر 
به ایــاالت متحــده از 
آمریکاییان خواست که 
با سیاست انزواطلبانه 
درمورد  ترامپ  دونالد 
آزاد  مبادلــه  توافــق 
مخالفــت  بازرگانــی 
کننــد.  او گفت عرصه 
بازرگانــی  مبــادالت 

ماننــد مســابقه هاکی نیســت که 
بتــوان نتیجه آن را به برد یا باخت 

محدود کرد. دونالــد ترامپ بارها 
تهدید کرده کــه توافق مبادله آزاد 

بازرگانی بین کشورهای 
مکزیک، کانادا و آمریکا 
را لغــو ونقــض می کند 
زیرا نظرش این است که 
این توافق به زیان ایاالت 
متحــده اســت و باعث 
ازدست رفتن میلیون ها 
شــغل در این کشور می 

شود.  

)ژورنال دومترو، 10 فوریه 
.)۲018

همايون شجريان به زودى در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 
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حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

تمایل مشروط کبک به کمک به دیگر رسانه های نوشتاری
در ماه دســامبر گذشــته، دولت 
کبــک وامی به مبلغ 10 میلیون 
دالر بــه گروه »کاپیتــال مدیا« 
)مالــک ۶ روزنامــه منطقه ای( 
مبلــغ ۵00  بــه  دیگــری  وام  و 
هــزار دالر بــه روزنامه مســتقل 

»لودووآر« پرداخت کرد.  

پــس از آن، دولــت کوییار اعام 
کرد که برای بررسی درخواست 
های دیگر رسانه های نوشتاری 
مانند ژورنال دو مونرال،  الپرس 
و گازت نیــز آمادگی دارد.  با این 
حال، شــرطی کــه دولت کبک 
برای این کار قائل شده این است 

کــه پرداخت کمک مالــی و وام 
اثر محســوس در وضعیت مالی 
موسسه متقاضی داشته باشد.  

)تلخیص از الپرس مونتریال، 
۲0 ژانویه ۲018(.

کمک دولت فدرال به صنایع کاغذسازی
جیــم کار، وزیــر منابــع طبیعی 
دولت فدرال گفت که دولت برای 
کمک به صنایع کاغذسازی جهت 
رویارویی بــا تعرفه گمرکی جدید 
آمریکا بــر واردات کاغــذ روزنامه 

که مــاه پیش اعام شــد آمادگی 
دارد.  او همچنیــن اعام کرد که 
از طریق ســازمان تجارت جهانی 

به مبارزه ای بی ســابقه علیه این 

تصمیم دولت آمریــکا که خاف 

آزاد  مبــادالت  توافــق  مقــررات 
بازرگانی اســت دست خواهد زد.  

او این اقدام آمریکا را حمایت گرانه 

و »نادرســت و غیرقابل توجیه« 
توصیف کرد.  

وزیر منابع طبیعی فدرال تصریح 
کرد کــه: »ما فکر مــی کنیم که 
در این مبارزه برنده خواهیم شــد 

ولــی تا آن زمان کار برای مجتمع 
های صنعتی و خانواده ها آســان 
نخواهد بــود«.  او اعام کرد که 

دولــت فــدرال آماده اســت که به 
صنایــع کاغذســازی کــه از اقدام 
آمریکا آسیب می بینند کمک کند.  

)تلخیــص از الپرس مونتریال، ۷ 
فوریه ۲018(.

REM: The Réseau express métropolitain: a planned rapid transit system

آغاز ساخت راه آهن شهری مونتریال بزرگ

صندوق پس انداز و سرمایه گذاری  
کبک )CDPQ( روز ســه شنبه 8 
فوریــه اعام کرد که اجرای برنامه 
ســاخت راه آهــن برقــی شــهری 
مونتریال از ماه آوریل سال جار آغاز 
می شــود و در سال ۲0۲1 به بهره 

برداری می  رسد.  
این راه آهن که بدون راننده خواهد 

بود، ساحل جنوبی مونتریال را از 
طریق پل شــامپلن به ایستگاه راه 
آهــن مرکزی متصل می کند و نیز 
جایگزین خــط آهــن دو مونتاین 
شــده و شاخه دیگری به آن افزوده 
می شــود که از مســیر بزرگراه 13 
بــه فرودگاه پی یر الیوت ترودو می 
رود و شــاخه دیگر آن نیز از طریق 

بزرگراه 40 به وســت ایلند متصل 
می گردد.  

ایــن برنامــه کــه هزینــه آن ۶.3 
میلیارد دالر برآورد شده قرار است 
دســتکم بخشــی از آن در ســال 
۲0۲1 آغــاز به کار کند.  ۶۵ درصد 
از موادی که در ســاخت آن به کار 
مــی رود از منابع محلی تأمین می 
گردد.  دولت هــای فدرال، کبک 
و شــهرداری مونتریال در سرمایه 
گــذاری آن مشــارکت دارند و باقی 
منابع مالــی الزم را »صندوق پس 
انــداز و ســرمایه گــذاری کبــک« 

تأمین می کند.  
این خط آهن »شبکه سریع السیر 
کانشهری« )REM( نامیده می 
شود.  )تلخیص از گازت مونتریال، 

8 فوریه ۲018(.  

Winter Olympics 2۰۱8 Canada at the
درخشش ورزشکاران کانادایی در بازی های 

المپیک زمستانی پیونگ چانگ کره
در بــازی های المپیک زمســتانی 
کــه از 8 فوریــه ۲018 در پیونــگ 
چانگ کره جنوبی برگزار می شود، 
ورزشــکاران کانادایی به موقعیت 
خوبی دســت یافته و ازنظر تعداد 
مدال و امتیازات کســب شــده تا 
روز ســه شــنبه 13 فوریــه در رده 
ســوم قرارگرفتــه انــد.  در رده اول 
نــروژ با 11 مــدال )3 طا، ۵ نقره 
و 3 برنــز( قــراردارد.  هلند در رده 

دوم اســت و 10 مــدال )4 طا، 4 
نقره و ۲ برنز( کســب کرده است.  
در رده سوم کانادا نیز مانند هلند 
10 مــدال  )3 طــا، 4 نقــره و 3 
برنــز( دارد ولــی به ایــن دلیل که 
شمار مدال های طایش از هلند 
کمتراست در رده سوم جای دارد.  
آلمــان بــا ۹ مــدال در رده چهارم 
اســت و آمریــکا با کســب ۶ مدال 
در رده پنجــم قــرار گرفته اســت.  

کره جنوبی که میزبان بازی های 
المپیک زمستانی است با ۲ مدال 
)طــا و برنز( در رده 1۲ جا گرفته 
اســت.  در پایین ترین رده جدول 
نیز قزاقستان با کسب یک مدال در 

رده 1۹ قرار دارد.  
)ژورنــال دو مونتریــال، 13 فوریه 

.)۲018

بتون بدون سیمان، واکسن برای حیوانات دستاورد پژوهش های دانشگاهی:
و موتور سبک تر برای هواپیما

پژوهشگران دانشگاه های کبک 
برای تبدیل پژوهش های خود 
به نتایج کاربردی مشــخص با 

صنایع همکاری می کنند.  
ایــن  از جملــه دســتاوردهای 

پژوهشگران عبارت است از: 
 •

بتن بدون سیمان؛ برای تولید 
ســیمان هرســال میلیــون ها 
تــن گاز گلخانه ای آلوده کننده 

محیط زیست تولید می شود. 
برای عرضه یک راه حل زیست 
محیطی کمتــر آلــوده کننده، 
مهرداد ماهوتیــان، بنیانگزار 
مشترک موسسه »کابریکرت« 
با پژوهش در دانشگاه مک گیل 
روشــی برای تولید بتــن بدون 
مصــرف ســیمان ابــداع کرده 

است.  
بتــن حاصل از این روش دربربر 
فشار 30 درصد مقاوم تر است.

 •
حیوانــات:  بــرای  واکســن 
پژوهشگران دانشگاه مونتریال 
تاکنــون موفــق بــه ســاخت 3 
واکسن دامپزشکی شده اند که 
در 40 کشور عرضه می شود.  

اریک نادوف معاون امور علمی 
شــرکت »پروتــک میکروبیــا« 
که از 3 ســال پیش با مارســلو 
گوتشــاک پژوهشــگر دانشگاه 
مونتریال همکاری می کند می 
گوید موفق به ساختن واکسن 
هایــی شــده کــه حیوانــات را 
دربرابر عفونت های باکتریایی 
مصون مــی کند.  این شــرکت 
همچنین درصدد اســت روشی 
برای آزمایش تشخیص بیماری 

های دامی ابداع کند.
 •

در  هواپیمــا:  ســبک  موتــور 
صنعت هوا- فضا پژوهشگران 

دانشــگاهی پرشــماری کار می 
کنند.  یکی از این پژوهشــگران 
ادوآردوروییــز اســت.  او در ۵ 
سال گذشته همراه با گروهش 
ســرگرم پژوهش برای ســاخت 
یــک موتــور LEAP بــوده که 
توسط شرکت های »سافران« 
و »جنرال الکتریک« تولید می 
شود.  او می گوید: »اینها موتور 
هایــی هســتند که بســیاری از 
قطعات با ترکیبی از فیبر کربن 
ساخته شده تا موتور وزن سبک 
تری داشــته باشد.  ساخت این 
موتورها باعث شــده که هزینه 
تولید نیز 30 درصد کاهش یابد.  
وزن ایــن موتورها از موتورهای 

مشابه ۵00 کیلو کمتر است.  

)تلخیص از الپرس مونتریال، 8 
فوریه ۲018(.

کاهش اندک میزان اشتغال در ماه ژانویه
بنابر اعام مرکز آمار کانادا، 
میــزان اشــتغال در مــاه 
ژانویه به دلیل کمتر شدن 
میزان شــغل هــای نیمه 
وقت کاهــش یافته و نرخ 
بیکاری کمی بیشتر شده و 
به ۵.4 درصد رسیده است.  
مرکــز آمــار کانــادا اعــام 
کــرده کــه درمــاه ژانویه، 

پــس از 3 مــاه افزایش، 1۷ 
هزار شــغل در کبک از دست رفته 
است.  درعوض، درطول یک سال 
گذشته شــمار شــغل ها ۷1 هزار 
)1.۷ درصــد( افزایش یافته و نرخ 

بیــکاری 0.۹ درصــد کاهش یافته 
اســت.  درعین حال، کبک ازنظر 
نــرخ بیــکاری در میان 3 اســتان 
دارای کمتریــن میــزان بیــکاری 

همسان ساسکچوان و بعد 
از اســتان بریتیش کلمبیا 
قراردارد.  در سراسر کانادا 
درمــاه ژانویه نرخ بیکاری 
۵.۹ درصد بوده که نسبت 
بــه مــاه قبــل از آن 0.1 
درصد افزایش یافته است.  
کاهش میزان شغل عمدتا 
در بخــش هــای خدمات 
آموزشــی، مالــی، بیمــه و 
خدمات اماک یا ساختمان بوده 
اســت.  )تلخیــص از ژورنــال دو 

مونتریال، ۹ فوریه ۲018(.

رمانتیک ترین شهرهای کانادا
»آمازون« کانادا به مناســبت روز 
عشــاق )ســن والنتن( فهرســت 
طبقــه بنــدی شــده ۲0 رمانتیک 
ترین شــهرهای کانادا را منتشــر 
کرده است.  در این فهرست شهر 
ویکتوریــا، مرکــز اســتان بریتیش 
کلمبیا برای ششمین بار پیاپی به 
عنوان رمانتیک ترین شــهر کانادا 
معرفی شــده اســت.  دو شــهر از 

استان کبک نیز در این فهرست جا 
گرفته اند.  شهرهای ابوتسفورد در 
بریتیش کلمبیا و وایت هورس در 
منطقه یوکــون در رده های دوم و 
سوم قرار دارند.  این بار نهم است 
که »آمازون« کانادا این فهرســت 
را منتشــر می کند.  مبنای طبقه 
بندی این فهرســت میزان فروش 
محصــوالت و رمان های عشــقی 

»آمازون« درشهرهای دارای بیش 
از ۲0 هزار جمعیت است.  ۹ شهر 
از 10 شــهر نخســت فهرســت در 
غرب کانادا قرار دارد.  امســال دو 
شهر استان کبک به این فهرست 
وارد شــده اند: الســال در رده 11 
و پــره ری در رده 14 قــرار دارنــد.  
)تلخیص از تارنمــای رادیو کانادا، 

10 فوریه ۲018(.
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اقتصادی« ایران در دهه 1۹۶0 نام 
می برد )تجارت فردا، شماره 1۶0، 

۵ دیماه 13۹4(. 
در مقالــه ای زير عنوان »پنج دهه 
فراز و فرود توليــد«، حميد زمان 

زاده می نویسد که : 
»از ســال 1340 تــا پايــان ســال 
13۵۵، توليد ســرانه هر ايرانی در 
يــک روند صعودی از دو ميليون و 
سیصد هزار ريال به هفت ميليون 
و دویســت هزار ريال در ســال )به 
قيمت هــای ثابــت ســال 13۷۶( 
رسيده است. در واقع توليد سرانه 
ايرانی ها طی 1۵ ســال، سه و یک 
دهم برابر شــده است که از بهبود 
قابل توجه سطح رفاهی ايرانی ها در 
اين دوره حکايت دارد« )فصلنامه 
»تازه های اقتصاد«، شماره 13۶، 

تابستان 13۹1(
حال این رشد ســریع پانزده ساله 
را بــا تجربه اقتصــادی جمهوری 
اســامی مقایســه کنیم. بــر پایه 
محاســبات محافــل کارشناســی 
تهران، میانگین نرخ رشــد تولید 

ناخالــص ایــران در دوران بعــد از 
انقــاب اســامی بین دو تــا دو و 
نیــم در صد در ســال بوده اســت. 
علی طیب نیا، وزیر پیشــین امور 
اقتصادی و دارایی، این شاخص را 
در دوره مــورد نظر ۲.3 در صد در 
سال ارزیابی کرده است )»دنیای 
اقتصــاد«، 31 تیــر مــاه 13۹۶(. 
مرکــز پژوهش های مجلس همان 
شــاخص را ۲.1 در صــد بــر آورد 
میکند )الزامات دستیابی به رشد 

هشت در صد، خرداد 13۹۵(.
تاثیر انحطاط اقتصادی کشــور بر 
زندگــی و معیشــت ایرانیــان را در 
ارزیابی دکتر مسعود نیلی، مشاور 
اقتصادی حسن روحانی، به خوبی 

می توان دید. 
بــه گفته او : »درآمد ســرانه ما در 
حال حاضر هفتــاد در صد در آمد 

سرانه در سال 13۵۵ است.« 
به بیان دیگر در آمد سرانه ایرانی ها 
طی چهل ســال گذشــته، در اوج 
پویایــی اقتصــادی و تکنولوژیک 
جهان، ســی در صد ســقوط کرده 

اســت )»دنیای اقتصاد«، شانزده 
اسفند ماه 13۹۵(.

•
بــرای  مــاک  دومیــن  دو( 
اندازه گیری درجه انحطاط ایران، 
مقایســه اقتصاد آن با شــماری از 

اقتصاد های در حال توسعه است.
از ســی و نه سال پیش به این سو، 
همزمان با اســتقرار و تحکیم پایه 
های نظام جمهوری اســامی در 
ایران، جغرافیای اقتصادی جهان 
یک تحول بنیادی را از سر گذرانده 
است. یکی از مهم ترین ویژگی های 
از  شــماری  ورود  تحــول،  ایــن 
کشور های فقیر به جرگه قدرت های 
صنعتی و بازرگانی است، پدیده ای 
که صد ها میلیون نفر از ســاکنان 
کره زمیــن را بــه بازیگــران فعال 
اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه 
»ســروری طبیعی و ابــدی« نژاد 

سفید را بر باد داده است. 

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 
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کالس های رایگـان فرانسوی افتصاد... 
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
Spring semester / Session de printemps:

Du 3 avril 2018 au 17 juin 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: 14h00 à 17h00

PLACES ARE LIMITED
PLEASE REGISTER BEFORE   MARCH 16TH!!!

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)

جمهوری اسالمی و اقتصاد ایران: 
سراشیب انحطاط...

حتی مراسم راهپیمایی سنتی 
به مناســبت ســالروز بیست و 
دوم بهمن، که در رســانه های 
رسمی تهران »حضور باشکوه 
و گســترده و تماشایی مردم« 

توصیف شد، نتوانست این واقعیت 
را پنهــان کند که نظــام جمهوری 
اســامی بــه ســرعت از اقتــدار و 
کبکبه سال های نخستین پیدایش 
خود دور میشود و بیش از هر زمان 
دیگری فرسایش بازگشت ناپذیرش 

را به نمایش میگذارد.
رویداد های نامنتظره دیماه گذشته 
یکــی از مهم ترین نشــانه های این 
فرســایش اند، همچــون گسترش 
برق آسای شکاف های درون نظام 
که اهرم های اصلی تصمیم گیری و 
سیاست گذاری را در هرج و مرجی 

توصیف ناپذیر فرو برده است.

احساس باخت بزرگ
ایــن کــه جمهــوری اســامی در 
آســتانه چهلمین ســالگرد زایش 
خود در کام بحرانی بی ســابقه فرو 
میرود، ریشه های گوناگون دارد که 
ناکامی بــزرگ در عرصه اقتصادی 
اگر نه مهم ترین، دســتکم یکی از 

مهم ترین آنها است. 
در ســی و نه ســال گذشــته نظام 
تهران در این عرصه به گزینش های 

گوناگون روی آور: 
از »اقتصــاد توحیــدی« گرفته تا 
»اقتصــاد مقاومتــی«، از اقتصاد 
دولــت ســاالرانه دهــه اول بعــد 
از انقــاب گرفتــه تــا پوپولیســم 

احمدی نژادی...
تــاش  دهــه  چهــار  ایــن  طــی 
جناح هــای »عملگــرا« و »واقــع 
بین« نظام برای خروج از بن بست 
اقتصادی از راه انجام اصاحات را 

نیز نباید نادیده گرفت. 
اکبر هاشــمی رفسنجانی، محمد 
خاتمــی و حســن روحانــی، برای 
آشتی دادن نظام حاکم با الزامات 
مــدرن اقتصــادی، با شــعار های 
»ســازندگی« و »ســاماندهی« و 
»تدبیر« به سیاست های اصاحی 
روی آوردنــد. تاش اینــان اما در 
رویارویی با هســته ســخت نظام 
جمهوری اســامی به گل نشست 

و اقتصاد ایران به جایی رســید که 
امروز مــی بینیم، با نــا بهنجاری 
هایــی کــه در ادبیــات اقتصــادی 
ــرچالش« نام  ـَ دولت دوازدهم »اب

گرفته اند، 
از بحــران آب و محیط زیســت و 
فســاد و نابرابری هــای اجتماعی 
گرفته تا ســقوط مقاومت ناپذیر 
پــول ملــی، نــرخ رشــد پاییــن، 
کارخانه های به خاک نشســته، 
ســیل بیکاران به ویــژه در میان 
فــارغ التحصیــالن، و لرزه هــای 
ســختی که به جان نظام بانکی و 
صندوق های بازنشستگی افتاده 

است...
این »ابر چالش« ها برآمده از حدود 
چهل سال انحطاط اقتصادی ایران 
است که طبعا به حساب جمهوری 
اسامی نوشته شده و در ضربه زدن 
به اقتدار آن نقشی تعیین کننده ایفا 
کرده است. ناکار آمد بودن نظام در 
پاســخگویی به نیاز های اقتصادی 
مــردم و »بــی حســاب و کتاب« 
بودن کشور رایج ترین انتقاد هایی 
اســت که در کوچه و بازار شــنیده 
میشــود و در رویداد هــای دیمــاه 
نیز به فریاد های طغیان آمیز بدل 
شد. نکته مهم آنکه همان انتقاد ها 
بــه گونه ای روز افزون حتی از زبان 
دســتگاه  مســئوالن  از  شــماری 
اجرایی کشور شنیده میشود. و نیز 
از زبان ســخنگویان جناح معروف 
بــه »اصولگرا«، با ایــن تفاوت که 
اینان گناه وضعیت آشــفته کنونی 
را نه به نظام، که به دولت حســن 

روحانی نسبت میدهند.
چنین پیدا اســت کــه بخش رو به 
گسترشــی از افکار عمومی، حتی 
در میان قشر هایی که حاکمیت به 
دالیل گوناگــون آنها را عمده ترین 
میدانــد،  خــود  نفــوذ  پایــگاه 
کشورشــان را در عرصه اقتصادی 
به شــدت بازنــده می بیننــد. این 
احســاس باخــت بــزرگ حاصــل 
مقایســه وضعیت کنونــی اقتصاد 

کشور با دوران پیش از انقاب 
و نیز با دیگر کشور هایی است 
که طی سی ونه سال گذشته با 
فاصله ای نجومی ایران را پشت 
سر گذاشته اند. سومین عامل 
زاینده احســاس باخــت، امکانات 
بالقــوه ایران اســت کــه طی چهار 
دهه در راه توســعه پایدار کشور به 
کار گرفته نشــدند و امیدی نیست 
که در آینده نیز به کار گرفته بشوند.

سه مالک
در این یادداشت نیز برای سنجش 
درجه انحطاط اقتصــادی ایران بر 

همین سه ماک تکیه میکنیم:
•

یــک( مــاک نخســت، مقایســه 
ســی  دوران  اقتصــادی  کارنامــه 
و نــه ســاله جمهوری اســامی با 
دســتآورد های اقتصادی کشور در 

دوران پیش از انقاب است.
ایران پیش از انقاب بهشــت نبود 
و از ضعف هــای فــراوان همچون 
دخالــت زیــاد دولــت در عرصــه 
اقتصــادی و نیــز ریخــت و پاش و 
فســاد و نابرابری هــای اجتماعــی 
رنج می بــرد. با ایــن همه آخرین 
دودمان پادشاهی ایران، در مقایسه 
بــا دوران پیــش و بعــد از خود، و 
نیــز در مقایســه با بســیاری دیگر 
از اقتصاد هــای در حــال توســعه، 
کارنامه اقتصادی درخشانی از خود 

بر جای گذاشت. 
کافی است اشاره کنیم که توصیف 
دهــه چهل و نیمه اول دهه پنجاه 
»دوره  عنــوان  بــه  خورشــیدی 
طایی« اقتصاد ایــران در ادبیات 
اقتصادی امروز کشــور جــا افتاده 

است.
هاشــم پســران و هــادی صالحی 
اصفهانی نرخ رشد توليد ناخالص 
داخلــی ســرانه ايــران را در فاصله 
1۹۶3 تــا 1۹۷۶ هشــت در صــد 
ارزيابی ميکنند و می افزايند که در 
سال 1۹۷۶، در آمد سرانه در ايران 
به شصت و چهار در صد ميانگين 
در آمــد ســرانه در دوازده کشــور 

اروپای غربی رسيده بود. 
جــواد صالحــی اصفهانی، اســتاد 
دانشــگاه ویرجینیــا، از »معجــزه 

جمهوری اسالمی در آستانه 
چهلمین سالگردش در کام 
بحرانی بی سابقه فرو میرود.
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}<< ادامه در صفحه: 16{

All aspects of Immigrationایــران...
Federal Québec Provincial

کلیھ امور مھاجرتی
استانی-کبک-فدرال  

Regulated Canadian 
Immigration Consultant

Membership No. R409295

Inscrit avec 
Immigration Québec 

Numéro 11322

Since 2007 Depuis 
 

 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
 

کارشناس رسمی مھاجرت بھ کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبک

Only an Immigration Consultant member of ICCRC and is also registered with Quebec Immigration 
may practice Quebec Immigration Law.

مھاجرت کبک باشند میتوانند در قوانین مھاجرتی کبک عمل نمایندفقط اعضاء رسمی انجمن مشاوران کانادا کھ ھمچنین ثبت شده با
 

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون ھیچ پیش شماره (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳

بھ وقت ایران۲۴تا ۲۱دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
۹۲۰۴۵۵۰۵۱۴خطوط وایبر، واتزآپ، ایمو و تلگرام 

Tel: 514-656-8178
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7 

(across metro Langelier)

By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com

 

 

»اقتصاد مقاومتی« یا چگونه حکومت مردم را به 
فقر عادت می دهد

مجید محمدی 
1۹ بهمــن- پــس از اعتراضات 
دی ۹۶ دوباره مباحث مربوط به 
اقتصاد مقاومتی در فضای ایران 
پدیدار شد، هم از سوی مقامات 
نظامی و امنیتــی و هم از طرف 
دینــی.  دیوانســاالری  اعضــای 
اســامی  جمهــوری  مقامــات 
بــا فرافکنــی اعتراضــات را بــه 
اعتراضات معیشتی تقلیل داده 
و )با نظرسنجی های سفارشی( 
بعد داروی کهنه و قابی خود را 

برای آن تجویز می کنند.
نظامــی  و  امنیتــی  مقامــات 
کــه نارضایی هــای معیشــتی و 
ناکارآمدی حکومت را نمی توانند 
انکار کنند، مشکات اقتصادی 
را به سیاست های دولت روحانی 
ارتبــاط داده و دولــت را بــرای 
بی توجهی به اقتصــاد مقاومتی 
مد نظر خامنه ای ســرزنش می 

کنند: 
"ضلــع دوم مثلت حادثه اخیر.. 
رعایــت نکردن مســائل اقتصاد 
مقاومتی ]اســت[ که بارها مورد 
تاکید مقام معظــم رهبری قرار 
گرفته است." )غامرضا جالی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور، الف 10 بهمــن 13۹۶( 
ائمه ی جمعه ی سراسر کشور نیز 
در خطبه هــای نمــاز در 1۵ دی 
13۹۶ بر اســاس دستورالعملی 
که از ســتاد مرکــزی نماز جمعه 
در تهران صادر شده بود راه حل 
خروج از "فتنه ی ۹۶" را عمل به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

رهبر معرفی کردند.
وقتــی خامنــه ای و فرماندهــان 
در  وی  منصوبــان  و  نظامــی 
نهادها از اقتصاد مقاومتی سخن 
مــی گویند چــه تصــوری از این 

موضوع دارند؟ 
منظــر  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
اســامی  جمهــوری  حاکمــان 

چیست و چه چیزی نیست؟ 
آیــا اقتصــاد مقاومتــی مــد نظر 
حاکمان می توانــد به مطالبات 

مردم پاسخ دهد؟ 
چیســتی اقتصــاد مقاومتــی از 
منظر خامنــه ای و وفادارانش را 

در پنج وجه توضیح می دهم.

عادت دادن مردم به فقر
اقتصــاد مقاومتــی تنهــا وجهی 
که نــدارد وجــه سیاســتگزاری 
اقتصادی است. اگر این امر صرفا 
وجــه سیاســتگزاری اقتصــادی 
داشت باید آن را به اقتصاد دانان 

واگذار می کردیم.
طرح و بحث از اقتصاد مقاومتی 
بخشــی از مهندسی اجتماعی و 

فرهنگی حکومت است.
مهم ترین وجه اقتصاد مقاومتی 
وجه "مهندســی معیشــتی" آن 
اســت یعنی عــادت دادن ذهنی 
مردم بــه فقر با ذکر همیشــگی 
توطئه های دشمنان و تحریم ها 

و این که "نمی گذارند." 
مشــکلی کــه حکومــت بــا اکثر 
مــردم دارد آن اســت کــه آنها با 
ســطح زندگــی ای کــه حکومت 
برای آنها تعریف کرده )نان بخور 
و نمیر، مسکن در حد سرپناه و 
بیغولــه یا قوطی به قول حســن 
روحانــی، و نیازمنــد بــه مــواد 
غذایی تا حد حضور در مراســم 
دینــی با بودجه ی شــهرداری ها 
و دولــت بــرای رفــع آن نیازها( 
خونگرفته اند. خامنه ای از دولت 
انتظــار دارد کــه بــا برنامه های 
مختلف زمینه ی این خوگیری را 
فراهــم کند. او اقتصاد مقاومتی 

را این گونه تعریف می کند: 
آن  یعنــی  مقاومتــی  "اقتصــاد 
اقتصادی که در شــرایط فشــار، 
در شــرایط تحریــم، در شــرایط 
خصومت هــای  و  دشــمنی ها 
شــدید می تواند تعییــن کننده 
رشــد و شکوفایی کشور باشد." 
)1۶ مــرداد 13۹1( در شــرایط 
تحریم مردم باید به هرچه کمتر 
قانع باشــند تا معیشت حاکمان 
همچنان شکوفا باشد و ثروت و 
درآمد آنها رشد کند و هزینه های 
ماشــین  و  ســرکوب  ســازمان 

مداخات خارجی فراهم شود.
خامنــه ای انتظــار دارد کــه بــا 
اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی مــردم عــادی کمتــر 

مصرف کنند: 

"مسئله ی مدیریت مصرف یکی 
از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ 
یعنی مصرف متعادل و پرهیز از 
اسراف و تبذیر. هم دستگاه های 
دولتی، هــم دســتگاه های غیر 
و  مــردم  آحــاد  هــم  دولتــی، 
خانواده هــا بایــد به این مســئله 
توجــه کنند؛ که این واقعًا جهاد 
اســت. امروز پرهیز از اســراف و 
ماحظــه ی تعــادل در مصرف 
باشــک در مقابل دشــمن یک 
حرکت جهادی است؛ انسان می 
تواند ادعا کند که این اجر جهاد 
فی سبیل الّله را دارد." )3 مرداد 

 )13۹1
امــا عما حکومــت و دولت که 
همه ی منابع عمومی کشــور را 
در اختیار دارند و بی رویه مصرف 
و هزینه می کننــد هیچ اقدامی 
بــرای کاهــش اســراف و تبذیر 
انجام نداده اند. نتیجه آن اســت 
که مردم عادی باید بیشتر تحت 

فشار قرار بگیرند.

پایین آوردن انتظارات
مشکل اصلی حکومت انتظارات 
مردم است. مقامات می خواهند 
روی  بــر  را  مــردم چشمشــان 
نحــوه ی زندگــی دیگــر ملت ها 
)نــه دانمارک و نروژ و ســوئیس 
بلکــه ترکیه و امــارات( ببندند و 
به هــر آنچه حکومت بــرای آنها 
تعریف کرده قانع باشند. مشکل 
مقامــات نظامــی و امنیتی این 
اســت که انتظارات مردم بعد از 
واریز شدن 100 تا 1۵0 میلیارد 
دالر درآمد کشور به خزانه در پی 

برجام باال رفته است: 
"موضــوع برجام ســبب افزایش 
انتظارات مردم در جامعه شــده 
اســت." )نماینده ولــی فقیه در 
ســپاه صاحب االمر، تسنیم ۲4 

شهریور 13۹۵(

پذیراندن امتیازات قشر حاکم
در شــرایط فشــار و تحریم حتی 
یکــی از امتیــازات قشــر حاکــم 
کاهش نیافت، اختاس ها کمتر 

ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: FEBRUARY 19, 20, 21, 22, 2018  
   9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session  --   Cash/Debit/Credit
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. 
    Spring Session 2018 (March 26-June 29)
P.M. Classes: Mon. to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
    Spring Session 2018 (March 26-June 21)

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

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 بهاری

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

طرح از شاهرخ حیدری

PAIVAND
Line



12 ۱2PAIVAND: Vol. 25  no.1358  Feb. 15, 2018 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1358 26  بهمن 1396 

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

 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 

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گفتگو... 

»می خواستـــم کار قشنگ ویدا موحد 
ادامه پیـدا کند!«

گفت گو با دومین دختر خیابان انقالب

نرگس حســینی 3۲ ســاله اســت 
و از همــان دوشــنبه ای کــه روی 
جعبه برق خیابان انقاب ایســتاد 
بــه عنــوان دومیــن زن معتــرض 
به حجاب اجباری دســتگیر شد. 
نرگــس از زنــدان قرچــک ورامین 
در تماســی تلفنــی در گفت و گو با 
»امتداد« می گوید روز دوشــنبه را 
انتخاب کرده چرا که دوشنبه برای 

او همان دوشنبه های سبز است.
او در ایــن گفت و گــو می گوید که 
روبان ســبز را به دستش بسته که 
بگوید هیچ وابستگی به هیچ کس 
ندارد و اگر به چیزی وابسته باشد، 

همان جنبش سبز است: 
»می خواســتم بــه هر نحــوی این 
دو حرکــت را بــه هم پیونــد بزنم. 
اعتراض مسالمت آمیز جنبش سبز 
و این اعتراضی که ادامه دادم برایم 
حرکت بســیار قشنگی بود که ویدا 
موحد انجام داد و من نمی خواستم 
بگذارم این حرکت خاموش شود.«

•
نرگس چند سال داری؟

3۲ ســال دارم. علــوم اجتماعــی 
خوانده ام و قرار بود ورودی بهمن 
کارشناسی ارشــد علوم اجتماعی 
دانشــگاه رشــت باشــم کــه االن 

دانشجوی زندان قرچک هستم.
•

درباره نحوه بازداشتت می گویی؟
مــن ده دقیقــه باالی جعبــه برق 
ایســتاده بودم، بعد از  آگاهی 148 
انقــاب گفتنــد که پاییــن بیایم و 
من گوش کردم و من را به آگاهی 
بردند. آنجا نیم ســاعت بــودم، از 
دادسرای ارشاد به سراغم آمدند و 
من را به آن جا بردند. در دادسرای 
ارشــاد قاضی اتهــام و وثیقــه ام را 
گفت. از آن جا من را به بازداشتگاه 
وزرا بردند و از وزرا به زندان قرچک 

بردنــد. یعنی من اصا بازداشــت 
نبودم. مســتقیم از  آگاهی و ارشاد 
به زندان فرســتاده شــدم. حوالی 
زنــدان  وارد  تــا ۲0  ســاعات 1۹ 

قرچک شدم.
•

قاضی چه گفت؟
گفت اگر بگویی پشــیمانم اتهام و 
وثیقــه ات را کــم می کنیم. اما من 
گفتــم کاری نکردم که پشــیمان 
باشــم. گفت خــاف قانون عمل 
کــردی، گفتم مــن این قانــون را 
قبول ندارم که خافش عمل کرده 
باشــم. درواقع خاف قانونی عمل 
کــرده ام که قبولش نــدارم. تاکید 
کرد که پس پشــیمان نیســتی؟ و 
من گفتم که نه! پشیمان نیستم. 
دیگر مســتقیم به زنــدان قرچک 

رفتم.
•

چرا روز دوشنبه را برای این حرکت 
اعتراضی انتخاب کردی؟

چون من نمی خواستم چهارشنبه 
این کار را بکنم. می خواستم کاما 
از حرکت خانم )مســیح(علی نژاد 
جدا باشــم. برای این دوشــنبه را 
انتخاب کردم که دوشنبه برای من 
هنوز که هنوز اســت دوشنبه های 
ســبز اســت. جنبــش ســبز یک 
جنبش عــاری از خشــونت بود و 
این حرکت ویدا موحد نیز برای من 
عاری از خشــونت بود. روبان سبز 
را هم به دســتم بســتم که بگویم 
هیچ وابستگی به هیچ کس ندارم 
و اگر به چیزی وابسته باشم همان 
جنبش سبز است. می خواستم به 
هر نحــوی این دو حرکت را به هم 
پیوند بزنم. اعتراض مسالمت آمیز 
جنبش ســبز و ایــن اعتراضی که 
ادامــه دادم برایــم حرکــت بســیار 
قشــنگی بود که ویدا موحد انجام 

داد و من نمی خواستم بگذارم این 
حرکت خامــوش شــود. هرچقدر 
هــم کــه قاضــی در دادگاه بــه من 
گفت ویدا موحد دیوانه بوده، من 
گفتــم کاری به موقعیت این خانم 
ندارم و از نظر من زیباترین حرکت 
بود و می خواهــم ادامه اش بدهم. 
نمی خواســتم این حرکت خاموش 

شود.
•

از روز دادگاه بگو.
روز دادگاه هم نماینده دادســتانی 
پرونــده ویــدا موحــد را آورد که به 
من اثبــات کند این خانــم دیوانه 
اســت. گفــت پــدرش و مــادرش 
شهادت می دهند او دیوانه است و 
من گفتم شما به عنوان دادستان 
خجالت نمی کشید پرونده یک نفر 
دیگــر را می آوریــد و به من نشــان 
می دهیــد تا حرکتم را زیر ســئوال 
ببرید؟ اصا شما هرچقدر بگویید 
خانم موحد مشــکل داشــته، من 
کاری به این ندارم، حرکت او برای 
من یــک حرکت زیبا و ســمبلیک 
بــود و از نظــر من نبایــد خاموش 
می شــد و ادامــه اش دادم و حــاال 
هر کــس اگر می خواهــد ادامه اش 
بدهــد بدهد. من اصــا از حرکتم 
پشیمان نیستم. قاضی گفت یعنی 
اگر از اینجا بیرون بروی باز هم این 
حرکت را انجامش می دهی؟ گفتم 
به احتمال قوی انجام نمی دهم، اما 
قطعی نیست و شاید باز هم این کار 
را کــردم. ولــی از حرکتــم به هیچ 
عنوان پشیمان نیستم. در دادگاه 
به شدت اضطراب داشتم و قاضی 
مــدام دربــاره اضطرابــم صحبت 
می کرد و من می گفتم خب طبیعی 
است، اولین بار است که بازداشت 
شــده ام. امــا این به معنــای ترس 
نیســت که جلوی شما هستم و از 

حرکتم اصا پشیمان نیستم. به او 
گفتم من با تحقیقات کامل دست 
به این کار زدم، می دانستم حکمم 
چیســت. بــه او گفتــم )براســاس 
مجازات تعیین شــده در قانون( تا 
دو ماه حکم می گیرم، شاق دارم 
و او گفت: می دانی من می توانم 10 
ســال به تو حکم بدهم و وثیقه ات 
را بــاال ببرم؟ گفتم همــه این  ها را 
می دانســتم. می دانم دو ماه را هم 
می توانیــد ۲0 ســال بکنید، چون 
باالخره قدرت دســت شماســت و 
شــما قضاوت می کنیــد. من هم 
به عنوان قانون شکن تابع قوانین 
شما هستم. اگر به چشم شما من 
قانون شکنم می توانید حکم بدهید 
و برخــاف حکم قانونی تان به من 
بیشتر از دو ماه حکم بدهید. من 
همه هزینه ها را می دانستم. هزینه 
آینــده و تحصیلم را می دانســتم و 
زندان کمترین هزینه ای اســت که 

قرار است بپردازم.
•

خانواده ات چه می گویند؟
هر چه من بگویم. یعنی بر خاف 
تصورم خیلی رفتــار بزرگوارانه ای 
داشتند. باالخره من اهل کاشانم. 
اهل راوند کاشــان هســتم و کاری 
کــه مــن کــردم، کار مــن فراتر از 
حرکت هنجارشــکنانه در آن شهر 
کوچــک بــود. آن جا همــه من را 
می شناســند و بــه خاطــر همین 

منتظر بازتاب خشــن تری از آن ها 
بــودم، اما رفتارشــان خیلی خوب 
بود. خواهرانم کــه همفکر خودم 
هستند و مادرم هم پشتم ایستاد. 
همــه ترســم از پــدرم بــود کــه او 
هــم آرام برخــورد کــرد. االن همه 
نگرانی ام مادر و پدرم است. باالخره 
اینجا)زندان( بودن ســخت است 
ولی برای من آنقدر سخت نیست 
که بی خبری از مادر و پدرم سخت 
اســت. یعنی همه چیــز را تحمل 

می کنم غیر از بی خبری از آن ها.
•

چه فعالیت هایی داشتی؟
من در ستاد مهندس موسوی در 
کاشان فعال بودم. بعد از انتخابات 
و شــلوغی ها از کارم اخراج شــدم. 
بعد از  آن دیگر هیچ فعالیت عملی 

نداشتم.
•

چرا؟
کا آدم آرامی هســتم و با گروه ها 
هــم بــه خاطــر روحیــه ام ارتباط 
برقــرار نمی کنم. بــه خاطر همین 
هم محکم می گویــم با هیچ کس 
تصمیمــم  و  نداشــتم  ارتباطــی 
مســتقل بــود. من خــودم بودم و 
خودم. اما اعتراضاتم را در توییترم 
و اینستاگرامم می نوشتم. یعنی به 
تنها چیزی که ایمان داشتم حرکت 
خــودم بــود. اتفاقــی و جوزدگی و 
ناشی از شست وشوی مغزی نبود. 

