
___________
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

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

<< pgs. 2

1362

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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صرافی  نِت
سرعت، دقت،  اعتماد

بدون کارمزد
 ص: 2

بدان امید 
که امسال سال 
آزادی ایران باشد... 

célébrons 
le Norouz

نرم نرمک می رسد اینک بهار - مشیری
کار  رامین مهجوری  )پیوند ونکوور (
www.raminmahjouri.com

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس
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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 or online/ 1 day per week
Saturday, March 10 or Sunday, March 11 or Saturday, March 24
 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 Booei
Conseiller en vente

véhicules d’occasions & 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

Ramin Abbasi 
Tel :1 877 361-2047 ︱Tel : 514 453-2510
 Cel: 514 865-2594
  rabbasi@ileperrot.toyota.ca

ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier  
Pincourt QC  J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com
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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.  1362
Vol. 25,  Mar.  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

سال نو... 7

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

به بهاری که می رسد از راه

 با همین دیدگان اشک آلود

از همین روزن گشوده به دود

 به پرستو به گل به سبزه درود

به شکوفه به صبحدم به نسیم

 به بهاری که می رسد از راه

چند روز دگر به ساز و سرود

ما که دل هایمان زمستان است

ما که خورشیدمان نمی خندد

ما که باغ و بهارمان پژمرد

 ما که پای امیدمان فرسود

 ما که در پیش چشم مان رقصید

این همه دود زیر چرخ کبود

 سر راه شکوفه های بهار

گریه سر می دهیم با دل شاد

 گریه شوق با تمام وجود

 سال ها می رود که از این دشت

بوی گل یا پرنده ای نگذشت

 ماه دیگر دریچه ای نگشود

 مهر دیگر تبسمی ننمود

 اهرمن می گذشت و هر قدمش

 نیز به هول و مرگ و وحشت بود

 بانگ مهمیزهای آتش ریز

 رقص شمشیر های خون آلود

اژدها میگذشت و نعره زنان

خشم و قهر و عتاب می فرمود

 وز نفس های تند زهرآگین

 باد همرنگ شعله  برمی خاست

 دود بر روی دود می افزود

 هرگز از یاد دشتبان نرود

آنچه را اژدها فکند و ربود

 اشک در چشم برگ ها نگذاشت

 مرگ نیلوفران ساحل رود

 دشمنی کرد با جهان پیوند

 دوستی گفت با زمین بدرود

 شاید ای خستگان وحشت دشت

 شاید ای ماندگان ظلمت شب

در بهاری که می رسد از راه

 گل خورشید آرزوهامان

سر زد از الی ابرهای حسود

 شاید کنون کبوتران امید

 بال در بال آمدند فرود

 پیش پای سحر بیفشان گل

 سر راه صبا بسوزان عود

 به پرستو به گل به سبزه درود...

        فریدون مشیری

..
د.

رو
ه د

سبز
به 

ل 
ه گ

و ب
ست

 پر
 به
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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: 28{

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

حتویل سال 
۱۳۹۷ در ایـــران

سه شنبه 2۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی 
مطابق با 2۰ مارس 2۰۱۸ میالدی

ساعت ۷ و 45 دقیقه و 2۸ ثانیه بعدازظهر 
------------------

Norooz 2018  /  1397
Time in Montreal

Tuesday, March 20th 2018
12:15:19 pm

عـیداهن فراوان شد... 
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا

یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا

هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا

زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه
هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش

عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا
شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

از دولت محزونان وز همت مجنونان
آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا
عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل
کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد
همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا

آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین
با نای در افغان شد تا باد چنین بادا

فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی
نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی
نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا

شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی
تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد
ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا

از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش
این گاو چو قربان شد تا باد چنین بادا

ارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد
این بود همه آن شد تا باد چنین بادا

خاموش که سرمستم بربست کسی دستم
اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا 

آخوند انگلیسی، 
آخوند روسی!

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@gmail.
com

23 اسفند  -وابستگی آخوندها به 
بیگانگان مانند »عشــق سعدی«، 

»نه حدیثی است که پنهان ماند – داستانی است که 
بر هر سر بازاری هست«!  این داستان که همگان کم 
وبیــش از آن آگاهی دارنــد، هنگام بروز اختالف بین 
سرکرده های آخوندها داغ می شود و هرطرف دیگری 

را به وابستگی به این یا آن بیگانه متهم می کند.
شــواهد تاریخی هم برای اثبات این وابستگی ها کم 
نیست.  به عنوان نمونه، وقتی صحبت از وابستگی به 
انگلستان پیش می آید، ماجرای »پول هند« مطرح 
می شود.  خالصه ماجرا چنین است که از نزدیک به 
دو قرن پیش »ظاهرا« موقوفه ای در هند وقف ترویج 
تشــیع شــده و درآمد آن زیرنظر کنسول انگلیس در 
بغداد – که در آن زمان جزء امپراتوری عثمانی بوده – 
به آخوند های حوزه های علمیه کربال و نجف پرداخت 
می شده است.  اسماعیل رایین در صفحه 103 کتاب 
»حقــوق بگیران انگلیس در ایران« می نویســد: »از 
سال 1850 میالدی تاکنون )1967( به موجب اسناد 
رسمی حکومت هندوستان و وزارت خارجه انگلیس 
حــدود 600 نفر از علمــا و روحانیون از وجوه موقوفه 
سفارت فخیمه انگلستان در تهران و کنسولگری بغداد 
استفاده کرده اند و حتی عده ای از اینان رسید کتبی 

نیز داده اند«!
محمود محمود هم در کتاب »تاریخ روابط سیاســی 
انگلیس در قرن 19« در شــرح تاریخچه این موضوع 
می نویسد: »در ابتدای امر تقسیم درآمد موقوفه یا به 
اصطالح عامه "پول هند" از طرف قنســول انگلیس 
به این طریق عمل می شد که چون در وقفنامه کلمه 
مجتهدان مقیم کربال و نجف به معنی تثنیه ذکر شده، 
پس باید درآمد موقوفه نصف به مجتهد مرجع تقلید 

شیعه مقیم کربال و نصف به مرجع 
تقلید مقیم نجف داده شود... پول 
هند تا ســال 1318 قمری هر سه 
ماه به سه ماه یعنی 15 هزار روپیه 
سهم نجف و 15 هزار روپیه سهم 
کربال توسط قنسول انگلیس مقیم 
کربال تقسیم می گردید... در سال 
1318 قمری ترتیب پرداخت پول 
هنــد به کلی به هم خــورد و مقرر 
شد که پول به جای یک مجتهد در 
کربال و یــک مجتهد در نجف، به 
10 مجتهد در کربال و 10 مجتهد 

در نجف پرداخت شــود«.  به این 
ترتیب، در نزدیک به دو قرن »پول 
هنــد« ابزاری در دســت حکومت 
انگلســتان برای دردســت داشتن 

سرنخ آخوندهای بلند مرتبه بود.
ازســوی دیگــر، پــس از پیــروزی 
متفقیــن در جنگ جهانــی دوم، 
اتحــاد جماهیــر شــوروی تحــت 
رهبــری اســتالین کــه ســودای 
صــدور کمونیســم را درســر مــی 
پــرورد، به فکر ســاختن کالهی از 
نمد آخوندی بــرای خود افتاد و با 

تمهیداتی درصدد جذب بخشــی 
از آخوندهــا برآمــد.  امیــر عباس 
فخرآور در کتابی با عنوان »رفیق 
آیت الله« - نقش سازمان امنیت 
شــوروی در انقالب اســالمی و به 
قدرت رسیدن سید علی خامنه ای 
در ایران – صفحه 72 می نویســد: 
»در سال 1960 میالدی، سازمان 
امنیت شوروی دانشــگاه پاتریس 
لومومبا را بــرای تربیت نیروهای 
وفادار به شــوروی از دیگر کشورها 
تأســیس کــرد و در ســال 1964 
میالدی نخســتین گــروه از طلبه 
های شــیعه علوم دینــی از ایران و 
خاورمیانه به مسکو جهت تحصیل 
در دانشگاه پاتریس لومومبا اعزام 
شــدند.  ســید علــی خامنــه ای، 
سید محمد موســوی خویینی ها 
و محمــد محمدی ری شــهری از 
نخستین فارغ التحصیالن ایرانی 

این دانشگاه بودند«.

PAIVAND
Line
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

نرمش دونالد ترامپ درباره تعرفه گمرکی 
جدید آهن وآلمینیوم

رییس جمهوری آمریکا، یک هفته 
پــس از اعالم تعرفه  گمرکی جدید 
برای واردات آهن و آلومینیوم، در 
یک توییــت اعالم کــرد: »ما باید 
صنایــع آهن و آلومینیــوم خود را 
بازســازی و از آنها حمایت کنیم و 
درعین حال با کسانی که دوستان 
واقعــی مــان هســتند و در زمینه 
های بازرگانــی و دفاعی با ما رفتار 
منصفانه دارند بیشــترین انعطاف 
را داشــته باشــیم«.  او همچنین 
تصریــح کرد کــه بعد از ظهــر روز 
پنجشــنبه 8 مارس با مســئوالن 
این بخش ها در کاخ ســفید دیدار 
خواهــد کرد.  او یک هفته پیش از 

آن اعالم کرده بود که قصد دارد 25 
درصد عوارض گمرکی برای واردات 
آهــن و فــوالد و 10 درصــد برای 
آلومینیــوم وضع کنــد و با این کار 
جنگی بازرگانی بین ایاالت متحده 
و شماری از متحدان خود از جمله 
کانادا، که نخستین شریک تجاری 
و اولیــن صادر کننده آهن و فوالد 
بــه آمریکا اســت، بــه راه انداخت.  
بنابر اعالم رسانه های آمریکایی، 
اعالم رســمی تعرفــه های گمرکی 
جدید  روز پنجشنبه 8 مارس انجام 
می شود.  سخنگوی کاخ سفید د 
ربرابــر واکنــش های ایجاد شــده 
درایــن مورد اعالم کرد که کانادا و 

مکزیک – شرکای آمریکا در توافق 
ALENA/( مبادله آزاد بازرگانی
NAFTA( – مــی توانند از ارفاق 
هایی برخوردار شوند.  بنابر نوشته 
روزنامه واشــنگتن پست به نقل از 
مقامات آمریکایی، کانادا و مکزیک 
به مدت 30 روز از پرداخت عوارض 
گمرکی جدید معاف خواهند بود.  
ایــن معافیت درصورت پیشــرفت 
مذاکرات مربــوط به توافق مبادله 
آزاد بازرگانی می تواند تمدید شود.  
)تلخیــص از الپــرس مونتریال، 8 

مارس 2018(.