جرقه اش با حرکت ویدا موحد بود 
که احســاس کردم آن حرکت باید 

بماند.
•

نتیجــه ایــن اتفاقــات را چطــور 
می بینی؟

نمی دانم چه بگویم. ولی انتظاری 
هم ندارم که از حرکت من به جایی 

برسد.
•

به آینده امیدواری؟
بله خیلی. همین که بعد از من دو 
نفر هم اینکار را کرده باشــند کافی 
اســت. من بــه قاضی هــم گفتم، 
گفتم درد شــما اگر حجاب اســت 
کــه بایــد بگویم دیگــر حجابی در 
جامعــه وجود نــدارد. گفتم اتفاقا 
درد مــن ایــن اســت کــه حجاب 
در جامعه نیســت ولی اســمش را 
می گذارید حجاب و می گویید این 
حجاب اختیاری است و زنان ایران 
خودشــان تمایل به حجاب دارند. 
در صورتی که این حجاب انتخابی 
نیســت. من می خواهم حجابم را 
خودم انتخاب کنم و کســی به من 
نگوید چه بپــوش. نمی خواهم آن 
پوشــش به قــول خودتــان فجیع 
و بی بنــد و بــار را به اســم حجاب 
بــه خــورد ملــت بدهیم. مــن آن 
را نمی خواهــم به عنوان پوشــش 

انتخاب کنم. 

}<< ادامه در صفحه: 16{

همايون شجريان به زودى در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 
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مردمی سرباز می زند، تنها موجب 
تندترشدن گفتمان ها، مطالبات و 
رویکردها می شــود و جامعه را به 
دو قطب تقســیم می کند؛ اقلیت 
وابســته به دایره قدرت که از زمان 
انقــاب ثروتمند شــده و اکثریتی 
که از موهبت درآمد نفت بهره ای 
نبرده است.  تنش های رشدیابنده 
می توانــد درعرصه منطقــه ای و 
بین المللــی ای کــه در آن ایاالت 
عربســتان  و  متحده،اســراییل 
ســعودی علیه جمهوری اسامی 
متحد شــده اند موجب بی ثباتی 

کشور شود.
بــه خــاف محافظــه کاران،  که 
در محکوم کــردن تظاهرکنندگان 

اتفاق نظر دارند، خیزش اعتراضی 
باعــث بروز اختاف نظــر درمیان 
اصاح طلبان شده است: اکثریتی 
موســوم به میانه رو درکنار قدرت 
قرارگرفتــه و شــمار قلیلــی از آنها 

فاصله گرفته اند.  
میبــدی،  فاضــل  تقــی  محمــد 
مــدرس حوزه علمیه قــم از جمله 
این اقلیت اســت.  او پس از انتقاد 
شدید از کاظم صدیقی، امام جمعه 
موقت تهران که تظاهرکنندگان را 

»آشغال« خوانده بود، می گوید: 
»بــه نظر مــن روحانیت مــردم را 
واقعا نمی شناســد و مشــکات و 
محرومیت آنها را درک نمی کند.  
اگر امام جمعه تهران زیر خط فقر 

زندگی می کرد، چنین رفتاری نمی 
کــرد.  روحانیت از ســطح زندگی 
خیلی مرفهی برخوردار است، هیچ 
فشار اقتصادی ای تحمل نمی کند 
و لذا با دشواری زندگی کسانی که 
برای فریاد زدن از محرومیت های 
خود بــه خیابان می آیند آشــنایی 

ندارد«.
او همچنیــن از افزایــش مهم پول 
اختصــاص یافتــه بــه حــوزه های 
علمیــه و نهادهــای مذهبــی در 
بودجه جدیــد دولت انتقــاد کرد.  
ایــن ارقام درحالی اختصاص یافته 
کــه از مبلغ تخصیص داده شــده 
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}<< ادامه در صفحه: 28{

تحلیل... 

اســامی اســت و ایــن حکومت با 
بســتن همــه راه هــای قانونــی و 
اصاح مسالمت آمیز امور به مانع 
اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران 

تبدیل شده است«.
دغدغه امضاء کنندگان بیانیه قابل 
درک و درخور قدردانی اســت، اما 
این پرســش را نمی تــوان از ذهن 
دور کرد که با وجود و حضور نظام 
والیــت مطلقه فقیــه، چگونه می 
تــوان – حتــی با نظارت ســازمان 
ملــل متحــد – رفراندومــی برگزار 
کرد که در آن »سرنوشت حکومت 
تعیین« شــود و ملت ایران بتواند 
»با تعیین نحوه حکومت مطلوب، 
خــود مســئولیت سرنوشــتش را 

برعهده گیرد«؟!
در  گام  برداشــتن  شــرط  پیــش 
مســیر آزادی و رهایی مردم ایران 
ســرنگونی ایــن حکومــت جابــر، 
تبهکار و ایران بربادده اســت و اگر 
از گام نخست در این مسیر نباشد 
خــواه ناخــواه بــه بیراهه کشــیده 
می شــود.  حتی پس از سرنگونی 
نیز یــک دوران گــذار – نه چندان 
کوتاه – ضروری اســت تــا در طی 
آن عملیات گندزدایی و ضدعفونی 
کــردن جامعه انجام گیرد و زمینه 
برای برداشتن گام های بعدی – از 

جمله رفراندوم – آماده گردد.
از حکومتــی که ۶ ســال اســت از 
ورود ۲ گزارشــگر ویژه حقوق بشر 

ســازمان ملل به کشــور ممانعت 
کــرده، چگونــه مــی تــوان انتظار 
داشت که به ناظران همان سازمان 
اجــازه دهــد کــه بــرای »تعییــن 
سرنوشت« خودش به ایران بروند 
و بر روند برگزاری رفراندوم نظارت 

کنند؟!
بنابرایــن، تــا زمانی کــه حکومت 
آخوندی، به همت یکپارچه مردم 
ایران سرنگون نشده باشد، دخیل 
بســتن بــه امامــزاده رفرانــدوم یا 
فریبکاری است، یا خودفریبی و یا 

هردو!
•

دخیل بسنت به امامزاده رفراندوم! ...   << ادامه از صفحه: 7

شورش فقرا رژیم ایران را تکان داده است
تاملی بر تظاهرات دی ماه

Orient XXI – 8 فوریه ۲018
نویسنده:        آزاده کیان
برگردان: شهباز خنعی 
)مونتریال(

مقامــات ایــران موفــق شــده اند 
تظاهــرات اجتماعــی ای کــه در 
دیماه کشور را تکان داد را سمهار 
کنند.  با این حال، این شورش ها 
تاکیدی بر شــکننده بودن قدرت 
بود و جنبش نافرمانی مدنی زنانی 
که در ماء عام روســری از ســر بر 
مــی دارنــد و بــه حجــاب اجباری 
اعتــراض می کنند نیز بــر این امر 

تصریح دارد.
اقتصــادی  ناکارآمــدی  »فســاد، 
دولــت برخاســته از "والیت فقیه" 
همــراه بــا ســرکوب آزادی هــای 
مشروع سیاســی و مدنی، مردم را 
به ستوه آورده و موجب مهم ترین 
تظاهرات سال های پس از انقاب 

شده است«.
ابوالفضل قدیانی، چهره مشــهور 
و شــجاع چــپ اســامی و زندانی 
سیاســی دوران شــاه و جمهوری 
اسامی در بیانات خود مسئولیت 
شورش هایی که در دیماه گذشته 
کشــور را تــکان داد را متوجه علی 
خامنه ای رهبر حکومت دانســته 
است.  مداخله نیروهای سرکوبگر 
و سپاه پاسداران موقتا به تجمعات 
هــزاران تظاهــر کننــده از طبقات 
مردمی که در بیش از ۷0 شهر رخ 
داد پایان داده اســت.  ۲۵ کشته، 
بیــن 4 تــا ۷ هزار بازداشــتی بنابر 
برآوردها و 3 تظاهر کننده کشــته 
شــده در زنــدان در وضعیت هایی 
مشــکوک، ترازنامه ایــن روزهای 

خشم است.
سردمداران رژیم اسامی از جمله 
رهبــر – مخاطــب اصلــی تظاهر 
کننــدگان بــا شــعارهایی چــون 
»مــرگ بــر خامنه ای« یــا »مرگ 
بر دیکتاتور« - و حســن روحانی 
رییس جمهــوری »اعتــدال گرا« 
از ایــن که توانســته انــد »عوامل 
اغتشــاش« - کــه آنهــا را اقلیت 
نفوذی دشــمن نظــام در خارج و 
ایاالت متحده، عربستان سعودی 
واســراییل می نامیدنــد – را مهار 
کنند ابراز خرسندی کردند.  با این 
حال، دو روز پس از آغاز تظاهرات، 

روحانی در بیانات خود مشروعیت 
مطالبــات مردمــی – که بــه نظر 
او تنهــا جنبه اقتصادی نداشــت، 
بلکه اجتماعی و سیاســی نیز بود 
را پذیرفــت.  در عین حال، رییس 
جمهوری یکبار دیگر در برابر احکام 
رهبــر ســرفرود آورد کــه کوشــید 
مسئولیت درگیری های اجتماعی 
را به خارجیان نسبت دهد و تظاهر 
کنندگان را خرابکارانی در خدمت 

نیروهای خارجی خواند.

احساس عمیق بی عدالتی
بــدون آن کــه بخواهیم اســتفاده 
ابزاری کردن دشــمنان جمهوری 
در  آن  اپوزیســیون  یــا  اســامی 
خارج را نفی کنیم، شــورش های 
خودجوشــی که در آنها شماری از 
زنان جوان نیز مشــارکت داشتند، 
بیانگر خواســت تغییر در طبقات 
فرودســت و بدنــه پاییــن طبقــه 
متوســط، هم در عرصه اقتصادی 
و هم در زمینه اجتماعی و سیاسی 
اســت.  مردمــی کــه ضربــه های 
مهمیــز بیــکاری، بــی ثباتــی و و 
بینوایی را بــر پیکر خود حس می 
کنند و چشم اندازی هم برای آینده 
ندارند، دســتخوش احســاس بی 
عدالتی ناشی از فساد و غارت ثروت 

ملی توسط اقلیت حاکم هستند.
محمد نامجو، اقتصــاددان ایرانی 
که امکان شورش های گرسنگان 
و شــهروندان به بی ثباتی کشیده 
ســرپناه،  بــدون  )افــراد  شــده 
بیــکاران،  مهاجــر،  روســتاییان 
کارگران روزمزد، و دست فروشان( 
را پیش بینی کرده بود در مصاحبه 
ای با تارنمای »اعتماد« گفت که 
تظاهرات اخیر نخستین »شورش 
هــای طبقاتــی« پــس از انقــاب 
اســت.  درواقــع این تظاهــرات با 
تظاهــرات جنبش ســبز درســال 
1388 تفاوت دارد.  جنبش ســبز 
سیاسی، چهارچوب بندی شده و 
متشکل از طبقات متوسط شهری 
با رهبرانی با خاستگاه رژیم اسامی 
– کــه همچنان در حصــر خانگی 
بسرمی برند – بود. این کنشگران 
کــه از ســرمایه هــای اجتماعی و 
از  بودنــد،  برخــوردار  اقتصــادی 
خشــونت اجتنــاب مــی کردنــد، 

به تغییراتــی مســالمت آمیز نظر 
داشتند ومی کوشیدند برپایه مبانی 
دموکراتیک نظام را از داخل و از راه 
برگزاری انتخابات تغییر دهند و در 
یک فضای سیاســی نهادینه شده 
مشــارکت داشته باشــند.  چنین 
فضایی کــه پس از انقــاب وجود 
نداشته، رشــته ای از گرایش ها را 
در نظام اســامی به وجود آورد که 
مبانــی عقیدتی و منافع متفاوت و 
حتی متضــادی داشــتند، بیانگر 
امکان یــک جایگزینی سیاســی و 

دموکراتیک کردن نظام بود.
بــه عکس، تظاهرکننــدگان دیماه 
13۹۶ چیزی برای ازدســت دادن 
ندارند و با کل نهادها و مسئوالن 
نظــام اعــم از اصــاح طلــب یــا 
محافظــه کار مخالفنــد. موضــع 
گیری های اکثر چهره های اصاح 
طلــب – و در راس آنهــا محمــد 
خاتمــی – علیه تظاهــر کنندگان، 
بــزرگ  ســرخوردگی  موجــب 
رای دهندگانــی شــد کــه در بهــار 
گذشــته به امید گشایش سیاسی 
و اقتصــادی بــه حســن روحانــی 
رای دادند و بــر امکان یک تحول 
تدریجــی پایــان داد.  خطر کنونی 
عمومیت یافتن مطالبات عدالت 
اجتماعی و تقاضای بهینه ســازی 
توزیــع ثــروت ملــی، محدودیــت 
قدرت اقتصادی – مالی و سیاسی 
ساختارهای انحصارگرایانه )وابسته 
به بیت رهبری، نهادهای مذهبی 
و بنیادهــای تحــت نظــر رهبــر 
انقــاب(، شــفافیت، حفاظت از 
محیط زیست، رعایت آزادی های 
فــردی و جمعی و جدایــی دین از 
حکومــت اســت.  خواســت دیگر 
برگزاری همه پرسی ای است که در 
آن نوع حکومت مورد نظر اکثریت 
رای دهندگان تعیین شــود.  رای 
دهندگانی که به نظر می آید اسام 
را نفی نموده و خواستار برپایی یک 
»جمهوری ایرانی« و نه اســامی، 

هستند.

اشرافیت روحانی ای که 
منی خــواهد ببیند و بشنود

اشــرافیت روحانی، کــه از پذیرش 
و  سیاســی  مشــکات  وجــود 
اجتماعیــدر بطــن نارضایتی های 
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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:    1509-366-514   و   514-247-1732

بازار آشفته...  M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 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 ۱2/3۰ تا ۱5/3۰

2900 Lake (DDO)
تلفن: 626-5520 )514(

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

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 

------------------------
بنیاد نیکوکاری ایرانیان : نیکو

514-624-4579
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 

------------------
کتابخـانه نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.

----------------
ساواالن: گروه فرهنگی آذربایجان

514-768-5969 
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
(Dialogue)

514-484-8748
-----------------

Shield of Athena
مشاوره رایگان در مشکالت خانوادگی

514-274-8117

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

اجنمن همدالن
دومیــن 3شنبه هرماه
514-290-2211

----------
بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400

438-386-6111

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

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

گزارش 
جشن سده 

 انجمن دوســتداران زرتشت و گروه  
آریایــی و انجمــن بانــوان ایرانی 
شــاغل مونترال، جشن سده را 
در رســتوران کازاگریــگ برگزار 
نمودند. جشــن ســده همانند 
دیگر جشــن های ملی پیامی از 
تاریخ را به همراه دارد و آن نبرد 
در برابــر اهریمــن اســت. و این 
نبرد با خود نور فروزان و گرمای 
همبستگی را به ارمغان می آورد.

مجــری این جشــن یــار پرتوان 
جنــاب  ابی درویشــعلی  بودند 
که پــس از خوش آمــد گویی از 
ســوی برگزارکنندگان و به پاس 
گرامیداشــت جانباختــگان راه 
آزادی ایــران همــراه بــا ســرود 
را  جشــن  ایــران  ای  جاودانــه 
آغــاز کردنــد. بانــو دکتــر تینــا 
فرشــادگهر، گفتاری از زرتشت 
این  فیلســوف، پزشک، ستاره 
شــناس و اندیشمند ایران کهن 
که آموزه هایش زیربنای حرکت 
درونــی بشــر در جهت رشــد و 
کمال انسانی در راستای اندیشه 
نیک، گفتار نیک، و کردار نیک،  

قراردارد را بیان نمودند. 
سپس جناب فروتن آغاز پیدایش 

آتــش را از دیــدگاه فردوســی در 
شاهنامه که از اسطوره ها و باورهای 
ایران کهن سرچشمه می گیرد، بیان 
نمودند. جناب دکتر شریف  فلسفه 
برگزاری جشــن سده و باور آن را که 
از پیدایش آتش در زمان هوشــنگ 
شاه، و ارج نهادن به آتش که نمادی 
از خورشــید گرمابخــش هســتی، و 

همچنیــن پیــروزی کاوه آهنگــر بر 
ضحــاک ماردوش را بیــان نمودند. 
بانو مریــم طباطبایی شــعر زیبایی 

در دانستن ارزشمندی یکدیگر بنام 
دوســت را خواندند. شــام با سوپ، 
ساالد، مرغ، ماهی، استیک، و دسر 
کیک و قهوه از باشــندگان پذیرایی 
شــد. دی جی امیر، جــوان برومند 
و نیک سرشــت ما، که همــواره در 
تمامی جشن های انجمن با برگزیدن 

آهنگ های شــاد گوناگون آفرینش 
فضای باشکوه شــادی را به نمایش 
می گذارد. جناب مهندس صادقیان 
از یــاران انجمــن، یک ســاعت 
زنانه به بهتریــن رقصنده هدیه 
دادند. پشتیبانان این جشن، و 
خانم سمیه میریوسفی، مشاور 
بیمه و ســرمایه گذاری اشــعار 
حافــظ را تهیــه و همچون برگه 
فال حافظ به باشــندگان هدیه 
دادنــد. و  جنــاب دکتر شــریف 
راه  از  هدایایــی  دندانپزشــک 
قرعه کشــی به باشندگان اهداء 
کردند. چند بلیط چهارشــنبه 
ســوری نیز از راه قرعه به برنده 
اهدا شــد. بانو یشــیم، مشــاور 
بیمــه کارت  تخفیف بــه ارزش 
۵0 و 100 و هدایــای جنــاب 
فرشــاد تپش دیجیتــال، از راه 
قرعه بین باشندگان به برندگان 
اهداء شــد.  برگذارکننــدگان: از 
پشتیبانان  این جشن و یکایک  
شــما گرامیان که درهمسویی  
در باورهــای ژرف مشــترکمان 
فراخــوان مــا را پذیرفتید بدین 
وسیله سپاسگزاری می نمایند. 
پیشنهادهای خود را برای هرچه 
باشکوه تر برگزارکردن جشنها با 
ما در میان بگذارید. چشــم براه 
دیدارتان در جشن چهارشنبه سوری 
که  13 مارچ در سالن زیبای پاس 

)الوال( برگزار می شود، هستیم.
-------------

301۲-3۲۵-۵14 فروتن
۲۲۵1-۶۶0-۵14 مریم

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

انفجار دالر: عملیات ضربتی پلیس تهران علیه دالالن ارز
تهــران  پلیــس  فوریــه-   14
عملیــات ضربتــی خــود را در 
راســته صرافی هــا، یعنــی در 
ســبزه میدان، بازار و چهارراه 

استانبول به اجرا گذاشت.
حســین  عملیــات،  از  پــس 
رحیمــی رییس پلیــس تهران 
بزرگ در یک نشســت خبری 
دربارۀ دستگیری فروشندگان 

غیرقانونــی ارز در تهــران گفت: 
"در روزهای اخیر بازار ارز وضعیت 
خوبی نداشته و قیمت ها بسیار باال 
رفته اســت و در نهایت قرار شد که 
نیروی انتظامی وارد شده و از روند 
صعودی قیمت ارز جلوگیری کند". 
او گفت که این کار به خواستۀ بانک 

مرکزی انجام گرفته است.
بــه گفتــۀ حســین رحیمــی کار 
اطاعاتی ازیک ماه پیش آغاز شده 
بود و "امروز عملیات دســتگیری 
دالالن ارز در کمتــر از 10 دقیقــه 

انجام شد".
نیروهــای پلیــس بعــد از پایــان 
عملیات همچنــان در مکان هایی 
مانند سبزه میدان و منوچهری و 

پاساژ افشار حضور دارند.
تعــداد  تهــران  پلیــس  رییــس 
بازداشتی ها را بالغ بر ۹0 نفر اعام 
کرد و گفت که 1۶ صرافی نیز تذکر 
گرفته اند. او تأکید کرد که برخورد 

با ایــن افراد موقتی یــا "مقطعی" 
نیست.

رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ در 
توضیح افزایش بی رویۀ قیمت ارز 
گفت: "افزون طلبی و ســود کان 
که از فروش ارز شــامل حال برخی 
افراد می شــود باعــث زیاده خواهی 

آنها شده است".
حســن روحانی قبًا گفته بود که 
افزایــش بهای ارز علــل اقتصادی 
و بازرگانــی نــدارد و فقــط معلول 

تبلیغات و عوامل روانی است.
با اینحال برخی صراف های تهرانی 
که نام برده نشده اند به خبرگزاری 
فرانســه گفتنــد که دولــت به نوبۀ 
خود در افزایش بهای ارز مســئول 
اســت. به گفتۀ آنــان، دولت دالر 
را بــه بهــای 4880 تومان فروخته 
اســت. ایــن صراف هــا همچنین 
گوشــزد می کنند کــه پایین آوردن 

نرخ بهره در ایران باعث شد که 
مردم پول های خود را از بانک 
بیرون کشیده و به خرید دالر 

روی آورند.
دو روز قبل از عملیات پلیس، 
ولی اله سیف رئیس کل بانک 
مرکزی فهرستی از معامله گران 
عمدۀ بــازار ارز را به ســازمان 
امور مالیاتی ارسال کرده بود.

 خبرگزاری ایرنا یادآوری می کند 
که ســال گذشــته نیز در دی ماه، 
پــس از آن که قیمت ها به شــکل 
غیرمنتظــره رو بــه افزایش نهاد، 
بانــک مرکــزی اســامی 1۲4 نفــر 
از معامله گــران ارز را بــه ســازمان 
مالیاتی داده بــود "تا اگر این افراد 
در فضــای کســب و کار قانونــی 
فعالیت کرده باشند، مالیات درآمد 

حاصله را بپردازند".
طی شــش ماه اخیــر، ارزش ریال 
نســبت بــه دالر ۲۶درصد کاهش 
داشته است. در ســال ۲010 یک 
دالر آمریــکا کــم و بیــش معادل 
هزار تومان بود. اما در پی شــدت 
گرفتن تحریم های آمریــکا و اروپا 
و بخصــوص از پایان ســال ۲011 
بهــای ارز در بــازار ایــران افزایش 
پیگیر خود را آغاز کرد. در روزهای 
اخیر یک دالر آمریکا حدود 4840 

تومان مبادله می شد.
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

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

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

Email : masoudrealty@gmail.com

خبــر...

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

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم بهاری:  2018 
)3 آوریل  تا  ۱7  ژوئن(

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Spring session 
(April 3rd – June 17)

ورود زیردریایی کانادایی به آب های ساحلی آسیا 
پس از ۵۰ سال

 بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه، 
نیــروی دریایی کانــادا و به دنبال 
افزایــش تنش هــا بــر ســر برنامه 
هســته ای کره شــمالی اعام کرد 
برای نخستین بار پس از ۵0 سال 
یک فروند زیردریایی این کشــور با 
عبور از اقیانوس آرام به گشت زنی 
در آب های ســواحل آسیا پرداخته 

است.
اچ.ام. زیردریایــی  مأموریــت 

 HMCS( ســی.اس شــیکوتیمی

Chicoutimi( یــک ســال پیش 
برنامه ریزی شده بود؛ اما سرانجام 
در پی موافقــت آمریکا و متحدان 
آن با برگــزاری گفتگوهایی درباره 
بحــران کره شــمالی در کانادا این 
زیردریایی وارد آبهای ســوال آسیا 
شــد. این اقــدام با هــدف افزایش 
فشــارها بر کره شــمالی به منظور 
بازداشتن این کشور از نقض تحریم 
ها از جمله از طریق افزایش گشت 
زنــی دریایی به منظــور جلوگیری 

از قاچــاق صــورت گرفتــه اســت. 
موقعیــت و فعالیــت دقیــق ایــن 
زیردریایی در اقیانوس آرام محرمانه 
اعام شده اســت. دریاساالر ریک 
دانلی، ســخنگوی نیروی دریایی 
کانــادا، در ایــن باره گفــت: »این 
مأموریت نشــان دهنــده اهمیت 
راهبردی منطقه آسیا اقیانوس آرام 
بــرای کانادا اســت و باعث تقویت 
تعهد این کشــور بــه حفظ صلح و 

امنیت منطقه ای می شود«.

آمریکا میزبان یک سوم مهاجرین متخصص دنیا
براساس گزارش های سازمان های 
جهانی، ایران در میان ۲0 کشــور 
فرستنده مهاجر متخصص، رتبه 

1۷ را دارد. 
 ۲018 ســال  گــزارش  براســاس 
در  ســازمان مهاجــرت جهانــی، 
ســال ۲01۵، جمعًا ۲44 میلیون 
نفر در خــارج از وطن خود زندگی 
می کرده انــد یعنی از هــر 30 نفر از 
جمعیت کل جهــان 1 نفر مهاجر 

بوده است.
که بر اساس آنچه آمار این سازمان 
منتشر کرده، ایران جزء کشورهای 
اصلــی مهاجرفـِــرست محســوب 

نمی شود.
ســازمان  گــزارش  همچنیــن 
همکاری های اقتصادی و توســعه 
در ســال 13۹4 نشــان مــی دهد، 
ایران در میان ۲0 کشور فرستنده 
مهاجر متخصص رتبــه 1۷ را دارد 
و در گزارش بانک جهانی در ســال 
13۹۵،کشــورمان در فهرست 30 
کشور اول ارسال کننده مهاجر قرار 

ندارد.
بنا بر این گــزارش، نرخ مهاجرت 

ایران تا سال 13۹۵ به کل جمعیت 
به صورت تجمعی 1.۵ درصد بوده 
که از میانگین جهانی 3.۲ درصدی 
و اکثر کشورهای با وضعیت توسعه 

مشابه پایین تر است. 
یک سوم  میزبان  امریکا  کشــور 

مهاجرین متخصص دنیا است.
براساس گزارش مؤسسه آمار اداره 
مهاجــرت امریکا در ســال ۲01۵، 
امریکا میزبان بیش از 1.4میلیون 
دانشــجوی خارجی بوده است که 
این اطاعات براساس تعداد ویزای 
F1 صادر شــده که مدت آن بیش 
از یــک ســال و ویــزای تحصیلــی 
محســوب می شــود و در این آمار 
دانشــجویان  مبــدأ  کشــورهای 
خارجی در امریکا نیز در سال های 
گذشــته به طور قابل ماحظه ای 

تغییر یافته اند. 
در سال  13۹4-13۹۵ کشور چین 
بیشترین تعداد دانشجو خارجی در 
امریــکا )31%( را داشــته و کشــور 
هنــد )14%(، کره جنوبــی )%۷(، 
عربســتان صعــودی )۶%( و کانادا 
)3%( به ترتیب در رده های بعدی 

بوده و ایران با 1۲3۵۶ دانشجو در 
رتبه یازدهم قرار گرفته است.

گــزارش  براســاس  همچنیــن 
 Times Higher مجلــه   ۲01۷
Education بــا تصویــب قانون 
اعمــال محدودیت های مهاجرتی 
دانشــجویان  تعــداد  ترامــپ، 
کشــور  ایــن  در  بین المللــی 
دست خوش تغییراتی شده این در 
حالی اســت که تعداد دانشجویان 
خارجی در امریکا از سال ۲000 به 
بعد به طور مرتب هر ســال شاهد 
رشــد بود و برای اولین بار در سال 
از مــرز  تحصیلــی ۲01۵-۲01۶ 
یــک میلیــون نفر گذشــت، اما در 
ســال ۲01۷ حــدود 40 درصــد از 
۵0 دانشــگاه برتــر امریــکا به طور 
میانگیــن بــا کاهــش ۲ درصدی 
دانشــجویان بین المللــی مواجــه 
شده اند. بیشــترین درصد کاهش 
متعلق به دانشــجویان بین المللی 
از کشــورهای خاورمیانــه )ایران، 
عربســتان و ترکیــه( بــا 3۹ درصد 

کاهش بوده است.
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»اقتصاد مقاومتی«...   << ادامه از صفحه: 11

}<< ادامه در صفحه: 20{

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.

کانادا ...

نشد، ســفرهای خارجی کاهش 
نیافت، واگذاری امکانات دولتی 
بــه بهای اندک و بــا وام های کم 
بهره به خودی ها متوقف نشــد 
و دالرهــای نفتــی کمتــری بــه 
نهادهای دینی داده نشد. پس از 
برجام اما هیچ اقدام تازه ای برای 
بهبود کیفیت تغذیه، بهداشت، 
مسکن و آموزش، و حمل و نقل 
عمومــی صورت نگرفت. در طی 
چهار دهه هیچــگاه از امتیازات 
قشــر حاکم زده نشــده اســت. 
بدیــن ترتیب اقتصــاد مقاومتی 
عمال یعنی مردم امتیازات قشر 
حاکم )همــه از منابع عمومی( 
را عطیــه ای الهی و ابــدی برای 
آنها بدانند و صدایشان هم بلند 

نشود.

انزوای اقتصادی
همــه ی کســانی کــه از تعبیــر 
اقتصاد مقاومتی دفاع کرده اند از 
عادی سازی روابط اقتصادی با 
دنیای خارج پرهیز داده اند. آنها 
با ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد 
بــازار در دنیا و امکان مشــارکت 
عمومــی بدون کســب اجــازه از 
حکومــت مخالف انــد. اقتصــاد 
مقاومتی از ســوی کسی مطرح 
می شــود که همــه ی نهادهای 
تحــت نظــرش در کار واردات و 
صادرات با دنیا هســتند و از این 
دادوســتدها منتفع می شــوند. 
تجارت آزاد بد است اگر منافعش 
به جیــب دیوانســاالری دینی و 
نظامی ریخته نشــود. خامنه ای 
در حالــی بــر تولیــد داخلــی به 
مولفه هــای  از  یکــی  عنــوان 
اقتصاد مقاومتی تاکید می کند 

کــه همــه ی نهادهــای دولتــی 
منتفــع  صــادرات  و  واردات  از 
مــی شــوند. در کــدام اقتصــاد 
گوشــی های  واردات  مقاومتــی 
اپل به ســازمان تامین اجتماعی 
و واردات اتومبیل های لوکس به 
کمیته ی امداد واگذار می شود؟

محور مقاومت
فهم اقتصــاد مقاومتی بدون در 
نظر گرفتــن راهبــرد منطقه ای 
جمهوری اسالمی یعنی اداره ی 
"محــور مقاومــت" و "مقاومت 
فرهنگــی" )مقابلــه بــا تمــدن 
غربــی( ممکن نیســت. اقتصاد 
مقاومتــی بدیــن معناســت که 
باید نظام معیشــت در کشور به 

گونه ای تنظیم شود که 
اوال در شــرایط هرگونه تحریم به 
دلیــل برنامه های تروریســتی و 
تولید و اســتفاده از ســالح های 
کشــتار جمعی حکومــت بتواند 
به حیات خــود بدون اعتراضات 

مردمی ادامه دهد و 
ثانیا صــرف دهها میلیــارد دالر 
هزینــه در جنگ های منطقه ای 

به آسانی ممکن شود.

اقتصاد مقاومتی چه چیزهایی 
نیست؟

منظــر  از  مقاومتــی  اقتصــاد 
خامنــه ای "اقتصــاد متکــی بــه 
دانــش و فناوری،عدالت بنیان، 
درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو" 
اســت. )ابالغیــه خامنــه ای به 
رؤسای قوای ســه گانه و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در مــورد سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲( این 

ویژگی هــا هیــچ یــک بــا مبانی 
فکری و تصمیم گیری خامنه ای 
نمــی خوانــد. دانــش و فناوری 
چهار دهه اســت که هیچ نقشی 
در سیاســتگزاری کشور نداشته 
است )تقدم تعهد بر تخصص(. 

امتیــازات و فســاد قشــر حاکم 
با عدالــت بنیان بــودن اقتصاد 
ایران در تضاد است. درون زایی 
اقتصاد مقاومتی با تمرکز ثروت 
در نهادهای تحت نظر رهبری و 
برخورداری دیوانساالری دینی و 
نظامی از این امکانات، و برونگرا 
بودن آن با حفظ و تداوم فروش 
نفت محقق شده است. پویایی 
و پیشــرو بودن هم شــعارهایی 
برای جلب نظر مخاطبان است 
و هیچ ما به ازای خارجی ندارد. 
انحصــار، امتیــاز و تبعیــض نه 

پویاست و نه پیشرو.

حکومت اتالف و تاراج
خامنه ای شفاف شــدن اقتصاد 
سیاســت های   ۱۹ بنــد  در  را 
اقتصــاد مقاومتــی آورده اســت 
امــا نهادهــای اقتصــادی تحت 
نظر او و ســپاه ساالنه حتی یک 
بــرگ بیالن از ورودی و خروجی 
ایــن نهادها عرضــه نمی کنند. 
بند ۲۳ به شــفاف و روان سازی 
نظــام توزیع و قیمت گــذاری و 
روزآمدسازی شیوه های نظارت 
بر بــازار اشــاره می کنــد اما دو 
امپراطــوری اقتصــادی و مالــی 
تحت نظــر رهبر و ســپاه کامال 
تاریک عمل می کنند. بند ۱۶ در 
مورد صرفه جویی است در حالی 
کــه اتــالف منابــع و تخصیص 
منابــع بــه نهادهــای مذهبی و 

تبلیغاتی بــدون هیچ گونه بهره 
وری و ایجاد اشتغال از مهم ترین 
وجوه عدم صرفــه جویی منابع 
دولتی هستند. بند نهم در مورد 
اصــالح و تقویــت همه جانبه  ی 
نظــام مالــی کشــور اســت امــا 
دســتگاه رهبری و سپاه خود در 
فعالیت های بانکی دخالت داشته 
و بدون پاسخگویی و نظارت به 
تــاراج منابع بانک هــای دولتی 
مشغول بوده و هستند. بند اول 
بر تامین شــرایط و فعال ســازی 
کلیه امکانــات و منابــع مالی و 
ســرمایه های انســانی و علمــی 
کشــور تاکید می کنــد اما نظام 
دادن  و  ایدئولوژیــک  گزینــش 
بورسیه های تحصیالت عالی به 

خویشــاوندان و خودی هــا و پر 
کردن دانشگاه ها از بسیجیان و 
روحانیونی که امروز همه عنوان 
دکتــر دارند ناقض تامین چنین 

شرایطی است.

وعده ی توخالی یا انضمامی؟
اقتصــاد مقاومتی بر خالف نظر 
برخی از منتقــدان این تعبیر که 
آن را تهــی از معنــا و متناقــض 
می داننــد مفهومی بــا معانی و 
ملزومات مشخص است. اقتصاد 
مقاومتی وعده ی توخالی نیست: 
1( وعــده ی فقــر و فالکت برای 

اکثریت جامعه ی ایران، 
۲( تــداوم رانــت و امتیــاز برای 
قشر حاکم و دیوانساالری دینی 

و سپاه و 
۳( تضمین تامیــن منابع برای 
مداخــالت خارجی و برنامه های 
سالح های کشــتار جمعی رژیم 
است. مفاهیمی مثل "مقاومت" 
و "دشــمن" برای خلق فضایی 
مقامــات  آن  در  کــه  اســت 
پاســخگوی رفتــار و تصمیمات 
خویش نیستند. از همین جهت 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
کــه در دوران دولــت روحانــی 
در حــال اجرا بــوده نــه تنها به 
مطالبــات عمومــی در حوزه ی 
معیشــت پاســخ نمی دهد بلکه 
این مطالبات را پشت گوش می 

اندازد.
•

می خواهــم اگر قرار اســت چادر یا 
روسری سر کنم به انتخاب خودم 
باشد. من خیلی تاکید کردم که نه 
با حکومت مشکل دارم، نه با نظام 
مشکل دارم، اما حقم را می خواهم 
و حق انتخاب پوشش کوچکترین 
حق من اســت. و بقیــه حقوقم را 
وقتی که بتوانم حق انتخاب داشته 

باشم بگیرم.
•

واکنش ها در زندان قرچک چگونه 
است؟

اینجا همه می گویند دمت گرم… 
اما باالخره زمان می برد. من به ۱۰ 
ســال دیگر هم امید ندارم، اما اگر 
۳۰ ســال دیگر هم درســت بشود 

من راضی هستم.
•

وضعیــت زنــدان قرچــک چگونه 
اســت؟ رفتار ماموران با تو چگونه 
اســت؟ وضعیــت کلــی زنــدان و 

زندانیان را چطور می بینی؟
پرســنل زندان دو گروه هســتند. 

اکثر پرســنل رفتاری بسیار خوب 
تــا جایــی  و مهربانانــه دارنــد و 
کــه توانســتند کمک کردنــد. اما 
نمی دانم برخی از پرسنل زندانی را 
چه می بینند که با  آن ها این برخورد 
را می کننــد؟ برخوردشــان خوب 
نیست، خیلی مقابلشان ایستاده ام 
و باز هم توهین می کنند. خیلی به 
حجابم گیر می دهند و رفتارشــان 

توهین آمیز است.
•

شرایط زندان چگونه است؟
بــرای من خیلی ســخت نیســت. 
غذایــش کــه باالخره غــذای خانه 
نیست ولی خب هیچ کدام مشکل 
نیست. تنها مشکل من اینجا این 
است که جدا از قانون های کلی یک 
ســری بی قانونی ها اینجا مرســوم 
اســت. هــرج و مرج هایــی وجود 
دارد. امــا با هیچ کدام از زندانی ها 

هیچ مشکلی ندارم.
•

بــه درددل زن هــای زندانی گوش 

کردی؟
تنهــا کاری کــه می کنــم همیــن 

است…
•

فکر می کنــی بتوانی صــدای زنان 
زندان قرچک بشوی؟

حقیقتا اولیــن کاری که در بیرون 
می کنم رسیدگی به وضعیت خودم 
نیســت. می خواهــم بــرای این ها 
کاری بکنــم. چیزهایــی اینجــا را 
دیــدم و فهمیــدم کــه در بیــرون 
کســی نمی توانــد بفهمــد. هرچه 
بگویــم بــاز هــم درکش ســخت 
است. خیلی هایشان به اینکه اینجا 
هستند افتخار می کنند، در صورتی 
که سنی ندارند. شرایط زن ها اینجا 
بد اســت… از یک زن ۶۰ ساله را 
در سالن می بینم تا دختر ۱۹ ساله 
و می خواهم برایشان کاری بکنم. 
یک دختــر ۱۹ ســاله اینجا خیلی 
زود تحت تاثیر قرار می گیرد و باید 

کاری کرد.
)امتداد - شهرزاد همتی(
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اعتراف قاتل جنایتکار به قتل سریالی 2 ایرانی 
کارآگاهان پلیس کانادا در 
جریان تازه ترین تحقیقات 
پرونــده  در  تخصصــی 
قتل های ســریالی، زوایای 
پنهــان دیگــری از زندگی 

قاتل را افشا کردند. 
بــروس مک آرتــور«-۶۶ 
ســاله- متهــم اســت بــا 
دعوت مردانی به خلوتگاه 
درفرصتــی  را  آنهــا  ش، 

مناسب به قتل رسانده است. مرد 
میانسال که اجســاد قربانیانش را 
در باغچه خانه مشتریان خود دفن 
کرده بود تاکنون به قتل 5 مهاجر 
آسیایی اعتراف کرده که دو نفر از 

قربانیانش ایرانی بوده اند.
کارآگاهــان پلیــس بــرای کشــف 
اجساد قربانیان بیش از ۳۰ باغچه 
و گلخانــه را جســت وجو کرده اند. 
آنهــا در عین حال معتقدند تعداد 
قربانیان این قاتل مخوف بیش از 
5 جســدی اســت که از زیر خاک 

بیرون کشیده شده است.
فرار قربانی کونگ فوکار

»پیتر گرومو« روزی که به مالقات 
»مک آرتور« رفته بود هرگز تصور 
نمی کــرد ایــن باغبــان بــه ظاهر 
مهربان چه نقشه شــومی دارد. او 
که ساکن خلیج »تاندر« در شهر 
»اونتاریــو« اســت، در حالی که با 
خوش شانسی از مرگ نجات یافته، 
پس از افشای قتل های زنجیره ای، 
به مأمــوران گفــت: »بهار ســال 
گذشــته با »مک آرتور« از طریق 

اینترنت آشــنا شدم و با او 
قرار مالقات گذاشــتم. از 
وقتی این خبر را شنیده ام 
فکــر می کنم چقدر خوش 
شانس بودم که آن شب از 

دستش فرار کردم. 
شبی که همدیگر را دیدیم 
دربــاره همه چیز صحبت 
کردیــم. حتــی در میــان 
حرف هایش از عالقه اش به 
خشــونت گفت و ناگهان به طرفم 
حمله کرد و ســعی کــرد گردنم را 
بپیچانــد که بــا یک فــن کنگ فو 
توانســتم دســتش را پــس بزنم و 
خودم را نجات دهم. لحظاتی بعد 
هم وقتی دید از پس من بر نمی آید 
خندید و گفت شوخی کرده است 
امــا حــاال می فهمم کــه اگر کنگ 
فــو بلد نبــودم، مــن هم یکــی از 

قربانیان اش بودم.«
قاتلی در لباس پاپانوئل

PAIVAND
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آشنایی با بیماری آنفلوآنزا و روش های درمان
 )Grippe( گریــپ  یــا  آنفلوآنــزا 
شــایعترین بیماری ویروسی فصل 
سرما اســت که دستگاه  تنفسی  را 
درگیـــر می کند و شــدیدا مسری 
اســت.  مدت  زمان  شــروع  عالئم  
آنفلوآنزا از زمان  وارد شدن  ویروس  

به  بدن  48-24 ساعت  است . 

تاریخچه بیماری آنفلوآنزا
در قرن بیســتم ویــروس آنفلوآنزا 
در ســال 1918 شــیوع پیــدا کرد 
و تــا امــروز آمــار مــرگ و میر یک 
ســیر نزولــی را طــی کرده اســت. 
به این صورت کــه در آغاز فعالیت 
ایــن ویــروس مــرگ های دســته 
جمعی حتــی 40 میلیــون نفر در 
یکســال گزارش شــده است اما به 
مرور کاهــش یافت. امــروزه گونه 
هــای جدیدتر این ویــروس مانند 
آنفلوآنــزای پرندگان یــا آنفلوآنزای 

خوکی نیز ظهور کرده اند.

علت آنفلوانزا چیست؟
ویــروس هــای عامــل آنفلوآنــزا از 
ســرده اورتومیکســو ویــروس ها 
هستند. آنفلوآنزای شامل ویروس 
و   B آنفلوآنــزای   ،A آنفلوآنــزای 
آنفلوآنــزای C. این ویــروس ها در 
اثر تماس مستقیم یا غیرمستقیم 
)مثــاًل اســتفاده از لیــوان آلوده( 

گسترش می یابند.
ویــروس هــای آنفلوانــزا از طریق 

سرفه و عطسه منتشر می شوند
◊ اگــر یکی از مــوارد زیر به هنگام 

درمان رخ دهند:
◊ افزایش تب یا سرفه

◊ وجود خون در خلط
◊ گوش درد

◊ تنگی نفس یا درد قفسه سینه
◊ترشحات غلیظ از بینی، سینوس 

ها یا گوش ها
درد   ◊

سینوس
یــا  درد   ◊

ســفتی 
گردن.
روش 

انتشار ویروس آنفلوآنزا:
ویــروس های آنفلوانــزا موجود در 
قطرات تنفســی از طریق ســرفه و 
عطسه منتشر می شوند در اغلب 
موارد این انتشــار از فــرد به فرد و 

معمــوال از طریق تماس دســت با 
آنچــه که به ویروس  آنفلوانزا آلوده 
شده اســت و سپس تماس دست 
آلوده با دهــان و بینی فرد منتقل 

می شود.
بزرگساالن ممکن است دیگران را 
روز قبل از شروع عالئم تا روز پس 
از بروز بیماری مبتال نمایندکه این 
امر به این معنی است که شما می 
توانید فردی را قبل از آنکه بیماری 
در شــما ایجاد شــده باشــد مبتال 

نمائید.

 عالئم شایع بیماری آنفلوانزا :
• بــاال بــودن درجه حــرارت بدن 
)درجه حرارت بدن به مدت بیش 
از دو روز بیشــتر از 37/8 درجــه 

سانتی گراد باشد(
• ابتال به درد ناگهانی 
یا ترشــح از یــک یا دو 

گوش
در  درد  احســاس   •
گوش خــود و ادامه آن 
به مدت بیــش از چند 

روز
• آبریزش و گرفتگی بینی بیش از 

10 روز
• ســرفه همراه با خلــط غلیظ و 

بدبوی زرد و سبز رنگ
• گلــودرد بیش از 48 ســاعت به 

هنگام بلع غذا
• حساسیت های پوستی یا جلدی 

غیر قابل توجیه
• ســفتی گردن همراه با ســردرد 

مداوم
• درد در ناحیه سینوزیت ها، تب 
و ترشــحات زرد یا سبز رنگ بینی 
که بیش از 48 ساعت طول بکشد.

• تــب و لــرز، ســردرد، دردهای 
کمــردرد،  جملــه  از  عضالنــی 
خستگی، سرفه )که ممکن است با 
خلط همراه باشد.(

گلــودرد،   •
صــدا،  خشــونت 
گلودرد  اســتفراغ. 
بــدن  خــارش 
کوفتگــی از عالیم 

شایع بیماری هستند.
تفاوت آنفلوانزا و 

سرماخوردگی:
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا عالیــم 
مشــابهی دارند با این تفــاوت که 

ســرماخوردگی معمــوال خفیفتــر 
اســت و ممکن اســت بدون تب و 
یا با تب پایین باشــد امــا آنفلوانزا 
بطورناگهانی شــروع می شــود و با 
تب بــاال همراه اســت. همچنین 
مدت زمان بیشتری طول می کشد 
تا آنفلوانزا بهبود یابد اما این مدت 

در سرماخوردگی کوتاهتر است.
افرادی که در معرض بیماری 

آنفلوآنزا هستند : 
آنفلوآنــزا در تمام ســنین به غیر از 
دوران شیرخوارگی دیده می شود. 

همچنین کودکان به علت سیستم 
دفاعــی ضعیــف بیشــتر بــه ایــن 
بیماری مبتال می شوند. چون این 
بیمــاری واگیر دار اســت در مکان 
های عمومی امکان انتقال بیماری 

آنفلوانزا زیاد می باشد.
بیمــاری هایــی چــون 
قلبی، ریــوی، کلیوی، 
دیابت، آسم، بارداری و 
کهنســالی امکان مبتال 
شدن افراد به آنفلوآنزا را 

افزایش می دهند.

عوارض آنفلوآنزا چیست؟
از عوارض آنفلوآنزا میتوان به سینه 
پهلــو، ســینوزیت، عفونت گوش 
میانــی و التهــاب مجــاری هوائی 
)برونشیت( و التهاب بافت میانی 

مغز )آنسفالیت( اشاره کرد.
آنفلوآنزا چگونه تشخیص داده 

می شود؟
متخصصــان بهداشــت بــه طــور 
روی  از  را  آنفلوآنــزا  معمــول 
نشانه های آن تشخیص می دهند، 
به ویژه اگر موردهای مشابه زیادی 
از بیماری آنفلوآنزا در جامعه دیده 
شود و مرکز بهداشت منطقه شیوع 

بیماری را تایید کرده باشد.
بــه طــور معمــول بــه آزمون های 
مرســوم از افرادی که نشــانه های 
شــاخص آنفلوآنــزا را دارند، نیازی 
نیست. به ندرت، با آزمون نمونه ی 
خون یا مایع بینی یا گلو، ویروس 

آنفلوآنزا را شناسایی می کنند.
درمان آنفلوآنزا :

بهبود خــود بــه  خــودی  آنفلوآنزا 
در عــرض  10-7 روز در صورتــی  
کــه  هیــچ  عارضــه ای  رخ  ندهــد. 

هیچ درمان 
خاصی 

برای بهبود 
سرماخوردگی 

و آنفلوانزا 
وجود ندارد

بهترین روش پیشگیری 
از بیماری آنفلوآنزا 
شسنت دست هاست
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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 

خانه  تکــــواندو مونترال
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 - 6:30 تا 8:00 بعد از ظهر 
چهار شنبه -6:30 تا 8:00 بعد از ظهر

جمعه  - 5:30 تا 7:00 بعد از ظهر
نشانی: 

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

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

وان... صابر جلیل زادهجسم و ر  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

چرا استرس شما را چاق می کند؟
همــه مــا می دانیــم که چــرا چاق 

می شویم: 
مقــدار کالری کــه با خــوردن غذا 
می گیریم، بیش از حدی است که 
بدن برای تولید انرژی می سوزاند. 
ولــی اگر چه ایــن موضوع صحیح 
است به ســئوال جالب تر ما پاسخ 

نمی دهد- 
ایــن که اصوال چــرا ما بیش از حد 

غذا می خوریم؟
چرا بعضــی وقت ها احســاس می 
کنــم مجبورم یــک قطعه کیک یا 
شــکات را بخورم گر چه می دانم 
چند دقیقه بعد احساس پشیمانی 

خواهم کرد؟
آیا این به دلیل حرص و زیاده طلبی 

است یا علت دیگری دارد؟
اگــر چه این که شــخص قــادر به 
کنترل خودش باشــد مهم است، 
دالیل متعدد دیگری مبنی بر این 
که استرس نقش مهمی در افزایش 

وزن شخص دارد، دیده می شود.
استرس مزمن، خواب ما و میزان 

قند خون ما را مختل می کند. 
ایــن امــر بــه افزایش گرســنگی و 
خــوردن خوراکی هایــی منجر می 
شــود که خوردنشــان لذت بخش 
و آرام کننــده اســت، ولی معموال 

کالری زیادی دارد.
همیــن موضــوع باعــث مختــل 
شدن بیشتِر خواب و حتی افزایش 
اســترس و بــاال رفتن میــزان قند 

خون می شود. 
این روند عاوه بر این که می تواند 
ســطح چربی خون را به اندازه ای 
کــه برای ســامت شــخص مضر 
است برساند، موجب دیابت از نوع 

دوم نیز می شود.
دکتر گایلز یئو، یکی از اعضای تیم 
برنامــه "به من اعتمــاد کنید من 
یک دکتر هستم" تصمیم گرفت با 
کمک دانشمندان دانشگاه لیدز، 
یک روز ُپر استرس را شخصا تجربه 

کند.
پژوهشــگران تیــم دانشــگاه لیدز 
دریافتند روزی که دکتر گایلز عمدا 
یک روز ُپر اســترس را تجربه کرده 
بود، ســه ســاعت طول کشــید تا 
میزان قند خونش به سطح عادی 

بازگردد- یعنی حدود ۶ برابر روزی 
که بدون استرس گذرانده بود.

دلیل این تغییر این است که وقتی 
شما اســترس دارید، واکنش بدن 
شما این اســت که تصمیم بگیرد 
در مقابــل ایــن تغییــر مقاومــت 
کند یــا بگریــزد. بدن بــا انتخاب 

مقاومــت بــرای یک 
واکنش فیزیکی آماده 

می شود.
بدن شما فکر می کند 
قــرار  حملــه  مــورد 
گرفتــه و بــرای این 
که به عضات شــما 
انرژی برســاند گلوکز 
آن  و  کــرده  ترشــح 
را وارد خــون شــما 

می کند.
ولی اگر شــما بــرای فــرار از خطر 
احتیاجــی به ایــن انرژی نداشــته 
باشــید، در آن صــورت لوزالمعده 
)پانکراس( شما برای پایین آوردن 
میزان قند خونتان شروع به ترشح 

انسولین می کند. 
روند باال رفتن میزان انســولین و 
پایین افتــادن میزان قنــد خون، 
شــما  شــدن  گرســنه  موجــب 
می شــود بــه همیــن دلیل اســت 
که وقتی دچار اســترس هســتید 
بدنتان کربوهیدرات های شیرین 

می طلبد.
همین اتفاق بعد از شبی که خوب 

نخوابیده اید می افتد.
پژوهشــگران  اخیــر  تحقیقــات 
دانشــکده کینگز دانشــگاه لندن 
نشــان می دهد کســانی کــه دچار 
بی خوابی اند به طور متوســط هر 
روز 38۵ کالــری اضافی می گیرند 
که برابر کالــری یک کلوچه بزرگ 

است.
کودکان هم در صورت کم خوابی، 

بیشتر هله و هوله می خورند.
دیگــر،  اخیــر  بررســی  یــک  در 
پژوهشــگران گروهــی از کــودکان 
ســه تا چهار ساله را )که همه بعد 
از ظهر می خوابیدند( نه تنها از این 
خواب محــروم کردند بلکــه تا دو 
ساعت بعد از وقت معمول خواب 
شبانه شــان نیز آنها را بیــدار نگاه 

داشتند.
میــزان کالری غــذای روز بعد این 
کــودکان ۲0 درصد بیشــتر از حد 
معمــول و عمدتا به دلیــل قند و 
کربوهیــدرات بود. ســپس آنها را 
آزاد گذاشــتند تاهــر قدر دلشــان 
می خواهــد بخوابنــد. صبــح روز 
بعد، این کودکان هنوز 14 
درصد بیش از حد معمول 
غذاهــای کالری دار خورده 

بودند.

چگونه می توانید استرس 
روزمره را کاهش دهید؟

به عقیده مــن تکنیکی که 
خدمــات بهداشــت رایگان 
توصیــه   NHS بریتانیــا 
می کند خیلی موثر اســت. 
اگر ایــن روش را به صورت برنامه 
هر روزه تان انجام دهید بیشترین 

استفاده را از آن خواهید برد.
ایــن کار را می توانیــد ایســتاده، 
نشســته یــا در حالــت خوابیــده 
انجام دهید- هر طور که برایتان 

راحت تر و آرامش بخش تر است.
- شــروع کنیــد به نفــس هر چه 
عمیق تر کشیدن از راه بینی، بدون 
فشار آوردن به خودتان و از یک تا 

۵ بشمارید
- بعــد در حالــی کــه از یــک تا ۵ 
می شمرید به آرامی نفستان را از راه 

دهان بیرون بدهید
- فــرو بــردن هــوا از راه بینــی و 
راه دهــان را  از  بیــرون دادن آن 

بی وقفه ادامه دهید
- ایــن طرز تنفس را ســه تا پنج 

دقیقه ادامه دهید
یکــی از مهم ترین توصیه هایم این 
اســت که ســعی کنید شب خوب 
بخوابیــد. البته گفتــن این حرف 
آسان تر از عمل کردن به آن است. 
می توانیــد  همچنیــن  شــما 
تکنیک های مخصــوص مقابله با 
اســترس را امتحــان کنیــد مثل 
تمرینــات بدنــی، ذهــن آگاهــی 
یــا  باغبانــی   )mindfulness(

یوگا.
دکتر مایکل موزلی

استرس 
مزمن، 

خواب ما 
و میزان 
قند خون 

ما را مختل 
می کند. 

طنز
مردی با کلید آمد
قانون- نیما طیبی

در  وزیــر کشــور  بهمــن -   ۲1

اظهاراتــی گفتنــد: »بهترین راه 

برای مبــارزه بــا اعتیــاد، معتاد 

نشــدن اســت«. عجیب بود که 

تــا حاال این راه حل به فکر کســی 

نرسیده بود. در صورتی که خیلی 

راحت و سریع سخت ترین مسائل 

حل می شد. برای همین در ادامه 

بــه راه حل هــای مختلــف بــرای 

مشــکات گوناگــون در همیــن 

راستا می پردازیم:
•

۱. تورم: 

بهتریــن راه برای متوجه نشــدن 

نکــردن  خریــد  تــورم،  میــزان 

اســت. تا جایی کــه می توانید به 

خودکفایی برسید. کاشتن چندتا 

دانــه ســیب زمینی، پیــاز، توت 

فرنگی و گارســینیا َکمبوجیا که 

کاری نــدارد. اگــر هم برای تهیه 

محصول دچار مشــکل شــدید، 

مبادله  کاال بــه کاال کنید. در هر 

صــورت علی برکــت ا... به عقب 

برنخواهیم گشت.
•

2. ترافیک: 

قاعدتا بهتریــن راه هم برای حل 

معضــل ترافیــک، از خانه بیرون 

نرفتن است. یک مقداری کمبود 

ویتامین دی اذیت کننده است که 

کافیست روزی چند مرتبه پرده را 

کنار بزنید تا خورشید را ببینید.
•

3. آلودگی هوا: 

اگــر مرحلــه  دوم اجرایی نشــد، 

بهترین راه حل برای آلودگی هوا 

تصور کردن اســت. مثــا اگر در 

تهران زندگی می کنید، تصور کنید 

در ســوییس هســتید. به راحتی 

نفــس بکشــید و از فضای ســبز 

زوریــخ لذت ببرید. اگر سوزشــی 

هم در گلوی تان احساس کردید 

بد بــه دل تــان راه ندهید. چوب 

اسکی تان را بندازید و روی برف ها 
اسکی کنید.

•

4. زلزله: 

در هنگام بایــای طبیعی مانند 

زلزله هم نگران نباشید. ما برای 

شما بهترین راهکار را داریم. وقتی 

زلزلــه آمد، یــک آهنــگ بندری 

پخش کنیــد. جوری تکان دهید 

که زلزله بفهمد رییس کیست.
•

۵. و در آخــر هم برای دادن نمره  

بــاال به دولــت، به یک بــاور نیاز 
است. 

باور و ایمان شــدید قلبی به یک 

ضــرب المثــل قدیمــی: »َکــس 

نخــارد پشــت مــن، جــز ناخن 
انگشت من«
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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( 

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 ۱7 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: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
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 ۱3۰۰ دالر 

 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 

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 خریداران۱2۰۰ 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

       ۱2۰۰ دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!

همايون شجريان به زودى در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 
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»ویان ایوارت«، ۷۵ ساله که حدود 
۵ ســال »بــروس مــک آرتــور« را 
به عنوان باغبان خانه اش استخدام 
کــرده بــود در حالی که بــه  دنبال 
اطاع از اخبار این پرونده هولناک 
شوکه شده، به تیم تحقیق گفت: 
»او دو فرزند دارد و رفتارش طوری 
بود که هرگز باورنمی کردم بتواند 
حتی یک حیوان را هم بکشــد. او 
همیشــه در تعطیات کریسمس 
لباس بابانوئل می پوشــید و باعث 
شادی بچه ها می شد و هیچ رفتار 
غیرطبیعــی هــم نداشــت، هنوز 
نمی توانم باور کنم او چنین جنایاتی 
را مرتکب شده است.« باغچه خانه 
»ایوارت« یکــی از محل هایی بود 
که مأموران پلیس برای پیدا کردن 
اجساد قربانیان »مک آرتور« وجب 

به وجب آن را زیر و رو کردند.
پرونده شوکه کننده

»پارکر لیده«، مشــتری دیگر این 
قاتل سریالی که در نزدیکی رودخانه 
شــهر تورنتو زندگــی می کند، این 
پرونده را وهم انگیز و شوکه کننده 
توصیف کــرد و گفت: »هــر بارکه 
فکر می کنم سال ها است قاتلی در 
خانه ام کار می کرده وحشــت همه 

وجودم را می گیرد.«
خجالتی و عاشق پیشه

پلیـــــس،  تحقیقــات  براســاس 
در  ســاله   ۶۶ آرتــور«  »مــک 
شــبکه های اجتماعــی خــود را با 
نام های مستعار»ســیلور ددیز«و 
»بیــر bear(»411 411( معرفی 
می کــرد. او در همه پیام هایش به 
ارتباط با پســران جوان ابراز عاقه 
کرده بود، اما بیشتر قربانیان اش 
مردان 40 تا ۵0 ساله بودند. »مک 
آرتــور« برای جــذب مخاطبانش 
خود را مردی خجالتی اما عاشــق 

پیشــه معرفی می کــرد و صفحات 
مجازی اش عاوه بر عکس هایش 
درلباس بابانوئل، پر بود از تصاویر 

فرزندان، نوه ها و حتی گربه ها.
2 سال محکومیت عجیب

پلیس کانادا همچنین اعام کرد 
»مــک آرتور« در ســال ۲003 نیز 
به خاطــر حملــه به مــردی با لوله 
فلزی دســتگیر شــده بود. پس از 
ارسال این پرونده به دادگاه، قاضی، 
این باغبان خشــن و همجنسگرا 
را برای دو ســال از نزدیک شــدن 
به منطقــه خاصی از کشــور- که 
تمایــات جنســی خــاص در آنجا 
زیاد است- منع کرد و همچنین 
بــا صــدور حکمی مصــرف داروی 
»آمیــل نیتریت« را بــرای »مک 
آرتــور« ممنوع اعــام کرد چراکه 
این دارو می توانســت بر خشونت 

رفتاری او بیفزاید.

  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   فیلر 

توسط جراح پالستیک

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

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

Member of International Association of Orthodontics 

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

چرا راز قتل های سریالی دیر اعتراف قاتل جنایتکار به قتل ...   << ادامه از صفحه: ۱6
فاش شد؟

از زمــان انتشــار خبر دســتگیری 
این قاتل سریالی و افشای جنایات 
هولنــاک اش، جنجال های زیادی 
در رســانه ها وفضای مجازی به پا 
شده اســت،اما مهم ترین نکته ای 
که پلیس را در این مدت زیرسؤال 
برده تعلــل آنها در پیگیری پرونده 
قتل مهاجران آسیایی و دستگیری 
قاتل بوده است؛بسیاری این اتفاق 
را به ملیت کانادایی یا رنگ پوست 
متهم ربــط می دهنــد و معتقدند 
اگــر او یک مهاجر، سیاهپوســت 
یا رنگین پوســت بود زودتر به دام 

می افتاد. 
 ۲ پرونــده  اطاعــات  براســاس 
قربانــی »مــک آرتور«،کــه ســال 
۲010 ناپدیــد شــده بودند، گرچه 
در آن زمــان فرضیــه وجــود قاتلی 
همجنسگرا در شهر تورنتو مطرح 
شده بود اما پلیس با توجه به اینکه 
دو قربانی مهاجران آسیایی بودند، 
به این دو پرونده توجه ویژه ای نکرد 

و پیگیر آن نشد.
»جرمــی دیــاس«- مدیــر مرکــز 
مشاوره جنســیتی و تنوع جنسی 
کانادا-نیز در این باره گفت: »فکر 
می کنم علت دیر دســتگیر شــدن 
ایــن متهم به تعامــل کم پلیس و 
جامعــه برمی گردد. ایــن موضوع 
نشــان می دهــد گســترش چنین 
ارتباطی نیاز به کار بیشتر و تاش 
روزافــزون دارد. در این باره موانع 

ســاختاری خاصی وجــود دارد که 
باید مــورد توجــه قرار گرفتــه و از 
بین بروند،هرچند باید با صراحت 
گفــت کــه جنایت های ایــن قاتل 
سریالی وحشتناک است. قربانیان 
شــناخته شــده این مرد مهاجران 
کشــورهای جنوب شــرقی آسیا و 
خاورمیانــه بودنــد که وجودشــان 
برای هیچ کس حائز اهمیت نبود و 
هیچ خانواده ای نداشتند که پیگیر 
وضعیت شان باشد. در صورتی که 
اگــر این قربانیــان کانادایی بودند 
پلیس بیشــتر پیگیــر پرونده قتل 
هایشان می شــد.باغبان جنایتکار 
همجنســگرا، هشــت ماه قبل به 
اتهــام قتل دستگیرشــده بــود تا 
اینکــه چند روزقبــل و درتازه ترین 
بازجویی ها سرانجام قفل سکوت 
چند ماهه اش را شکست و به قتل 

۵ مرد میانسال اعتراف کرد.
وی اواســط سال گذشته میادی 
درعملیات مأموران پلیس تورنتو 

دستگیر شده بود.
ســخنگوی  ایدزینــکا«  »هانــک 
پلیــس تورنتــو در این بــاره گفته 
بود: »بروس« اوایل ماه مه ســال 
گذشته -اردیبهشت- در جریان 
تحقیق دربــاره پرونده گم شــدن 
دو مرد دســتگیر شــد تا اینکه در 
بازجویی هــا عــاوه بر اعتــراف به 
قتل ۲ مرد گمشده و کشتن 3 نفر 
دیگر نیز اعتراف کرد. با وجود این 
اظهارات وبه خاطر شیوه و شگرد 
قاتل، کارآگاهــان جنایی احتمال 

می دهنــد ایــن پرونــده قربانیــان 
بیشتری داشته باشد.ضمن اینکه 
وقــوع چنیــن جنایاتــی در تورنتو 

سابقه نداشته است.«
وی افــزود: »دو قربانی این پرونده 
کــه در فاصلــه ســال های ۲01۲ 
تــا ۲01۷ ناپدیــد شــده و بــه قتل 
رسیده اند، ایرانی بوده و بین 40 تا 
۵0 سال داشته اند. پزشکی قانونی 
پس از بررسی اجساد، هویت آنها را 
»م.ک« و »س. م« اعــام کــرد. 
این قاتل سریالی همچنین »اندرو 
کینس من« و »سلیم اسن« را در 
ســال ۲010 و »دین لیسوویک« 
را نیــز در فاصله ســال های ۲01۶ 
تــا ۲01۷ به قتل رســانده اســت.

بــا این حــال به نظرمی رســد این 
جنایتکارمرتکب قتل های مشــابه 
دیگرنیزشــده باشــد که تحقیقات 
تخصصی در این باره ادامه دارد.«
)اتاق خبر ۲4(

استخدام
CARWASH 

--------

به چند نفر کارگر 

)پاره وقت یا تمام وقت(

برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 

تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
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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

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

عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد    |     عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

بـزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیــافت شنبه   17 مارس  2018   در سالن شکوهمند و زیبای 

دی جی : 
مهـران

پیش غذا: )8-7 شب)

شام: جوجه   +  ماهی ساملون

  همراه با ساالد 

+ شراب عالی، 

نوشابه   +  دسر،  قهوه و ...

-----------

قرعه کشی جوایز نفیس، 

برنامه های پرشمار تفریحی 

و بسیاری سورپرایزهای دیگر ... 

دی جی : مهـران

رقص و پایکوبی 

تا پاسی از نیمه شب

بلیت: 60 دالر  

زیر 10 سال:  30 دالر 

 فروش در تپش

پشت در منانید!

برای تهیه بلیت همین 

امروز  متاس بگیرید:

514-223-3336

---------

Embassy Plaza

1003 Boul Cure-Labelle 

Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان 

 شبی زیبا و بیادماندنی                                                    برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع همدیاران و دوستان..



22 22PAIVAND: Vol. 25  no.1358  Feb. 15, 2018 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1358 26  بهمن 1396 



23 23PAIVAND: Vol. 25  no.1358  Feb. 15, 2018 www.paivand.ca سال 25 شماره   1358 26 بهمن 1396 



24 24PAIVAND: Vol. 25  no.1358  Feb. 15, 2018 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1358 26  بهمن 1396 

آشنایی با بیماری آنفلوآنــــزا و...   << ادامه از صفحه: ۱7

اگــر عارضــه ای  رخ  دهــد، درمان  
بــا آنتی بیوتیک  معمــواًل ضروری  
است ، و بهبود ممکن  است  3-۶ 
هفته  به  درازا انجامد. مصرف دارو 
حتما بایــد با صاحدیــد و تجویز 

پزشک انجام شود.
اقدامــات زیر برای کاهش عائم و 
بهبود بیماری آنفلوآنزا موثر است:

• اســتراحت در منــزل بویــژه در 
هنــگام تب: بهتریــن  درمان  برای  
آنفلوانزا استراحت  است . استراحت  
کمک  می کند تا بدن  با ویروس  به  

خوبی  مبارزه  کند.
• استفاده از مایعات فروان مانند 
آب، آب میوه و سوپ رقیق غرغره 
آب یا آب نمک ولرم چند بار در روز 
باعث می شــود سوزش گلو بهبود 

یابد.
• خودداری از استمعال دخانیات، 

سیگار و الکل 
• قطره های بینی که حاوی آب و 
نمک )سرم فیزیولوژی( هستند به 
کاهش ترشــحات بینی و مرطوب 
شــدن پوســت داخل بینی کمک 

می کنند.
• برای  افزایش  رطوبت  هوا از یک  
دســتگاه  بخــور اســتفاده  نمایید. 
رطوبت  کمک  می کند تا ترشحات  
ریه  رقیق  و بنابراین  راحت تر تخلیه  
شوند. دستگاه  را روزانه  تمیز کنید.

• برای  جلوگیری  از سرایت  بیماری  
آنفلوآنزا به  دیگران ، دستان  خود را 
مرتبًا بشویید، خصوصًا پس  از فین  

کردن  یا پیش  از دست  زدن  به  غذا 
یا مواد غذایی. 