زیان و خسارت ترامپ برای اقتصاد کانادا
14 مــاه اســت که دونالــد ترامپ 
رییــس جمهــوری آمریــکا اســت 
و بایــد پذیرفــت کــه کارهایــش 
اقتصاد کانادا را تضعیف می کند.  

اصالحــات مالیاتــی، تهدیــد 
در مورد وضــع تعرفه های 

گمرکــی و چانــه زنــی 
هایش درمورد توافق 
مبادلــه آزاد بازرگانــی 
A L E N A / (

تعــادل   )NAFTA
اقتصــاد کانــادا را بــر 
هــم مــی زنــد و عدم 
ثبــات غیرســازنده به 
وجود می آورد.  بانک 
کانادا روز چهار شنبه 
درمــورد  مــارس   7
سیاســت پولــی خود 
»تحــول  نوشــت: 
درمــورد  وضعیــت 
سیاست بازرگانی یک 

عامل عدم اطمینان مهم و رشــد 
یابنده برای چشــم انــداز اقتصاد 
جهانی و کانادا است« و مهم ترین 
عامل این عدم اطمینان گسترش 
رییــس  ترامــپ  دونالــد  یابنــده 
جمهوری آمریکا اســت.  
بــه عــالوه، سباســتین 
الووآ، رییــس اقتصاد 
بانــک  هــای  دان 
لورانســین در برنامه 
خبــر  شــبکه  در  ای 
رادیــو کانــادا توضیح 
داد کــه رشــد تولیــد 
ناخالص داخلی کانادا 
در اثر سیاســت های 
دونالــد ترامپ کمتر 
شــده اســت.  آهنگ 
پیشرفت درنیمه دوم 
ســال 2017 کندتــر 
شــده و اقتصاددانان 
پیش بینی می کنند 

که امســال افزایش تولید ناخالص 
داخلــی کمتــر خواهد بــود و این 
درحالــی اســت کــه این رشــد در 
ایاالت متحده بیشــتر شده است.  
برنامــه کاهــش مالیــات توســط 
جمهوری خواهان سرمایه گذاری 
بیشتری را به ایاالت متحده جذب 
می کند.  سرمایه گذاری مستقیم 
کانادایــی هــا در ایــاالت متحــده 
افزایش می یابد درحالی که سرمایه 
گذاری های مســتقیم خارجی در 
کانادا کندتر می شــود.  به عالوه، 
چنــان کــه اقتصــاد دان الووآ می 
گفت عدم اطمینان درمورد تعرفه 
هــای گمرکی و توافــق مبادله آزاد 
بازرگانــی موجــب مــی شــود که 
موسسات درمورد سرمایه گذاری 
مــواد و تجهیزات، بــا آن که وضع 
اقتصادی خوب است، تردید کنند. 
)تلخیص از تارنمای رادیو کانادا، 9 

مارس 2017(.

کبک: دسترسی به پزشـــک خانواده؛ 
دور شدن از 

هدف!

کبــک به جــای نزدیک شــدن به 
هــدف تعیین شــده توســط وزیر 
ســالمت و بهداشــت مبنــی بــر 
دسترســی 85 درصــد از کبکی ها 
به پزشــک خانــواده، از این هدف 
دورتر شــده اســت.  آخریــن ارقام 
منتشرشده توسط »سازمان بیمه 
درمانی کبک« )RAMQ( نشان 
مــی دهد کــه در 31 ژانویه 78.99 
درصــد از کبکــی هــا بــه پزشــک 
خانــواده دسترســی داشــته انــد.  
ایــن رقم نســبت به ماه  دســامبر 
یــک عقــب گرد نشــان مــی دهد 
زیــرا در آن مــاه 79.44 درصــد از 
مردم به پزشک خانواده دسترسی 
داشــتند.  لویــی گــودن، رییس 
عمومــی  پزشــکان  »فدراســیون 
کبــک« )FMOQ( مــی گویــد: 
»من به راســتی نگران نیســتم«.  

به گفته این سازمان هدف تعیین 
شــده برای طول سال 2018 بوده 
اســت«.  وزیر سالمت و بهداشت 
در پایــان دســامبر اعــالم کرد که 
رسیدن به هدف تعیین شده او در 
ســال 2017 تحقق نخواهد یافت 
و این امر در ســه ماهه اول ســال 
2018 انجام می شود.  این هدف 
در ژوئن سال 2015 در توافقی که 
بین وزارت ســالمت و بهداشــت 
و »فدراســیون پزشــکان عمومی 
کبــک« انجام شــد تعیین گردید 
و قرار شــد تــا پایان ســال 2017 
عملی شود و پزشکان عمومی ای 
که آن را رعایت نکنند، 30 درصد 
از حقوقشــان کسر شــود.  با این 
حال، در اکتبر گذشته اوضاع تغییر 
کرد، وزارت ســالمت و بهداشت 
قانون مربــوط به ایــن موضوع را 

تعلیق کرد و مقررات تعیین شده 
برهم خورد.  تغییر این مقررات به 
پزشکان امکان داد که بدون دیدار 
با بیماران آنها را نامنویسی کنند.  
با آن که دستیابی به هدف تعیین 
شده میسر نگردیده، شمار بیماران 
از 6291347 در مــاه دســامبر بــه 
6306303 در پایان ژانویه افزایش 
یافــت.  دلیــل این افزایــش تعداد 
بیمــاران و درعیــن حــال کاهش 
درصد این اســت که اوال پزشــکان 
در دو موعد از ســال یعنی ژانویه و 
ماه های ژوئن- ژوییه بازنشســته 
می شــوند و به ایــن ترتیب در ماه 
ژانویــه عــده زیــادی از بیمــاران 
پزشک خانواده خود را از دست می 
دهند و ناگزیرنــد برای یافتن یک 
پزشــک خانواده دیگر در فهرست 
انتظــار قرارگیرنــد.  دلیل دگر این 
اســت که شمار کبکی هایی که در 
ســال 2018 باید پزشــک خانواده 
داشــته باشند 66 هزار تن افزایش 
یافته اســت.  )تلخیــص از الپرس 

مونتریال، 10 مارس 2018 (.

برای نخستین بار یک زن رییس پلیس 
کانـــادا می شود

جاســتین تــرودو روز 
جمعه 9 مــارس تأیید 
کــرد کــه برنــدا لوکی 
Brenda Lucki بــه 
ریاســت پلیــس کانادا 
منصــوب   )GRC(
از  او  اســت.   شــده 
ســال 2016 فرمانــده 

مرکــز آمــوزش پلیــس فــدرال در 
رجینا بوده اســت.  خانم لوکی که 
33 ســال سابقه و تجربه در پلیس 
دارد، پیشتر در یوگوسالوی سابق 
و پلیس غیرنظامی ســازمان ملل 
در هاییتی نیز خدمت کرده است.  
پیش از این در ســال 2007 بورلی 
بوسون به مدت 6 ماه کفیل پلیس 

بوده اما این نخستین بار است که 
یــک زن به صورت دائمــی به این 
سمت منصوب شده است.  آقای 
ترودو با اعالم انتصاب خانم لوکی 
به ریاست پلیس کانادا تصریح کرد 
که او ســعی خواهد کــرد به ارتقاء 
برابــری زن و مرد تحقق بخشــد.  
درســال هــای گذشــته دســتگاه 

پلیس با شکایت های 
زمینــه  در  متعــددی 
تبعیــض جنســیتی و 
ارعــاب در محیط کار 
اســت.   بــوده  روبــرو 
پیــش،  ســال  یــک 
بــاب ولســون، رییس 
پیشــین پلیس کانادا 
به خاطر ِاعمال تبعیض نسبت به 
زنــان عذرخواهی کــرد و پذیرفت 
که با اختصاص 100 میلیون دالر 
بودجه، شــکایت هــا دراین زمینه 
حــل و فصــل شــود.  )تلخیــص 
از ژورنــال دو متــرو، 10 مــارس 

.)2018

سقوط دو هواپیمای ساخت بمباردیه
شهرکرد، 370 کیلومتری جنوب در کــوه های زاگــرس در نزدیکی استانبول ترکیه حرکت کرده بود، امــارات متحده عربــی به مقصد 11 تن شــد.  ایــن هواپیما که از ایران ســقوط کرد و موجب مرگ بمباردیه در مناطق کوهســتانی یــک هواپیمای ســاخت شــرکت 

در فــرودگاه کاتمانــدو پایتخــت دیگــر بمباردیه نیــز درحال فرود ســانحه ای دیگر، یک هواپیمای گرفته بوده اســت.  همزمان، در پیــش از برخــورد بــه کــوه آتش یک شاهد عینی گفته که هواپیما هواپیما هنوز مشخص نشده ولی تهران، سقوط کرد.  علت سقوط 

مارس 2018(.)تلخیص از الپرس مونتریال، 12 شدن دستکم 50 تن شد.  سرنشــین داشــت ســبب کشته آتش گرفتن ایــن هواپیما که 71 نپــال دچــار آتش ســوزی شــد.  