• روی  عضاتــی  کــه  دچــار درد 
هستند کمپرس  گرم  یا صفحه  گرم  

کننده  بگذارید.
درمان  برای  دارویی  اقدامات 

آنفلوآنزا :
در مــورد داروهــا، هیــچ درمــان 
یــا داروی خاصــی بــرای بهبــود 
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا وجــود 
ندارد. آنتی بیوتیکها ویروسها را از 
بین نمی برند. بعضی از داروها فقط 
به برطرف شــدن عائــم آنفلوانزا 
و ســرماخوردگی کمک می کنند. 
البته بهتر اســت قبل از استفاده از 
هرگونه دارویی، با پزشک مشورت 

کنید.
داروهای ضد التهاب و آرام بخشها: 
معمــوال درد را بهبود بخشــیده، 
تــب را پاییــن می آورنــد. بعضی از 
این داروها شــامل اســتامینوفن، 
آســپرین، ایبوبروفــن، کتوبروفن 
و ناپروکســن می باشند. ازمصرف 
خــودداری  آســپرین  خودســرانه 
کنیــد. خصوصا بچه ها و کودکان 

نباید آسپرین بخورند.
مصــرف  آســپیرین  )خصوصــًا در 
کــودکان ( بــه  هنــگام  بــروز یــک  
بیماری  ویروسی  ممکن است باعث 
به  وجود آمدن  نشانگان  رای شود. 
نشــانگان  رای  یک  نوع  آنسفالیت  
)التهــاب  مغز( اســت . همچنین 
آســپرین می تواند باعــث عوارضی 

و  پوســتی  چــون حساســیتهای 
مشکات گوارشی شود.

داروهای ضد ســرفه: کــه باعث 
مثــل  می شــوند  ســرفه  قطــع 
دکســترومتورفان. در صورتــی که 
سرفه شما حاوی ترشحات است از 

این دارو استفاده نکنید.
که  )خلط آور(:  اکســپکتورانتها 
موجب رقیقتر شدن ترشحات گلو 
می شوند و باعث می گردند هنگام 
ســرفه این ترشحات راحتتر خارج 
شــوند. یکــی از انواع ایــن داروها 

گایافنزین است.
اسپری های بینی  یا ضد احتقان ها 
)رفع کننده  گرفتگی  بینی و گلو (: و 
ضد احتقانهایی که به داخل بینی 
ریخته می شــوند. نمونه ای از این 

داروها پسودوافدرین است.
رژیم  غذایی در آنفلوآنزا :

•
هنــگام   بــه   اشــتها  معمــواًل   .1
آنفلوانــزا کــم  می شــود. شــاید در 
ابتدا فقط  اشتها به  مایعات  داشته  
باشــید، ســپس  پــس  از مدتی  به  
وعده های  غذایــی  کوچک  حاوی  
مواد نشاســته ای  بدون  ادویه  )نان  
سوخاری ، برنج ، پوره ، غات  پخته  
شــده ، ســیب زمینی  پخته ( اشتها 

پیدا کنید.
•

۲. روزانــه  حداقــل  8 لیــوان  آب  
بنوشــید )خصوصــًا اگــر تبتــان  
بــاال باشــد(. نوشــیدن  مایعــات  

بیشــتر مثــل  آب  میــوه ، چــای  و 
نوشــیدنی های  غیــر گازدار نیز به  
رقیــق  شــدن  ترشــحات  کمــک  

می کنند.
•

3. اســتفاده از مواد غذایی حاوی 
ویتامین C در کاهش طول مدت 

بیماری موثر است.
•

4. از مصرف غذاهای چرب، سرخ 
کرده و ادویه دار بپرهیزید.

واکسن آنفلوآنزا درچه افردی 
توصیه می شود؟

• افرادبــاالی ۶۵ ســال -تمــام 
کودکان بین ۲4 -۶ ماه

• کودکان و بزرگســاالن بین ۶4 
-۲ ســال در صورتــی کــه دچــار 
مشــکات پزشــکی مزمن باشند 
مثــل دیابــت، نارســائی کلیوی، 
اختال تولید گلبــول قرمز، ایدز، 
مصرف داروهــای تضعیف کننده 

سیستم ایمنی و ...
•  کودکان و بالغینی که دچار آسم 

باشند.
• کودکانی که تحت درمان مزمن 

با آسپرین هستند.
• زنانی که در طول فصل شــیوع 

آنفلوآنزا باردار می شوند.
• پزشــکان، پرســتاران و کارکنان 
بهداشــتی که در بیمارســتان و یا 
آسایشگاهها مشغول بکار هستند.

چه کسانی نباید واکسن 
آنفلوآنزا را دریافت منایند :

▪ افرادی که حساســیت شدید به 
تخم مرغ دارند.

▪ افرادی که در گذشــته واکنش 
شدیدی به واکسن آنفلوانزا نشان 

داده اند.
▪ کسانی که در گذشته سابقه بروز 
سندرم گیلن باره را پس از ۶ هفته 
از دریافت واکســن آنفلوانزا داشته 

اند.
▪ کودکان زیر ۶ ماه

▪ بیمــاران تب دار )این افراد پس 
از فروکش کردن بیماری می توانند 

واکسن آنفلوآنزا دریافت نمایند.(
اگر عالئم زیر پیدا شد، حتما 

نزد پزشک بروید:
•  استفراغ خونی

• مقدار زیادی خون در مدفوع
• بیهوش شدن وقتی که ایستاده 

اید
• گیجی

• درد شکمی شدید
• کودکی که به سختی می خوابد 

و بیدار می شود
• تب باالی 38 درجه سانتی گراد

• از دست دادن آب بدن
• تهوع بیشتر از ۲ روز متوالی

جهت پیشگیری از ابتال به 
آنفلوانزا:

جلوگیری از بیماری آنفلوآنزا بسیار 
مشــکل اســت. اما بهتریــن کار، 
شســتن دســت هــا و بعــد از آن، 
داشــتن لیوان و بشقاب، قاشق و 

چنگال خصوصی است.
- در مدت بیماری فاصله خود را 

با اطرافیان حفظ نمائید.

- حتــی المقدور در زمان بیماری 
در منزل اقامت داشته باشید.

- در زمان عطســه و سرفه جلوی 
دهــان و بینــی خــود را بــا یــک 

دستمال بگیرید.
- در طــول مدت بیماری به طور 
مرتب دست های خود را بشوئید.

- ورزش: برای سامتی تان بسیار 
خوب ســت. بــا ورزش کــردن نه 
تنها قدرت بدنیتان را افزایش می 
دهید، بلکه باعث تقویت سیستم 

دفاعی بدنتان هم می شوید.
- ویتامیــن Cو مولتــی ویتامین 
ها: استفاده از ویتامین C به شما 
در مقابلــه بــا آنفلوآنــزا کمک می 
کنــد. پس تا می توانید از میوه ها 
و ســبزیجاتی که حــاوی ویتامین 
C هستند استفاده کنید. در کنار 
ویتامین C، خوب است که روزانه 
یــک مولتی ویتامیــن هم بخورید 
تا از ابتــا به بیماری هــا در امان 

بمانید.
- آب : باید روزانه حداقل 8 لیوان 

آب بخورید.
- از اســترس و فشــارهای روحی 
دوری کنید: داشتن استرس اصًا 
برای سامتیتان خوب نیست. اگر 
کارهایی که در باال ذکر شد، مثل 
خوابیــدن کافــی و ورزش را انجام 
دهیــد، استرســتان را هم کاهش 

داده اید. 
منــــابع:

namnak.com
hamshahrionline.ir

daneshnameh.roshd.ir

همايون شجريان به زودى در مونتريال     << جزئیات در شماره آینده >> 
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MARLA TABLE AND 6 CHAIRS
$5,299

or $109.74 / month

ZOOLANDER
POWER RECLINER SECTIONAL

$2,599
or $53.83 /month

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL
$2,399

or $49.69 /month

$1,899
or $39.33 /month

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray or white

$679
or $14.02 /month

$699
or $14.48 /month

ABINGTON SOFA LOVESEAT

ELSA TABLE AND 6 CHAIRS
$899

or $18.62 /month

LORRAINE
Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$1,599
or $33.12 /month

ROSEMERE TABLE AND 6 CHAIRS $1,899

$2,571
or $53.25 / month

$1,899
or $39.33 /month

LIVIA SECTIONAL

SOFA $1,799
or $37.26 /month

LOVESEAT $1,769
or $36.64 /month

CHAIR
FREE*

FABIANO
* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

CHAIR* FREE
$1,199

TRUMP
Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

$4,499
or $93.17/month

LEILA COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$2,999
or $62.11 /month

LOREN
dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$999
or $20.69 / months

LAWRENCE
dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

$1,899

ST TROPEZ

CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

SOFA $1,599
or $33.13 /month

LOVESEAT $1,499
or $31.04 /month

CHAIR FREE
$1,099*with the purchase of the sofa and loveseat

ZELDA
Brown

RECLINER SOFA $899
or $18.62 /60 months

RECLINER LOVESEAT $879
or $18.20 /60 months

RECLINER CHAIR* FREE*
$699

CHAIR
FREE*SUPER PROMO

$1,999
or $41.40 /60 month

ZURI POWER ELECTRIC
RECLINER SECTIONAL

$6MILLION
FURNITURE
LIQUIDATION

BEDROOM SETS, DINING ROOM, FABRIC SOFAS,
LEATHER SOFAS, LEATHER SECTIONALS,

LEATHER RECLINING SOFAS, CONSOLES, DESKS,
CURIOS, WALL UNITS, ETC ETC.

UP
TO65%

OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

EVERYTHING
MUST GO!

SALE ENDS SOON

TAKE 60 MONTHS

SO HURRY AND COME SEE US NOW!

TO PAY!

PRILLO.CA

*with the purchase of the sofa and loveseat

PRILLO.CA

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891

• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890

• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555

• VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood I 450 455-9299

THIS WEEKEND AT ALL 5 STORES

$999
or $20.69 /month

JITTERBUG SECTIONAL

BENEDICT POWER
MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

CANAPÉ $2,599
or $53.83 /60 months

KANSAS $1,599 $1,499
$3312 $3104

POWER
RECLINER
SOFA

POWER
RECLINER
LOVESEAT

/month /monthor or

$1,299
$2690

POWER
RECLINER
CHAIR

/monthor

or $31.04 /month

ZEKE
SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

$2,599
or $53.83 /month

ARMANDO SOFA $899
or $18.62 /month

LOVESEAT $879
or $18.21 /month

$869
or $18.00 /month

CHAISE
LOUNGE

HAZEL power
recliner with power headrest

LOVESEAT $1,799
or $37.26 /month

CHAIR $1,299
or $26.90 /month

SOFA $1,899
or $39.33 /month

POWER HEADREST

ZAIDA SECTIONAL
Available in white, black, gray, red or beige

$999
or $20.69/month

SUPER PROMO $999

CHAIR
FREE*

SOFA $1,499 LOVESEAT $1,399
or $28.97 /month

ROCKPORT CHAIR* FREE
$999*with the purchase of the

sofa and loveseat

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$2,199
or $45.55 /month

$3,401
or $70.43 /60 months

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS
$2,399

or $49.69 /60 months
LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

SUPER PROMO

باال رفتن قیمت 
دالر چگونه 

روی زندگی 
روزمره مردم تأثیر 

می گذارد

صرف نظر از دالیل اقتصادی و سیاسی نوسان 
کنونــی قیمــت ارز در بــازار آزاد، ایــن افزایش 
قیمــت پیامدهای مهم اقتصــادی در تولید و 
تجارت ایران خواهد داشــت. در ایران همیشه 
حساســیت فوق العاده ای نســبت به نوســان 
قیمت ارز وجود داشته و تاطم نرخ ارز همیشه 

اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد.
امــا مهمترین اثر افزایش قیمــت ارز در زندگی 
مردم عادی افزایش تورم اســت. باالرفتن نرخ 
ارز، قیمــت کاالهای وارداتــی را باال می برد؛ از 
گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو. 
ایران ســال گذشــته بالغ بر 43.۶ میلیارد دالر 

کاال و خدمات وارد کرد.
البته دولت هنوز برای واردات بعضی کاالهای 
اساســی ارز مبادلــه ای اختصــاص می دهــد و 
هم زمــان قیمــت بعضــی کاالها مثل نــان را 
دستوری تنظیم می کند. ولی با افزایش قیمت 
ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی هم مجبور است 

قیمت ارز مبادله ای را باال ببرد.
همچنیــن تجربه نشــان داده با وجــود آن که 
کاالهای اساسی از یارانه دولتی منتفع می شوند، 
در میان مدت و با افزایش نرخ تورم، دولت هم 
قیمت کاالهای اساسی را باال می برد، هرچند 
این اتفاق کمی دیرتر از موج اولیه اثرات تورمی 

ارز می افتد.
بــه غیــر از اثــر مســتقیم در هزینــه واردات، 
افزایــش نرخ ارز قیمت کاالهای واســطه ای را 
هم زیــاد می کند. کاالهای واســطه ای مواد و 
کاالهایی هســتند که کارخانجات برای تولید 
از آن اســتفاده می کنند. بنابر این هزینه تولید 
بــاال می رود و بعضــی تولیــدات داخلی قدرت 
رقابتشان را از دست می دهند. به این ترتیب، 
افزایش تورم حاصل از باالرفتن قیمت ارز، می 

تواند به رکود منجر شود.
البتــه افزایش نــرخ ارز، صــادرات را تشــویق 
می کند چون قیمت تمام شــده کاال و خدمات 
تولیدی در ایران به نســبت بــازار هدف کمتر 
شــده و قدرت رقابــت کاالی صادراتی افزایش 
می یابــد. بعضی کشــورهای صادرکننده مثل 
چین در بعضی مقاطع حتی ارزش پول خود را 
در برابر ارزهای خارجی به طور مصنوعی پایین 

می آورند تا صادرات را تشویق کنند.
این مســئله البته درباره ایران نمی تواند صادق 
باشــد، چون رقــم صــادرات غیر نفتــی ایران 
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زندگی...  مدیریت 

موســیقی آیا واقعا ممکن است روزی  دقیقــه  چنــد 
آدم  زندگــی  کاســیک 
آن  از  کنــد؟  عــوض  را 
عجیــب  پرســش های 
است که ادعاهای بزرگ 
می کننــد،  ناممکــن 
اما پاســخش دستکم 
مثبــت  مــن  بــرای 
بــوده - به خصوص 
ماه هــای  ایــن  در 
سرد و خاکستری 
زمســتان کــه آدم 
و  غمگین تــر 
صله تــر  بی حو

است.
 ، ن نســا ا
ز  هنگ ســا آ
 - اســت 

همیشــه 
و  از ایــن، آهنگ مبادله کــن هم همیشــه خواهد بود. گذشته بــوده، 

کــه هستیم:  آن  از  پیــش  نــوار قرن هــا  بــرای هــم  این گونــه می فهمیدنــد. و همین کار را می کردند. جهان و آواز می خوانــد. نیــاکان مــا با دیگران دور آتش می نشست روز، خسته از دویدن و شکار، می کرد. انسان نخستین آخر واسطه موسیقی ارتباط برقرار موســیقی بفرســتند، بشر به روزهــا روی اینترنت برای هم کاست ضبط کنند یا مثل این نوجوان هــا  از ایــن طریق یــاد می گرفتند را 
از  بنیادهــای موجودیت ما به در نتیجه موســیقی همچنان چگونه زندگی کنند.

و بــه یــک قطعــه موســیقی فرصت دارد که هر روز بنشیند حــال دوندگی، کــی حوصله و هــم دورند و صبح تا شــب در اما در دنیای امروز که آدم ها از عنوان انسان است. 
به خصوص موسیقی کاسیک به فضای احساسی موسیقی - در این روزگار بیش از هر وقت حرف من این است که از قضا مشخص گوش کند؟ 

سامتی روان و خوشنودی ما خود" فواید بی شــماری برای نشــان داده کــه "رسیدگی به مطالعات علمی بیش از پیش - نیاز داریم.
بــا دارد.  هرگــز  یکــی  مــن  مدیتیشن امــا  مثل  تعجب ندارد که این موقع سال هــم عقــب ام. بنابرایــن جای می خــورم. از بیشــتر کارهایم هــم که می دانم ضرر دارد زیاد دوست دارم بکنم. قهوه و قند ورزش هــم نمی کنم، با اینکه و یوگا ارتباط برقــرار نکرده ام. فعالیت هایی 

س  حسا اول ا می کنــم.  نکــرده ام - و طبعا این ماجرا آخر سال که می شود می بینم امسال فان کار را می کنم، و هر ســال بــه خــودم می گویم درماندگــی 
حالم را خراب می کند.

این جوری نیستم. یا دست کم تقریبا مطمئنــم که فقط من 
امیدوارم فقط من نباشم.

امتحان می کردم بن بست بود.خوبــی نداشــتم. و هــر راهی به طــور خاصه، وضــع روحی وانمــود می کــردم کــه خوبم. کــرده بــود و باید بــه دیگران و نگرانی های دیگر فرســوده ام پرتاطم که کار و بچه کوچک کــرده ام - بعــد از دو ســال کاسیک روزانه را تازه کشف می سازم. اما معجزه موسیقی موسیقی می نویســم و برنامه چندین سالی اســت در حوزه من از بچگــی ویولن می زدم و گــوش کنــم و زیرورو شــوم. بنشینم و یک قطعه موسیقی توانســته ام روزی چند دقیقه حتی من با این شخصیت هم همه این ها را گفتم که بگویم 
اینستاگرام بشوم، هدفون ام را را در بیاورم و غرق فیسبوک و جای اینکــه بافاصله موبایل ســوار متــرو که می شــدم، به قطعه مشــخص گــوش کنم. درســت کردم کــه روزی یک ماهانــه موســیقی کاســیک دیدم. برای خودم یک فهرست بافاصله اثرش را در روحیه ام از آیین های مهم روزانه ام شد، و گوش کردن به موسیقی یکی اما وقتی عادتم را عوض کردم که در پس زمینه کارهایم بود. موسیقی همیشه صدایی بود به جز موسیقی.

دغدغه هایی مثل من و شما.مثل من و شما، شاید حتی با سازنده ای داشته که آدمی بوده بیــاورم که این موســیقی هم برایشــان آشــنا کنم، یادشان با کمــی داســتان و اطاعات را که برای بسیاری آشنا نیست کردم این گنجینه عظیم آوایی کاســیک کاری بکنــم. فکر با عشــق دیرینه ام به موسیقی کنــد. فکر کردم شــاید بتوانم شاید حال دیگران را هم بهتر این قــدر حالــم را بهتــر کرده، رســیدگی مختصــر بــه روح، همیــن کار ســاده و همیــن بعــد با خــودم فکر کــردم اگر و قطعــه آن روز را گوش کنم. روز منتظر بودم وقتش برسد واقعا باعــث آرامش بــود. هر کرده بودم پخش می کردم. و قطعــه ای که قبــا انتخاب می گذاشتم 

آن از کجا شروع کنیم؟ از  کاســیک  موســیقی ایــن تصور عجیــب و دردناک فقط آدم های خاص دعوت اند. است - مثل یک مهمانی که یــک گــروه خــاص و "نخبه" مختلف به نظر می رســد مال دست هنرهاست که به دالیل موســیقی  چــون  از اســت،  یکــی  منبــع  کنند، از موســیقی کاسیک مخاطب را برانگیزند یا تشدید هرجا می خواهند احساســات گرفتــه تا صحنه هــای غم بار، کــه از صحنه هــای حماســی آدمیزاد است. بی دلیل نیست مستقیم ترین تجربه های حسی کاســیک 
استفاده می کنند.

آمــده بود که دوســت و آشــنا از طرف دیگر، بارها برایم پیش 

کاســیک بخواهند  معرفــی کافه نزدیک خانه ام کار می کند بخــورد. یک بار آقایــی که در ورزش یا استراحت یا رانندگی جلب کند، قطعه ای که به درد کــه نظر پدر و مادر همســر را آرام کــردن نــوزاد، قطعــه ای درس خواندن، موسیقی برای دقیق بود: موسیقی برای موقع درخواست شــان مشــخص و بهشــان معرفــی کنــم. گاهی قطعه هــای  آهنگ هایــی  و گوش کنم. فقط نمی دانم از ولی دوســت دارم آشــنا بشوم کاســیک ســر در نمــی آورم، خوب بود. من که از موسیقی موسیقی کاسیک بود. خیلی رادیو شــنیدم که فکر می کنم در تلویزیون/سینما/تبلیغ/این می گفتند: "دیروز آهنگی دارم. بیشترشان چیزی شبیه بخورد. مثال از این دست زیاد کنم که به درد شــیفت غروب گفــت 
کجا شروع کنم."

دروازه ای سرویس هایی مثل اسپاتیفای را بدتــر کــرده. امــا پدیدآمدن بســیاری هنرمندان و ناشران درآمدزایی در موسیقی، وضع بین رفتن الگوهــای جاافتاده کــرده. شــکی نیســت کــه از خیلی چیزهای دیگر دگرگون صنعت موســیقی را هم مثل که فن آوری ســازوکار مرسوم بــه خصــوص در ایــن دوران واقعــا پرســش مهمی اســت، پرسش "از کجا شــروع کنم"  اپل-میوزیــک  باعث دموکراتیک تر شدن فضا هــم هیجان انگیز اســت، هم جدید به رویشــان گشوده که و 

شده. 
تصــور  پیــش  ســال  چیزهایــی ده  بــه  امکان مالی بهره بردن از آن را در ایــن حــوزه وارد بودنــد و اختصاصــی کســانی بــود که کــه پیــش از ایــن جوالنــگاه دنیایی از موســیقی پا بگذارد اینترنت معمولــی می تواند به بود. امروز هرکس با یک خط اختیارمان اســت، غیرممکن ایــن روزهــا با یــک کلیک در دسترســی 

حتــی پیش روی آدم ظاهر می شود، اقیانوســی کــه با یــک کلیک مشــکل اینجاســت کــه ایــن داشتند. گاه  و   - یــک فلج کننده - اســت. بنابراین ترســناک  گرفتــم  تصمیــم  ســاخته خــودم دوســت دارم. بخــش گنیجنــه موســیقی هایی کــه کاســیک، بلکه برای معرفی نه به عنــوان تاریخ موســیقی نقشــه راه یا راهنما بنویســم، مــن  آن  از  و قابل توجهــی  اســت،  زنــان  پرداختــه  هم جنس گــرا آهنگ سازان غیرسفیدپوست، موســیقی حــذف شــده اند - هنرمندانی که عمــا از تاریخ و  آهنگ ســازان آهنگ ســازان  تراجنــس،  آهنگ سازانی از شــاه کارهایش را وقتــی کر توان یاب )مگر بتهوون بعضی و  ننوشت؟(،  و فروشــندگی، و بــا همه این لوله کشی گرفته تا نامه رسانی دیگــر بکننــد، از رانندگــی و زندگــی ناچــار بودنــد کارهای اعتیاد داشتند، یا برای گذران دارند، آهنگ سازانی که مشکل که مشــکل روحی داشــتند یا بود 

کنیم و لذت ببریم - و شــاید دادند و ســاختند که ما گوش به رغم همه سختی ها، ادامه اوصاف، 
کاسیک هیچ چیز جز گوش برای گوش دادن به موسیقی ایــن حرف هــا الکــی اســت. "درســت" گوش کنیــد یا نه. کاسیک دارید یا نه، یا بلدید نکنید که "ســواد" موســیقی به کارشان بگیرید. بیخود فکر موقعیتــی که زندگی تــان دارد اســتوارند: می توانیــد در هــر این مهم تــر این کــه محکم و یــا عصرهــای دیگر برویــم. از بی آنکــه بــه زندگــی دیگــران کمــک می کنند ســفر کنیم، موســیقی عامــل هم دلی اند: بــه نظــر مــن شــاهکارهای رستگار شویم.

است - موسیقی "بهتر زندگی کاســیک موســیقی زندگــی قشــنگ ترش نکند. موسیقی موسیقی کاسیک کامل تر و چیــزی در زندگــی هســت که کار کنیــد. به نظــر من کمتر پخــش شــود می خواهید چه دکمــه را می زنیــد کــه آهنگ مهــم نیســت موقعی کــه آن می دهیــد، ظرف می شــورید. درست می کنید، ایمیل جواب پخــش شــود، یــا وقتــی غذا بگذارید آن پشت برای خودش که باید بچه هــا را حاضر کنید می رویــد. می توانید اول صبح گــوش کنیــد، یا وقتــی پیاده می توانیــد در مترو و تاکســی الزم ندارید.
)کلمنسی برتن هیل(کردن" است.

ماه های دلگیر زمستان بهترین موقع است که 
خودتان را به دست موسیقی بسپارید!
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شود.
بیمــاری کبــد چــرب غیــر الکلی 
)NAFLD( بیشتر به واسطه قند 
خــون باال و مقاومت به انســولین 
شــکل می گیــرد، که معمــوال در 
افراد دارای اضافه وزن، و همچنین 
آنهایی که به دیابت نوع ۲ یا پیش 
دیابت مبتــا هســتند، دیده می 
شود. بیماری کبد چرب غیر الکلی 
در حقیقت شــایع ترین 
بیماری کبــدی مزمن 

در جهان است.
 

چــرب  کبــد  بیمــاری 
اغلب ارتباط نزدیکی با 
عوامل خطرآفرین دیگر 
بــرای بیمــاری قلبی، 
مانند تری گلیسیرید باال دارد. در 
حقیقت، احتمال مرگ افراد مبتا 
بــه بیماری کبد چــرب غیر الکلی 
به واســطه بیماری قلبی بیشتر از 

بیماری کبدی است.
خبــر خوب این اســت که بیماری 
کبد چرب اغلب قابل درمان است 
و کبــد می توانــد از طریــق ایجاد 
تغییراتی در رژیم غذایی و ســبک 
زندگی بار دیگر سامت کامل خود 

را باز یابد.
چگونه شرایط بیماری 

کبد چرب را بهبود 
ببخشیم؟

•
وزن خود را کاهش 

دهید. 
بهتریــن کاری که می 
توانیــد بــرای بهبودی 
انجــام  چــرب  کبــد 
وزن  کاهــش  دهیــد، 
اســت. کاهــش حتــی 
پنج درصد از وزن بدن 
مــی توانــد بــرای آغاز 
بهبودی آســیب وارده 
کفایت کنــد، حتی اگر 
همچنــان به طور قابل 
وزن  اضافــه  توجهــی 

داشته باشید.
اگرچــه تــداوم کاهش 
وزن ممکن است فواید 
همــراه  بــه  بیشــتری 
داشته باشد، بهتر است 
کاهش وزن را به میزان 
کم انجام داده و و وزن 

خود را حفظ کنید، تا این که مقدار 
قابل توجهی از وزن خود را کاهش 

  غارنوردی در حوزه طبیعت گردی 
از چه جایگاهی برخوردار است؟

غارنوردی ورزش و ماجراجویی گروهی 
است ،حداقل همزمان با کوهنوردی نگاه 
ورزشکاران این رشته به غار معطوف بوده. 
و با توجه ب��ه اینکه غارها در دامنه کوه ها 
واقع هستند  کوهنوردان با تحت تاثیر قرار 
گرفتن از داستان هایی که روستائیان درباره 
غارها می گفتند که مثال این غار ته ندارد 
یا چاه دیو اس��ت با رفتن به غارها به این 
داستان ها و افسانه های غلو شده که سینه 
به س��ینه انتقال پیدا کرده پای��ان دادند. 
این گونه پیمودن غاره��ا در حد امکانات 
دهه 40 بود. پیمایش مسیر ساده و افقی 
غ��ار با تجهیزاتی چون  چ��راغ زنبوری. از 
همان زمان کسانی بودند که به غار نوردی 
عالقه بیشتری داشتند مثل استاد چنگیز 
شیخلی که به پدر غارنوردی ایران شهرت 
دارد و استاد احمد معرفت اولین نویسنده 
کوه ه��ا و غارهای ایران ،مصطفی صالحی 
نویس��نده کتاب غارهای ایران، بعد از آن 
پیشکسوتان نگاه جدی تر به غار داشته و از 

غارها نقشه و کروکی تهیه کردند.
نگاه جدی، تخصصی و علمی به غار عمر 
چندانی ندارد و با توجه به تشکیل کارگروه 
غارشناسی در کشور وهمت مرحوم دکتر 
غریب در دهه 70 با نگاه علمی و عملی به 
غار تش��کیالتی در کشور راه اندازی کردند 
که  مدیریت آن به سازمان حفاظت محیط 

زیست سپرده شد.
 غاره�ا چ�ه جذابیت�ی دارن�د که 
خ�ود  س�وی  ب�ه  را  گردش�گران 
می کشانند و آیا زیرساخت هایی برای 

رفاه حال آنها فراهم است؟
از دیدگاه گردش��گری غارها پتانسیل 
جدیدی به ش��مار می روند. خوشبختانه با 
شروع کار انجمن غار و غارشناسی ایرانیان 
که مجوزهای آن از دو س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و سازمان میراث فرهنگی 
گرفته شد درباره  ظرفیت های غارها اطالع 
رسانی صورت گرفت و با توجه به تغییرات 
خوب��ی که در س��ازمان می��راث فرهنگی  
ص��ورت گرفته آین��ده خوب��ی در انتظار 
گردشگری غارها است.  درباره زیر ساخت، 
غاره��ا به دو بخش گردش��گری عمومی و 
تخصصی تقس��یم می ش��ود. ب��ا توجه به 
اینکه 11غار در کشور در بخش خصوصی 
و دولتی وجود دارد زیرس��اخت های اولیه 
برای گردش��گری فراهم شده هرچند که 
زیرس��اخت ها ب��دون کارشناس��ی دقیق 
در بعضی غارها بیش��تر منجر به تخریب 
و از بین رفتن غارها ش��ده اس��ت. در غار 
 علیص��در تاالر عروس��ی س��اختند و غار 
کتل��ه خ��ور، فضای��ی ب��رای کنفرانس و 
س��ینمای س��ه بعدی ایجاد کردند.  این 
غاره��ا ب��ه راه خوبی نمی رون��د چون غار 
از حالت طبیعی خارج ش��ده اس��ت.  ولی 

غارهایی برای گردشگران تخصصی وجود 
دارد  از جمله غار عمیق پرو در کرمانشاه 
که داشتن 22چاه عمودی و گذرگاه های 
بس��یار تنگ و س��خت می تواند پتانسیل 
خوبی برای ماجراجویان غار نوردی در دنیا 
به ش��مار رود.  حوضچه ای در انتهای غار 
پرو است که 752متر عمق دارد که عمق 
آن دوبراب��ر برج میالد اس��ت این غار  26 
چاه دارد که بزرگترین آن 42متر است. در 

انتهای چ��اه 26 حوضچه آبی  وجود دارد 
که مطالعه ای درباره آن وجود ندارد. بعد 
از ای��ن حوضچه غار به جایی راه ندارد که 

خودش عالمت سؤال بزرگی است.
بزرگتری��ن غار نمکی جهان در قش��م 
واقع شده که کشورهای خارجی بیشتر از 
ایرانی ها توانسته اند درباره این غار اطالعات 
جمع کنند و می تواند  کارشناس��ان زیاد 
زمین شناس��ی و متخصص��ان گنبدهای 

نمکی دنیا و غارنوردان حرفه ای را به خود 
جلب کند.

 توره�ای غارن�وردی به چه ش�کل 
انجام می شود؟

در بیش��تر غارهای��ی ک��ه می رویم تا 
انتها رفته و نقش��ه برداری ک��رده ،درباره 
برگزاری تورها ش��رکت های خصوصی در 
کن��ار طبیعت گردی توره��ای غارنوردی 
برگ��زار می کنند  و عالقه من��دان زیادی 

برای گردش��گری غارها وج��ود دارد ولی 
متاس��فانه مربی و کارشناسان غارنوردی 
در کنار تیم ها نیس��تند ک��ه بتوانند آنها 
را در حفاظ��ت از غارها و نح��وه بازدید از 
غاره��ا آموزش دهن��د این توره��ا باعث 
خس��ارت زدن به غارها شده و با شکستن 
اس��تاالگمیت و جاگ��ذاری زباله منجر به 
صدمه زدن به محیط زیست غارها شده و 
با سروصدا پرندگان غارها مثل خفاش ها را 

فراری می دهند.
 غارنوردان با اطالعات زمین شناسی 
و باستان شناسی که در غارها به آن 
دست پیدا می کنند چقدر می توانند 

به مراکز علمی کمک کنند؟
علم��ی پیون��د  حلق��ه   غارن��وردان 

 باستان شناسی ،زیست شناسی و رشته های 
مختلف زمین شناسی به حساب می آیند 
و در شناخت مباحث زمین شناسی مثل 
شناخت سفره های آب زیر زمینی  بسیار 
موثر هستند. اخیراً عده ای از آکسفورد به 
ایران آمدند که روی هواشناس��ی سال ها 
قبل از روی غارها به تحقیق پرداختند و با 
اسکن کردن استاالگتیت و استاالگمیت و 
نمونه برداری از آنها هوای یک میلیون سال 
قبل و دوره های هواشناس��ی را تشخیص 
داده که نتایج تحقیقاتش��ان کمک زیادی 

به آینده کره زمین می کند.
انجم��ن غارنوردی بیش��تر برحفاظت 
از غارها متمرکز اس��ت و باکمک اعضا در 
سراسر کشور مردم را برای پاکسازی غارها 
دعوت می کنند. امسال در روز غار 54 غار 
در کشور با کمک مردم  پاکسازی و حدود 

سه تن زباله از غارها خارج شدند.
 ویژگی ه�ای جغرافیای�ی غارهای 
ایران چقدر در جذب گردشگرخارجی  

موثر است؟
تنوع غار در ایران بس��یار خوب اس��ت 
ولی غارهایی که در کش��ور اس��ت ویژگی 
خاصی ندارن��د. هنوز هیچ مرجعی از آمار  
غارهای کش��ور اطالع دقیق ندارد. به طور 
اس��می 2هزارو 400 غار در کش��وراعالم 
ش��ده  ول��ی انجمن غ��ار و غارشناس��ی 
معتقد اس��ت آمار دقیق غارها با  نقش��ه 
 برداری و تش��کیل پرونده زمین شناسی، 
باستان شناسی و زیست شناسی  ممکن 
است و آن زمان است که می توان به گردشگر 
 خارج��ی گفت ب��رای مطالع��ات به فالن

 غ��ار ب��رود.در ایران ماهی ک��وری وجود 
دارد ک��ه در دنیا به نام ایرانا ش��هرت دارد 
که توسط  زیست شناس خارجی در یکی 
از غارها  کش��ف ش��ده این ماهی را به نام 
خود و آدرس ایران به ثبت رس��انده است 
تا ظرفیتی باش��د برای زیس��ت شناسان 
جهان.با اینکه بزرگترین غار نمکی جهان 
در ایران اس��ت ،دومی��ن غار نمکی جهان 
در 5500 متر در فلس��طین ثبت جهانی 
ش��ده  ولی غار نمکی قشم هنوز به  ثبت 
جهانی نرس��یده اس��ت.12کیلومتر از غار 
کتله خ��ور زنجان توس��ط غارنورد خوب 
دنی��ا لومن آلمان��ی و غارنورد سوئیس��ی 
رنه شرر نقش��ه برداری شده ،10کیلومتر 
توسط غارنوردان ایرانی نقشه برداری شده 
 جمع��ا  22کیلومتر از این غار  در 5 طبقه

نقشه برداری شده که این غار  می تواند در 
جذب توریست حرفه ای مؤثر باشد و بدون 
اینکه به غار صدم��ه ای بزند از آن بازدید 

کن��د و در حال حاضر هزار متر از این غار 
برای بازدید عموم آماده شده است.

 چ�را  مواف�����ق فراه�م کردن 
زیرساخت های گردشگری در غارها 

نیستید؟
اگ��ر منظور تان از زیرس��اخت ها کافه 
س��نتی و  رس��توران حاش��یه غارهاست 
نه موافق نیس��تیم. در 3س��ال گذش��ته 
استانداری های اس��تان های مختلف برای 
توریس��تی کردن غارهایشان با هم رقابت 
کردند  تا غارهایشان در حد  غار علیصدر 
و کتله خور شود، چنین ظرفیت هایی در 
همه استان ها نیست و نیازی نیست مثل 
غار علیصدر 10غار داشته باشیم. کارهایی 
ک��ه در غارها ب��رای گردش��گران صورت 
می گیرد زیرس��اخت نیس��ت زیر تخریب 
است. االن از 11غاری که میلیاردی برای 
آن هزین��ه ش��ده یک تا دو غار برگش��ت 
سرمایه داشته و غاری مثل رود افشان در 
نزدیکی تهران سیم های کابلش به سرقت 
رفته است. غارهای کشورما قابلیت جذب 
توریس��ت تخصص��ی را دارد  بدون اینکه 
نیاز به س��اخت هتل و فراه��م کردن زیر 
ساخت باشد. توریست ها در کنار غار چادر 
 می زنند ب��دون اینکه  نیاز ب��ه نورافکن و
سیم کشی برق داشته باشند و فقط با  ابزار 
غارنوردی با کمترین آسیب از عمیق ترین، 
طوالنی ترین و پ��رآب ترین غارهای ایران 

بازدید می کنند.
 میراث تاریخی که در غارهای کشور 

وجود دارد چه وضعیتی دارند؟

خوش��بختانه برای ثب��ت جهانی آثار، 
معرفی یک اثر طبیعی در کنار اثر تاریخی 
ضرورت پیدا کرده و با توجه به تمدن کهن 
ایران، آثار با ارزش زیادی در غارهایی مثل 
کرفتو به چش��م می خورد که متاسفانه به 
علت بی توجهی، س��نگ نگارهای تاریخی 
غ��ار تخریب ش��دند. ت��الش انجمن این 
اس��ت که در کنار پاکسازی محیط غارها 
یادگاری هایی که توس��ط بازدیدکنندگان 
نوشته می شود با کمترین آسیب از چهره 
غارها پاک شود  و از بعضی  دانشگاه ها در 
خواس��ت مقاله کردیم تا با کمک آنها این 
نوشته های رنگی را از غارها پاک کنیم.غار 
باس��تانی کلماکره و غار سنگ شکنان در 
فارس از جمله غارهای دست کنی هستند 
که در گذشته جنبه سکونت داشتند. غار 
ش��اپور که مجسمه هفت متری شاپور در 
آن است در زمان غارنوردی اگر به نشانه ای 
از آثار س��کونت ببینیم بالفاصله با میراث 
فرهنگی هماهنگی کرده تا برای حفاظت 
از آن اق��دام کنند.اخی��راً دژنظامی ط��اق 
فرامرز در فیروزکوه که متاس��فانه قبل از 
م��ا گروهی گنج یاب ب��ه آنجا رفته بودند 
 ب��ه می��راث فرهنگ��ی اعالم ک��رده و کار

  نقشه برداری آن را تمام کردیم. این غار در 
40 متری زمین است. کاربرد نظامی داشته 
واز نظر تحقیقات باس��تان شناسی بسیار 
مه��م بوده و برای رفتن به غ��ار ابزار فنی  
نی��از اس��ت.در رابط��ه با مناب��ع طبیعی، 
غار نیک در حد فاصل اس��تان گلس��تان 
و س��منان را کش��ف کردی��م. در آن غار   
اس��کلت کاملی از حیوان گوشت خوار را 
دیدیم ش��بیه به ببر مازن��دران که 100 
س��ال پیش منقرض شده است به محیط 
زیست اطالع دادیم که تأیید نشد. کشف 
استخوان های جانوران منقرض شده برای 

تحقیقات زیست شناسی اهمیت دارد. 
 برای غارنوردی تجهیزات تخصصی 
الزم اس�ت و آیا جزو تفریحات گران 

قیمت به حساب می آید؟
غار نوردی به چهار قس��مت تقس��یم 
می ش��ود. غار نوردی گروه یک ،دو ،سه و 
چهار که به ترتیب س��خت می ش��وند که 
همه غار نوردان نیاز به تجهیزات ندارند. در 
غارنوردی عموم��ی  حتی بچه ها می توانند 
حضور داشته باشند و با یک کاله چراغدار 
می ت��وان از غ��ار بازدید ک��رد. درگروه دو 
بچه ها حذف می ش��وند چون غارنوردی با  
سنگ نوردی همراه می شود .در گروه چهار 
غارهای فنی که چاه دارند به آنها چاه غار 
گفته می شود که تجهیزات فنی الزم است  
به دلی��ل وارداتی بودن تجهی��زات  گران  
بوده و حداقل دو و نیم میلیاردتومان برای 
غارنوردی انفرادی الزم است. برای  غارهای 
افقی نیاز به ابزار خاص نیست و  با داشتن 
 کاله ایمن��ی و چ��راغ پیش��انی غارنوردی

 امکان پذیر است. 
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11- زاپاس خودرو – شهري در استان اصفهان – باشگاه

12- آتش مازني – از پیامبران – مراقبت و پرستاري
13- چین زلف – قابل دیدن – آلیاژي است از دو یا چند فلز مختلف كه در اتصال 

ثابت فلزات بویژه سیم ها و كابل ها به یكدیگر به كار مي رود – سطح
14- میوه اي پرویتامین – درستي رفتار یا ادعایي

15- گلي زیبا و زینتي – حالتي كه در آن شخص به روي شكم بر زمین مي خوابد

 عمودي:
1 – بازیگر مرد فیلم به خاطر پونه )روي پرده سینما( به كارگرداني هاتف علیمرداني 

– مقابل عام 
2- گلبانگ نماز – مرید

3- آسیب – ذات، هستي و وجود – ظرفي با سوراخ بسیار – همراه آشغال
4- مجبور شده – نام آذري – جانشین او – فهرست اشتها برانگیز
5- نوعي ظرف آزمایشگاهي مخروطي شكل – وعده گاه – ساكت

6- نغمه – حشره شیرین كام – معبد ترسا
7- راهنمایي – جرأت و توان داشتن

8- غذاي نذري – بي ریا – ساعي – زنده
9- منطقه سرد معروف قطب – 

سوغات شهر مراغه
10- آخر و عاقبت – شهري در 

استان اصفهان – مقابل مزمن
11- مشقت، دردسر – بزرگان 

– حالل رنگ
12- پلوي آبكش نشده – شهر 

رازي – كوچك – اكسیر
13- ب��اران ریزه – باني – اهرم 

– پایان نامه
14- مرجع رس��مي تظلمات و 

شكایات ... است – فریاد بلند
15- روكار س��اختمان – یكي 
موج��ود  وزارتخانه ه��اي   از 

تقریبًا درهمه كشورها

 افقي:
1 - گریان – یكي از رش��ته هاي 

صنایع دستي
2- آس��تانه – از شخصیت هاي 

شاهنامه
3- نوعي خرماي سیاه – جنم – 

هستي – صداي اردك
 – گاري   – ش��دن  منك��ر   -4

صداي گاو
5- فری��اد بلند – وس��یله اي در 

آشپزخانه – الزم
6- ایستگاه پیك ها – از رنگ ها 

– آبگیر
در  وس��یله اي   – پوس��تر   -7
ناآرامي   – موتورهاي درون سوز 

و تشنج
8- شبكه رایانه اي – نام حضرت 
عیس��ي )ع( – رود م��رزي – 

دومین دو رقمي
از  یك��ي   – ت��وان  واح��د   -9

لوازم التحریر – ماه میالدي
10- ضرب شمشیر – شهر گنبد جبلیه – بانك كودكان!

11- تالش جدي – فرمانبرداري – نام پرنده اي
12- كام – گرایش ها – شیریني ماه مبارك رمضان
13- شب روستایي – كوچ – خشك میوه – آغوش

14- گداي سمج – یك جفت غده درون ریز كه هر كدام روي كلیه ها قرار دارند
15- از قدیمي ترین جواهرات شناخته شده جهان – گیاه لعاب دار

 عمودي:
1 - بازیكن گلزن پاري سن ژرمن – عسل
2- گوش دهنده – تابلویي از اگوست رنوار

3- نوعي زیزفون – ویرگول – چاپلوسي – دیروز
4- شهري در استان كردستان – دهان – غذاي آبكي – گازي كه تنفس مي كنیم

5- كاخي در عراق – زندگي كردن – قهوه اي مایل به سرخ
6- نژاد – از لبنیات – ممارست

7- راحتي، فراغت – حكومت
8- ماه فرنگي – بي جنبش – جمع شریك – مخفف اگر

9- كلمه افسوس – برجي در تهران
10- كارگر – پنهان كردن – گال

اس��تان  در  ش��هري   -11
س��رزمین   – كردس��تان 

افراسیاب – بصیر
12- نیرنگ – آش – سرود 

دسته جمعي – سالن
13- مایه – به جوانه دانه هاي 
غالت گفته مي شود كه طي 
یك روند مش��خص خشك 

شده اند – بیمار – گیاه ناژو
14- حماس��ه هن��دوان – 

شعله
15- چ��اره، عالج – از نقاط 
استان چهارمحال و  دیدني 

بختیاري

حل جدول ویژه شماره 5532حل جدول عادی شماره 5532

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وی�ژه« اس�ت. در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول ویژه  جدول عادي

5533یک جـــدول با دو شـــرح

هنوز هیچ مرجعی از آمار  غارهای 
کش�ور اطالع دقیق ندارد. به طور 
اس�می 2هزارو 400 غار در کش�وراعالم 
شده  ولی انجمن غار و غارشناسی معتقد 
است آمار دقیق غارها با  نقشه برداری و 
شناس�ی،  زمی�ن  پرون�ده   تش�کیل 
باستان شناسی و زیست شناسی  ممکن 
اس�ت و آن زمان اس�ت که می ت�وان به 
گردشگر خارجی گفت برای مطالعات به 

فالن غار برود
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غارنوردان، ش�هروندان دنیای زی�ر زمین اند و معتقدند، در غارها 
چی�زی به ج�ای نگذارید جز ردپا؛ از غارها چی�زی خارج نکنید، 

جزعکس و درغارها چیزی را نکشید جز زمان!
غاره�ا از مکان های گردش�گری بس�یار دیدنی دنی�ا در مکان هایی 
نادیدنی در گوشه و کنار دنیا به حساب می آیند. غارنوردان نیز در دل 
این تاریکی حسی همراه با خوف و کنجکاوی را تجربه می کنند و در 
اعماق زمین ش�گفتی هایی را می بینند و بر آن دست می سایند که تا 

قبل از آن کامال ناشناخته بوده و به رمزگشایی آن می پردازند. 

جواد نظام دوس�ت رئی�س انجمن غارن�وردی ای�ران می گوید:»اگر 
بخواه�م پز بدهم مس�ئولیت یک انجمن کام�اًل خصوصی را که هیچ

 

 بودج�ه ای ن�دارد قبول کردم و از هزینه ش�خصی آن را س�رپا نگه 
داشته ام. ظرف سه سال با همکاری اعضای انجمن در سراسر کشور 
توانستیم  غارنوردی و غار شناسی را در داخل و خارج کشور معرفی 
کنیم و  با ارائه 5مقاله در کنگره جهانی غارشناسی در جمهوری چک 
با احراز 39 رأی مثبت به عضویت اتحادیه غار شناسی در آمدیم و با 
خنده ادامه می دهد:»در روزهایی که خرس ها حاضر نیستند با رادیاتور 
 ب�ه غار برون�د، ما به غار می روی�م!« گفت و گوی ما را ب�ا این غارنورد

 حرفه ای می خوانید.

20 هزار فرسنگ زیر زمین
گفت  وگویی خواندنی با جواد نظام دوست رئیس انجمن غارنوردی ایران

 سعیده احسانی راد

ريه
نش

داد
تع

اشتراك
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با همكاري شركت پست جمهوري اسالمي ايران براي تمامي نشريات در حال انتشار 
خود مشترك مي پذيرد. عالقه مندان به اشتراك و دريافت روزانه هر يك از نشريات مؤسسه ايران شامل روزنامه ايران، 
روزنامه ايران ورزشي، روزنامه ايران ديلي(انگليسي زبان)، روزنامه الوفاق(عربي زبان)، روزنامه سپيد(ويژه نابينايان) و ماهنامه 
ايران آذين مي توانند پرسشنامه زير را تكميل و بر اساس جدول مندرج درآن هزينه اشتراك خود را به حساب جاري سيبا 
٠١٠١١٠١٢٤٢٠٠٩ بانك ملي شعبه كسري كد ١٨٥ به نام مؤسسه شهرستان ايران پرداخت كرده و اصل رسيد را به همراه 
پرسشنامه تكميل شده با پست سفارشي به نشاني: بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالي، نبش كوچه چهارم، شماره٢ ، كد پستي 

١٩١٨٩٨٣٥١٣ ارسال نمايند.

  ارسال نشريه براي درخواست هايي كه تا دهم و بيستم هر ماه به امور مشتركين برسد به ترتيب از شانزدهم آن ماه و اول ماه بعد آغاز مي شود.
  هزينه اعالم شده بابت يك نسخه و يك نوع نشريه است.

  لطفًا رسيدهاي پرداختي پستي را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.
  در صورت تغيير نشاني، امور مشتركين را مطلع نماييد.

  براي تمديد اشتراك فقط كافي است بر روي فيش بانكي كد اشتراك خود را نوشته و به شماره ٦-٢٢٢٢٢٤٣٥ فاكس يا به نشاني فوق ارسال 
نماييد.

  نوشتن كد پستي دقيق الزامي است در صورت دادن اطالعات نادرست وناقص عواقب آن به عهده مشترك مي باشد.
  مشتركين محترم مي بايست شروع اشتراك وپايان اشتراك وهم چنين كد اشتراك خود را به ياد داشته تا پيگيري امور مربوط به آنها آسان گردد.

  در صورت عدم دريافت نشريه در اولين روز اشتراك مراتب را به اداره مشتركين اطالع دهيد درصورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقي مي شود.
  مشتركين محترم در صورت تمايل و تمديد مجدد مي بايست ١٠ روز قبل از اتمام تاريخ اشتراك فيش بانكي را به همراه كد اشتراك به اداره مشتركين 

فاكس يا به نشاني فوق پست نمايند. در صورت عدم تمديد در فاصله تعيين شده به منزله انصراف از اشتراك در نظر گرفته مي شود.

خواهشمند است نظرات، انتقادها و پیشنهادهاي خود را به شماره ۱000۱۸۷۷۱ پیامك بزنید

يك  سالــــــه۶ ماهــــــه۳ ماهــــــهنام نشريــــــه
۲۵۵/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۰۰۰ايران

۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰ايران ورزشي
۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ايران ديلي

۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰الوفاق
۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ايران سپيد
۱۲۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰ايران آذين

تاريخ تولد:     /    /     ١٣  نام شركت يا مؤسسه:  نام خانوادگي:    نام:  

نشاني: 

كدپستي الزامي است:        تلفن تماس:   تعداد و نام نشريه مورد تقاضا:

تلفن هاي تماس(ساعات تماس ۸ الی ۱۶): 22222۴35- 22222۴3۶- 22222۴3۸- 22222۴3۹
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  غارنوردی در حوزه طبیعت گردی 
از چه جایگاهی برخوردار است؟

غارنوردی ورزش و ماجراجویی گروهی 
است ،حداقل همزمان با کوهنوردی نگاه 
ورزشکاران این رشته به غار معطوف بوده. 
و با توجه ب��ه اینکه غارها در دامنه کوه ها 
واقع هستند  کوهنوردان با تحت تاثیر قرار 
گرفتن از داستان هایی که روستائیان درباره 
غارها می گفتند که مثال این غار ته ندارد 
یا چاه دیو اس��ت با رفتن به غارها به این 
داستان ها و افسانه های غلو شده که سینه 
به س��ینه انتقال پیدا کرده پای��ان دادند. 
این گونه پیمودن غاره��ا در حد امکانات 
دهه 40 بود. پیمایش مسیر ساده و افقی 
غ��ار با تجهیزاتی چون  چ��راغ زنبوری. از 
همان زمان کسانی بودند که به غار نوردی 
عالقه بیشتری داشتند مثل استاد چنگیز 
شیخلی که به پدر غارنوردی ایران شهرت 
دارد و استاد احمد معرفت اولین نویسنده 
کوه ه��ا و غارهای ایران ،مصطفی صالحی 
نویس��نده کتاب غارهای ایران، بعد از آن 
پیشکسوتان نگاه جدی تر به غار داشته و از 

غارها نقشه و کروکی تهیه کردند.
نگاه جدی، تخصصی و علمی به غار عمر 
چندانی ندارد و با توجه به تشکیل کارگروه 
غارشناسی در کشور وهمت مرحوم دکتر 
غریب در دهه 70 با نگاه علمی و عملی به 
غار تش��کیالتی در کشور راه اندازی کردند 
که  مدیریت آن به سازمان حفاظت محیط 

زیست سپرده شد.
 غاره�ا چ�ه جذابیت�ی دارن�د که 
خ�ود  س�وی  ب�ه  را  گردش�گران 
می کشانند و آیا زیرساخت هایی برای 

رفاه حال آنها فراهم است؟
از دیدگاه گردش��گری غارها پتانسیل 
جدیدی به ش��مار می روند. خوشبختانه با 
شروع کار انجمن غار و غارشناسی ایرانیان 
که مجوزهای آن از دو س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و سازمان میراث فرهنگی 
گرفته شد درباره  ظرفیت های غارها اطالع 
رسانی صورت گرفت و با توجه به تغییرات 
خوب��ی که در س��ازمان می��راث فرهنگی  
ص��ورت گرفته آین��ده خوب��ی در انتظار 
گردشگری غارها است.  درباره زیر ساخت، 
غاره��ا به دو بخش گردش��گری عمومی و 
تخصصی تقس��یم می ش��ود. ب��ا توجه به 
اینکه 11غار در کشور در بخش خصوصی 
و دولتی وجود دارد زیرس��اخت های اولیه 
برای گردش��گری فراهم شده هرچند که 
زیرس��اخت ها ب��دون کارشناس��ی دقیق 
در بعضی غارها بیش��تر منجر به تخریب 
و از بین رفتن غارها ش��ده اس��ت. در غار 
 علیص��در تاالر عروس��ی س��اختند و غار 
کتل��ه خ��ور، فضای��ی ب��رای کنفرانس و 
س��ینمای س��ه بعدی ایجاد کردند.  این 
غاره��ا ب��ه راه خوبی نمی رون��د چون غار 
از حالت طبیعی خارج ش��ده اس��ت.  ولی 

غارهایی برای گردشگران تخصصی وجود 
دارد  از جمله غار عمیق پرو در کرمانشاه 
که داشتن 22چاه عمودی و گذرگاه های 
بس��یار تنگ و س��خت می تواند پتانسیل 
خوبی برای ماجراجویان غار نوردی در دنیا 
به ش��مار رود.  حوضچه ای در انتهای غار 
پرو است که 752متر عمق دارد که عمق 
آن دوبراب��ر برج میالد اس��ت این غار  26 
چاه دارد که بزرگترین آن 42متر است. در 

انتهای چ��اه 26 حوضچه آبی  وجود دارد 
که مطالعه ای درباره آن وجود ندارد. بعد 
از ای��ن حوضچه غار به جایی راه ندارد که 

خودش عالمت سؤال بزرگی است.
بزرگتری��ن غار نمکی جهان در قش��م 
واقع شده که کشورهای خارجی بیشتر از 
ایرانی ها توانسته اند درباره این غار اطالعات 
جمع کنند و می تواند  کارشناس��ان زیاد 
زمین شناس��ی و متخصص��ان گنبدهای 

نمکی دنیا و غارنوردان حرفه ای را به خود 
جلب کند.

 توره�ای غارن�وردی به چه ش�کل 
انجام می شود؟

در بیش��تر غارهای��ی ک��ه می رویم تا 
انتها رفته و نقش��ه برداری ک��رده ،درباره 
برگزاری تورها ش��رکت های خصوصی در 
کن��ار طبیعت گردی توره��ای غارنوردی 
برگ��زار می کنند  و عالقه من��دان زیادی 

برای گردش��گری غارها وج��ود دارد ولی 
متاس��فانه مربی و کارشناسان غارنوردی 
در کنار تیم ها نیس��تند ک��ه بتوانند آنها 
را در حفاظ��ت از غارها و نح��وه بازدید از 
غاره��ا آموزش دهن��د این توره��ا باعث 
خس��ارت زدن به غارها شده و با شکستن 
اس��تاالگمیت و جاگ��ذاری زباله منجر به 
صدمه زدن به محیط زیست غارها شده و 
با سروصدا پرندگان غارها مثل خفاش ها را 

فراری می دهند.
 غارنوردان با اطالعات زمین شناسی 
و باستان شناسی که در غارها به آن 
دست پیدا می کنند چقدر می توانند 

به مراکز علمی کمک کنند؟
علم��ی پیون��د  حلق��ه   غارن��وردان 

 باستان شناسی ،زیست شناسی و رشته های 
مختلف زمین شناسی به حساب می آیند 
و در شناخت مباحث زمین شناسی مثل 
شناخت سفره های آب زیر زمینی  بسیار 
موثر هستند. اخیراً عده ای از آکسفورد به 
ایران آمدند که روی هواشناس��ی سال ها 
قبل از روی غارها به تحقیق پرداختند و با 
اسکن کردن استاالگتیت و استاالگمیت و 
نمونه برداری از آنها هوای یک میلیون سال 
قبل و دوره های هواشناس��ی را تشخیص 
داده که نتایج تحقیقاتش��ان کمک زیادی 

به آینده کره زمین می کند.
انجم��ن غارنوردی بیش��تر برحفاظت 
از غارها متمرکز اس��ت و باکمک اعضا در 
سراسر کشور مردم را برای پاکسازی غارها 
دعوت می کنند. امسال در روز غار 54 غار 
در کشور با کمک مردم  پاکسازی و حدود 

سه تن زباله از غارها خارج شدند.
 ویژگی ه�ای جغرافیای�ی غارهای 
ایران چقدر در جذب گردشگرخارجی  

موثر است؟
تنوع غار در ایران بس��یار خوب اس��ت 
ولی غارهایی که در کش��ور اس��ت ویژگی 
خاصی ندارن��د. هنوز هیچ مرجعی از آمار  
غارهای کش��ور اطالع دقیق ندارد. به طور 
اس��می 2هزارو 400 غار در کش��وراعالم 
ش��ده  ول��ی انجمن غ��ار و غارشناس��ی 
معتقد اس��ت آمار دقیق غارها با  نقش��ه 
 برداری و تش��کیل پرونده زمین شناسی، 
باستان شناسی و زیست شناسی  ممکن 
است و آن زمان است که می توان به گردشگر 
 خارج��ی گفت ب��رای مطالع��ات به فالن

 غ��ار ب��رود.در ایران ماهی ک��وری وجود 
دارد ک��ه در دنیا به نام ایرانا ش��هرت دارد 
که توسط  زیست شناس خارجی در یکی 
از غارها  کش��ف ش��ده این ماهی را به نام 
خود و آدرس ایران به ثبت رس��انده است 
تا ظرفیتی باش��د برای زیس��ت شناسان 
جهان.با اینکه بزرگترین غار نمکی جهان 
در ایران اس��ت ،دومی��ن غار نمکی جهان 
در 5500 متر در فلس��طین ثبت جهانی 
ش��ده  ولی غار نمکی قشم هنوز به  ثبت 
جهانی نرس��یده اس��ت.12کیلومتر از غار 
کتله خ��ور زنجان توس��ط غارنورد خوب 
دنی��ا لومن آلمان��ی و غارنورد سوئیس��ی 
رنه شرر نقش��ه برداری شده ،10کیلومتر 
توسط غارنوردان ایرانی نقشه برداری شده 
 جمع��ا  22کیلومتر از این غار  در 5 طبقه

نقشه برداری شده که این غار  می تواند در 
جذب توریست حرفه ای مؤثر باشد و بدون 
اینکه به غار صدم��ه ای بزند از آن بازدید 

کن��د و در حال حاضر هزار متر از این غار 
برای بازدید عموم آماده شده است.

 چ�را  مواف�����ق فراه�م کردن 
زیرساخت های گردشگری در غارها 

نیستید؟
اگ��ر منظور تان از زیرس��اخت ها کافه 
س��نتی و  رس��توران حاش��یه غارهاست 
نه موافق نیس��تیم. در 3س��ال گذش��ته 
استانداری های اس��تان های مختلف برای 
توریس��تی کردن غارهایشان با هم رقابت 
کردند  تا غارهایشان در حد  غار علیصدر 
و کتله خور شود، چنین ظرفیت هایی در 
همه استان ها نیست و نیازی نیست مثل 
غار علیصدر 10غار داشته باشیم. کارهایی 
ک��ه در غارها ب��رای گردش��گران صورت 
می گیرد زیرس��اخت نیس��ت زیر تخریب 
است. االن از 11غاری که میلیاردی برای 
آن هزین��ه ش��ده یک تا دو غار برگش��ت 
سرمایه داشته و غاری مثل رود افشان در 
نزدیکی تهران سیم های کابلش به سرقت 
رفته است. غارهای کشورما قابلیت جذب 
توریس��ت تخصص��ی را دارد  بدون اینکه 
نیاز به س��اخت هتل و فراه��م کردن زیر 
ساخت باشد. توریست ها در کنار غار چادر 
 می زنند ب��دون اینکه  نیاز ب��ه نورافکن و
سیم کشی برق داشته باشند و فقط با  ابزار 
غارنوردی با کمترین آسیب از عمیق ترین، 
طوالنی ترین و پ��رآب ترین غارهای ایران 

بازدید می کنند.
 میراث تاریخی که در غارهای کشور 

وجود دارد چه وضعیتی دارند؟

خوش��بختانه برای ثب��ت جهانی آثار، 
معرفی یک اثر طبیعی در کنار اثر تاریخی 
ضرورت پیدا کرده و با توجه به تمدن کهن 
ایران، آثار با ارزش زیادی در غارهایی مثل 
کرفتو به چش��م می خورد که متاسفانه به 
علت بی توجهی، س��نگ نگارهای تاریخی 
غ��ار تخریب ش��دند. ت��الش انجمن این 
اس��ت که در کنار پاکسازی محیط غارها 
یادگاری هایی که توس��ط بازدیدکنندگان 
نوشته می شود با کمترین آسیب از چهره 
غارها پاک شود  و از بعضی  دانشگاه ها در 
خواس��ت مقاله کردیم تا با کمک آنها این 
نوشته های رنگی را از غارها پاک کنیم.غار 
باس��تانی کلماکره و غار سنگ شکنان در 
فارس از جمله غارهای دست کنی هستند 
که در گذشته جنبه سکونت داشتند. غار 
ش��اپور که مجسمه هفت متری شاپور در 
آن است در زمان غارنوردی اگر به نشانه ای 
از آثار س��کونت ببینیم بالفاصله با میراث 
فرهنگی هماهنگی کرده تا برای حفاظت 
از آن اق��دام کنند.اخی��راً دژنظامی ط��اق 
فرامرز در فیروزکوه که متاس��فانه قبل از 
م��ا گروهی گنج یاب ب��ه آنجا رفته بودند 
 ب��ه می��راث فرهنگ��ی اعالم ک��رده و کار
  نقشه برداری آن را تمام کردیم. این غار در 
40 متری زمین است. کاربرد نظامی داشته 
واز نظر تحقیقات باس��تان شناسی بسیار 
مه��م بوده و برای رفتن به غ��ار ابزار فنی  
نی��از اس��ت.در رابط��ه با مناب��ع طبیعی، 
غار نیک در حد فاصل اس��تان گلس��تان 
و س��منان را کش��ف کردی��م. در آن غار   
اس��کلت کاملی از حیوان گوشت خوار را 
دیدیم ش��بیه به ببر مازن��دران که 100 
س��ال پیش منقرض شده است به محیط 
زیست اطالع دادیم که تأیید نشد. کشف 
استخوان های جانوران منقرض شده برای 

تحقیقات زیست شناسی اهمیت دارد. 
 برای غارنوردی تجهیزات تخصصی 
الزم اس�ت و آیا جزو تفریحات گران 

قیمت به حساب می آید؟
غار نوردی به چهار قس��مت تقس��یم 
می ش��ود. غار نوردی گروه یک ،دو ،سه و 
چهار که به ترتیب س��خت می ش��وند که 
همه غار نوردان نیاز به تجهیزات ندارند. در 
غارنوردی عموم��ی  حتی بچه ها می توانند 
حضور داشته باشند و با یک کاله چراغدار 
می ت��وان از غ��ار بازدید ک��رد. درگروه دو 
بچه ها حذف می ش��وند چون غارنوردی با  
سنگ نوردی همراه می شود .در گروه چهار 
غارهای فنی که چاه دارند به آنها چاه غار 
گفته می شود که تجهیزات فنی الزم است  
به دلی��ل وارداتی بودن تجهی��زات  گران  
بوده و حداقل دو و نیم میلیاردتومان برای 
غارنوردی انفرادی الزم است. برای  غارهای 
افقی نیاز به ابزار خاص نیست و  با داشتن 
 کاله ایمن��ی و چ��راغ پیش��انی غارنوردی

 امکان پذیر است. 
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13- شب روستایي – كوچ – خشك میوه – آغوش

14- گداي سمج – یك جفت غده درون ریز كه هر كدام روي كلیه ها قرار دارند
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غارنوردان، ش�هروندان دنیای زی�ر زمین اند و معتقدند، در غارها 
چی�زی به ج�ای نگذارید جز ردپا؛ از غارها چی�زی خارج نکنید، 

جزعکس و درغارها چیزی را نکشید جز زمان!
غاره�ا از مکان های گردش�گری بس�یار دیدنی دنی�ا در مکان هایی 
نادیدنی در گوشه و کنار دنیا به حساب می آیند. غارنوردان نیز در دل 
این تاریکی حسی همراه با خوف و کنجکاوی را تجربه می کنند و در 
اعماق زمین ش�گفتی هایی را می بینند و بر آن دست می سایند که تا 

قبل از آن کامال ناشناخته بوده و به رمزگشایی آن می پردازند. 

جواد نظام دوس�ت رئی�س انجمن غارن�وردی ای�ران می گوید:»اگر 
بخواه�م پز بدهم مس�ئولیت یک انجمن کام�اًل خصوصی را که هیچ

 

 بودج�ه ای ن�دارد قبول کردم و از هزینه ش�خصی آن را س�رپا نگه 
داشته ام. ظرف سه سال با همکاری اعضای انجمن در سراسر کشور 
توانستیم  غارنوردی و غار شناسی را در داخل و خارج کشور معرفی 
کنیم و  با ارائه 5مقاله در کنگره جهانی غارشناسی در جمهوری چک 
با احراز 39 رأی مثبت به عضویت اتحادیه غار شناسی در آمدیم و با 
خنده ادامه می دهد:»در روزهایی که خرس ها حاضر نیستند با رادیاتور 
 ب�ه غار برون�د، ما به غار می روی�م!« گفت و گوی ما را ب�ا این غارنورد

 حرفه ای می خوانید.

20 هزار فرسنگ زیر زمین
گفت  وگویی خواندنی با جواد نظام دوست رئیس انجمن غارنوردی ایران

 سعیده احسانی راد

ريه
نش

داد
تع

اشتراك
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با همكاري شركت پست جمهوري اسالمي ايران براي تمامي نشريات در حال انتشار 
خود مشترك مي پذيرد. عالقه مندان به اشتراك و دريافت روزانه هر يك از نشريات مؤسسه ايران شامل روزنامه ايران، 
روزنامه ايران ورزشي، روزنامه ايران ديلي(انگليسي زبان)، روزنامه الوفاق(عربي زبان)، روزنامه سپيد(ويژه نابينايان) و ماهنامه 
ايران آذين مي توانند پرسشنامه زير را تكميل و بر اساس جدول مندرج درآن هزينه اشتراك خود را به حساب جاري سيبا 
٠١٠١١٠١٢٤٢٠٠٩ بانك ملي شعبه كسري كد ١٨٥ به نام مؤسسه شهرستان ايران پرداخت كرده و اصل رسيد را به همراه 
پرسشنامه تكميل شده با پست سفارشي به نشاني: بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالي، نبش كوچه چهارم، شماره٢ ، كد پستي 

١٩١٨٩٨٣٥١٣ ارسال نمايند.

  ارسال نشريه براي درخواست هايي كه تا دهم و بيستم هر ماه به امور مشتركين برسد به ترتيب از شانزدهم آن ماه و اول ماه بعد آغاز مي شود.
  هزينه اعالم شده بابت يك نسخه و يك نوع نشريه است.

  لطفًا رسيدهاي پرداختي پستي را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.
  در صورت تغيير نشاني، امور مشتركين را مطلع نماييد.

  براي تمديد اشتراك فقط كافي است بر روي فيش بانكي كد اشتراك خود را نوشته و به شماره ٦-٢٢٢٢٢٤٣٥ فاكس يا به نشاني فوق ارسال 
نماييد.

  نوشتن كد پستي دقيق الزامي است در صورت دادن اطالعات نادرست وناقص عواقب آن به عهده مشترك مي باشد.
  مشتركين محترم مي بايست شروع اشتراك وپايان اشتراك وهم چنين كد اشتراك خود را به ياد داشته تا پيگيري امور مربوط به آنها آسان گردد.

  در صورت عدم دريافت نشريه در اولين روز اشتراك مراتب را به اداره مشتركين اطالع دهيد درصورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقي مي شود.
  مشتركين محترم در صورت تمايل و تمديد مجدد مي بايست ١٠ روز قبل از اتمام تاريخ اشتراك فيش بانكي را به همراه كد اشتراك به اداره مشتركين 

فاكس يا به نشاني فوق پست نمايند. در صورت عدم تمديد در فاصله تعيين شده به منزله انصراف از اشتراك در نظر گرفته مي شود.

خواهشمند است نظرات، انتقادها و پیشنهادهاي خود را به شماره ۱000۱۸۷۷۱ پیامك بزنید

يك  سالــــــه۶ ماهــــــه۳ ماهــــــهنام نشريــــــه
۲۵۵/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۰۰۰ايران

۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰ايران ورزشي
۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ايران ديلي

۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰الوفاق
۱۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ايران سپيد
۱۲۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰ايران آذين

تاريخ تولد:     /    /     ١٣  نام شركت يا مؤسسه:  نام خانوادگي:    نام:  

نشاني: 

كدپستي الزامي است:        تلفن تماس:   تعداد و نام نشريه مورد تقاضا:

تلفن هاي تماس(ساعات تماس ۸ الی ۱۶): 22222۴35- 22222۴3۶- 22222۴3۸- 22222۴3۹

هزينه اشتراك نشريه مورد تقاضا (ريال)
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 
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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     

*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$

سالمت.. 

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

9
9 2

4 1 8 7
5 4 9
1 7 3

7 2 3
5 4

7 9 2
6 8
1 7 2 4

10
3 4 7
7 3 2 5

9 3
1 7 2

5 4 8
8 7

4 3 1
5 9
2 8 7

11
9 7

3 2
8 3 4
6 5 1
1 3 8 2 9

6 9 7 3
2 5 6 9

8 2 5
1 6 7 8

12
3 4 2

5 7 1
7 8 3

9 1 4
2 5

3 7 2
1 2

6 7 9
8 1 6

HARD

هی، فقط گو ش کن! 
می شنوی؟

وقتی از تو می خواهم که به من گوش 
دهی

و تو به من پند و اندرز می دهی، 
به حرفم گوش نداده ای.

وقتی از تو می خواهم که به من گوش 
دهی

و تو به من می گویی چرا نباید چنین 
احساسی داشته باشم،

احساساتم را پایمال می کنی. 
وقتی از تو می خواهم که به من گوش 

دهی
و تو احساس می کنی که باید مسئله 

مرا حل کنی،
مرا ناکام کرده ای. 

گوش کن! تنها خواهش من این بود که 
به حرفم گوش دهی.

نه می خواهــم حرفی بزنی و نه کاری 
بکنی؛ تنها به حرفم گوش بده!

اندرز دادن ساده است.
بدهم،  انجام  را  کارهایم  می توانم  من 

درمانده نیستم.
شاید در نهایت ناامید باشم اما درمانده 

نیستم.
فقط به من گوش ده!

چگونه بر کبد چرب غلبه کنیم؟
این که مقدار چربی در کبد وجود 
داشــته باشــد، طبیعی است، زیرا 
پردازش چربی های غذایی و خون 
یکی از وظایف اصلی کبد محسوب 
مــی شــود. اما در شــرایط خاص، 
میــزان چربــی مــی توانــد در کبد 
افزایــش یابد. اگر این شــرایط زیر 
کنترل قرار نگیرد می تواند موجب 
التهــاب، آســیب کبــدی، و حتی 

سرطان کبد شود.
در مراحل اولیه، کبد چرب موجب 

هیچ نشــانه ای نمی شود. بیشتر 
این احتمــال وجــود دارد که کبد 
چرب از طریق یک معاینه جسمانی 
کــه طی آن پزشــک ممکن اســت 
متوجــه بزرگ شــدن کبد شــود، 
آزمایــش  تشــخیص داده شــود. 
خون، تصویربــرداری، و/یا نمونه 
برداری می توانند این تشخیص را 

تایید کنند.