همايون شجريان ۱9 ماه می در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 



9 9PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018 نوروز          پـیروز سال 25 شماره   1362 24 اسفند 1396 

انواع لوازم یدکی اتومبیل های گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

به مناسبت روز جهانی زن
»همایش جهانــی اقتصاد« برپایه 
تحقیقی که اخیرا در 144 کشــور 
انجام شــده به ایــن نتیجه گیری 
رســیده که برای کاهش نابرابری 
هــا در ســطوح باالی نیــروی کار 
باید زنان بیشــتری بــه کار گرفته 
شــوند.  دراین گزارش گفته شده: 
»حضــور زنــان در رهبری نشــان 
دهنده بــه کارگیری آنهــا در همه 
ســطوح اســت.  این کار بــه زنان 
امکان بروز استعدادهایشان را می 
دهد و زمینه پیشرفت و ترقی آنها 
را مهیا می سازد«.  در این گزارش 
همچنین گفته شــده که بــا روند 
کنونی تغییرات، برابری جنسیتی 
217 ســال زمان خواهد برد.  روز 
جهانی زن فرصتی دیگر پدیدآورده 
تا بار دیگــر به نقش زنان در اینجا 
و در ســطح جهانــی توجه شــود.  
درسال گذشته مونتریال نخستین 

شــهردار زن را در تاریخ 375 ساله 
خود انتخاب کرد.  انتخاب والری 
پالنــت منجر بــه انتصاب شــمار 
برابری زن و مرد در کمیته اجرایی 
شــهرداری شــد.  نخســت وزیــر 
جاســتین ترودو هم طرفدار دادن 
فرصــت برابر به زنان اســت و این 
امر را در هیئت دولت خود ِاعمال 
کرده اســت.  بودجــه اخیر فدرال 
هم به ترتیبی تنظیم شــده که به 
زنان فرصت بیشــتری می دهد تا 
خود را از سنگینی کارهای خانه و 
بچه داری برهانند.  اما، خانم آن- 
ماری اســالتر، دانشگاهی تحلیل 
گر سیاســت خارجی و کارشــناس 
مســایل کاری زنــان در مصاحبــه 
اخیر خود با نشــریه »اتالنتیک« 
مــی گوید که بحث دربــاره برابری 
دو جنــس غالبا بر میــزان حضور 
زنان در سطوح باال متمرکز است: 

»وقتی درباره برابری جنسیتی فکر 
می کنیم، توجهمان متمرکز براین 
است که چه تعداد زن در فهرست 
500 ثروتمند بــزرگ قراردارند«.  
این امر به خاطر ارزشــی است که 
جامعه سنتی به عنوان »نان آور« 
بــرای مــردان قائل اســت.  نقش 
سنتی زنان همچنان نقشی کمک 
کننده است.  پیشرفت زنان غالبا 
با این معیار سنجیده می شود که 
تا چه حــد در »نان آوری« توفیق 
یافتــه اند.  اما، اســالتر تأکید می 
کند که مسئله واقعی ارج گذاری بر 
نقش کمک کننده زنان و گسترش 
روش هایــی اســت کــه ارزش را 
برای کار قائل شــود اعــم از آن که 
توسط زن یا مرد انجام شده باشد.  
)تلخیــص از گازت مونتریــال، 8 

مارس 2018(.

ایجاد شاخص جدید برابری زن و مرد توسط 
کبک و فرانسه

فیلیــپ کوییــار و ادوارد فیلیــپ 
نخســت وزیران کبک و فرانسه در 
سفر نخست وزیر کبک به فرانسه با 
بهــره گیری از »روز جهانی حقوق 
زنان« اعالم کردند که قصد دارند 
شــاخص جدیدی برای برابری زن 
و مــرد ایجاد کنند.  نخســت وزیر 
فرانسه در یک نشست مطبوعاتی 
همراه با نخست وزیر کبک گفت: 
»ما بــا همــکاری کبــک درصدد 
ایجاد یک شاخص برابری هستیم 
که ابــزاری برای کمک به تصمیم 
گیری و مقایسه، هم در عرصه ملی 
و هــم در زمینه بیــن المللی برای 

برابــری زن و مــرد خواهــد بود«.  
پیــش از ایــن نیــز شــاخص های 
دیگری دراین مورد وجود داشــته 
که عرصه های آموزش، مشــارکت 
در زندگی سیاسی یا دستمزد زنان 
و مردان را دربر می گرفته اســت.  
با این حال، فیلیــپ کوییار اعالم 
کــرد کــه شــاخص هــای موجود 
پیشــین جنبه »طــرح اولیــه« را 
داشــته که »رغبتی برای پیوستن 
به آن«ایجاد نمی کرده اســت.  به 
نظر او، شــاخصی که با مشــارکت 
فرانسه ایجاد می شود، می تواند در 
سطح بین المللی نفوذ یابد »وزن 

و اندازه فرانســه، که با ما در ایجاد 
این شــاخص مشــارکت می کند، 
ایــن بخت کــه از این شــاخص در 
سطح بین المللی استفاده شود را 
افزایش می دهد«.  به نظر نخست 
وزیر فرانسه این شاخص  ضروری 
است زیرا: »امکان بررسی مسیری 
کــه باید درپیش گرفته شــود را به 
وجــود مــی آورد و برای دولت یک 
»ابزار تصمیم گیری خواهد بود«.  
)ژورنــال دو مونتریــال، 8 مارس 

.)2018

ممانعت حکومت اسالمی از خروج همسر سیدامامی 
مقامــات حکومــت اســالمی کــه 
پیشــتر مــرگ کاوس ســید امامی 
اســتاد دانشــگاه امــام صــادق و 
فعــال حفاظت از محیط زیســت 
را خودکشــی اعالم کــرده بودند، 
به همســر او برای خروج از کشور 
اجــازه نــداده انــد.  مهران ســید 
امامی فرزند آقای ســید امامی 16 
اسفند به نیویورک تایمز گفت، به 

او و بــرادرش رامین اجــازه خروج 
داده شــده اما به مــادر آنها، مریم 
ممبینــی اجازه خروج داده نشــد.  
خانواده سید امامی عالوه بر ایران 
تابعیــت کانادا را دارنــد و به گفته 
مهران آنها قصد بازگشت به ونکوور 
کانادا را داشتند.  ممانعت از سفر 
خانم سید امامی به کانادا واکنش 
کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا 

را درپی داشــت که در توییتر خود 
نوشــت: مایــه انزجار اســت که به 
مریم ممبینی همســر کاوس سید 
امامی اجــازه خروج از ایــران داده 

نشده است.  
)تلخیص از تارنمای بخش فارسی 

صدای آمریکا، 9 مارس 2018(.

کمبود نیروی کار در موسسات تولیدی
درحــال حاضــر بخــش تولید در 
کبــک بــه 150 هزار نیــروی کار 
بیشــتر نیــاز دارد.  ایــن کمبود 
نیروی انسانی تا حدی جدی است 
که مــی تواند بر رشــد اقتصادی 
کبک اثر بگذارد.  ورونیک پرول، 
رییس انجمن »تولیدکنندگان و 
 )MEQ( »صادرکننــدگان کبک
می گوید: »این دغدغه شماره یک 
در همه بخش ها است.  وضعیت 

کامــال وخیم اســت.  بســیاری از 
موسســات، حتــی تــا 95 درصد، 

برای اســتخدام نیــروی کار 
مشــکل دارنــد«.  کمبــود 
نیــروی کار چنان اســت که 
بسیاری از موسساتی که می 
خواهند رشــد داشته باشند 
درایــن کار توفیق نمی یابند 
و ایــن امر در مناطــق دور از 
شهرهای بزرگ بیشتر است.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، 
10 مارس 2018(.

20 نفر صد ساله در یک خانه سالمندان
یک خانه ســالمندان در مونتریال 
بــه زودی دارای 20 صــد ســاله 
درمیان ساکنان خود خواهد بود.  
امســال 9 تن در خانه ســالمندان 
والدورف واقع در ناحیه کوت سن 
لوک به ســن صد سالگی خواهند 
رسید و این امر شمار ساکنان صد 
ساله این مرکز را به 20 تن خواهد 

رساند.  این امری معمولی نیست 
زیرا تنهــا 0.02 درصد از جمعیت 
کبک صد ســالگی را پشت سر می 
گذارنــد.  این 7 مــرد و 13 زن که 
یک زن 106 ســاله نیز دربین آنان 
اســت، روز یکشــنبه 11 مــارس 
در مراســمی کــه ازســوی مالــک 
خانه ســالمندان برگزارشد شرکت 

کردند.  شماری از مقامات از جمله 
فرانســیس شــاربونو وزیر مسئول 
امــور ســالمندان در این مراســم 
شرکت کردند.  این سالمندان نامه 
ای رسمی به امضای فیلیپ کوییار 
نخست وزیر کبک دریافت کردند.  
)الپرس مونتریال، 11 مارس 
.)2018

فشار برای تغییر قوانین مربوط به روسپیگری

»اتحادیه کانادایی اصالح قوانین 
مربوط به جنســیت« شــامل 26 
انجمن از سراســر کشــور خواهان 
جرم زدایی از روسپیگری در کانادا 
اســت.  شــیوه رایج در کشورهای 

اســکاندیناوی که دولت پیشــین 
محافظه کار از آن پیروی کرده، به 
نظر این اتحادیه برخالف منشــور 
حقــوق و آزادی های کانــادا بوده 
و حتــی از قوانین پیــش از آن هم 

زیانبارتر است.  

دولت هارپر پس از شکست دربرابر 
 ،2013 ســال  در  عالــی  دادگاه 
پیروی از شــیوه اســکاندیناوی را 
برای قوانین مربوط به روسپیگری 
برگزیــد.  در ایــن شــیوه بــه جای 
عرضــه کننــده خدمات جنســی، 
این خریدار یا مشــتری اســت که 
مجــازات می شــود.  کار واســطه 
ها و تبلیغات خدمات جنســی نیز 
ممنوع اســت.  اکنون گروه های 
مدافع حقوق روسپیان می گویند 
که این قانون خالف قانون اساسی 
است و خواهان اصالح آن هستند.  
)تلخیص از تارنمای رادیو کانادا، 
11 مارس 2018(.