چه چیزی موجب بیماری کبد 

چرب می شود؟
شاید مصرف الکل نخستین چیزی 
باشد که پس از شنیدن نام بیماری 
کبد چرب در ذهن شما نقش می 
بندد. اما بسیاری از بیماران مبتا 
به این بیمــاری الکل مصرف نمی 

کنند. 
همچنیــن، باید به ایــن نکته نیز 
اشــاره داشت که مصرف یک رژیم 
غذایی با محتوای چربی زیاد لزوما 
به بیماری کبــد چرب منجر نمی 

بیماری کبد چرب 
غیر الکلی در 

حقیقت شایع ترین 
بیماری کبدی 

مزمن در جهان 
است.
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نگــاه...
دکتر کورش عرفانی 

رهایی از تفکر تسلیم طلبی برای آغاز 
دگرگون سازی

زندگی تحولی است از تولد تا مرگ. 
بخشــی ازاین تحــول بــه صورت 
ناخواسته و غیرارادی به ما تحمیل 
می شود و بخش دیگر آن تابع اراده 
ی ماست. زندگی انسان های ناآگاه 
به طور عمده حاصل و شکل یافته 
ی بخش نخست، یعنی بخش غیر 
ارادی و تحمیلــی اســت و زندگی 
انســان های آگاه، بــه طور عمده، 
محصول بخش دوم یعنی اراده ی 

آنهاست. 
این تقســیم بندی نه مطلق است 
و نه بــه صــورت بــاز و نامحدود؛ 
از قانونمنــدی های خــود پیروی 
می کند. بخشــی از واقعیت کالن 
بیرونی همیشه در زندگی ما حضور 
دارد و آثــار و عــوارض خــود را در 
زندگی ما نمایان می سازد. به طور 
مثال، ســاختار اجتماعی جامعه و 
شرایط طبقاتی الیه ی اجتماعی ما 
در جامعه. این یک واقعیت بیرونی 
است که موقعیت زیســتی ما را از 
حیث مادی و به آن واسطه از حیث 

فکری تحت تاثیر خود دارد. 

مطلق نگری یا نسبی نگری: 
نگاه مطلق بین دچار دو مشــکل 
است: از یک سو این عامل بیرونی 
را به شکل ســهمگین، منجمد و 
غیرقابل تغییر می بیند. و از سوی 
دیگر، اهمیــت آن را در حدی می 
داند کــه دیگر جایی بــرای اراده و 
خواست انســان باقی نمی گذارد. 
مشــکل نخســت به صورت قضا و 
قدر گرایی بروز می کند. یعنی فرد 

می پذیرد که شرایط »چنین 
بــوده و چنیــن نیــز خواهــد 
بود«. بعد، بر این اساس، یک 
فلسفه ی تســلیم بودن را در 
زندگی خود گسترش می دهد 
و با پذیرفتن منفعل شرایط، 
به حیات برده وار خود، تابع و 
تسلیم ادامه می دهد. مشکل 
دوم نیز، به عنوان تکمیل گر 
نخســت، برای وی مســجل 

می ســازد که او در این میان کاره 
ای نیســت، چاره ی امور دست او 
نیســت و باید که تا ابد زندگی خود 
را در همیــن وضعیــت فالکت بار 
بگذراند. او دیگر هیچ تالش جدیی 
برای تغییر شرایط نامطلوب نمی 

کند. 
در جامعــه ی طبقاتــی، در طــول 
تاریــخ، ابزارهای زیادی به خدمت 
گرفته شده اند که این نگاه مطلق 
نگــر را بــرای اکثریــت جامعه جا 
بیاندازند، آموزش دهند و نهادینه 
کنند. اغلب این ابزارها نیز فرهنگی 
بوده اســت. در میــان آنها مذهب 
جایــگاه نخســت را دارد. مذهــب 
برای این ساخته و پرداخته شد که 
بتواند جایگاه برتر طبقه ی حاکم 
را، بدون نیاز مداوم به ســرکوب و 
خشــونت، تضمین و تامین کند. 
برای ایــن منظور خدای ســاخته 
ی دســت حاکمان خلق شــد و از 
طرف او پیام هایی برای توده های 
محروم و در مشقت دیکته می شد. 
قدرتمندان و ثروتمندان مسلط بر 
جامعه همان خدای مذهب هستند 
و خواســت ها و ضد آموزش های 

آنها، همان آموزه های مذهب که 
در قالب آیه و حدیث و روایت نقل 
می شــود. مذهب اختــراع و ابزار 

طبقه ی حاکم است. 
جالــب ایــن کــه در ورای افســانه 
های اختراعی، خدای ســاخته ی 
حاکمــان فقط بــرای تــوده های 
محروم پیام دارد و هرگز قدرتمندان 
را به تقسیم ثروت و قدرت دعوت 
نمی کند. او خطاب به بیچارگان و 
فقیران صحبــت می کند. فحوای 
سخن وی برای آنان روشن است: 
در ایــن دنیــا در پی خوشــبختی 
نباشــید، بــه آن دنیا فکــر کنید و 
شرایط خود را در این دنیا بپذیرید. 
به فکــر مبــارزه و تقســیم قدرت 
نباشــید، چــون در ایــن صــورت 
خدا از شــما راضــی نخواهد بود. 
وقت خود را به عبــادت و ریاضت 
و تحمــل فقر بگذرانیــد و امیدوار 
باشید که در آن دنیا خداوند شما را 
باالخره به آرامش و ثروت برساند. 

نقش ختریب گر مذهب در 
ایران: 

این مغزشویی تاریخی هزاره هاست 

برای توســعه کشور کاسته شده و این امر 
در دامــن زدن به نارضایتی ها اثرگذار بوده 

است.
ابوالفضل قدیانی هم به نوبه خود می گوید: 
»بــا آن که پرچمداران اصالحات از گفتگو 
درباره اش اجتناب می کنند، آشکار است 
که مقصــر اصلی علــی خامنه ای اســت.  
نهادهــای تحــت کنتــرل او 60 درصد از 
اقتصاد کشــور را در اختیــار دارند و بدون 
هرگونــه مجازات بــه غارت ثــروت ملی و 
دارایــی های عمومی می پردازند.  او برای 
آن که امنیت خود را حفظ  کند، دستگاه 
قضایی ای را ایجاد کرده که فاســدترین و 
گــوش به فرمــان ترین دســتگاه در تاریخ 
معاصر کشــور است.  او برای حفظ سلطه 
استبدادی خویش، طبقات مولد اقتصادی 
را از بیــن بــرده و جوانان تحصیل کرده را 
بــه ترک کشــور واداشــته اســت.  عطش 
پایــان ناپذیر او بــه قدرت ثبات کشــور را 
غیرممکن ساخته و منابع سرمایه گذاری 
مولد را خشــکانده اســت.  او به رغم نظر 
مخالف مردم، ثــروت این ملت محروم را 
در ســوریه و جاهای دیگــر خرج می کند 
تا بتواند دیکتاتورهای فاســد را بر ســریر 

قــدرت نگهدارد.  ایــن ترازنامه فاجعه بار 
و تیره و تار  و این اشــتهای سیری ناپذیر 
بــرای قــدرت، هیــچ امیدی بــرای مردم 
درباره تغییر رفتار و عملکرد این فرد باقی 
نگذاشــته اســت.  بنابراین، حق مســلم 
مردم است که با استبداد مخالفت کنند و 
خواستار رعایت حقوق پایمال شده خود، 
چنــان که اصــل 27 قانون اساســی  مقرر 
کرده باشند.  این مطالبات مشروع است 
و اگر تظاهرات به خشونت کشیده شده، 
دلیل آن عدم احترام قدرت حاکم به حق 

برگزاری تظاهرات است )...(«.

حتـریم ها و چنگ اندازی های 
اقتصادی

مســئوالن نظــام غالبا تحریــم های بین 
المللــی را منشــأ همــه نابســامانی های 
اقتصــادی معرفی می کننــد.  این تحریم 
ها که از ماه دســامبر 2006 به خاطر عدم 
شفافیت برنامه هسته ای علیه جمهوری 
اســالمی ِاعمال شد، پس از توافق هسته 
ای موســوم به »برجام« در ژوییه 2015، 
در ژانویه 2016 تعلیق شــد و نقشی موثر 
در شــکنندگی اقتصادی داشت.  به اینها 

هــای  تحریــم  بایــد 
ایــاالت متحــده را نیــز 
افزود که به شدت بر روی معامالت بانکی 
و ســرمایه گذاری های خارجــی، به ویژه 
اروپایی ســنگینی می کند.  روحانی روی 
این سرمایه گذاری ها که قرار بود فناوری 
جدیــد با خود بیاورد و صدها هزار شــغل 
بــرای جوانان تحصیل کــرده ایجاد کند، 
خیلی حســاب کرده بــود.  امــا، در ورای 
خصومــت هــای ایاالت متحــده و فقدان 
حمایت اروپا، اقتصاد تحت تاثیر عوارض 
شــوم وجود یک بخش حکومتی ناکارآمد 
و ساختار انحصارگرایانه ای که بخش های 
بزرگی از آن را اداره می کند، مانع به وجود 
آمدن یک بخش خصوصی مستعد جذب 

سرمایه های ایرانی و خارجی می شود.
سپاهیان پاســدار انقالب، شبه نظامیان 
بســیجی یــا حتی ارتــش عــادی و وزارت 
دفاع  که از موهبت نفت بهره می برند، در 
سال های گذشته به فعالیت های مالی و 
اقتصادی دست زده و با این کار یک دولت 
در دولت به وجود آورده اند.  این ساختارها 
– بــه ویــژه قــرارگاه خاتم االنبیای ســپاه 
پاســداران انقالب – بدون رعایت مقررات 
برگزاری مناقصه، قراردادهایی چرب و نرم 
از دولت به دســت مــی آورند که در بخش 

های سوخت و نیرو، مخابرات، شبکه های 
جاده ای یا کارگاه  های کشــتی ســازی  و 
ســاخت ســدها اســت.  رییس جمهوری 
های مختلف نتوانســته اند دامنه فعالیت 
های ســپاه پاســداران انقــالب را محدود 
کننــد.  بنابر گفته رییــس جمهوری عوام 
گرا محمــود احمدی نژاد، ایــن »برادران 
قاچاقچی« از تحریم های بین المللی برای 
واردات غیرقانونی کاالها استفاده کرده اند.  
روحانی هم به نوبه خــود از چنگ اندازی 
ســپاه پاســداران انتقادکــرده و در ژوئــن 
گذشــته گفت که بخشــی از اقتصاد که در 
دســتان »دولت بی تفنگ بوده« بوده به 

»دولت با تفنگ« انتقال یافته است
شورش خودجوش جوانان طبقات مردمی 
– کــه قرار بوده پشــتیبان نظام باشــند – 
علیه همه ســاختارهای قدرت )سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی( نگرانی قیام 
علیه رژیمــی را برانگیخته که دیگر جز در 
حــرف نشــانی از انقالبــی و مردمی بودن 
ندارد.  با این حال گشــایش سیاســی می 
تواند حاوی خطر داشتن عوارض غیرقابل 

کنترل باشد.  
از ســوی دیگــر، صــادق  الریجانــی، کــه 
در راس قــوه قضاییــه و از نزدیــکان رهبر 
اســت در 22 ژانویه اعالم کــرد که بهایی 

که معترضــان برای شــرکت در تظاهرات 
پرداخت می کنند باال خواهد بود.  رهبر از 
روی ناچاری تظاهر به گشایش اقتصادی 
نمــوده و در همــان روز فرمــان داده کــه 
گزارشــی درمورد امکان ایجاد محدودیت 
در فعالیــت هــای غیر مرتبط بــا کارهای 

نیروهای مسلح تهیه شود.
این کار شاید بتواند موجب جذب سرمایه 
هــای اروپایی به ایران شــود، ولی طبقات 
محــروم و تظاهر کنندگان فرودســتی که 
چیزی برای از دســت دادن ندارند و برای 
نخســتین بار به صورت مستقل و جدا از 
نخبــگان اصــالح طلب و طبقه متوســط 
تحصیل کرده بــه میدان آمده انــد را آرام 
نخواهد کرد و آنها به این ترتیب یک جبهه 

سیاسی مستقل تشکیل داده اند.
• 

____________________
Azadeh Kian
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که ادامــه دارد و هزاران مذهب از 
دل آن بیرون آمده است که هر یک 
بــرای خود خدایی و آیینی و آدابی 
دارد. اما وجه مشترک همه ی آنها 

این است که: 
» تســلیم شــرایط وجــودی خود 
شوید، سکوت کنید، رضایت 
داشته باشــید و در یک کالم 
بســوزید و بســازید تا رستگار 

شوید« . 
و میلیاردهــا انســان غرق در 
فالکت در طول قرن ها توسط 
غارتگــران و زورگویان چپاول 
شــده و کشته شــده اند تا هم 
خدا از آنها راضی باشــد و هم 
اربابان باالی سرشان در رفاه و 

ناز و نعمت زندگی کنند. 
نمونه ی بارز این مغزشــویی 
را در ایران جمهوری اســالمی می 
بینیم. جایــی که نزدیک به چهل 
توســط  دالر  میلیاردهــا  ســال، 
دستگاه آخوندی به خدمت گرفته 
شــده اســت تا در میان مردم این 
ایــده را جا بیاندازند که فقر و ذلت 
و نکبت خاص این دنیاست و بهتر 
است که پذیرفته شود. و این که اگر 
به دنبال رفاه و خوشبختی هستید 
از مــا اطاعــت کنید، دختــران نه 
ساله ی خود را به ازدواج ما مردان 
پنجاه و شصت ساله درآورید، زنان 
جــوان و زیبــاروی خــود را طالق 
دهید که ما صیغه کنیم، پول های 
خود را در صحن امام رضا و امثال 
آن بریزید که ما کیســه کیســه بار 
کنیم و به حساب های بانکی مان 
انتقال دهیم، نفــت و ثروت های 
طبیعی خود را در اختیار ما بگذارید 
تا آنها را به زیر قیمت بفروشــیم و 
پول بــه جیب بزنیم، ســرزمین و 
فرهنــگ و تاریخ و آداب خود را به 
ما بســپارید که تار و مار کنیم و در 
یــک کالم، جان و مــال و ناموس 
و وطن و ثــروت خود را در اختیار 
ما بگذارید که بچاپیم و بکشــیم و 

بــه جیب بزنیــم، و در عوض همه 
ی این ها، نماز بخوانید و عبادت 
کنید تا به بهشت بروید و با حوری 

ها همخوابه شوید. 
این روند مســخ تــوده ها و تبدیل 
انســان هــا بــه بــرده ی خــدا که 
قرن هاســت ادامــه دارد جز فقر و 
فرسایش بشر نتیجه ای به همراه 
نداشــته اســت. اینک اما، در قرن 
بیست و یکم، زمان آن فرا رسیده 
که عناصر فرهیختــه ی جامعه با 
تــالش و کوششــی و هدفمنــد به 
این استثمار فکری و ذلت تاریخی 
پایان بخشــند. برای این منظور، 
بــر خــالف تصــوری که برخــی از 
احساســات گرایان می اندیشــند، 
حمله ی به مذهب و دشنام و بی 
احترامی چنــدان ره به جایی نمی 
برد. راه معقول تر و موثرتر عبارت 
اســت از تــالش بــرای گســترش 
دانش و علم با هدف آگاه سازی و 

روشنگری. 

روش مناسب روشنگری: 
در دید ســنتی برای مذهب زدایی 
ایــن طــور تصــور می شــد کــه با 
دشــنام به مذهب آن را بی اعتبار 
مــی کننــد. در حالی کــه مذهب 
در بخــش عقالنی ذهــن باورمند 
مذهبی جــای ندارد کــه با برخی 
سخنان بتوان آن را تحت تاثیر قرار 
داد. مذهب، بر اســاس مطالعات 
علمی، در بخش غریزی مغز فعال 
است، بخشی که با الیه خاکستری 
فاصله و تفاوت دارد. در آن بخش، 
هیچ جایی بــرای بحث و گفتگو و 
اســتدالل موجــود نیســت. وقت 
و انــرژی خود را بیهــوده برای این 
منظور نباید هدر دهید. بر عکس، 
باید بــدون پرداختن مســتقیم به 
مذهــب، تــالش کــرد داده هایی 
را به بخش متفکــر ذهن باورمند 
منتقل ساخت. داده های مستند، 
تجربیــات علمی، اســتدالل های 

منطقی، برداشت های روشمند و 
در یــک کالم، تفکر ورزی . زمانی 
که بخش متفکر مغز کســی فعال 
شــود، شــروع می کنــد در درون 
ذهن نسبت به داده ها و باورهای 
بخش های دیگر ذهــن نظارت و 
وارسی کردن. از زمانی که قسمت 
اندیشــه ورز مغز شــروع به راستی 
آزمایی قسمت غیر اندیشه ورز مغز 
می کند، باورهای مذهبی و خرافی 
به چالش کشیده می شوند و چون 
در مقابــل اســتدالل علمی حرفی 
ندارند، رنگ می بازند و بی اعتبار 

می شوند. 
ایــن آن رونــدی اســت کــه اگــر 
فرهیختگان جامعه با کار و تالش 
فکری و آموزشــی خود گســترش 
دهنــد، در یــک جایی شــروع به 
نتیجه دادن در سطح گسترده در 
جامعه می کنــد. زمانی که بخش 
قابــل توجهــی از جمعیــت یــک 
کشور بتواند به جای باور مذهبی 
به اندیشــه ی علمی توسل جوید، 
بیداری اجتماعی گسترش می یابد 
و چتر ستم پذیری، تقدیر گرایی و 
تسلیم طلبی بســته می شود. آن 
موقع اســت که انســان هــا در می 
یابند زیستن انسان فقط با آزادی 
و تفکر معنا دارد و دیگر نبود آزادی 
را برنمی تابند. این همانا آغاز اراده 
گرایی برای تغییر و دگرگونی جامعه 
اســت. آزادی در گرو تفکر است و 
تفکــر در گــرو رســتن از باورهای 

ناآگاه و عادت شده.

____________
دکتر کورش عرفانی 
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از تمامی دوستان، سروران، یاران، 
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 

سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن 
پدر، همسر، پدر همسر،   و پدربزرگ دلبندمان 

شادروان آقای علی اصغر حتویلداری یکتا
این انسان شریف و مهربان 

در کانادا و ایران، با حضور چشمگیر و پرمهر خود 
در مراسم یادبود، و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 

و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیس بوک و... 
ما را همراهی نمودند،   صمیمانه سپاسگزاری نموده،

برای فرد فرد شما عزیزان،  بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید. 

خانواده های 

حتویلداری یکتا،     

شهــریاری     

سپاسـگزاری

گنجم چو گـهر رد دل گنجینه شکست                        رازم همه رد سینه بی کینه شکست 

ره شـعله آرزو هک از جان ربخاست                 چون پارۀ آبگیـنه رد سینه شکست

در گذشت غم انگیز پدری فداکار، 
همسری مهربان 

و دوستی بسیار عزیز، 

زنده نام آقای بهزاد قامسلو 

را به خانواده و دوستان آن شادروان تسلیت گفته، 
 برای همگان آرزوی بردباری و بهروزی داریم. 

فرامرز حسنی، کاوه صاحل، بهروز فریور، 
ایرج بهشتی، محمود حجازی، 

محمد شکیب نیا، دکتر محمد ملکی، 
رضا ناظم، رضاقا ئلی و بیژن کریمی

   هـمدردی

اول »قدرت هــای  پــی مــوج  در 
نوظهــور« )کره جنوبــی، تایوان، 
ســنگاپور، هنــگ کنــگ(، امواج 
نیرومنــد دیگــری بــه راه افتاد که 
به ویژه دو غــول جمعیتی زمین، 
چین و هند را، از حاشــیه به متن 
پویای اقتصاد جانی کشانده است. 
کشــور های دیگری نیز قاطعانه از 
مرز توسعه گذشته اند که شماری 
از آنها را در آســیا )تایلند، مالزی، 
اندونزی(، آمریکای التین )برزیل، 
مکزیک، شــیلی وغیــره(، اروپای 
مرکــزی و خــاوری و دیگــر نقــاط 
جهان از جمله در همسایگی ایران 

)ترکیه( می توان دید.
در رویارویی با این تحول شگفت، 
ایرانیــان و به ویژه نســل جوان آن 
بیش از پدران و پدر بزرگ هایشان 
احســاس تلخی میکنند، زیرا می 
بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها 
در پر کردن شــکاف بــا قدرت های 
صنعتی قدیمی بر بــاد رفته، بلکه 
کشــور هایی که اقتصادی همتراز 
و یــا حتی واپس مانده تــر از ایران 
داشــته اند، امروز بــا فاصله زیاد از 
ایــران پیشــی گرفته انــد. ایرانیان 
همانند گذشته با فروش نفت خام 

روزگار میگذراننــد، ولــی حتی در 
این عرصه نیز تولیدشــان نســبت 
به چهل ســال پیش حدود ســی و 
سه در صد کاهش یافته، حال آنکه 
جمعیتشــان بیش از دو برابر شده 

است.
در  ایــران  داخلــی  بــازار  امــروز 
تصاحب کاال های صادراتی همین 
»قدرت هــای نــو ظهور« اســت. 
ســنگر های صنایع قدیمی ایران، 
همچون نساجی و کفش، یکی پس 
از دیگــری فرو ریخته اســت. بازار 
چــادر ســیاه زنان ایــران تقریبا در 
انحصار قدرت های صنعتی آسیایی 
است و حتی بخشی از وسایل مورد 
اســتفاده در مراســم عزاداری ماه 
محــرم را چینی ها به ایــران صادر 

میکنند.
ایرانیــان همچنین مــی بینند که 
روابــط اقتصادی شــان بــا ترکیه، 
شــبیه روابط یــک کشــور جهان 
سومی با یک قدرت صنعتی است: 
ایران به ترکیه گاز و نفت می فروشد 
و از آن کشور کاال های ساخته شده 

وارد میکند. 
عرصــه  در  ایــران  فالکــت  اوج 
از  آن  ناتوانــی  اقتصــادی، 

پاســخگویی بــه نیاز هایــش در 
عرصه فرآورده های نفتی اســت. 
کشــوری که دومین ذخایر نفتی 
جهــان را در اختیار دارد، هر روز 
ســیزده میلیون لیتر بنزین وارد 

میکند.
این کــه ایرانیان خــود را در ترکیه 
یــا امارات متحده عربــی از لحاظ 
اقتصادی در موقعیتی فرو دســت 
تر احســاس کنند، زخم وارد آمده 
بــر غرور آنهــا را عمیق تر میکند، 
به رغم آنکــه تبلیغات نظام حاکم 
برای پوشاندن این شکست بر نفوذ 
ایران در »چهار پایتخت« )بغداد، 
دمشــق، بیروت و صنعــا( و یا بر 
دستیابی ایران به دریای مدیترانه 

متمرکز شده است.
•

سه( ســومین ماک اندازه گیری 
بالقــوه ای  امکانــات  انحطــاط، 
اســت که به دلیل جهتگیری های 
ایدئولوژیک یک نظام »مکتبی« از 

دست رفته و میروند.
به ارزیابــی »بریتیش پترولیوم«، 
ایــران نخســتین ذخایــر گازی و 
چهارمین ذخایر نفتی جهان )بعد 
از ونزوئا، عربســتان ســعودی و 

کانادا( را در اختیار دارد، شــماری 
از معــادن آن از جمله روی و مس 
و ســنگ آهن در زمــره غنی ترین 
معــادن جهاننــد، گنجینه هــای 
طبیعــی و تاریخــی آن مــی توانند 
کشــور را بــه یکــی از جذاب ترین 
مراکــز گردشــگری جهــان بــدل 
کنند،بــا برخــورداری از موقعیت 
جغرافیایــی ممتــاز مــی تواند به 
کانــون یک همگرایــی منطقه ای 
بــدل شــود، جمعیــت آن بــرای 
تامین یک توسعه پایدار در سطح 
مناســبی است، سنت های کسب 
و کار در آن بــا قدمت تاریخی خود 
زمینه رشــد فرهنگ کار آفرینی را 
فراهم آورده اند، طبقه متوسط آن 
از توانایی های الزم برای ایجاد یک 

بازار رو به رشد برخوردار است...
برای آینده نیز امکانات رســتاخیز 

اقتصادی ایران فراوان است. 
در گزارشی زیر عنوان »ایران: 

تریلیــون  یــک  رشــد  فرصــت 
 ۲01۶ ســال  در  کــه  دالری؟«، 
منتشــر شــد، موسســه جهانــی 
بــازوی  و  فکــر  اتــاق  مکنــزی، 
تحقیقاتی شرکت مکنزی و یکی از 
مهم ترین اندیشــکده های جهان، 
به فرصت هــای پیش روی اقتصاد 
ایــران پرداختــه و امکانــات بالقوه 
رشــد اقتصادی و بــازار کار ایران را 
طی بیست سال آینده بررسی کرده 

است. 
بر پایه این بررسی آینده نگرانه، اگر 
ایران با اقتصاد جهانی گره بخورد، 
مــی تواند طــی دو دهه آینــده در 
مجموع 3.۵ تریلیون دالر سرمایه 
گــذاری را در خدمت نرخ رشــدی 
با میانگین شــش در صد در سال 
به کار اندازد، یک تریلیون دالر به 
تولیــد ناخالص داخلی خود اضافه 
کند و میلیون ها شغل تازه به وجود 

بیآورد.

آنچه گزارش مکنزی درباره امکانات 
اقتصادی بالقوه ایران می نویسد و 
چشــم انداز هایی که در صورت به 
کارگیــری آنها تصویــر میکند، هر 
ایرانی را هم در شــور وشوق و هم 
در اندوهــی عمیــق فرو مــی برد. 
شــور و شــوق در آرزوی مغز هــا و 
دست هایی که امکانات بالقوه را به 
واقعیت بدل کنند، و اندوه عمیق 
به دلیل انبوه ســد هایی که نظام 
جمهوری اسامی در راه دستیابی 
به این هدف به وجود آورده است.

سال های ســال اســت که تمامی 
این امکانات در راه سیاســت های 
باطل بر باد رفته و کشور، به جای 
پیشــروی در راه توســعه و ایجــاد 
یک جامعه ســر بلند و شکوفا، در 
سیاهچال تنش های پایان ناپذیر و 
بی سر وته با بخش بزرگی از جهان 

دست و پا میزند.
•

اقتصاد ایران: سراشیب احنطاط......   << ادامه از صفحه: ۱۰
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مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

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

»توبه گرگ...«!
شهباز خنعی
Shahbaznakhai8
@gmail.com
18 بهمــن-  یکی از نغزترین 
فراگیــر  خیــزش  شــعارهای 
»اصــاح  دیمــاه  اعتراضــی 
طلب، اصول گرا، دیگه تمومه 
ماجرا« بود.  این شعار درواقع 
باطل الســحر شیادی و فریب 
۲0 ساله کسانی بود که هربار 
بــا مکر و حیلــه مــرم را برای 
»انتخاب بین بد و بدتر« پای 
صنــدوق های رأی کشــاندند 
تــا نظام بتواند ژســت »مردم 
ساالری دینی« بودن بگیرد و 
با وجود آن که بارها ثابت شد 
که نســخه شــان قابی است 
ودردی را درمــان نمــی کند، 
بی شرمانه آن را »َتکرار« هم 

کردند!
با این شعار مردم نشان دادند 
که – اگرچه با تأخیر بســیار و 
تحمل خســارت های فراوان 
– سرانجام دریافته اند که این 
جماعت شیادانی فریبکار بیش 

نیستند!
سردادن این شعار چنان موجب 
خشــم اصــاح طلبــان فریبکار 
شــد که در واکنشــی شتابزده به 
موضــع گیــری دربرابــر خیزش 
فراگیر اعتراضی مردم برخاستند 
مــی  کــه  همیشــه  وبرخــاف 
پاییــن«  از  »فشــار  خواســتند 
وجود داشته باشد تا بتوانند »در 
باال چانــه زنی« کنند، یک صدا 
خواهان برخورد شدید وسرکوب 

خشن خیزش مردم شدند!  
یکــی از این افــراد عباس عبدی 
بود کــه باالترین نمــره کارنامه 
سیاســی اش گــروگان گیــری 
کارکنــان ســفارت آمریــکا بوده 
و از دودهــه پیــش در کســوت 
روزنامه نــگاری اصــاح طلــب 
فعال و دوآتشــه شد و در جریان 
جنبش سبز مدتی نیز به زندان 

افتاد.  
لحنی که عبــدی و چند اصاح 
طلب دیگر – از جمله سید محمد 
خاتمی بــه عنوان رییس مجمع 
روحانیون مبارز – در درخواست 
سرکوب شدید معترضان به کار 
بردند چنــان زننده بود که چند 
روز بعد خودشان متوجه شدند 
وبا صدور بیانیه ای با امضای 1۶ 
اصاح طلب  - از جمله عباس 
عبدی – درصدد رفع و رجوع آن 

بر آمدند که البته آب رفته را نمی 
شد به جوی بازگرداند.

مشکل اصاح طلبان چیست و 

چرا در بیش از ۲0 سال گذشته 
هرگز نتوانســته اند جــز با زبان 
فریب و شــیادی با مردم سخن 

بگویند؟  
بــه نظــر نگارنده مشــکل اصلی 
ایشــان وابســتگی بــه »والیــت 
مطلقه فقیه« اســت کــه مانع از 
آن می شــود کــه از دریچه واقع 
بینــی به دنیــای پیرامــون خود 
بنگرند، با مردم رفتاری صادقانه 
داشــته باشــند وقبول کنند که 
در چهارچــوب این نظــام انجام 
هیچ گونــه اصاحی امکان پذیر 

نیست.
ایــن مشــکل موجــب شــده که 
هاشم آغاجری – استاد دانشگاه 
مسلمان و متعهدی که 1۵ سال 
پیش به خاطر این که گفته بود: 
»مردم میمون نیستند که تقلید 
کنند« بــه اعدام محکوم شــد، 
اکنون به اصاح طلبان می تازد 
و به درســتی آنها را به ترساندن 

مردم متهم می کند: 
دوراهــی  بــه  ایــران  »مــردم 
خودکشــی یا شــورش رســیده 
اند، اما اصاح طلبان حکومتی 
هنوز به مردم پیشنهاد انتخاب 
بیــن بــد و بدتــر را مــی دهند.  
اصــاح طلبان تا کــی جامعه را 
از ترس ســوریه شــدن وامید به 
بهبود پشت خود نگه می دارند؟  

مردم مســتأصل بین خودکشی 
یا شــورش، احتماال شــورش را 
برمی گزینند شاید نجات یابند«!

اکنون عباس عبدی، که یک ماه 
پیش خواهان ســرکوب شدید 
معترضــان بود، رنــگ عوض 
کــرده و )بــه نقــل از روزنامه 

اعتماد( می نویسد: 
»بــه نظر بنــده جامعــه ایران 
راه حــل های فنــی و جزیی یا 
اصطاحا تکنیکال ندارد.  در 
گذشــته چنین راه حل هایی 
بود ولی اکنون هیچ راه حلی از 
ایــن نوع وجود ندارد.  این که 
چنین اقدامی در بودجه شود، 
یا در مبارزه با فســاد فان کار 
را انجــام دهیــم یــا در زندگی 
گشایشــی  مــردم  خصوصــی 
صــورت گیرد، یا فــان مبلغ 
صــرف رفع بیــکاری شــود یا 
مســاله هــوا یــا آب را چنیــن 
کنیم یا... نمی تواند مشکلی 
را حــل کنــد.  ضمــن آن که 
چنین کارهایی درعمل شدنی 
هم نیست و فقط نوعی اتاف 
وقت و ازدســت دادن فرصت 
اســت.  اعتراضــات دی ماه نیز 
بــه نوعی بازتــاب دهنده همین 

احساس بود«.  
عبــاس عبدی در بخش دیگری 
از نوشــته خود کل نظام والیت 
زیــر ســئوال  را  مطلقــه فقیــه 

می برد: 
حــل  نهادهــای  و  »ســازمان 
مشکل و اراده ای که باید منابع 
الزم را برای حل این مشــکات 
تأمین کننــد، خودشــان دچار 

بحران ومشکل شده اند«!  
آیــا از ایــن صریــح تر مــی توان 
بــه ورشکســتگی همــه جانبــه 
حکومتــی که اصــاح طلبانی از 
قمــاش همیــن عبــاس عبدی 
بیش از دودهــه با فریبکاری در 
حفظ آن کوشــیده انــد، گواهی 

داد؟  
آیا این واقع بینی اجباری را باید 
به این معنی دانست که دستکم 
همیــن یکــی – یعنــی عبــاس 
عبدی – به خطای پیشین خود 
پــی بــرده و می خواهــد خود را 

»اصاح« کند؟
تجربه نشان نمی دهد که بتوان 
بــه »اصاح« این جماعت امید 
بســت.  اینان را بیشتر می توان 
مصداق زبانزدی شناخت که می 
گوید: »توبه گرگ مرگ است«! 
•

معمــوال یا در حــد واردات اســت یا کمتر 
از رقــم واردات، یعنــی ایــران یــک قدرت 

صادراتی محسوب نمی شود.
اما یک اثر منفی نوسان های بزرگ قیمت 
ارز، مثل آنچه در دو ماه اخیر رخ داده، این 
اســت که سرمایه گذاران خارجی را دلسرد 
می کند، چون پیش بینی پذیری اقتصاد را 

زیر سوال می برد. 

عمده سرمایه خارجی وقتی در ایران به کار 
گرفته می شــود باید به ریال تبدیل شود و 
موقع خــروج هم این ریال هــا باید دوباره 
بــه ارز تبدیل شــوند. کاهش شــدید نرخ 
ارز، ســود ســرمایه خارجــی را می خورد و 
ســرمایه گذاران ممکن است در طول یک 

سال ضرر هم بکند.
به عنــوان مثال، ســرمایه گذاری را فرض 

کنیــد که یک ســال 
پیــش یــک میلیــون 
دالر وارد ایــران کــرده، آن 
را بــه ریال تبدیل کرده )معادل 3 میلیارد 
و ۷00 میلیون تومــان( بعد در طول یک 
سال ۲۵ درصد روی فعالیت اقتصادی اش 
ســود کرده و سرمایه ریالی را به 4 میلیارد 
و ۷00 میلیون تومان رسانده است. فرض 
کنید سرمایه گذار خارجی حاال می خواهد 
ایــن رقم را بــه دالر تبدیل کند و ســود و 

اصل ســرمایه را از ایــران ببرد. اگر قیمت 
دالر 4۷00 تومان شــده باشــد، کل رقمی 
که دست ســرمایه گذار را می گیرد همان 
یــک میلیون دالری اســت که یک ســال 
پیش آورده بود. یعنی در عمل هیچ سودی 

نکرده است.
البته در بعضی سرمایه گذاری های خارجی 
دولت نرخ ارز را تثبیت و تضمین می کند 
ولی معمــوال آن نرخ، چیــزی در حد رقم 
رسمی یعنی دالر مبادله ای است که خود 

فعــا ۲۵ درصد کمتر از ارزش بازار نرخ ارز 
است.

مشکل، باال یا پایین رفتن نرخ ارز نیست 
بلکــه پیش بینی پذیــر بــودن آن و محدود 
بودن طیف تغییرات است. با وجود ثبات 
نــرخ برابــری ارز در دولــت اول  حســن 
روحانــی، دور دوم ریاســت جمهوری اش 
دست کم تا اینجا با یک بحران ارزی همراه 

بوده است.
)امیر پایور(

باال رفنت قیمت دالر چگونه روی زندگی...   << ادامه از صفحه: 25

سرود ملی کانادا جنسیت زدایی شد
متن سرود ملی کانادا 
بــا جایگزیــن شــدن 
واژه 'همه ما' به جای 
'پســران'، جنســیت 

زدایی و خنثی شد.
الیحــه تغییر ســرود 
ملــی کانــادا جهــت 

جنبه قانونی پیدا کردن هم اکنون 
بر روی میز دولت قرار دارد.

انتشــار این خبر از ســوی شبکه 
فاکس نیوز با واکنش اکثرا منفی 
همراه با تعجــب و انتقاد کاربران 
شبکه های اجتماعی همراه شده 

است.
به گزارش ایرنا، سرود ملی کانادا 
که دو متن انگلیســی و فرانســه 

دارد، در متــن انگلیــس عبــارت 
 True patriot love in'
 'all thy sons command
دراینجا کلمه sons در حقیقت به 
معنی پسران نبوده بلکه به معنای 

'فرزندان ' معنی می دهد.
دولت جاســتین ترودو کابینه ای 
متنوع داشته و بیشترین حضور 
بانــوان در کابینه را دارد که از ۲۹ 

وزیــر 1۵ نفــر از آنان 
را بانوان تشکیل می 
دهنــد. ایــن کابینه  
همچنیــن از تنــوع 
نژادی نیــز برخوردار 
اســت، چنانکه وزیر 
دفاع کانادا 'هارجیت 
ساجان' )Harjit Sajjan( متولد 
'بمبئی' هند، 'مریم منصف' افغان 
تبــار وزیر امــور بانــوان و 'احمد 
 ) Ahmed Hussen( 'حسین
اهل ســومالی که در دولت ترودو 
عهــده دار وزارت 'مهاجرت، امور 

پناهندگی و شهروندی' است.
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<<  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 4 مارس 2۰۱8

از ساعت 11 صبح تا  13:30
در زمینه موج سوم فمینیسم و 

تکنولوژی پیشرفته 
به گفتگو خواهیم نشست

در محل دفتر انجمن
به همــه زنان عالقمند 

خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

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.