فیلم کبکی، برنده دو جایزه سینمایی کانادا
در یک جشــنواره سینمایی که 
روز 11 مارس توســط »آکادمی 
کانــادا«  تلویزیــون  و  ســینما 
در تورنتــو برگــزار شــد، فیلــم 
»اوشالگا، سرزمین ارواح«، که 
بیشترین بخت را برای نامزدی 
دریافت جایزه اسکار داشت ولی 
به فهرســت نامزدها راه نیافت، 
موفــق بــه دریافت 2 جایــزه در 
این جشنواره شد.  این فیلم که 

توسط نویسنده و کارگردان کبکی 
فرانسوا ژیرار ساخته شده، درامی 

به زبان فرانســه اســت کــه تاریخ 
مونتریــال در جریــان یک حفاری 

باستان شناسی که به حفره ای 
در زیر یک اســتادیوم ورزشــی 
منتهــی می شــود را به تصویر 
می کشــد.  دراین جشنواره در 
مجموع 132 جایــزه در طبقه 
بندی های مختلف اعطاء می 
شــود.  مراســم اعطای بیشتر 
ایــن جوایــز در تــاالر هنرهای 
نمایشی ســونی متعلق به سی 
بی ســی  در تورنتو برگزار شد.  
)تلخیص از گازت مونتریال، 12 

مارس 2018(
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

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

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

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

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

 

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

 

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

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

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

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

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

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

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

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

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

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

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

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

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

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

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

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد.
ر  د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

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

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

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

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

Euthanasia

کانـــادا... 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

روزانه و شبانه: متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN FRANÇAIS DISPONIBLE LE SOIR______________________________

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

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
le 27 février 2018

Les 13, 20, 27 mars et le 5 avril 2018             De: 9:00 à 11:30
Session: le 26 mars au 29 juin 2018

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 1, 14, 19 et 27 mars et le 4 avril 2018       De 17:00 à 19:30
Session: le 26 mars au 14 juin 2018

نامنویسی کالس های انگلیسی دبیــرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:  

les 15, 19 et 28 mars 2018                          De 9:00 à 11:30
Session : le 26 mars au 29 juin 2018

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

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

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

H4M 1A7

�������������

Metro  
Cote-Vertu

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

در فعالیت های اجتماعی:   ما رقیب هم نیستیم؛ 
کمل  یکدیگریم...  ـُ ما م

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

سیاسی... 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

فعاالن بین المللی: آمریکا و کانادا تحریم ها 

علیه ونزوئال را لغو کنند
برجســته  فعــاالن  از  شــماری 

سیاســی، هنــری و اجتماعــی 

جهان در نامــه ای به دولتهای 

آمریــکا و کانــادا ضمن محکوم 

کردن تحریم های این دو کشور 

علیه ونزوئال؛ از آنها خواســتند 

تا در این اقدام خود تجدیدنظر 
کنند.

به گــزارش خبرگــزاری رویترز، 

از جملــه این فعاالن شــناخته 

شده می توان به نوام چامسکی 

فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی 

و همچنیــن دنــی گلــور یــک 

هنرپیشه شناخته شده هالیوود 
اشاره کرد.

این فعــاالن تصریــح کردند که 

تحریــم های آمریــکا و کانادا به 

شــهروندان فقیر ونزوئال آسیب 

وارد مــی کنــد و روند ســازش 

سیاســی در این کشور را از بین 
می برد.

154 نفــر این نامــه را در حالی 

امضا کردند که دولتهای آمریکا 

و کانادا به دنبال اعمال فشار هر 

چه بیشتر علیه دولت نیکالس 

مادورو رئیس جمهوری ونزوئال 

هســتند. در حالیکــه منتقدان 

دولــت مــادورو معتقدند هدف 

این تحریم ها دولت فعلی است 

اما مقامات ونزوئال تاکید دارند 

که این تحریم ها بخشی از یک 

طــرح کلی برای بدســت گیری 

منابع طبیعی این کشور است.

در بخشی از این نامه آمده است: 

مــا به شــدت نگــران اســتفاده 

از تحریــم هــای غیرقانونی که 

تاثیرش بیشــتر بر فقیرترین ها 

و بخش هــای حاشــیه جامعه 

ونزوئــال خواهد بود، هســتیم. 

اعمــال تحریــم هــا، تالش ها 

از ســوی واتیــکان، جمهــوری 

دومینیکن و دیگر بازیگران بین 

اللملــی میانجی گر بــرای حل 

و فصــل تنش هــا در ونزوئال را 

پیچیده می کند.

در بخــش دیگــری از ایــن نامه 

عنــوان شــد: ایــن مســئله ای 

پنهانی نیست که ونزوئال هدف 

طــرح تغییر حکومت از ســوی 

آمریکا قرار داشــته است؛ چون 

رهبــری ایــن کشــور آمریکای 

التین در برابر هژمونی آمریکا و 

اعمــال دوباره الگوی نئولیبرال 

در آمریکای التین مقاومت می 
کند.

نامه این مشاهیر بین المللی در 

حالی به دولتهای آمریکا و کانادا 

ارسال شــده است که مخالفان 

معتقدنــد  کاراکاس  دولــت 

حمایــت  در  غــرب  مشــاهیر 

از دولــت چــپ گــرای ونزوئــال 

کورکورانــه عمــل مــی کنند و 

سیاســتهای دولت کاراکاس را 

که منجــر به ایجاد چالش های 

مختلف از جمله کمبود شــدید 

مــواد غذایی و دارو و همچنین 

سوءتغذیه و مهاجرت گسترده 

شده است را نمی بینند.

مایک پمپئو و آینده برجام

13 مارس -مایک پمپئو، 
گزینه دونالد ترامپ برای 
تصدی ســمت وزیر امور 
خارجه آمریکا فردی است 
که جمهوری اسالمی را به 
داعش تشــبیه کرده و در 

زمان مذاکرات هسته ای خواهان 
بمباران تاسیســات اتمی ایران به 

جای گفت و گو شده بود.
آقــای پمپئــو در حالــی جایگزین 
رکس تیلرسون می شود که دونالد 
ترامــپ، رییس جمهــوری آمریکا 
از آینــده برجــام به عنــوان یکی از 
اختالف نظرهای عمده اش با وزیر 

خارجه برکنار شده نام برده است.
آقای پمپئو که در 14 ماه گذشــته 
ریاست ســازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا را بر عهده داشته، عالوه بر 
ایران، درباره دیگــر موضوع های 
اصلی مربوط به سیاســت خارجی 
آمریکا اشــتراک فکــری نزدیکی با 
آقای ترامــپ دارد و از او به عنوان 
یکی از معتمدان دونالد ترامپ در 

کابینه نام برده می شود.
مایــک پمپئــو، دانــش آموختــه 
دانشگاه نظامی وست پوینت است 
و در دانشــگاه هــاروارد نیز حقوق 

خوانده است.
او بــا درجــه ســروانی خدمــت در 
ارتــش را تــرک کــرده و پیــش از 
رســیدن به ریاست ســیا با شروع 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، 
به مدت شش سال به عنوان یکی 
از نماینــدگان جمهوریخواه ایالت 
کانــزاس در مجلــس نماینــدگان 

آمریکا حضور داشته است.

فرجام برجام
مایک پمپئو زمانی به عنوان گزینه 
وزارت خارجه آقای ترامپ معرفی 
شــده، که تــا موعد تعیین شــده 
آقــای ترامپ به متحــدان اروپایی 
اش برای "رفع نقص های" توافق 

هســته ای با ایران که 
12 مــه اســت، کمتر 
از دو مــاه باقــی مانده 

است.
رکــس  برکنــاری 
تیلرسون و جایگزینی 
مایــک پمپئــو مــی توانــد بــرای 
مخالفــان برجام یــک خبر خوب 
باشــد ولــی منتقــدان سیاســت 
خارجــی آقای ترامپ ایــن اقدام را 
"تســهیل کننده برخورد آمریکا با 

ایران" ارزیابی کرده اند.
از  گراهــام،  لینــدزی  ســناتور 
جمهوری خواهان مجلس ســنا، 
در بیانیه ای از انتخاب مایک پمپئو 
برای هدایت دســتگاه دیپلماســی 

آمریکا استقبال کرده است.
به گفته سناتور گراهام، هیچ کس 
بــه انــدازه مایک پمپئــو "متوجه 
تهدیدهــای کــره شــمالی و ایران 

نیست."
ایــن در حالــی اســت که ســناتور 
دموکرات بن کاردین، از این اقدام 
آقــای ترامــپ انتقاد کــرده و گفته 
رکس تیلرسون در رابطه با ایران و 
کره شمالی واقعیت ها را به رییس 
جمهــوری منعکس می کــرد و بر 

اهمیت دیپلماسی تاکید داشت.
آقای پمپئو که پیش از این حکومت 
ایران را یک "رژیم پلیسی تبهکار" 
نامیده، در زمان حضور در مجلس 
مخالفــان  از  آمریــکا  نماینــدگان 
سرســخت مذاکــرات هســته ای 

دولت باراک اوباما با ایران بود.
او برجــام را توافقنامــه ای فاجعه 
بار نامید و هنگامی که به ریاســت 
سیا رسید، وعده داد آمریکا از این 
توافق خارج شود چرا که او بر این 
باور بود که برجام مانع از دستیابی 
ایران به سالح هسته ای نمی شود 
و همچنان تهدیدی برای اسراییل 

خواهد بود.
حال در صورت کسب رای اعتماد 

ســنا، آینده توافق هســته ای 
با ایران از مهم ترین مســایلی 
است که پیش روی آقای پمپئو 

قرار می گیرد.
ســخنان آقــای ترامــپ درباره 
اختالف نظر با رکس تیلرسون 
بر ســر برجــام هم نشــان می 
دهــد، چگونگــی برخــورد بــا 
توافــق هســته ای از ماموریت 
های اصلی آقای پمپئو خواهد 

بود.
عالوه بر مخالفت با برجام، مایک 
پمپئو خواســتار شدت عمل علیه 

ایران در همه حوزه هاست.
آقــای پمپئو در یک ســخنرانی در 
سال گذشته خواهان توقف سرمایه 

گذاری خارجی در ایران شد.
به گفته آقای پمپئو سازمان های 
اطالعاتــی آمریکا با کمــک وزارت 
دارایــی این کشــور مــی توانند با 
بســتن دست شرکت های وابسته 
به نیروهــای نظامی ایران، مانع از 
گســترش نفوذ جمهوری اسالمی 

در خاورمیانه شوند.

سیاست خارجی پمپئو
برخالف رکس تیلرسون که همانند 
برجام خواهان رویکرد مالیم تری 
نسبت به پیونگ یانگ بود، مایک 
پمپئــو همچنین یکــی از حامیان 
شــدت عمــل آمریــکا علیــه کره 

شمالی است.
آقــای پمپئو پیش از این گفته بود 
آن چه که زرادخانه هسته ای کره 
شــمالی را خطرناک تــر می کند، 

شخصیت رهبر این کشور است.
هــر چند، پــس از اعــالم پذیرش 
دعوت رهبر کره شمالی برای گفت 
و گو با آقای ترامپ، آقای پمپئو در 
مصاحبه تلویزیونی از عملکرد آقای 

ترامپ در این باره حمایت کرد.
از  آقــای پمپئــو  دربــاره روســیه 
عملکرد این کشــور در اوکراین به 
شدت انتقاد کرده ولی معتقد است 
کــه دخالــت احتمالی روســیه در 
انتخابات 2016 آمریکا نقشــی در 
پیروزی آقای ترامپ نداشته است.

بعضی از شخصیت های دموکرات 
خواهــان ایــن هســتند کــه آقای 
پمپئو در سمت جدید شدت عمل 
بیشتری نسبت به کرملین داشته 

باشد.
•

پمپئو  
حکومت 

ایران را یک 
»رژیم پلیسی 

تبهکار« 
نامید.
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ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: March 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 :

}<< ادامه در صفحه: 12{

All aspects of Immigrationسیاسی...
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

 

 

نادیده گرفتن و رفع و رجوع فساد 
در ساختــار حکومت ایران

مجید محمدی
16/اسفند- فساد در ایران نهادینه 
و ساختاری اســت. علل ایجاد آن 
امتیازات قانونی و فراقانونی قشــر 
حاکم، عــدم پاســخگویی آنان به 
نهادهای نظارتــی، منع نهادهای 
نظارتی از نظارت بر نهادهای تحت 
نظر رهبر، و فقــدان آزادی بیان و 
رسانه هاســت؛ اما علل تــداوم آن 
روش های تعبیه شــده در ساختار 
حکومت برای پنهان سازی و توجیه 
آن اســت. همچنین بی تفاوتی و 
سیاســی کردن این موضوعات به 
شفاف سازی و مسئولیت خواهی 

آسیب زده است. 
مقامــات عالی رتبــه نیــز عالقه ی 
چندانــی به پرداختن رســانه ها به 

موضوع فساد ندارند. 
جملــه ی معروف علــی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی، در مورد 
پرونــده 3000 میلیــارد تومانی را 

همه به یاد دارند که گفت: 
»نباید این قضیه را کش دهند.« 

هنگامی که اصالح طلبان در برابر 
اتهــام خرید یک کارخانه توســط 
چهار همسر اصالح طلبان )رشت 
الکترونیک( عکس العملی نشــان 
نمی دهند طبعا این گونه رفتارها 
کــه در هــر دو جناح جــاری بوده 

تداوم می یابد. 
در این نوشــته به چند مورد از رفع 
و رجوع فساد اعضای درون کاست 
حکومتی و نزدیکانشــان اشاره می 
کنم: ســه پرونــده ی قابــل توجه 

هستند: 
1( فعالیت های اقتصادی سپاه ، 

2( ورشکستگی موسسات اعتباری 
اسالمی و 

3( شهرداری تهران
•

بدون نظارت
پرســش های بســیار متنوعی در 
مورد چرایی و ماهیت فعالیت های 
اقتصادی سپاه وجود دارد. اما غیر 
از آن پرســش ها که هنوز پاســخی 
از سوی مقامات دریافت نکرده اند 
می تــوان در مورد امــور صوری و 
تکنیکی فعالیت های شــرکت های 
اقتصادی پرســش هایی را مطرح 

کرد. 
یکی از پرســش ها درمورد نظارت 

بر بودجه ی شرکت هایی است که 
به نهادهای نظامی ازجمله ســپاه 
وابسته هســتند؛ آیا این شرکت ها 
اصوال تحت نظارت قرار می گیرند؟ 
در این رابطه مجتبی ذوالنوری می 
گوید: »این شــرکت هــا هم خالی 
از سیســتم نظارتی نیستند به این 
معنا که سیستم نظارتی بر دریافتی 
و درآمد شــرکت های مذبور کامال 
نظارت دارد و اساســا دریافتی آنها 
به حســاب خاصی که دولتی است 
ریختــه می شــود کــه هــم دیوان 
محاسبات و هم مجموعه سلسله 
مراتب دســتگاه های ذیربطی که 
ذکر شــد بر آنها نظــارت دارند اما 
هزینه کرد آن با دولت نیســت... 
دولت اساسا از درآمد شرکت های 
وابسته به سپاه مطلع است چرا که 
در بسیاری موارد خود دولت طرف 
قرارداد است که می داند چقدر پول 
داده و جــای کتمان ندارد مثال در 
خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه 
سازندگی طرف قرارداد است و می 
داند چقدر پول داده است... تفاوت 
بودجــه نظامــی در این اســت که 
بودجه نیروهای مسلح استطالعی 
اســت یعنــی درآمدهایشــان را به 
تشخیص خود هزینه می کنند اما 
در بودجه های دولت جز مواردی 
کــه تصویــب شــده حــق تعیین 
ندارنــد و در غیر این صورت دیوان 
محاسبات می تواند برخورد کند.« 

)تابناک 24 آذر 1396(
بدین ترتیب نهادهای نظارتی تنها 
می داننــد چقدر بودجه به ســپاه و 
سازمان های تابعه داده اند )این غیر 
از درآمدهای پنهان سپاه از طریق 
قاچاق است( اما نمی توانند بدانند 

اینها چگونه هزینه شده است. 
نهادهــای  ایــن  اگــر  همچنیــن 
درامدی داشته باشند این درآمدها 
بــه خزانه باز نمی گــردد و هرطور 

بخواهند هزینه می کنند. 
اینها الفبــای به جریــان انداختن 
فساد اســت که همه ی نهادهای 
دیوانســاالری دینی و نظامی آن را 
به عمل گذاشته اند. وقتی نظارتی 
نباشد فسادی کشف نمی شود تا 
با آن مقابله شــود. پاکدست ترین 
نهادها در ایرانف روحانیت شیعه و 
سپاه و دستگاه رهبری و نهادهای 

امنیتی هستند چون نظارتی بر آنها 
صورت نمی گیرد و گزارشی هم به 

کسی نمی دهند.
•

با منابع دولتی
حســن روحانی به هنــگام تحویل 
الیحه بودجه ســال 97 به مجلس 
گفــت: »شــش تعاونــی متخلف 
که 25 درصد بازار پولی کشــور در 
اختیار آنها بود. آخر دولت یازدهم 
و اول دولــت دوازدهم همه تالش 
خود را به کار گرفتیم تا خسارتی که 
از طــرف این چند تعاونی اعتباری 
در کشــور بــه وجود آمــد و زندگی 
مردم را دچار مشــکل کــرده بود، 
جبران شود. این تعاونی ها نه تنها 
راجع به ســود تســهیالت هر روز 
تصمیم می گرفتند و این حوزه را به 
هم می ریختند بلکه بازار ارز، سکه 
و امالک را هر طور می خواســتند 
بــه هم مــی زدند، دولــت یازدهم 
از مقــام معظم رهبری اســتمداد 
طلبیــد چــون 3-4 میلیــون تن 
تمــام زندگی شــان تلف می شــد. 
ایــن صندوق ها چه کســانی بود. 
چقدر سخت بود با این صندوق ها 
برخورد کــردن. اینها رفتند بودند 
همــه جا را دیــده بودنــد، از تمام 
ارگان هــا به من نامه می نوشــتند 
که این آدم خوبی است، چرا دارید 
حســابش را مــی بندیــد آدم های 
عجیب غریب می آمدند و سفارش 
می کردند. با کمک رهبری، ســه 
قوه و شــورای عالــی امنیت ملی، 
بانک مرکزی اختیــار یافت به این 
مسأله ورود کند و کار بزرگی انجام 
شــد. 98 درصد ســپرده گذاران یا 
پولشان را گرفتند یا تا آخر این ماه 
می گیرند. 2 درصد دیگر هم تالش 
داریــم امــوال شــان را شناســایی 
و مشکلشــان را حــل کنیــم. حل 
مشکل 98 درصد ســپرده گذاران 
بــه یک معجــزه شــبیه بــود. کار 
بزرگی انجام شد رهبری، تمام قوا 
و شــورای عالی امنیت ملی کمک 
کردند. نباید بگذاریم این حادثه در 
کشور ما تکرار شود. بانک مرکزی 
هر اختیاری بخواهد شورای عالی 
امنیــت ملی به او مــی دهد تا این 
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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 

همايون شجريان 19 ماه می در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 

یادواره... 

مشکل برطرف و دیگر تکرار نشود. 
ایــن ها اقتصــاد و زندگی مــردم را 
نابــود کــرده بــود. این مســأله به 
همراه کاهش نرخ سودتسهیالت، 
ارتبــاط با بانــک هــای خارجی و 
افزایش ســرمایه بانکها چهار قدم 
بزرگی بود که برداشــته شد. امروز 
به اصالح نظام بانکــی نیاز داریم. 
سه میلیارد دالر برای اصالح امور 
بانکی مــی خواهیم.« )تابناک ۱۹ 

آذر ۱۳۹۶(
روحانی در این توضیح کوتاه نمی 

گوید: 
ایــن شــش تعاونــی  ۱( چگونــه 
۲۵درصــد بازار پولــی را در اختیار 

گرفتند، 
۲( چرا برای برخورد با آنها یا رفع و 
رجوع کارهایشان به دخالت رهبر 
جمهوری اسالمی نیاز بوده است؟ 

۳( اداره کنندگان این شش تعاونی 
چه کسانی بودند و تا چه حد با بیت 
و سپاه و روحانیت نزدیک بودند؟ 

۴( چرا برخورد بــا این صندوق ها 
سخت بوده است؟ 

۵( چرا هزینه ی تاراج آنها را بانک 

مرکزی پرداخته است؟ 
۶( معجــزه چه بــوده: چاپ پول، 
گران کــردن ارز، یا کســب منابع 
بــا گروگانگیــری خارجیــان و دو 
دول  از  باجگیــری  و  تابعیتی هــا 

غربی؟ 
۷( ســه میلیارد دالری که ایشــان 
بــرای اصــالح نظــام بانکــی مــی 
خواهند برای چــه کارهایی دقیقا 

صرف خواهد شد؟
تــوس،  افضــل  ثامن الحجــج، 
فرشــتگان، البرز ایرانیــان و آرمان 
پنج موسسه بزرگی بودند که در دو 
سال گذشته منحل شده و فعالیت 

آنها به پایان رسید. 
در نتیجه فعالیت این چند موسسه 
حــدود ۲۵ هــزار میلیــارد تومان 
از حــدود دو میلیــون و ۲۸۰ هزار 
سپرده گذار جذب شد و در هنگام 
انحالل در صورت هــای مالی آنها 
وجود داشــت. با وجود جذب این 
ارقام در نهایت برای پاسخگویی به 
سپرده گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ 

هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
•

»همه چیز روشنه!«
دوران ۱۲  در  تهــران  شــهرداری 
ســاله ی قالیباف به حیات خلوت 
نزدیــکان بیــت و ســپاه در تــاراج 