»دختران خیابــان انقالب«
مناد "انقالب زنانه" در ایران”

مهرداد درویش پور 
۶ فوريــه - تصویر "دختر خیابان 
انقــاب" و گســترش دامنــه این 
کنش که برخی زنان ســالخورده و 
مردان جوان در شهرها و محات 
گوناگــون را نیــز دربرگرفت، آنهم 
در آســتانه ســی و نهمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی، نمادی 
چالــش  در  زنانــه"  "انقابــی  از 
اقتــدار دینی اســت کــه در کانون 
آن خواســت لغو حجــاب اجباری 
نقش بســته اســت. تهدیــدات و 
واکنش تند برخی از اصول گرایان 
و دوپاره شدن اصاح طلبان دینی 
دربرخــورد با آن، بیــش از هرچیز 
نشانه نگرانی نظام از پیامد تداوم و 

رشد این حرکت است.

فلسفه حجاب اجباری
مدافعــان حجــاب برآننــد حجاب 
معنــای در بند بودن زنــان را دربر 
ندارد، بلکه آنان را از دید و چشــم 
تجاوزگرایانــه و آزار دهنده مردان 
در امــان مــی دارد و امکان حضور 
پررنگتــر زنان در جامعــه را فراهم 
می ســازد. چنین تصویری سازی 
از مــردان کــه آنانرا بــه موجودات 
وحشی که جز به آزار و اذیت جنسی 
نمی اندیشند تقلیل میدهد، البته 
مســئله بر انگیز اســت. بدتراز آن 
اما هنگامی است که زنان تشویق 
می شوند که خود بهای مشکات 
مــردان را پرداختــه و بــا رعایــت 

اجباری حجاب مجازات شوند
واقعیت آن است که فلسفه حجاب 
و تفکیک جنســیتی هــردو برپایه 

وحشــت از زن به عنــوان "نیروی 
جنسی مهاجم" اســتوار است که 
باید نیروی برانگیزاننده جنسی او 
مهار شــود تا نتواند با "اغوا گری" 
و وسوســه گری، ایمان مرد را که 
هنجار جامعه محســوب می شود 
بر باد دهد. در این نگاه، فرمان به 
زنان برای پنهان نگه داشتن بدن 
و سکسوالیته خود به قصد یافتن 
اعتبــار اجتماعی، جکایــت از ابژه 
جنسی دانســتن زن دارد که گویا 
سرنوشــتی جز "نجیب" ماندن یا 
"لکاته" شدن ندارد و در این میان 
حجاب نمــاد نجابت او به شــمار 
می رود. این گونه باورهای خرافی 
امــروزه بــه ویژه درنســل جوان به 
شــدت رنگ باخته است و چالش 
های کنونی علیه حجاب و به ویژه 
اجباری بــودن آن تنها جلوه ای از 

آن است.

حجاب مشکل فرعی یا اصلی؟
با این وجود بســیاری از مخالفان 
حجاب اجباری به بهانه همیشگی 
"حجاب مسئله اصلی زنان" نیست 
یــا "جامعه بــا مســائل مهمتری 
روبرو است" یا از آن بدتر با مرتبط 
دانســتن پدیده "دختران خیابان 
انقــاب" با کمپیــن "آزادی های 
هــای  "چهارشــنبه  و  یواشــکی" 
ســفید" نه تنها از آن حمایت نمی 
کنند، بلکه با بی اعتنایی وسکوت 
و گاه بــا نکوهــش بــا آن روبرو می 
شــوند. روشن نیست چه کسی به 
جــای زنانــی که با پوشــاندن بدن 
و مــوی خود، در معــرض ابتا به 
انــواع بیمــاری هــای 
پوســتی متعــدد قــرار 
گرفتــه یــا حضــور بــا 
حجاب در محیط های 
ورزشی، کار و تفریحی 
آزاردهنــده، دســت  را 
و پــا گیــر و تحقیرآمیز 
می یابند، یا به جرم بد 
حجابــی و بی حجابی 
مجــازات  و  دســتگیر 
انــد، صاحیت  شــده 
و  فرعــی  میــزان  دارد 
اصلــی بودن خواســت 
لغو حجــاب اجباری را 

تعیین کرده یا به جای آنان اولویت 
هایشان را تشخیص دهند؟ تعیین 
مشــکات اصلــی و فرعــی گــروه 
های گوناگون نشــانگر قیم گرایی 
)پاترنالیســم( همچــون میــراث 

پدرساالری است. 

حجاب اجباری جلوه ای از 
کشمکش دائمی نظام با زنان

تــاش بــرای تحمیــل حجــاب و 
مخالفت با آن همچــون حوزه ای 
از کشــمکش بنیادگرایان اسامی 
با زنــان ازهمــان فــردای پیروزی 
انقــاب اســامی آغــاز شــد کــه 
تظاهــرات ۵0 هزارنفری زنان نیز 
پاسخی به آن بود. این واقعیت که 
جمهــوری اســامی در دهه های 
بعد نیزگاه ساالنه بیش ازده ها هزار 
زن را به جرم بد حجابی دســتگیر 
کرده بود، نشانگر "فرعی" نبودن 
آن اســت. تنها دستگیری ۲۹ نفر 
به جرم چالش حجاب در روزهای 
اخیر نشــانگر حساســیت مسئله 
برای مســئولین نظام حتی پس از 

4 دهه حکومت است. 

نقش زنان در چالش 
اســالم گرایی در ایران

رابطه جنســیت و قدرت سیاستی 
از دغدغــه هــای  یکــی  همــواره 
پژوهــش هــای فمینیســتی بوده 
است.. پژوهش های فوکو نشانگر 
جایگاه کنترل سکسوالیته، بدن و 
یونیفورم دراعمال قدرت بر جامعه 

است.
در ایــران شــعار “یــا روســری یــا 
توســری”، گویای انگیــزه و اراده 
حاکمــان در تحکیم قدرت خود از 
طریق کنترل سکسوالیته و پوشش 
زنــان همچــون نمــادی از ارزش 
هــای بنیادگرایــی اســامی بود. 
حجاب اجباری تنها سیاســتی در 
خــود نبود، بلکه نقطه آغاز تدوین 
سیاست بهم پیوسته ای در برخورد 
به زنــان بود که می توان آنرا بدین 

گونه خاصه کرد: 
1( اجباری کردن حجاب 

2 ( تفکیک جنسیتی 
3 ( تبعیض جنسیتی 

4( تقلیــل نقش زنان بــه عنوان 
مادر، همسر و یا خانه دار. 

درآغاز بســیاری از ســازمان های 
سیاسی سکوالر و چپ تحت تا ثیر 
گفتمان ضد امپریالیستی، تجدد 
ســتیزی و مردســاالرانه آن دوران 
واکنش درخوری به تظاهرات زنان 
و حجاب اجباری نشــان ندادند و 
برخی به تخطئه مبارزات زنان نیز 
پرداختند. امروز اما با رشد آگاهی 

جنســیتی درجامعــه، ارزش های 
فــردی و دمکراتیک، تب مدرنیته 
و سکوالریســم، مبــارزه با حجاب 
اجباری همچون خواســتی فراگیر 
نقش نمادینی در چالش استبداد 

دینی به خود گرفته است. 
اهمیــت نمادین مبــارزه برای لغو 
حجاب اجباری بیش از هرچیز در 
چالش جنسیتی و "انقابی زنانه" 
علیه ارزش های حکومت اسامی 
نظیر آپارتاید جنسی، و در دفاع از 
حقوق فردی و در راستای برابری 
جنســیتی و ارزش های ســکوالر 

است. 
در ایــران مســئله حجــاب یــا بی 
حجابی همــواره همچون نمادی 
بــرای چالــش یــا تحکیــم قدرت 
سیاســی وقت بوده است. نه تنها 
کشــف حجاب طاهره قــره العین 
بخشــی از چالش سیاسی بر علیه 
اقتدار دینی و سیاســی عصر قاجار 
بــود، بلکه پــروژه مدرنیزاســیون 

پهلوی نیز، کشف اجباری حجاب 
را بــه نمادی برای تحکیــم اقتدار 
نفــوذ  و کاهــش  سیاســی خــود 
مذهب و روحانیت بدل ســاخت. 
بنیادگرایــان اســامی در ایران نیز 
در هنگامه انقاب با تبلیغ شــعار 
"خواهر من حجــاب تو کوبنده تر 
از خون ســرخ من است" و سپس 
بــا اجباری کردن حجــاب در پس 
پیروزی، آنرا به نمادی برای تحکیم 

اقتدار خود بدل کردند. 
در چهار دهه اخیر نیز درجه رعایت 
حجــاب اســامی یــا "بدحجابی" 
در جامعه به دماســنج تشــخیص 
میزان اختناق و اقتدار نظام یا عقب 
نشینی آن بدل شــده است. هرگاه 
اقتدار بنیادگرایان افزایش می یافت 
سختگیری در رعایت حجاب بیشتر 
و هــر گاه به اقتضای موقعیت فضا 
اندکی "بازتر" می شد، سختگیری 
کمتــر و زمینــه بــرای گســترش 

“بدحجابی” بیشتر می شد.

گســترش پدیــده "دخترخیابــان 
انقاب" اما از جنس دیگری است. 
آنان با شجاعت با برداشتن حجاب 
به گونه ای ســاختار شکنانه علیه 
یکــی از نمادین تریــن ارزش های 
ایدئولوژیــک نظــام اســامی قــد 
برافراشته اند. رخدادی که تنها در 
متن خیــزش اخیر که کلیت نظام 
را به چالش کشید میسر بود. این 
کنش ها گرچه هنوز فراگیر نشده 
اند، اما بازتاب آن و واکنش هراس 
انگیز مسئوالن نشانگر آن است که 
جمهوری اســامی پی برده است 
چهار دهه تاش برای هنجارمند 
ســاختن حجاب از طریق تحمیل 
آن نه تنها بی نتیجه مانده است، 
بلکه نگران آن اســت که رشد این 
پدیــده به "انقــاب زنانــه ای" فرا 
روید که می تواند به چشم اسفندیار 

نظام بدل گردد.

•

»کمپین من هم« 
»کمپین من هم« از شــهر مقدس مکه هم سر بر 
آورد! زنی بنام  Sabca Khan داســتان آزار جنسی 
خود در مکه معظمه را در صفحه فیسبوکش گذاشته 

است:
Moi Aussi à la Meque

  زنان مســلمان دیگری اعتراف کرده اند که در بجا 
آوردن مراسم طواف در کعبه مورد آزار جنسی قرار 

گرفته اند.
در روز عشاق به زنانی که در مقابل تهدید ها و افتراها 
بر اصول انسانی خود پای میفشارند، تبریک میگوئیم.

سوم مارس 2۰۱8 از ساعت 7 تا  ۱۰ شب 
 Amphithéâtre John Molson: 1450 Ave Guy |  Metro Guy concordia

مشارکت اجتماعی - سیاسی زنان در ایران 
سخنرانان : دکتر هما هودفر .دکتر شهال طالبی
ورودیه 5 $    شام سرد در محل بفروش می رسد. 

بزرگداشـت روز زن 
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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 

سالمت... 

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 

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

چگونه بر کبد چرب غلبه کنیم؟ ...   << ادامه از صفحه: 27

توصیه های یک استاد سرشناس دانشگاه ییل آمریکا

می خواهیــد از زندگــی احســاس 
رضایت بیشــتری کنید؟ پروفسور 
ســانتوس، مدرس کالس هایی به 
نــام 'روانشناســی و زندگی خوب'، 
می گوید سعادتمندی ناگهان اتفاق 
نمی افتد. شما باید برای سعادت و 

رضایت تمرین کنید. 
توصیه های او را بخوانید:

الری سانتوس، استاد روانشناسی 
و علــوم شــناختی دانشــگاه ییل 

آمریکا می گوید: 
"بررســی های علمــی ثابــت کرده 
اســت که رضایــت از زندگی نیاز به 

یک تالش آگاهانه دارد."
و این کار ســاده ای نیســت. زمان 

احتیاج دارد.
او کسی است که در این باره تجربه 
خوبــی دارد، چون "روانشناســی 
و زندگــی خــوب" را در دانشــگاه 

تدریس می کند.
کالس های درس او در تاریخ ۳۱۶ 
ساله دانشــگاه ییل پرطرفدارترین 

بوده است.
دانشــجو،   ۱۲۰۰ از  بیشــتر  بــا 

کالس های سانتوس در دانشگاه به 
تازگی رکورد بیشترین شرکت کننده 

را شکسته است.
اســاس درس هــای او بــر قواعــد 
اســتوار  روان شناســی مثبت گرا 
است؛ شــاخه ای از روانشناسی که 
دربــاره افزایش رضایت و تغییرات 
عادت های انسان تحقیق می کند.

امــا چطــور می تــوان تئوری های 
روان شناسی را در زندگی روزمره به 

طور عملی به کار برد؟
"رضایتمندی  می گوید:  سانتوس 
چیزی نیست که همینطور اتفاق 
بیافتد. باید برای آن تمرین کنید. 
درســت مثل ورزش و موسیقی که 
باید مدام تمرین کنید تا پیشرفت 

کنید و بتوانید موفق شوید."
با چنــد تــا از تمرین ها پروفســور 

سانتوس آشنا شوید:
•

۱. فهرست قدردانستنی ها
سانتون از دانشجویانش می خواهد 
که در طول هفته هر شب فهرستی 
از چیزهایــی که به خاطرش حس 

قدردانی و شــکرگزاری دارند تهیه 
کنند.

او می گویــد: "شــاید بــه نظــر کار 
ساده ای باشد، اما ما می بینیم که 
دانشجوهایی که به طور مرتب این 
تمرین را انجام می دهند، راضی تر 

هستند."
•

2. خواب بیشتر و بهتر
بــه گفته خانم ســانتوس، ممکن 
است به نظر تمرین ساده ای باشد 
امــا خیلی ها موفــق به انجــام آن 

نمی شوند.
هشت ســاعت خواب شبانه برای 

همه هفته.
ســانتوس میگوید: "شاید به نظر 
خیلــی پیــش پا افتــاده باشــد اما 
می دانیم که خوابیدن بیشتر و بهتر 
احتمال ابتال به افسردگی را کاهش 
می دهــد و رویکرد مثبــت افراد به 

زندگی را افزایش می دهد."
•

3. مترکز ذهن
باید هر روز ده دقیقه تمرین تمرکز کنید.

زمــان  از  می گویــد  ســانتوس 
دانشــجویی تمریــن مرتب تمرکز 
ذهنــی باعث می شــده کــه حس 

بهتری داشته باشد.
حاال که استاد دانشگاه شده است 
به دانشــجویانش توصیه می کند: 
"تحقیقات متعدد نشــان می دهد 
که مدیتیشن و سایر تمرین هایی 
کــه توجه کامــل ذهــن را به خود 
جلب کند، می تواند شما را شادتر 

و سعادتمندتر کند."
•

و  با خانواده  را  بیشتری  وقت   .۴
دوستان بگذرانید

سانتوس می گوید: تحقیقات جدید 
نشان می دهد که وقت گذراندن با 
دوستان و خانواده به شما احساس 

رضایت از زندگی خواهد داد.
روابــط اجتماعی و رابطه ســالم با 
افــراد و دیدارهای رو در رو به طور 
مشخص باعث افزایش حس خوب 
زندگی و رضایت در انسان می شود.

ســانتوس می گویــد: "در لحظــه 
زندگی کنید، حتمــا زمانی را برای 
دور هــم بودن اختصــاص دهید و 
آگاهانه مراقب باشید که این زمان 

را چگونه سپری می کنید."
مفهوم زمان نقش بسیار مهمی در 

رضایت شما از زندگی دارد.
سانتوس می گوید: "اغلب ما وقتی 
از ثروت صحبــت می کنیم به این 
فکر می کنیم که چقدر پول داریم، 
امــا تحقیقــات نشــان می دهد که 
ثــروت در واقع رابطه مســتقیم با 
زمان دارد". از قدیم گفته اند وقت 

طالست.
•

5. حضورتان را در شــبکه های 
اجتماعی کم کنید و معاشرت واقعی 

را بیشتر کنید
به نظر پروفســور ســانتوس خیلی 
مهــم اســت کــه از حــس رضایت 
غیرواقعی که شبکه های اجتماعی 
و آنالیــن ایجاد می کننــد، دوری 

کنید.
"تازه تریــن  می گویــد:  ســانتوس 
تحقیقات نشان می دهد که افرادی 
کــه از شــبکه های اجتماعی مثال 
اینستاگرام اســتفاده می کنند، در 
مقایسه با افرادی که وقت کمتری 
می گذراننــد،  شــبکه ها  ایــن  در 
احساس رضایت کمتری می کنند."

پس به این ترتیب اگر می خواهید 
در زندگــی شــادتر باشــید، از حاال 

شروع کنید: 
قــدر زندگــی را بیشــتر بدانیــد، با 
دوستان و خانواده معاشرت کنید، 
حداقــل برای دقایقــی از روز ذهن 
خودتان را از همه چیز پاک کنید، 
از شــبکه هــای اجتماعــی کمتــر 

استفاده کنید و خوب بخوابید.
اگر این توصیه ها برای دانشجویان 
دانشــگاه ییل کارســاز بوده است 

برای شما هم خواهد بود.

•

5 راه 
رضـایت 

از زندگی: 

اســترس اکســیداتیو یکی دیگر از 
ویژگی های شایع برای دیابت نوع 
۲، کبــد چــرب، و بیمــاری قلبی 
است. پژوهش ها در زمینه استفاده 
از مکمــل هــای آنتی اکســیدانی 
برای مقابله با این شــرایط نتایجی 
یکدســت را ارائه نکرده اند. از این 
رو، افزایــش مصرف مــواد غذایی 
سرشار از آنتی اکسیدان ها، مانند 
ســبزیجات غیر نشاسته ای، قارچ 
هــا، میوه هــا، گیاهــان دارویی، 
ادویــه ها، چای و قهــوه راهبردی 

بهتر است.
رژیــم غذایی مدیترانــه ای به طور 
معمول تعادلی سالم از چربی ها، 
دریافــت قند کــم، و مــواد غذایی 
سرشــار از آنتــی اکســیدان را ارائه 
می کند. جای شــگفتی نیست که 
مشخص شــده است دنبال کردن 
این رژیم غذایی برای افراد مبتال به 
بیماری کبد چرب غیر الکلی مفید 

است.
• 

ورزش کنید. 

ورزش منظم می تواند حساسیت 
به انســولین را بهبود ببخشد، که 
می تواند به بهبودی بیماری کبد 
چرب غیــر الکلی کمک کند. یک 
رژیم ورزشی متعادل شامل ترکیبی 
از تمرینــات هــوازی، مانند پیاده 
روی، دوچرخه سواری و دویدن با 
تمرینات قدرتی، مانند کار با وزنه، 
اثرگــذاری بیشــتری در این زمینه 

دارد.
)به نقل از "ساینتفیک امریکن"(

داده و سپس دوباره افزایش وزن را 
تجربه کنید.

کاهــش وزن تدریجی نیز اهمیت 
دارد، زیرا کاهش وزن ســریع می 
تواند شــرایط بیمــاری کبد چرب 
غیر الکلی را به طور موقت وخیم تر 
سازد. خوشبختانه، تحقق هدف 
کاهش وزن تدریجی ساده تر است 

و حفظ این روند آسان تر است.
•

مصرف قند و دیگر کربوهیدارت 
های پاالیش شده را کاهش 

دهید. 
این مواد غذایی به ســرعت به قند 
خــون تبدیل مــی شــوند، از این 
رو مصــرف قنــد و کربوهیــدارت 
هــای پاالیش شــده مــی تواند به 
افزایــش قنــد خون مزمــن منجر 
شود. این شرایط ترشح انسولین 
از لوزالمعــده را تحریک می کند، 
که وظیفه پاکسازی قند از جریان 
خون و ورود آن به ســلول ها را بر 

عهده دارد.
اما اگر بدن برای رسیدگی به حجم 
باالی قند به طور مداوم انسولین 
ترشح کند، سلول ها نسبت به اثر 
آن مقاوم می شــوند. هنگامی که 
سلول ها دیگر به انسولین واکنشی 
نشــان نمــی دهنــد، در نهایت با 
سطوح باالی قند خون و انسولین 
مواجه می شــوید و شــرایط برای 
ابتال به بیمــاری دیابت فراهم می 

شود.
و  قنــد  مصــرف  کاهــش  بــا 
کربوهیــدارت های پاالیش شــده 
می توانید ســطوح قند خون خود 
و مقدار انسولینی که در بدن ترشح 
می شود را کاهش دهید. با گذشت 
زمان، ســلول ها بــار دیگر هر چه 

بیشتر واکنش پذیر می شوند.
در برخــی مــوارد، پزشــک شــما 
ممکن است برای کمک به بهبود 
مقاومــت به انســولین دارو تجویز 
کنــد. این اقــدام مــی تواند مفید 

باشد، اما لزوما نباید راه حلی بلند 
مدت باشد.

• 
چربی مورد نیاز خود را از 

منابع سالم و مفید تامین کنید. 
لزومی نــدارد تا یــک رژیم غذایی 
کم چــرب را دنبال کنید، اما باید 
بر مصرف مواد غذایی که سرشــار 
از چربــی هــای تــک غیر اشــباع 
هســتند، ماننــد روغــن زیتون و 
آووکادو، و اسیدهای چرب امگا-

۳ کــه به عنوان مثــال در ماهی و 
بذرکتــان وجــود دارنــد، متمرکز 
شوید. مصرف چربی های اشباع 
موجود در گوشت قرمز، لبنیات، 
و کره و اســیدهای چرب امگا-۶ 
موجود در روغن های گیاهی باید 

محدود شوند.
• 

مصرف مواد غذایی سرشار از 
آنتی اکسیدان ها را افزایش 

دهید. 
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رفتار جمهوری اسامی در عرصه ی 
بین المللی آن قدر یاغی گرایانه بوده 
کــه وقتــی تحلیلگران مــی بینند 
مقامــات در مــواردی از مذاکره و 
گفت وگــو و تنش زدایــی و احترام 
به ســفارتخانه های دیگر کشورها 
ســخن مــی گوینــد )و چنــد روز 
بعد به ســفارتخانه ای دیگر حمله 
می شــود( تنها بــا عناوینــی مثل 
تــاش برای »عادی ســازی« می 
تواننــد این رفتارهــای »عجیب و 
غریــب« را توضیــح دهنــد. افراد 
مشکل می توانند ســخنانی از این 
جنــس را بــاور کننــد. سیاســت 
خارجی ای که مقامات نظامی اداره 
کنند و هــدف آن »آمــدن رئیس 
جمهور امریکا خدمت مقام معظم 
برای شیعه شدن« باشد )گفته ی 
فرمانــده بســیج( نتیجــه ای غیر 
از تنــش دائمــی نخواهد داشــت. 
جمهــوری اســامی آب هــای آزاد 
بین المللــی را بــه رســمیت نمــی 
شناســد، امنیت ســفارتخانه ها را 
تامیــن نمی کنــد و رهبــران نظام 
از حمات به ســفارتخانه ها دفاع 
می کنند، قطعنامه های شــورای 
امنیــت بــرای آن »کاغــذ پــاره« 
است و پیمان هایی که دولت ایران 
امضا کرده هر روز نقض می شود. 
تصفیه حساب هتل شیعیان لبنانی 
و پرداخــت همه ی خســارات آنها 
)تــا حد مبلمان( پــس از جنگ با 

اسرائیل و جای دادن زلزله زدگان 
کرمانشــاهی در چــادر در فصــل 

زمستان غیر عادی است.

فرهنگ غیر عادی
چهــار دهــه اســت کــه در ایــران 
فرهنگ و رســانه و اطاع رســانی 
وجود ندارد. هرچه هست تبلیغات 
و مهندســی افکار عمومی است و 
تحوالت و رخدادها را میان سطور 
مهندســی فرهنگی باید جستجو 
کــرد. رادیــو و تلویزیــون دولتــی 
انحصــاری، سانســور کتــاب قبل 
از انتشــار، فیلتر کردن میلیون ها 
ســایت اینترنتی، بســتن روزنامه 
و تعطیلــی موسســات  و مجلــه 
نظر ســنجی همه غیــر عادی اند. 
جشنواره ی فیلم و تئاتر و موسیقی 
دولتــی عادی نیســت چــون قرار 
است آثار تبلیغاتی »سربازان نظام« 
ساخته شــده با منابع عمومی در 
آنها برای قشر نزدیک به حکومت 

به نمایش درآید.
اینهــا از بس غیرعادی اند که وقتی 
کنــه ماجــرا را بــرای شــهروندان 
دیگــر کشــورها توضیــح می دهی 
باور نمی کنند. چه کســی باور می 
کند که در ســال ۲018 هنوز وقتی 
شــما می خواهی کتابی را منتشر 
کنی باید یک نســخه بــه »اداره ی 
حقیقــت« بدهــی، آنهــا بعــد از 
چنــد مــاه آن را بخوانند و بگویند 

»اینجاهایــش را در بیاور«؛ شــما 
با آنها چانه بزنی و چند تا تخفیف 
بگیری و در نهایت کتابت را با چند 
صــد کلمه یــا چند فصل یــا ده ها 
صفحه ی حذف شده منتشر کنی. 
این کــه بخشــی از خواننــدگان و 
نوازنــدگان و بازیگران و کارگردانان 
ایرانی مجبور باشند برای تداوم کار 
در تبعید زندگــی کنند غیر عادی 
است. خوابیدن زنان در فیلم های 
ایرانی با روسری، نشستن زنان زیر 
سشوار در این فیلم ها با روسری، 
و حذف بوســه از زندگی مردم غیر 

عادی است.
جمهــوری اســامی آمــار و ارقام 
مهندسی شــده بــه ســازمان های 
بین المللی می دهــد و بعد از قول 
آنهــا همین آمار را به خورد جامعه 

می دهد.

سیاست غیر عادی
مجلــس  اســتصوابی،  نظــارت 
از  متشــکل  رهبــری  خبــرگان 
روحانیــون، و خــود ولــی فقیــه 
و  نظارت ناپذیــر  )مادام العمــر، 
فراقانــون( در روزگار ما غیرعادی 
هستند و تنها با زور اسلحه ی سپاه 
پاســداران برقرارنــد. کمیســیون 
ماده ی 10 احزاب، حدود ســیصد 
حزب مجــوز گرفته ی روی کاغذ، 
تظاهرات اتوبوسی، پول های کثیف 
در انتخابات، پرونده ســازی برای 

تک تــک فعاالن سیاســی با 300 
هزار پرسنل، ائتاف های فصلی و 
انتخاباتی که مدام عکس و عنوان 
و شعار عوض می کنند، بازداشت 
هزاران معترض در عرض چند روز، 
و نظامیانــی کــه دوره ی انتخابات 
لبــاس درآورده و سیاســتمدار می 
شــوند غیرعادی اســت. کســانی 
که خواســتار منطق این روال ها و 
نهادها هســتند و سواالت سخت 
بپرســند در نهایت سروکارشان به 

دار و درفش می افتد.

جامعه ی غیر عادی
شاق زدن کارگر به خاطر اعتراض 
به عــدم پرداخت دســتمزد و فرد 
تشنه و گرســنه به خاطر نوشیدن 
آب و خــوردن غذا در ماه رمضان، 
مانکن های بدون سر، قطع دست 
و انگشــتان افــراد بــا گیوتیــن و 
چرخ گوشــت به هر دلیل، فروش 
امــوال عمومی با قیمــت پایین به 
افرادی که وام کم بهره می گیرند، 
اندرونی- بیرونی در ادارات، اعدام 
افراد در مقابل چشــمان کودکان 
و نوجوانــان، کــودکان کار و زباله 
گــرد، و ازدواج کــودکان دختر در 
سنین ۹ تا 1۵ سالگی غیر عادی و 
دلخراش است. فرار مغزها، سیل 
مهاجرت، دادن بیش از ساالنه دو 
میلیون تذکر برای رعایت حجاب 
اجباری، نفس وجود گشت ارشاد، 
۶0 برابر شــدن تعداد زندانیان در 
طی چهل سال، تفکیک دختران و 
پسران از دبستان تا دانشگاه و منع 
ورود زنان به ورزشگا ه ها غیر عادی 

است.
حتــی مبــارزه بــا فســاد در ایران 
غیــر عــادی اســت. موسســان و 
اداره کنندگان نهادی که ماموریت 
خــود را مبارزه با فســاد مــی داند 
)دیدبان شــفافیت و عدالت( خود 
از رانــت خواران و تــاراج کنندگان 
منابع عمومی هستند. در جامعه ی 
غیر عادی مجرمان در مقام قاضی 
و دادستان و دزدها در مقام مبارزه 

با فساد قرار می گیرند.
در جامعه ی غیر عادی )به ادعای 
انتظامــی  و  امنیتــی  مقام هــای 
و دســتگاه تبلیغاتــی حکومــت( 
افــراد بدون هیچ بیمــاری روانی و 
اختالی وقتی در برابر بســیجیان 

قــرار می گیرنــد خودشــان را می 
زنند و می کشــند، روی ســر خود 
اســید می پاشــند، از پل خودشان 
را بــه پایین پرتاب مــی کنند، زیر 
خودروی نیــروی انتظامی رفته و 
خود را می کشند و وقتی دستگیر 
مــی شــوند قرص مــی خورنــد تا 
بمیرند یا با کیسه ی پاستیک به 
ادعــای عضو مجلس خــود را »به 
روش آفتاب-مهتاب« قطع نخاع 
می کنند )معلوم نیســت چگونه(. 
و حتــی اگر فرض کنیــم همه  این 
ادعاهــا درســت باشــد: تنهــا در 
جامعــه ای نابهنجار و آشــوب زده 

چنین اتفاقاتی می افتد.

اقتصاد غیر عادی
دالر فروشــی دولت، اســکله های 
ســپاه و قاچاق ده هــا میلیارد دالر 
کاال توسط پاسداران و امنیتی ها، 
کولبری، اختاس های چند هزار 
میلیارد تومانی، قرار داشتن کلید 
صندوق توســعه در دســت والیت 
فقیــه، دادن یارانــه به ۷۶ میلیون 
نفــر، قــرار داشــتن 80 درصــد از 
منابع کشــور در دست حکومت، 
40 میلیــون نان خــور دولــت، و 
دادن 1۵0 هزار میلیارد تومان وام 
بانکی به کســانی که نمی خواهند 
پــس بدهنــد غیــر عادی اســت. 
تخصیص میلیاردها دالر از منابع 
کشــور به مداخله هــای نظامی در 
کشــورهای دیگــر و نیز تخصیص 
میلیاردها دالر به ســاختن مقبره 
بــرای امامــان شــیعه، مســاجد، 
حوزه ها و مراسم مذهبی در حالی 
کــه بیکاری و فقر در کشــور بیداد 
می کنــد و زیرســاخت ها در حال 
فروپاشــی اســت غیر عادی است. 
انحصار منابع و کسب و کار به سه 
امپراتوری دســتگاه رهبری، سپاه 
و شــرکت های دولتی غیــر عادی 

است.

دین غیر عادی
اســتفاده از مســجد و امامزاده به 
عنوان پایگاه بســیج و تبدیل آنها 
به بازداشــتگاه موقت در شــرایط 
اعتراضات سیاسی، ساخت مسجد 
توســط شــهرداری ها و موسسات 
دولتی و نیروهای نظامی، بیشــتر 
بــودن طــاب شــیعه از طــاب 

اهــل ســنت در مصر و عربســتان 
سعودی )با ده برابر بودن جمعیت 
اهل ســنت نســبت به شــیعه( و 
دانشجویان علوم دینی در واتیکان، 
تزریق ۲0 هزار روحانی به مدارس 
برای درســت کردن کار برای آنها، 
شهریه دادن رهبر به طاب از منابع 
عمومی، ریختن پول شهرداری در 
جیب هیئت های مذهبی، اجباری 
بودن آموزش قرآن برای کودکان و 
منع آموزش زبان خارجی برای آنها 
و در نهایت سرمایه گذاری بیشتر بر 
دانشجویان علوم دینی تا بر تربیت 
ریاضیدان و فیزیکدان و شیمیدان 
غیر عادی است. اختصاص ساالنه 
ده ها هــزار میلیارد تومــان منابع 
حکومتــی و دولتــی و عمومــی به 

نهادهای دینی غیر عادی است.

روند عادی ها و غیر عادی ها
در عبــارات فــوق فقــط بــه ده ها 
مورد از هزاران مورد غیر عادی در 
جامعه ی ایران  بعد از انقاب اشاره 

کردم. 
جمهوری اســامی منشــا همه ی 
ایــن امــور غیر عــادی و عجیب و 
غریب است. هنوز تبعیض و تحقیر 
و اتــاف و تقلــب در ایــران بــرای 
اکثریت مردم غیرعادی اند و از این 
جهت گهگاه گریبان حکومت را می 
گیرند. اما با تاش پیگیر »نظام« 
دروغ، شــایعه، نظریــه ی توطئــه 
و فســاد در ایران دیگــر غیرعادی 
نیســتند. اگر ایــن حکومت چهل 
سال دیگر بر قرار باشد امکان این 
هست که تقلب و تحقیر و تبعیض 
هم بــه اموری عــادی بــرای اکثر 

مردم تبدیل شوند.
هرچــه نظام برآمــده از انقاب ۵۷ 
معــرف آن اســت خاف عــرف و 
عادت بین المللی و داخلی اســت. 
کسانی که می خواهند کشورشان 
را نجات دهند و می دانند که کشور 
و رژیم سیاسی یکی نیستند؛ پیش 
از هرچیــز باید تاش کنند جامعه 
به وضعیت عــادی خــود برگردد. 
رفتارهایــی  و  ایده هــا  ذره ی  ذره 
که جمهوری اســامی نماینده ی 
آنهاســت بــا این عادی ســازی در 

تقابل قرار می گیرد.
•
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هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
  937-8296 .......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  489-6901 
فاطی .............................................. 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 488-4000 
کوتراوکــو....................................... 594-344 
مریم نشاطی ....................... 647-401-8888  
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش رانندگی 
نینــا ............................................. 513-5752  

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
سیامک نصر . .................................. 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
931-2888 ............................ .Westmount

 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 
لی لی صمیمی . .......................... 825-3170

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
ـِت ............................................. 845-5959    ن
آپادانا ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................ 289-9011  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561

نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  
 مسعودنصر . .................................. 571-6592 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
مکیک. ............................................ 373-5777  
بنیاد سخن آزاد. ........................... 944-8111  
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 
موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک. ......................... 827-6329 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765

یکتا......................... 439-8501  دارالترجمه 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
حسین خردبین. .......................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

خشکشویی 
اکســپرس. ................................ 889-7392  

داروخــانه 
لوئیزداداش زاده. ........................... 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
آنیکــس ..................................... 585-2029
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ................................  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
یاس................................................   483-0303  
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولی........................................... 483-0000 
کوپولی)2(.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 672-2324)450(
بینو. .................................................. 728-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 

فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کامپیــو تر 
649-9366  ................................... EvolWeb

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وبسایت
  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی
649-9366  ................................... EvolWeb

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

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...
سن لوران: آدونیس، سمی فروت 

الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (
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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

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

جویـای کار
نگهداری از سالمندان 

و یا آشپزی 
در خانه شما   )مهری(

Tel.: 514-284-6607
free

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 نف+ر 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 دو نفر برای کار در انبار کاال  نیازمندیم. 