منابع شهر تهران تبدیل شد. 
مجید فراهانی در جلســه ۲۵ دی 
۱۳۹۶ شــورای شــهر تهران گفت 
کــه میــان درآمدهــا و هزینه های 
شــهرداری در طــول شــهرداری 
محمــد باقــر قالیبــاف ۲۰ هــزار 
میلیارد تومان اختالف وجود دارد: 
»هر چند کــه برخی می گویند این 
پول بــرای پرداخــت بدهی صرف 
شــده، اما جای ســئوال است که 
مگر حســاب و کتاب نداریم که در 
هیچ کجا قید نشــده است که این 
۲۰ هــزار میلیارد تومان کجا رفته 

است؟.« )ایسنا ۲۵دی ۱۳۹۶( 
محمد علی نجفی شهردار تهران می 
گوید: »اواخر سال ۹۵ شهرداری با 
یکی از شرکت های نیروی انتظامی 
قــراردادی را در خصــوص تدوین 
شــاخص های ارزیابــی عملکرد به 
مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء 
رسانده است که شاید ارزش واقعی 

آن حتــی ۱۰ میلیــون تومــان هم 
نبــوده اســت... آخریــن پرداختی 
به ایــن شــرکت اول مــرداد ماه و 
پــس از انتخابات انجام شــده و در 
بررسی های بعدی مشخص شد که 
دوم مــرداد نیز یک قــرار داد دیگر 
به همین شــرکت به امضاء رسیده 
و ارزش دو قــرارداد روی هــم یک 
میلیــارد و ۴۳۰ میلیــون تومــان 
بوده اســت... مبلغ دو قــرارداد به 
حســاب شــرکت وابســته به ناجا 
ریخته شده اما یک میلیارد و ۲۵۷ 
میلیون تومان آن را به یک حساب 
بانکی متعلق به رئیس دفتر یکی از 
معاونان شهردار قبلی واریز کردند 
و این پول نیــز »خرج انتخابات« 
شده است.« )شورا آنالین ۲۵ دی 

 )۱۳۹۶
درصــد   ۵۴« گویــد:  مــی  او 
دارایی های مندرج در صورت های 
مالی زیر مجموعه های شهرداری 
تهران حساب رسی نشده است... 
۶۷۴ ملــک شــهرداری غالبــا بــه 
اختیــار  در  ســلیقه ای  صــورت 
اشــخاص و نهادهــا قــرار گرفتــه 

است.« )همانجا(

او همچنیــن بــه اســتخدام های 
بی رویــه، از جملــه جــذب حدود 
۱۳ هزار نفر در شهرداری در چند 
ماه منتهی به انتخابات اشــاره می 
کنــد کــه باعث شــده بــه ازای هر 
۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر در استخدام 

شهرداری پایتخت باشند. 
در گــزارش صــد روزه ی شــهردار 
تهــران بــه مــوارد زیادی از ســوء  
ناکارآمــدی و تخلــف  مدیریــت، 
اشاره شــده که حفر ۳۲ حلقه چاه 
برای تامین آب شرب که از عوامل 
نشست زمین در تهران محسوب 
از  بخشــی  واگــذاری  و  می شــود 
زمین های منطقه عباس آباد به یک 

نهاد نظامی از نمونه های آنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر 
در دوران شــهرداری قالیبــاف در 

پاسخ به گزارش نجفی می گوید: 
»همه چیز روشن و شفاف است.« 
)فردا ۲۵ دی ۱۳۹۶( 
در دوســالی کــه از گــزارش ایــن 
تخلفات می گــذرد قوه ی قضاییه 
تنها ۳۰ نفر را احضار کرده و پس از 
این اقدام پرونده فعال بایگانی شده 
است. در بررسی موضوع واگذاری 

امالک نجومی دولت در مصوبه ای 
وزارت کشور را مکلف به رسیدگی 
به این موضوع و ارائه گزارش کرد؛ 
وزارت کشــور در هیئتــی که برای 
بررســی این موضوع تعیین شــد، 
فــردی را قــرار داد کــه در لیســت 
از  بازرســی کل کشــور  ســازمان 
افــرادی بود که از این امالک به او 
زمین واگذار شده بود و با شخص 
وزیر کشــور نسبت فامیلی داشت. 
)محمود صلدقــی عضو مجلس، 

تابناک ۱۳ اسفند ۱۳۹۶(
پــس از ایــن گونــه گزارش هــا یــا 
افشاگری ها که به دنبال تغییرات در 
شوراها یا کابینه یا بحران اقتصادی 
و اجتماعی رخ می دهد یا جنبه ی 
پاســخگویی بــه ســواالت )بدون 
پاســخگویی( دارنــد، هیچگونــه 
پیگیــری ای در نهادهای نظارتی و 
قضایی انجام نمی شود و موضوع 
به فراموشی سپرده می شود. سوء 
استفاده هایی که از قدرت در ایران 
انجام می گیرد نهایی است و سوء 
اســتفاده کنندگان و اخالف آنها تا 

ابد از آن بهره مند می شوند.
•

فساد در ساختار حکومت ایران...   << ادامه از صفحه: 11

بایاد نابغه چشم  پزشکی ایران و جهان
پروفســور علی اصغر خدادوســت، 
چهــره مانــدگار علمی و پزشــکی 
جــراح  و  فوق تخصــص  ایــران، 
چیره دســت چشم پزشکی و پیوند 
قرنیــه، بــر اثــر عارضه قلبــی در 
بیمارستان پریســپترین نیویورک 
جهــان  از  دیــده  ۸۲ســالگی  در 
فروبست. او پیش از این به دفعات 
از ســوی مجامــع چشم پزشــکی 
جهان و شــخصیت های برجسته 
در چشم پزشــکی به عنوان بهترین 
جراح پیوند قرنیــه در دنیا معرفی 
پروفســور  بــود.  شــهرت  شــده  
علی اصغــر خدادوســت عــالوه بر 
مقاالت علمی متعدد و تحقیقات 
گســترده در زمینه های مختلف و 
کیفیت درمــان و تجربه در درمان 
جراحی، به خاطر تحقیقات پایه ای 
بر ناراحتی های سطح قرنیه  است؛ 
تــا آنجا که پیوندهــای قرنیه روی 
مکانیســم دفع پیوند به افتخار او 
Khodadoust line نامگــذاری 

شده  است. 
همچنیــن کوفی عنــان، دبیرکل 
ســابق ســازمان ملــل متحد یکی 
ازشخصیت های سیاسی بین المللی 
اســت که بــا دســتان توانمند این 
طبیب ایرانی معالجه و درمان شد. 
پروفســورعلی  اصغــر خدادوســت 

ســال۱۳۱۴ در شــیراز متولد شد. 
او مدتی به عنوان اســتاد در بخش 
چشم دانشگاه جانز هاپکینز مشغول 
به کار بود و به عنوان نخســتین و 
تنهــا دســتیار خارجــی در بخش 

شــکی  چشم پز
ه  نشــگا ا د
جانــز هاپکینــز 
 J o h n s (
 )H o p k i n s
ســال۱۳۴۱  در 
و  پذیرفته شــد 
ســاله  دوران ۳ 
را  دســتیاری 
به عنوان بهترین 
مرکــز  دســتیار 
شــکی  چشم پز
پشت ســر 

گذاشت.
 او در این دوران عالوه بر تحصیل 
در دانش هــای بالینی به طور فعال 
مشــغول پژوهــش در دانش های 
پایــه بود و مقاله های بســیاری در 
مجله های گوناگون علمی به چاپ 
رســاند. او همچنین چند ســالی 
به عنوان اســتاد در بخش چشــم 
دانشگاه جانز هاپکینز تدریس کرد. 
ســپس در ســال۱۳۶۱ به عنــوان 
اســتاد و رئیــس بخــش چشــم 

دانشــگاه سیســیل انتخاب شد و 
در ســال۱۳۷۱ مرکز چشم پزشکی 
نیوهیــون  شــهر  در  کنتیتکــت 
به عنــوان  و  گذاشــت  بنیــان  را 
سرپرســت آن مشغول به کار شد. 
علی اصغر  پروفســور 
از  خدادوســت، 
به طــور  ســال۱۳۵۹ 
دوبار  پیاپــی ســالی 
بــه ایــران بازگشــته 
فعالیت هــای  در  و 
آموزشــی  و  بالینــی 
بیمارســتان های  در 
و  تهــران  گوناگــون 
شیراز شرکت داشت. 
در ضمن بیمارستان 
چشم  فوق تخصصی 
خدادوســت  دکتــر 
در شــیراز و ســاخت 
بیمارستان چشم پزشکی سرعین 
در اســتان اردبیــل از فعالیت های 
او در کشــورمان است. سال۱۳۹۳ 
و  فرهنگــی  علمــی،  ســازمان 
تربیتی ملل متحد )یونســکو( در 
آییــن ویژه ای از خدمــات علمی و 
اجتماعی پروفســور خدادوســت، 
دانشــمند و چشم پزشک شناخته 

شده ایرانی تجلیل کرد.

کانادا هم به ایران هواپیما می فروشد 
نــاوگان هوایــی ایــران کــه این 
روزها به دردســری بــرای وزیر 
راه و شهرسازی تبدیل شده در 
ادامه نوسازی دست همکاری را 
به سمت کانادا دراز کرده است.  
المانیتور اعــالم کرده که کانادا 
 CRJ ۱۰ هواپیمای مسافربری
به ایران می فروشد و خزانه داری 
آمریکا برای اولین بــار در زمان 
ترامــپ، احتمااًل مجــوز فروش 
هواپیما به ایــران را صادر کرده 

است.
ایــن در حالی اســت کــه پس از 

اجرایی شدن برجام ایران برای 
نوســازی ناوگان هوایی خود با 
بوئینــگ، ایــر فرانــس و ای تی 
آر قراردادهایــی امضــا کــرد و 
توانسته تا کنون ۹ هواپیما را به 
کشور وارد کند. همچنین هفته 
گذشــته هم وزیر انرژی روسیه 
خبر داده بود که سوپر جت های 

خود را به ایران فروخته است.
امــا با وجود همه این ها باز هم 
سه هفته گذشــته یک هواپیما 
در کشور سقوط کرد تا خانواده 
های بســیاری داغدار شــوند و 

این موضوع به مســاله ای برای 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
در مجلــس شــورای اســالمی 
تبدیل شد و قرار است این هفته 
در ایــن مورد »آخونــدی« را به 

صحن علنی بکشانند.
دولت هم از سویی دیگر معتقد 
است این هایی که استیضاح می 
کنند در طول مــدت خریداری 
هواپیمــا از کشــورهای خارجی 
همواره به وزیر راه و شهرسازی 

معترض بوده اند.
)خبرگزاری شبستان(
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1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

T: (514) 842-8000  Ext.296
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•  مسافرت های تجاری، با سرویس برتر 

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 26 سال جتربه کاری!

زنــــان... 

نگاهی به قدرتمندترین زنان جهان در عرصه سیاست
مقــارن با روز جهانــی زن، نگاهی 
داریم به فهرستی از قدرتمندترین و 
تاثیرگذارترین زنان جهان در عرصه 
سیاســت که توانســتند معادالت 
مردانه قــدرت را در یک دهه اخیر 

تا اندازه زیادی تغییر دهند.
•

آنگال مرکل
او در ابتدای آغــاز چهارمین دوره 
صدراعظمی خــود در بزرگ ترین 

اقتصاد جهان است. 
بــه عنــوان  از  »آنــگال مــرکل« 
قدرتمندتریــن زن جهــان نیز یاد 
می شود؛ کسی که این روزها نقش 
یــک رهبــر اعتدالــی و میانجی را 
میان اروپا و آمریکای دونالد ترامپ 
ایفا می کنــد. ادامه کاهش میزان 
بیکاری در آلمان و رشد قدرتمندانه 
اقتصاد در این کشــور از یک سو و 
از ســوی دیگر، حفظ ائتالف اروپا 
از جمله موارد محبوبیت مرکل در 

اروپا و آلمان است.
•

کیم یو جونگ
خواهــر رهبــر کره شــمالی، عضو 
علــی البــدل کمیته حــزب اصلی 
کمونیســت و پیام رســان میــان 
رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری 
کره جنوبــی.  »کیم یــو جونگ« 
از جمله زنانی اســت کــه در چند 
ماه اخیــر نامش بارها برده شــده 
اســت و از وی به عنوان زن مرموز 
کره شمالی یاد می شود. وی اخیرا 
ریاست هیات عالی رتبه مقام های 
کره شــمالی در ســفر به بازی های 
المپیک زمســتانه کــره جنوبی را 
برعهده داشت و در این سفر آغازگر 
صفحــه جدیــدی در روابط میان 
دو کــره بــود و پیام بــرادرش را به 
رئیس جمهوری کره جنوبی تقدیم 

کرد.
•

ایوانکا ترامپ
از مدت ها پیش از انتخاب  »دونالد 
ترامپ« به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا، نام »ایوانکا ترامپ« دختر 
بزرگ ترامپ نیز در کنار نام پدرش  
برده و شنیده می شد، گاهی از وی 
به عنوان مشــاور پــدرش نام برده 
می شــود و گاهی برخی از رسانه ها 
ایوانــکا را در مقام تصمیم گیرنده 
اصلــی کاخ ســفید مــی خواندند. 
حواشــی پیرامــون دختــر دونالد 
ترامــپ تــا جایــی گســترش پیدا 
کرد که پس از ریاســت جمهوری 

ترامپ وی در حالی به کاخ ســفید 
نقل مکان کرد که خبری از حضور 
»مالنیــا ترامپ« همســر ترامپ 
نبــود و منتقــدان از وی به عنوان 
بانوی اول کاخ سفید نام می بردند. 
در بســیاری از نشســت های کاخ 
سفید با حضور مقام های خارجی، 
این ایوانکا بــود که در کنار پدرش 
به استقبال بانوی نخست میهمان 
می رفــت و حتی گفته می شــد که 
ترامپ تحت تاثیر دخترش دستور 
حمله به سوریه را صادر کرده بود.

•
کریستین الگارد

حقوقدان فرانســوی، وزیر اقتصاد 
و دارایی پیشــین فرانسه و رئیس 
صندوق بین المللــی پول از جمله 
دیگــر قدرتمندترین زنــان جهان 
است که یکی از مهمترین سمت ها 

را در اختیار دارد.  
»کریســتین الگارد« اولیــن وزیر 
اقتصــاد زن در دولت های جی8 و 
نخستین زنی اســت که به عنوان 
رئیس صنــدوق بین المللــی پول 
انتخاب شــده اســت. کریســتین 
الگارد در ســال 2011 در رده نهم 
فهرست قدرتمندترین زنان جهان 

نشریه فوربس قرار گرفت.
•

ترزا می
دوران  در  را  بریتانیــا  رهبــری  او 
دشــوار جدایــی در اختیــار گرفت 
تا به عنوان یکــی از قدرتمندترین 
زنان جهان از سوی مجله فوربس 

شناخته شود.  
»تــرزا مــی« ٦2 ســاله دومیــن 
نخســت وزیر زن بریتانیــا پــس از 
مــارگارت تاچر اســت. تــرزا می را 
فردی سرسخت، محکم و غیرقابل 

انعطاف می خوانند. 
اینگونــه  خــودش  بــاره  در  وی 
می گوید: »من سیاســتمدار اهل 
خودنمایــی نیســتم، دائــم از یک 
استودیو خبری به استودیوی دیگر 
نمــی روم، ســر ناهار بــا همکارانم 
غیبت بقیــه را نمی کنم اما کارم را 

بلدم«.
•

رئیس جمهوری تایوان
اینــگ-ون«   »تســای 
اســتاد  و  وکیــل  سیاســت مدار، 
دانشگاه اهل تایوان است. وی در 
تاریــخ 26 ماه می 2016 به عنوان 
زن  رئیس جمهــوری  نخســتین 
تایوان انتخاب شد. وی از اعضای 

حزب پیشروی دموکرات است. 
تســای اینــگ-ون در ســخنرانی 
انتخــاب  در  خــود  پیــروزی 
ریاســت جمهوری وعــده داد که از 
مناســبات موجــود بین تایــوان و 
چین پاســداری کند. او تأکید کرد 
که پکن نیز باید نظام دموکراسی در 

تایوان را محترم بشمارد.
•

میشل باشله
سوسیالیســت،  سیاســتمدار 
رئیس جمهوری چپ گرای ســابق 
شــیلی تا ســال 201٤ بــود. او به  
عنوان نخســتین رئیس جمهوری 
زن شــیلی و دومیــن زنــی بود که 
در یک کشــور آمریــکای التین به 
قدرت می رسید. باشــله در دوران 
دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه 
در سال های 1973 تا 1990 مورد 

شکنجه قرار گرفت.
•

فدریکا موگرینی
فلســفه سیاســی خوانده اســت و 
اکنون سمت مسئول عالی اتحادیه 
اروپا در سیاست خارجی را برعهده 
دارد. وزیر امور خارجه سابق ایتالیا 
در مذاکرات پرونده هسته ای ایران 
و گــروه 1+٥ توانســت عملکــرد 
قابــل توجهی را از خــود به عنوان 
هماهنگ کننده گروه 1+٥ ایفا کند 
تا در کنار ایران، آمریکا، فرانســه، 
انگلیــس، آلمان، چین و روســیه 

برجام را امضا کند.
•

شیخ حسینه، خنست وزیر 
بنگالدش

سیاســتمدار  حســینه«  »شــیخ 
بنگالدشی و نخست وزیر کنونی این 
کشور است. وی فرزند بنیان گذار 
کشور بنگالدش است. حسینه از 
ســال 2009 تاکنون در این سمت 

حضور دارد.
•

آنگ سان سوچی
ســوچی در ســال های گذشــته به 
دلیــل حصرخانگــی اش بــر ســر 
زبان ها بود و به همین خاطر جایزه 
صلــح نوبــل را دریافت کــرد. این 
روزها اما ســوچی که سمت رهبر 
میانمار را یدک می کشد، به دلیل 
کشتار و تبعیض های خشونت بار 
قومیتی علیه اقلیت روهینگایی در 
این کشور و سکوتی که در برابر این 
ماجراها داشــت، از ســوی جامعه 
بین المللی به شدت مورد انتقاد و 

فشار قرار دارد.
•

خنست وزیر نیوزلند
نخســت وزیر جــوان نیوزیلنــد در 
میان تاثیرگذارترین و قدرتمندترین 
زنان جهــان قــرار دارد. وی که به 
تازگــی با اعــالم خبر بــارداری اش 
مــورد توجه رســانه ها قــرار گرفته 
بــود، از اکتبر گذشــته تاکنون در 
سمت نخست وزیری نیوزلند قرار 
دارد.  »جاســیندا اردرن« جــوان 

ترین نخست وزیر نیوزیلند است.
•

رئیس جمهوری کرواسی
»کولیندا گیتاروویچ« سیاست مدار 
و دیپلمــات اهل کرواســی اســت 
که از فوریه ســال 2015 به سمت 
ریاست جمهوری کرواسی انتخاب 
شــد. او اولیــن زن و جوان تریــن 
کســی اســت کــه پــس از اولیــن 
انتخابات چندحزبی به این مقام در 

کراوسی دست پیدا می کند.
•

نیکی هیلی
نماینده سابق مجلس نمایندگان 
آمریــکا و فرمانــدار ســابق ایالــت 
کارولینــای جنوبی کــه اکنون در 
سمت نمایندگی آمریکا در سازمان 
ملل متحد حضــور دارد. وی پس 

از ریاست جمهوری ترامپ به این 
ســمت انتخاب شد و نقش زیادی 
در اجــرای سیاســت های دولــت 
جدید آمریکا در شورای امنیت ایفا 

می کند.
•

هیالری کلینتون
کمتر کســی اســت که  »هیالری 
کلینتون« را نشناســد، کسی که 
توانســت به مقام نامزدی ریاست 
در  دموکــرات  حــزب  جمهــوری 
انتخابات سال 201٦ آمریکا برسد 
و با رقیب جمهوری خواهش رقابت 
کند، جایگاهی که تاکنون یک زن 
در آمریکا نتوانسته بود به ان دست 
پیدا کند و عنــوان نامزدی یکی از 
دو حزب اصلی در این کشــور را در 
اختیــار بگیرد. کلینتــون که یکی 
از افراد موثــر در حمایت از حقوق 
زنــان در آمریــکا به شــمار می آید 
کارنامه بلندباالیی از پســت های 
عالی سیاســی در آمریکا از حضور 
در ســمت وزیــر خارجــه امریکا تا 
و  دارد  اختیــار  در  را  فرمانــداری 
بــه عنــوان یکــی از قدرتمندترین 
و تاثیرگذاراتریــن زنــان در جهان 