--- تمام وقت -- 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس  بگیرید:  

140 rue Stinson 
Montreal H4N2E7
Nader Bozorgmand 

Tel.: 514-249-4684

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

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
مبلمـان

دو عدد مبل ارغوانی انتیک                                                                                                 
یک عدد مبل 

چمنی  رنگ شیک                                                                                         
همراه یک میز شیشه 

ای 4۰ در 4۰ اینچ 
خوش طرح اسپانیایی                                         
و مبل سفید کنارش  بقیمت  

مناسب: برای  دکور یک 
سالن ایرانی بعلت مسافرت 

بفروش میرسد.
تلفن تماس )علی(:
514  ۹۹۹  3675  

zianoroozi 

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

 ص�داي دردي ك�ه به س�ازمان ملل 
رسيد

يك گزارش محلي صداي دردآلود زينب 
را به س��ازمان ملل مي رس��اند. پروفس��وري 
ايراني به نام »فرين پور« از »وين«  قصه او را 
مي شنود و به نمايندگي سازمان ملل در ايران 
تماس مي گيرد. نمايندگي هم به سراغ بنياد 
بيم��اری های نادر در ابتداي بلوار كش��اورز 
درخيابان برادران مظفر مي رود. دو س��اعت 
بعد بني��اد، زينب را در روس��تاي حيدرآباد 
پي��دا و مقدمات س��فر اورا  ب��ه تهران مهيا 
مي كند تا اين كه تحت پوش��ش اين بنياد و 
انجمن EB قرار بگيرد، زينب تا از روستاي 
حيدرآباد به پايتخت برس��د، قصه پر دردي 
را پش��ت سرگذاشته اس��ت. >دو روز بيشتر 
ندارد كه زخم ها به صورتش حمله مي كنند.  
زخم هايي كه سر خوب شدن ندارند و  بعد از 
مدتي تمام بدنش را مي پوشانند. رج مي زنند 
از ن��وك پا تا فرق س��رش< تاول هايي كه او 
را  پس از 7 س��ال درد از حيدرآباد به رودبار 
مي  آورند. از رودبار به كرمان مي رس��اند و از 
كرمان به تهران تا آنطور كه »علي داوديان« 
رئيس بنياد بيماري هاي نادر به روزنامه ايران 
مي گويد:  »براي اين بيمار كارت سالمت نادر 
صادر خواهد ش��د و همچنين براي  درمان 

او نيز بيمه سالمت ايرانيان گرفته مي شود. 
به دليل وضعيت پ��در و مادرش كه قادر به 
نگهداري او نيس��تند، تحت پوش��ش بيمه 
تكميلي تا سقف 150 ميليون ريال درخواهد 
آم��د و براي ادامه مراقبت هاي پرس��تاري و 
درماني به انجم��ن EB نيز مرتبط خواهد 
شد، تحت  پوش��ش درماني و مراقبت هاي 

بنياد هم قرار مي گيرد.«
 7سال درد

7 سال طول مي كشد تا زينب به تهران 
برس��د. وقتي در بدو تول��د تاول ها به همه 
بدن��ش هجوم مي برن��د، او را به پزش��كان 
»كهن��وج« و »جيرفت« مي س��پارند. ابتدا 
تشخيص  س��رخك مي دهند بعد هم آبله. 
اما ش��يوه درمان��ي آن ها ج��واب نمي دهد. 
در نهاي��ت با يك جمله هم��ه چيز را تمام 
مي كنند؛ بيماري مادر زادي است و العالج. 
يعن��ي قرار اس��ت تا روزگار با اوس��ت زخم 
روي زخم بنش��يند و تاول پشت تاول. مادر 
زين��ب كه خود با درد يتيمي بزرگ ش��ده، 
نمي توان��د اين اتفاق را هض��م كند و دچار  
آس��يب روحي مي ش��ود. مادربزرگ زينب 
در حالي كه غم بر چهره اش مي نش��يند به 
روزنام��ه ايران مي گوي��د: »دخترم هر وقت 
زينب را مي ديد دچار تش��نج مي شد.« 15 

روز بيشتر ندارد كه سرپرستي اش را به عهده 
مادربزرگ مي گذارند. مادربزرگي كه خود به 
تنهايي براي دو دختر ديگرش هم پدر است 
هم مادر. دختراني كه با افتخار مي گويد كه 
يكي از آن ها دانشجو است. در سرپناهي كه 
به كمك كميته امداد گرفته زندگي مي كند. 
وقتي از او مي پرس��م ش��غل ات چيس��ت و  
هزينه زينب چطور تأمين مي شود؟ با تعجب  
مي گويد: »ش��غل؟« ب��رادرزاده اش كه او و 
زينب را تا ته��ران همراهي كرده مي گويد: 
»زينب خ��ودش يارانه مي گي��رد.« اما اين 
س��ؤال پيش مي آيد كه آيا با يارانه مي توان 
درد زينب را تس��كين داد؟ دردي كه عالج 
ندارد اما مي توان قابل تحملش كرد؟ قطعًا 

بدون كمك خيران هرگز.
 سرانگشتان درد

درد و زخ��م از روپوش آبي مدرس��ه اش 
زده بي��رون، از مقنعه س��فيدش هم. دردي 
كه زخم نو را روي زخم كهنه مي نهد. وقتي 
لباسش را باال مي زند، پانسمان ها روي برخي 
از زخم ها خش��ك شده است. زخم هايي كه 
پيش از آن  تاول هاي پر آبي بوده اند كه البد 
خارش آن توسط سرانگشتان كوچك زينب 
به زخم تبديلشان كرده است.   سرانگشتاني 
كه ناخن هايش در هجوم تاول ها هيچ وقت 

رشد نكرد. انگشتاني كه بهم چسبيده ا ند اما 
زينب آنقدر آرام اس��ت ك��ه انگار با درد خو 
گرفته است. زينب كالس اول است و آنطور 
ك��ه معلم اش مي گويد از همه ش��اگردانش 
باهوش تر است. مادربزرگ مي گويد با همين 
دست ها، آنقدر قش��نگ مي نويسد كه نگو. 
باالخره لبخند روي صورت مادربزرگ نقش 
مي بندد. دفتر مش��قش را ك��ه باز مي كني 
مي بيني كلمه قش��نگ براي آن هم نظم و 
ترتيبي كه زينب در نوشتن حروف دارد كم 
است. به گفته خانم معلمش، او با اين كه به 
سختي مي تواند مداد را در دست بگيرد اما 
دفتر مشقش هميشه خوش خط و پاكيزه 
است. هوش رياضي اش فوق العاده و قدرت 
يادگيري خيلي خوبي دارد. اما متأسفانه به 
دليل همين درد و رنج، منزوي و گوشه گير 
اس��ت. در رفت و آمد ب��ه راهروها و كالس 
تالش مي كند با ك��ودكان ديگر برخوردي 
نداشته باشد، چون كوچكترين برخورد باعث 
شكافته شدن زخم ها مي شود تا درد دوباره 
امان دخترك را بب��رد. انزوايي كه از كرمان 
با خود به پايتخت مي آورد و در س��اختمان 
بنياد بيماري هاي نادر هم ديواري مي ش��ود 
بي��ن ما و او. در نهايت هيچ يك از ما حريف 
سكوت 7 ساله او نمي شويم. هر چند سر و 

صداي كودكانه او و شعرخواني هايش چراغ 
خانه مادربزرگ را روشن كرده است: »با اين 
دو دست كوچكم/ دست مي برم پيش خدا / 

با قلب پاك و روشنم / دعا كنم دعا دعا.«
»فهيمه قاس��مي« مس��ئول پزش��كي 
بنياد بيماري ه��اي نادر مي گويد: »آمارهاي 
انجمن EB، نشان مي دهد كه كوچكترين 
عض��و اين انجمن ن��وزادي اس��ت كه يك 
هفت��ه از تول��دش مي گذرد و مس��ن ترين 
آن ها 53 س��اله اس��ت.« به گفته او بيماري 
در بعض��ي از افراد خ��ودش را  در بدو تولد 
 نش��ان مي ده��د و برخ��ي از اف��راد هم از

 45 س��الگي. او تع��داد اعضاي اين  انجمن 
را بي��ن 280 ت��ا290 مي دان��د. ام��ا تعداد 
واقعي EB ها بيش��تر از اين حرف هاس��ت. 
تع��دادي ك��ه خيل��ي از آن ه��ا ممك��ن 
 اس��ت ش��رايط زين��ب را داش��ته باش��ند،

يا ش��رايط »معصومه« دخترك نازك اندام 
و نحيف از ش��وش را كه باز هم رسانه ها به 
دادش رسيدند. در ميان اين آمارها خانواده اي 
وجود دارد كه س��ه فرزندش به اين بيماري 
مبتال هستند. خواهر و برادر زينب هم بيمار 
هستند. هرچند بيماري آن ها فرق دارد اما 
اين س��ؤال هم وجود دارد كه اين خانواده ها 
چرا با وجود يك بچه بيم��ار دوباره بچه دار 
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بنياد بيماري هاي نادر ش�ماره 
حس�ابي در بانك پاسارگاد به 
ش�ماره 2238100107140831 به 
نام بنياد بيماري هاي نادر به  حس�اب 
زينب افضل پور  ب�از كرده  تا خيراني 
كه مي خواهند به اين بيمار كمك مالي 
كنن�د بتوانند مبالغ خ�ود را به صورت 

مستقيم به اين حساب واريز كنند

 افقي:
1- اصرار- وس��يله اي فل��زي براي 

كارايي بهتر چرخ خياطي
2- آسايش – تندرست- مركز تبت

3- به آدم الغر و ضعيف مي گويند- 
بازيك��ن س��ابق تيم مل��ي فوتبال 

كشورمان- كبوتر صحرايي
4- تلفظ »و« - گالبي- عدد بلبل- 

فراموشي
5- لؤلؤ- زن همنش��ين- موضوع و 

مبحث
6- مقاب��ل اكثريت- دچ��ار ترديد- 

سقف دهان
7- چس��بيده و پيون��د ش��ده- كار 

پزشك- انباره
8- كشور يا سرزمين- تير يقه نشين- 

سبزي خوشبو
9- فرزندزاده- س��رباز روسي- شن 

نرم
10- بله آلماني- مؤسس، مسبب- 

مجسمه
11- خواهان، الف زن- كافي- زياده جويي

12- موي فر- علم- دو يار بلندقد!- از راه رسيد
13- ديرنشين- نان شب مانده- از رگ هاي مهم بدن

14- نشان دادن- غير از بيگانه- پيشه اش زمين كندن است
15- اثري معروف از »محمود شبستري«- نوعي بازي گوي و چوگان

 عمودي:
1- راديوتراپي- صداي به هم خوردن دو چيز فلزي يا بلور

2- عقيده ها و انديشه ها- پرهيزگاري، زهد- كارگزار
3- سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد- واحد شمارش درخت- سرگشته

4- انگبين- خانه كوچك!- ضد خوب – ساختمان كامل يك فرد زنده
5- دوست جاني- مناسب، يار و ياور- يكي از دو جنس

6- خاك سفالگري- پست فطرت- دندان هاي نيش
7- امر به يافتن- بلندپايه- احتياج

8- شهر دادگاه بين المللي- گندم از آسياب برگشته- خنده رو
9- جمع رمز- نگران- جزيره ايراني

10- شهر جنوب غربي ايران- 
نام دخترانه- حرف ندا

11- زنجي��ر- حوم��ه تهران- 
واژه پرسش

12- بازداش��تن از انج��ام كار 
ناشايس��ت- روغن مو- نوعي 

حج- پيام آسماني
13- پايين كوه- پش��تيبان- 

وفاكردن به عهد
14- بنياد، پايه- سياستمدار- 

گذران زندگي
15- مشهور- از نقاط ديدني، 
زيبا و تاريخي شهرس��تان سر 

پل ذهاب

 افقي:
1- پروژكتور- انرژي

2- بيهوده – پس��ر س��هراب- از 
قديمي ترين كشورهاي دنيا

3- نمايندگ��ي- نوعي كفپوش 
كركي- شهري در استان يزد

4- اث��ر گوگ��ول- ويتاميني در 
اس��فناج- ش��هري در فرانسه- 

جهت
5- آه��ار- به معن��ي خانه- دل 

عارف
6- زمزمه كنن��ده- تالش- عدد 

پيشتاز
7- پدرمرده- س��نگ خارا- فلز 

سنگين
8- جمع غنيمت- كلس- هادي 

برق
9- س��الح كاش��تني – سلطان 

موسيقي- بوستان فرزانگان
10- تصديق فرنگي- راه يافتن- 

نوار تزئيني
11- يك نام تجاري براي محصوالت بهداشتي صورت و بدن- آئين ها- آب عربي

12- ورزش آبي- بدبويي- دندان- گريبان
13- ريسمان سيمي- زين و برگ- از ادوات ورزش باستاني

14- آفرينش- باال رفتن- زهد
15- از مكانيزم ه��اي دفاعي- فيلمي در ژانر طن��ز اجتماعي به كارگرداني رحيم 

بهبودي فر )1392(

 عمودي:
1- بازيگر خانم فيلم »گشت ارشاد«- درز وچاك

2- عكس العمل- نوعي ورزش- نوردهنده
3- شيوه كار- وسط- در محل نامناسب 

4- ساكنان خانه- بمب مخرب- نوعی خط کش- در غربت مي زنند
5- غرور- متحير- زمين سخت

6- درون دهان- هر چيز آويخته- تسلسل افكار
7- لطيف- ضاللت- ضد اصلي

8- فنا- مارال- از ميوه هاي درختي
9- پرنده فاخته- سريع ترين هواپيماي جهان- نيروها

ب��ه  ام��ر  براب��ري-   -10
نوشتن- پدر پدر

11- افزوني- واحد زلزله- 
آوا

12- تفاله عس��ل- سايه- 
فرم��ان كش��تي- ح��رف 

يوناني
13- زن همنشين- پارچه 

صاف و براق- ريزه آتش
14- اس��ب باركش- حنا- 

ييالق تهران
15- سبك صائب- غذاي 

ايراني
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امهباراراكنا4

ايابروامسراوه5

بالاتيكشرزماي6

شنتوكلدشيفام7
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گنهرابرونيايرد15

زخم  نداري   
روي بال هاي زينب

كودك پروانه اي كرمان، در انتظار كمک خيّرین

زين�ب ي�ك كودك »پروانه اي« اس�ت. پروانگي اي ك�ه براي او تنه�ا درد دارد و زخم و ت�اول. پروانه اي 
صفتي است براي كساني كه به بيماري نادر پوستي »EB«  مبتال هستند. بيماري كه خوب شدني در كارش 
نيست. بايد با درد و زخم آن ساخت. ساختني كه پول زيادي مي خواهد اما پدر و مادر زينب، توان نگهداري 
او را ندارند. آن ها دو بچه بيمار ديگر هم دارند كه با كشاورزي روي زمين سعي مي كنند آن ها را اداره كنند. 
همه كس وكار زينب مادر بزرگي است كه سرپرستي او را به همراه دو دختر ديگرش به عهده دارد. مادربزرگي 
كه مي خواهد با تكيه بر »يارانه اي« كه زينب مي گيرد او را بزرگ كند. مادربزرگي كه شغلي ندارد كه درآمدي 
داشته باشد اما بغضي سفالي دارد كه با هر درد زينب مي شكند. در روستاي دور افتاده »حيدرآباد« در رودبار. 

رودباري كه 700 كيلومتر با مركز استان يعني »كرمان« فاصله دارد و از هر سمت به نداري مي رسد.

مي شوند؟ مسأله اي كه ورود جدي مسئوالن 
را ني��از دارد، به ويژه در روس��تاهايي دور از 
امكانات كه ممكن است، همين معلمي كه 

به داد زينب رسيد را هم نداشته باشد. 
 طعم نان، بدون درد

خانم معل��م زينب، هم او  را رس��انه اي 
مي كند تاصدايش به س��ازمان ملل برسد و 
هم پزش��كي حاذق در اصفهان برايش پيدا 
ش��ود تا با انجام عم��ل »بالن گذاري«  يك 
عم��ر بلع پ��ر درد را از او بگيرد. پروانه هايي 
چون زينب فقط زخم بيروني ندارند، زخم ها  
ب��ر حلق و گلوي آن ها هم چنگ مي اندازند 
ت��ا نتوانند به راحتي غ��ذا را بلع كنند. درد 

و خارش��ی كه وقتي به جان زينب مي افتد 
زمين و زمان يكي مي شود. چاره بي خوابي، 
خ��ارش و دردگلوي��ش را مادرب��زرگ در 
خوراندن  ش��ربت استامينوفن می داند كه 
تنها درمان براي اوس��ت مي داند.  اما كدام 
خ��واب؟ به چند س��اعت نكش��يده دوباره 
بلند مي شود اما درد همين نيست وقتي از 
خواب بيدار مي شود لباس ها به زخم هايش 
چس��بيده اند وجدا كردن آن ها از طاقت تن 
نازك او بيرون است:»بزرگترين مصيبت اين 
بچه همين اس��ت.« زخم هاي گلو وقتي به 
خارش مي افتند، او را به سرفه هاي بي پاياني 
مي رسانند، بدون اين كه درماني براي توقف 

آن ها باشد تا امسال كه پزشكي در اصفهان 
پيدا مي ش��ود كه تخصص��ش بالن گذاري 
اس��ت. او خ��ود فرزندي دارد ك��ه مبتال به 
 درد زينب اس��ت. عم��ل جراحي كه با ليزر 
) بالن گذاري ( انجام مي شود و  به بيماران اجازه 
مي دهد بدون درد، غذا بخورند. فرداي روزي 
كه زينب به اصفهان مي رسد، عمل مي شود 
و همان روز هم مرخص. سه ميليون هزينه 
را هم يك خير تقبل مي كند تا بعد از 7 سال 
بدون درد غذا بخورد. زينبي كه  در تمام اين 
سال ها  نتوانسته يك لقمه غذا را بدون درد 
بخورد، بعد از عمل  بي توجه به هشدارهاي 
دكتر معالج و نگراني هاي مادربزرگش شروع 
كرده است به نان خوردن.»دكترش گفته كه 
فعاًل مايعات بخورد اما مي گويد نان دوست 
دارد.«  مادرب��زرگ هم گاه��ي كم مي آورد. 
يكبار او را ب��راي درمان به يزد برده و يكبار 
ه��م به كرمان، »اما جوابي نگرفتيم. البته از 
لحاظ مادي هم توانايي پرداخت هزينه هاي 
درماني او را ن��دارم. به هر حال من يك زن 
تنها هس��تم و درآمدي هم ندارم. متأسفانه 
بهزيس��تي هم از پذيرش  او س��رباز زده  و 
از پوش��ش هاي حمايتي دريغ مي كند.  به 
اص��رار خانم اعظم پور او را در مدرس��ه ثبت 
نام كرديم، اما آنجا هم مشكالت زيادي دارد، 
اگر چه بسيار باهوش و با استعداد است، اما 
نمي تواند مثل هم س��ن و ساالنش جنب و 

جوش داشته باشد.«
 مرهمي بردرد نداري

فهيمه قاس��مي مسئول بخش پزشكي 
بنياد مي گويد: »زخم ها وتاول هاي بيماران 
پروانه اي پانسمان خاص مي خواهد. پانسماني 
كه بسته به برش زخم و اندازه آن فرق دارد.« 
البته بعد از تحريم ها قيمت پانسمان ها بيشتر 
شده است، مثل بيش��تر داروها. پروانه اي ها 
معمواًل جسه اي نحيف تر از ديگران دارند و 
بدني كه مقاومتش كمتر از بقيه است. همين 
پانس��مان خودش كلي خرج برمي دارد. اين 
بخش از ماجرا را بنياد به عهده گرفته است. 
اما بنياد هم ب��ر پايه كمك هاي مردمي، به 
بيماران مي رس��د.  به گفته داووديان براين 
اس��اس بني��اد بيماري هاي نادر ش��ماره 
حس��ابي در بانك پاس��ارگاد به ش��ماره 
2238100107140831 ب��ه ن��ام بنياد 
بيماري هاي نادر به  حساب زينب افضل پور  
باز كرده  تا خيراني كه مي خواهند به اين 
بيمار كمك مالي كنند بتوانند مبالغ خود 
را به صورت مستقيم به اين حساب واريز 
كنن��د.  خيراني كه مي توانن��د تا حدودي 
آالم ه��اي او را آرام كنند، حداقل درد نداري 
را از او بگيرند. درد زينبي كه صدايش وقتي 
به سازمان ملل مي رسد  پروفسور فرين پور 
به بنياد بيماري هاي ن��ادر قول مي دهد كه  
براي پيگي��ري كارهاي تحقيقاتي در حوزه 
درم��ان بيماري ه��اي نادر با س��ازمان هاي 
 بين المللي در اروپا از جمله سازمان ملل وارد 

گفت وگو شود. 

استخدام
CASHIER

Marche Bonaventure
به یک نفر صندوقدار 

دوزبانه - با تجربه 
در مرکز شهر مونتریال 
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

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

۰۰۰ توسط : داتیس پناهی  ۰۰۰
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

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

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،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

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

 5 ستارهصرافی
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.
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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 2۰ 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 1۰ 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)

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 as handy-
man assistant. Part time to start and potential 
for full time. Experience is an asset, but not 
necessary. (training will be provided)
compensation: $12.00/hr., Position available 
immediately.    Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our 
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، 

     سیتی زن، مدیکال کارت،  
PR  و کـــارت     

  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی ،
 سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر 
و جزئیات دیگر بایستی 
______________رعایت شود 
عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

Tel.:514-917-9988 (cell.)
            514-845-5959 (office)
       (438)923-8582
1425, boul St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

صرافی  نِت
بدون کارمزد
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

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 7۰ 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.

109
خطبه

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 8 الی 
9  صبح در رســتوران Eggsfrutti   واقع در 6710  
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. 

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

صـرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

تاریخچــه ی  نگـاتیو 
و انتشار عکس های قدیمی از روی آن

همگی به خوبی میدانید که 
قبل از انتشــار دوربینهای 
دیجیتــال، عکس بــر روی 
نگاتیو ثبت میشــد. پایه و 
اســاس هنر عکاسی، اصل 
فیزیکی »اتاق تاریک« است 
که شــاید تعجــب کنید در 
قرن دهم میادی و توسط 
یک دانشــمند ایرانــی بنام 

»ابن هیثم«* کشف شد. 
 18 قــرن  اواخــر  در 
دانشــمندان دیگری به این 
مطلب پــی بردند که کلرید 
نقره )و بعدها نیترات نقره( 
در مجــاورت با نــور، تغییر 
رنــگ میدهــد. پــس از آن 
چندین سال طول کشید تا 

نهایتا در قرن 1۹، جعبه اتاق تاریک 
و این واکنش فیزیکی – شیمیایی 
با هم ادغام شــده و اولین دوربین 
عکاسی خلق شــد. صفحه ای که 
تصویر بر روی آن شکل می بست، 

بصــورت  را  چیــز  همــه 
برعکس و حتــی رنگها را 
هم وارونه ثبت میکرد و به 
همین دلیل به »نگاتیو« 

مشهور شــد. پس از ظهور نگاتیو 
در تاریکخانه، از روی آن 
عکس چــاپ میکردند. 
در ابتدای کار، نگاتیو از 
جنــس کاغذ مومی بود 
ولی چــون زود از میان 
میرفت و نمیشــد از آن 
نسخه های فراوانی تهیه 
کرد، به سرعت منسوخ 

شد. 
بــه  نوبــت  آن  از  پــس 
نگاتیوهــای شیشــه ای 
رسید که از کیفیت و دوام 
باالتری برخــورد بودند. 
مشکل نگاتیوهای شیشه 
ای این بــود که عاوه بر 
شکننده بودن، سنگین 

بوده و فضای زیادی 
را اشغال میکردند. 

روی  بــر  ضمــن  در 
هــر نگاتیــو شیشــه 
ای، فقط میشد یک 
عکــس ثبــت کــرد. 
تعویض و جاانداختن 
ای  شیشــه  نگاتیــو 
و  ســخت  کار  هــم 
طاقت فرسایی بود و 
نمیشد در فضای باز 
و مجاورت با نور این 
کار را انجــام داد. یــا 
اینکه عکاس مجبور 
چــادر  یــک  میشــد 
مشــکی کلفت بر سر 
کرده و نگاتیو دوربین 
را با رعایت »حجاب« 
تعویض نماید! همین 
مشکات باعث شد که 
نگاتیو به صورت حلقه 
فیلم درآمده و عکاســان »کشــف 

حجاب« کنند! 
ویژگی فیلم این بود که هم سبکتر 
و کــم حجم تــر بود و هم میشــد 
بیش از یک عکس بر روی آن ثبت 
نمــود. کمپانی »کــداک« اولین 
شــرکتی بود کــه دوربیــن با فیلم 
حلقــه ای را بصــورت تجــاری به 
عموم عرضه نمود. یک حلقه فیلم 
هم در داخل دوربین قرار میدادند 

که تا 100 عکس را ثبت میکرد. 
پــس از پایــان عکاســی بایــد کل 
دوربیــن را به شــهر روچســتر در 
ایالت نیویورک میفرستادند تا هم 
تصاویر ثبت شــده را ظاهر و چاپ 
ســاخته و هم دوربیــن را دوباره با 
یک حلقه فیلم جدید، شارژ کنند! 
به بیان دیگر، پروســه عکاســی و 
ظهور و چــاپ و ارســال آن هفته 
ها و شــاید یکــی دو ماه بطول می 

انجامید! 
و بدین وســیله هنرعکاســی برای 
اولین بار در ســال 183۹ رسما به 

یک شغل تبدیل گردید. 
دوربینهای متعــددی پا به عرصه 
وجود گذاشته و روز بروز کوچکتر 
و ساده تر شدند تا آنجا دوربینها 
دیجیتــال پــا بــه عرصــه وجود 
گذاشــته و ایــن هنــر را کامــا 
متحــول کردند و هر کســی یک 
دوربین خرید و الکی الکی عکاس 

شد!
پــس از گذشــت دو قــرن، هنوز 
هم کســانی هستند که به سبک 
عکاسی کاسیک عاقمند بوده 
و علیرغــم باال رفتن هزینه های 
آن، همچنان به تولید عکس به 
سبک قدیمی و ظهور آن با مواد 

شیمیایی در تاریکخانه مبادرت می 
ورزند. 

برخــی از عکاســان هنرمند عصر 
مــا که به روش دیجیتال عکاســی 
مینمایند، تکنیک جالبی داشته و 
دو ســبک قدیمی و جدید را با هم 
تلفیق کــرده اند. بدین مفهوم که 
نگاتیو عکسهای قدیمی را خریداری 
نموده و از آن یک اسکن دیجیتال 
با رزولوشــن بــاال تهیه مینمایند. 
البته اســکنرهایی که برای اسکن 
نگاتیو استفاده میشوند، دارای دو 
منبع نور بــوده و از باال و پایین به 
نگاتیو نــور میتابانند. پس از تهیه 
یک فایل دیجیتال از نگاتیو، تصویر 
را در یــک برنامه رتوش عکس، از 
نگاتیو بــه پوزیتیو تبدیــل کرده و 
نهایتــا تصویر را رتــوش میکنند. 
پــس از رتوش و کادربندی دوباره، 
میتوان فایل را به راحتی چاپ و به 

روش امروزی منتشر کرد. 
از آنجایی که نگاتیوهای شیشه ای 
بزرگتر بودند، امکان ثبت جزئیات 
بیشــتری بر روی آن مقدور بود و 
کیفیت عکســهای حاصله بســیار 
بــاال بود. اگــر بخواهیــم به تعبیر 
امروز صحبت کنیم، تعداد پیکسل 
نگاتیوهای شیشــه ای بســیار باال 
در  بــود!  عالــی  آن  روزلوشــن  و 
دوربینهــای امــروزی، کار نگاتیو 
را »سنســور« دوربیــن، با دقت و 

کیفیت باالتری به ثبت میرساند.
دلیــل اختصاص ایــن موضوع در 
شــماره ایــن بود کــه بنــده اخیرا 
چند نگاتیو شیشه ای را خریداری 
نمــوده که نزدیــک یک قرن پیش 
تهیه شده و با این وجود هنوز هم 

دارای دقت و کیفیت بسیار باالیی 
هستند. همانطور که در تصویر نیز 
مشاهده میفرمایید، گذشت زمان، 
تغییر آنچنانی بر روی عکس ایجاد 
نکرده و هنوز هم میتوان سوژه را 
به خوبی دیــد و خطوط صورت را 

مشاهده کرد. 
اســتودیوی  در  را  عکــس  ایــن 
خودمان از روی نگاتیو شیشه ای 
و به روش فوق اسکن نموده و پس 
از تبدیــل آن به پوزیتیــو و افزایش 
اندکی »کنتراست« تصویر، به این 

صورت درآورده ام.
وقتی که در استودیو، با نگاتیوهای 
شیشــه ای یــک قــرن پیــش کار 
میکنــی و میدانی که ســوژه های 
تصویر مقابلت دیگر در این جهان 
نیستند، احســاس خاصی داری. 
کار کردن با نگاتیوهای شیشه ای 
مثل ســفر به زمان گذشته است. 
ویژگی دیگر کار با نگاتیو آن است که 
تا زمانی را که عکس را ظاهر نکرده 
ای، به خوبی نمیتوان تشــخیص 
داد که مشــغول کار بــر روی پرتره 

چه کسی هستی چون 
تصویــر نگاتیــو، همه 
سایه روشنها را برعکس 
نشــان میدهد. پس از 
آماده شــدن و با فشــار 
ظهــور عکس،  کلیــد 
به یکباره تصویر سوژه 
بــر روی مانیتور ظاهر 

میگردد. 
نکته جالب نگاتیوهای 
قدیمــی، پوزیشــنهای 
سوژه هاست. از آنجایی 
کــه ســرعت عکاســی 

در آن زمانهــا کم بود و شــاتر باید 
چند ثانیه باز میماند، به سوژه ها 
توصیه میشــد که چند ثانیه نفس 
نکشــیده و بی حرکت باقی بمانند 
تا تصویرشــان بطور واضحی ثبت 

گردد. 
مطلب دیگــری که توجه انســان 
را در ایــن عکســها بــه خود جلب 
میکند، جدی بودن و وقار بیش از 
حد ســوژه هاست که شاید به آنها 

گفته میشده، نیشخند نزنند! 
به همیــن خاطــر اکثر ســوژه ها 
حالت »عصا قورت داده« داشــته 
و به نوعی اغراق آمیز میباشند که 
همین موضوع، اصالت و ســبک 
عکســهای آن دوره را به ما نشــان 

میدهد. 
بــزودی مجموعــه چنــد عکــس 
قدیمــی را بصــورت »عکســهای 
آرشــیوی قدیمــی« در کانالهــای 
ارتباطی »استودیو فوتوبوک« که 
در این صفحه ذکر شــده، منتشر 

خواهم ساخت. 
نگاتیوتان پاینده!

کار کردن با 
نگاتیوهای 

شیشه ای مثل 
سفر به زمان 
گذشته است. 

»ابن هیثم«
فیزیکدان گرانقدر ابــن هیثم با وجود نام 
عربی اش، ایرانیست و به جای آنکه در ایران 
از او بــه نیکی یاد شــود و یادش را گرامی 
بدارند، تصویر او بر روی اسکناسهای دینار 
عراقی به چاپ میرسد و در آنجا مشهورتر 

است! 
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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

Protect yourself from marriage fraud
Are you a Canadian 

citizen or permanent 
resident?
Have you met someone 
from another country on 
the Internet or while trav-
elling?
Some people think mar-
riage to a Canadian citizen 
will be their ticket to 
Canada. You should think 
carefully before marrying 
someone and sponsoring 
them to come to Canada, 
especially if:
You’ve just met,
They want to get married 
quickly,
They’ve been married or in 
a common-law relationship 
many times before,
They haven’t shared very 
much information about 
their background or family.
If you sponsor your spouse, 
you must give them finan-
cial support for three years 
even if the marriage or 
relationship fails. Sponsor-
ship is a legal contract with 
the Government of Canada. 
You must meet its terms.
If your spouse uses social 
assistance, you’ll have to 
repay the money. Also, you 

can’t sponsor anyone else 
until you repay the debt.
It is also a crime for a 
foreign national to marry a 
Canadian citizen or perma-
nent resident only to gain 
entry to Canada.

Marriages of convenience
In some cases, sponsors 
and foreign applicants set 
up a “marriage of conve-
nience.” This is a marriage 
or common-law relation-
ship whose sole purpose is 
to let the sponsored spouse 
or partner immigrate to 
Canada.
Immigration officers are 
trained to recognize real 
immigration applications. 
They know how to detect 
false marriages. They have 
many ways to spot mar-
riage fraud, including:
Document checks
Visits to people’s homes, 
and
Interviews with both spon-
sors and applicants.
Canadian citizens or per-
manent residents who are 
in a marriage of conve-
nience for immigration 
reasons may be charged 

with a crime.

Sponsors
Don’t be tempted by offers 
of money or other rewards 
to marry a person just so 
he or she can immigrate to 
Canada. If you do this, you 
may face serious criminal 
charges. You’ll also still 
have to meet the terms of 
the sponsorship.
Don’t feel you must help 
somebody by being part of 
a marriage of convenience, 
no matter what the reason. 
It’s not worth the risks.

Visa applicants
Don’t get involved in a 
false marriage. We’ll refuse 
your visa and may ban you 
from travel to Canada for 
five years. This will stay on 
your immigration record 
forever.
We know that even genuine 
marriages can fail. But, if 
you enter into a marriage 
of convenience to come to 
Canada as an immigrant, 
we may:
Take legal action against 
you,
Not allow you to enter 

Immigration
Canada for five years, 
And deport you from 
Canada.

So who can become a 
sponsor?
You can become a spon-
sor if you are:
At least 18 years old
A Canadian citizen, a per-
son registered in Canada 
as an Indian under the 
Canadian Indian Act or a 
permanent resident living 
in Canada:
If you are a Canadian citi-
zen living outside Canada, 
you must show that you 
plan to live in Canada 
when your sponsored rela-
tive becomes a permanent 
resident
You can’t sponsor someone 
if you are a permanent resi-
dent living outside Canada
Able to prove that you are 
not receiving social assis-
tance for reasons other than 
a disability
Have enough income to 
provide for basic needs of 
your spouse.
If you live in Quebec, you 
must also meet Quebec’s 
conditions to be a sponsor.

Who can’t become a 
sponsor?
You can’t be a sponsor if 
you
Have failed to pay:
An immigration loan
A performance bond
Family support payments
Have failed to provide for 

the basic needs 
of a previous-
ly-sponsored 
relative who 
received social 
assistance
Are under a re-
moval order
Are in a penitentia-
ry, jail, reformatory 
or prison
Receive social assistance 
for a reason other than a 
disability
Are still going through the 
process of bankruptcy (un-
discharged bankruptcy)
Were sponsored by a 
spouse or partner and 
you became a permanent 
resident less than five years 
ago
Sponsored a previous 
spouse or partner and three 
years have not passed since 
this person became a per-
manent resident 
Have already applied 
to sponsor your current 
spouse, partner or child and 
a decision on your applica-
tion hasn’t been made yet 
Were convicted of a violent 

or 
sexual 

offence, or an offence that 
caused bodily harm to a 
relative—or you attempted 
or threatened to commit 
any of these offences
_____
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. 

ترجمــه فارســی مقــاالت را در 
وبسایت ما بخوانید

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com
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 777      Boulevard      Robert-Bourassa,   Montréal,  QC        H  3  C   3  Z  7

 420         Sherbrooke      St    W,      Montreal,   QC           H  3  A   1  B    4

            (ساعت 18-24)

ساندویج هاى گرم ایرانى در محل جشن به فروش مى رسد.
            (ساعت 18-24)

           (ساعت 10-19)

آدرس:

آدرس:

آدرس:
24

در فضایى شاد با رقص و پایکوبى  مراسم پریدن از روى آتش

مراسم پریدن از روى آتش

رزرو   میز   و  غرفه :    5142588186    و    5148873535

و       طپش  دیجیتال محل   فروش   بلیط:      مدرسه      و      وب   سایت   دهخدا

4976      Rue      Notre-Dame O, Montréal,     QC       H  4  C   1  S  8

 جشن     نوروز  دهخدا     در  هتل     با شکوه
مارس   2018

مارس   2018

13

www.Dehkhodaschool.com
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تلفن هاى تماس     :  514-887-3535      ,514-258-8186
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عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد    |     عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

بـزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیــافت شنبه   17 مارس  2018   در سالن شکوهمند و زیبای 

دی جی : 
مهـران

پیش غذا: )8-7 شب)

شام: جوجه   +  ماهی ساملون

  همراه با ساالد 

+ شراب عالی، 

نوشابه   +  دسر،  قهوه و ...

-----------

قرعه کشی جوایز نفیس، 

برنامه های پرشمار تفریحی 

و بسیاری سورپرایزهای دیگر ... 

دی جی : مهـران

رقص و پایکوبی 

تا پاسی از نیمه شب

بلیت: 60 دالر  

زیر 10 سال:  30 دالر 

 فروش در تپش

پشت در منانید!

برای تهیه بلیت همین 

امروز  متاس بگیرید:

514-223-3336

---------

Embassy Plaza

1003 Boul Cure-Labelle 

Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان 

 شبی زیبا و بیادماندنی                                                    برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع همدیاران و دوستان..



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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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 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

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 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

<< pgs. 2

)

Tel.:514-917-9988 (cell.)
            514-845-5959 (office)
       (438)923-8582
1425, boul St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

صرافی  نِت
بدون کارمزد

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
$898
اسپشیال تابستان 

ازتهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از 

از مونترال به دبـی از 

ویزای دبی  
بیمه مسافرتی 
و دانشجویی 

$1030
$950