شناخته می شود.
•

رئیس جمهوری استونی

رئیــس  کالیوالیــد«  »کرســتی 
جمهوری اســتونی اســت کــه در 
ســال 201٦ بــرای یــک دوره پنج 
ســاله به این ســمت انتخاب شد. 
ریاست جمهوری در استونی مقامی 

تشریفاتی است.
•

رئیس جمهوری لیتوانی
گریباوســکایته«  »دالیــا 
رئیس جمهوری لیتوانی اســت که 
از ســال 2009 میــالدی تاکنــون 
در ایــن ســمت حضــور دارد، وی 
تاکنون دو دوره پنج ساله به سمت 
انتخاب  لیتوانی  ریاست جمهوری 

شده است.
•

خنست وزیر نروژ
»ارنا سولبرگ« رهبر محافظه کار 
و نخســت وزیر نروژ اســت. وی از 
ســال 2013 در این سمت حضور 
دارد و دومیــن زنــی اســت که در 
نروژ بــه این مقام دســت پیدا می 
کند. ســولبرگ از حامیان تشدید 
سیاســت های مهاجرتی است و از 
جمله سیاستمداران با نفوذ در این 

کشور به شمار می رود.
•

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

PAIVAND
Line

PAIVAND
Line

PAIVAND
Line
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اقتصاد... 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
-------------------------

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 ۱۶ تا ۳5 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

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( 
)

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا 
كافه رستوران در بهترين نقطه Newport Beach كاليفرنيا 

Hoag Hospital   Newport Beach  داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان
با درآمد خوب بفروش مى رسد. 

در ضمن  با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى E2 اقدام كنيد.  تلفن متاس:
949-344-5897

شاغالن بیکار می شوند، بیکاران دستفروش

زهرا نژاد بهرام عضو شــورای شهر 
تهران گفته اســت که شــهرداری 
تهران ساعت فعالیت دستفروشان 
در برخــی از مناطــق را محــدود 
خواهــد کرد تــا خواســته بازاریان 
معتــرض بــه دستفروشــان هــم 
برآورده شــود. شمار دستفروشان 
همزمان با از دست رفتن مشاغل 

موجود افزایش یافته است.
فعالیــت  تهــران  شــهرداری 
دستفروشــان در برخی مناطق را 

ممنوع و یا محدود کرده است.
نرخ بیکاری رسمی در ایران 11.9 
درصــد و جمعیــت بیــکاران ســه 
میلیون و 226 هزار تن اعالم شده 
است. نتایج یک بررسی بیانگر آن 
اســت که بیش از نیمی از بیکاران 

پیشتر شاغل بوده اند.
عالءالدین زوجی پژوهشگر مسائل 
اقتصــادی ایران به خبرگزاری مهر 
گفته است: 54.3 درصد از جمعیت 

بیکاران قبال شاغل بوده اند.
اوجی گفته اســت که حــدود 800 
هــزار تن از شــاغالن بنــا به یکی 
از دالیــل »تعدیــل«، »تعطیلــی 
کارگاه«، »فصلی بودن مشاغل« و 
یا »قرارداد موقت« بیکار شده اند.

به گفته او 361 هزار تن از جمعیت 
بیکاران ســال گذشــته بــه دلیل 
»تعطیلی واحدهــای تولیدی و یا 
تعدیل نیروی انسانی« شغل خود 

را از دست داده اند.
زوجی شمار افرادی که سال 1394 
به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی 

و یا تعدیل نیرو بیکار شــده اند، را 
حدود 274 هزار تن اعالم کرد.

شمار بیکاران قبال شاغل در سال 
گذشته یک میلیون و 740 هزار تن 

اعالم شده است.
بــه گفته زوجــی 446 هــزار تن از 
بیکارانی که پیشتر شاغل بوده اند، 
به دلیل موقتی بودن قرارداد شغل 

خود را از دست داده اند.
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 

جمهوری اسالمی گفته است: 
9۰ درصد کارگران با قرارداد موقت 

اشتغال دارند.
مرکز آمار جمعیت شاغالن در پایان 
9 ماه نخست امسال را 23 میلیون 

و 331 هزار نفر اعالم کرده است.
کاهش مشاغل »رسمی«، افزایش 

مشاغل »کاذب«
افزایــش جمعیــت  بــا  همزمــان 
بیکارانی که سابقه اشتغال دارند، 
شــمار شــاغالن آنچه که مشاغل 
یــا غیررســمی خوانــده  و  کاذب 

می شود، افزایش یافته است.
مدیرعامــل  چیــذری  ابوالقاســم 
شرکت شهربان شــهرداری تهران 
آبان امسال از افزایش 50 درصدی 
دستفروشــان تهران طی دو سال 

گذشته خبر داد.
احمــد بیگدلــی عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
17 بهمــن »بیکاری و مشــکالت 
اقتصــادی« را علــت روی آوردن 
80درصــد افــراد به دستفروشــی 

دانست.

او بدون بیان جزئیات بیشتر 
گفت: 

برخــی از دست فروشــان به 
دلیل بیکاری و از سر اجبار 
بــه ایــن شــغل کاذب روی 

آورده اند.
بیگدلــی بخش دیگــری از 
دستفروشــان را کارمندانی 
دلیــل  »بــه  کــه  دانســت 
اقتصــادی  مشــکالت 
دست فروشــی را بــه عنوان 
انتخــاب  دوم  شــغل 

کرده اند«.
تــا به حــال آمــار دقیقی از شــمار 
دستفروشان اعالم نشده اما منابع 
غیردولتی از شاغالن دستفروشی 
را بیــش از 2 میلیــون تــن برآورد 

کرده اند.
برپایه نتایج یک بررسی میدانی که 
دو ســال پیش منتشر شد، حدود 
58 درصــد دستفروشــان تهــران 
پیش از دستفروشی در حوزه تولید 

اشتغال داشتند.
43.1 درصد دستفروشانی که قبال 
در جای دیگری شــاغل بودند، بر 
اثر سیاســت های تعدیــل از محل 
کار قبلی خود اخراج شــده اند. 36 
درصــد این گزوه به عنــوان کارگر 
ماهــر در بخــش تولیــد اشــتغال 
داشتند و 21 درصد نیز کارگر ساده 

بودند.
دستفروشــی  چشــمگیر  رشــد 
طی ســال های گذشــته خشونت 
نهادهای دولتی علیه دستفروشان 
را افزایــش داده اســت. در حالیکه 
دولتــی  مقام هــای  از  برخــی 
را  دستفروشــان  ســاماندهی 
شــهرداری ها  می دهنــد،  وعــده 
محدودیت های بیشــتری را برای 
مقابلــه بــا دستفروشــی اعمــال 

می کنند.
دستفروشــی در برخی از شــهرها 
بــا دســتور شــهرداری ممنــوع و 
در برخــی دیگر از شــهرها تنها به 
مکان هــای تعیین شــده محدود 

شده است.
•

ایران و پاکستان درمیان 5 کشور دارنده بدترین گذرنامه جهان
 Henley Passport وبســایت 
Index فهرست رده بندی بدترین 
و بهتریــن گذرنامه های جهان  را 
اخیرا منتشــر کرد که نام پاکستان 
در میــان بدترین روادید دنیا برای 

گردشگران دیده می شود .
رتبه پاکستان از میان 105 کشور 
دارنــدگان  و  بــوده   102 جهــان 
گذرنامه پاکستانی تنها می توانند 
به 30 کشــور جهان بــدون روادید 

سفر کنند.
بدترین گذرنامــه های دنیا از نظر 
سفر بدون روادید افغانستان است 
که شهروندان این کشور تنها قادر 
به ســفر به 24 کشور جهان بدون 

اخذ روادید هستند .
کشورهای عراق و سوریه نیز پس 

از افغانستان در جایگاه پایین تر 
از پاکستان قرار دارند.

بر اســاس این رده بنــدی، دو 
کشــور ســنگاپور و ژاپن دارای 
بهترین دارندگان پاسپورت دنیا 
شناخته شده اند و شهروندان 
این دو کشــور آسیایی مجازند 
بدون اخذ روادید به 180 کشور 

دنیا سفر کنند .
کشــور آلمــان که پیــش از این در 
جایگاه نخســت دنیا قرار داشت با 
کســب 179 امتیاز در جایگاه دوم 

قرار گرفت .
این رده بندی ، بر اساس دارندگان 
گذرنامه های کشــورهای دنیا که 
می توانند بدون اخذ رواید به دیگر 
کشــورهای دنیا سفر کنند تنظیم 

شده است.
کــره جنوبی بــه همراه 
اروپایــی  کشــورهای 
دانمارک فنالند فرانســه 
ایتالیا اسپانیا و سوئد در 
جایگاه ســوم قرار گرفت 
و دارندگان این کشورها 
قــادر به ســفر بــه 178 

کشور جهان هستند .
اســیایی،  کشــورهای  میــان  در 
مالــزی با کســب 169 امتیــاز در 
جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفت و بر 
اساس این رده بندی آمریکا و کانادا 
در جایگاه پنجــم و امارات متحده 
عربــی در جایــگاه 27 جای گرفته 

اند.   )خبرگزاری آریا (

رتبه
کانادا:

5 
ایران: 

95
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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

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

Courtier Immobilier Agréé

(514) 571-6592

اقتصاد...

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)

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا 
كافه رستوران در بهترين نقطه Newport Beach كاليفرنيا 

Hoag Hospital   Newport Beach  داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان
با درآمد خوب بفروش مى رسد. 

در ضمن  با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى E2 اقدام كنيد.  تلفن متاس:
949-344-5897

سیاست های بانک مرکزی ایران و فرار سرمایه
احمد علوی

21/اسفند- بر پایه شرایط جدید 
خریــداران  بــازار،  در  ارز  فــروش 
ارز بایــد بــه هنگام خریــد مدارکی 
همچــون اصــل گذرنامــه و کارت 
ملی، اصــل عوارض خــروج اصل 
بلیت و روادید خود را همراه داشته 
باشــند. بنا به شرایط جدید، برای 
کشــورهایی که مســافرت به آنها 
نیازی به ویزا ندارد به هر نفر 500 

دالر و کشــورهای بــا ویزا هزار 
دالر ارز فروخته می شود.

در ماه هــای اخیر بانک مرکزی 
کوشــش کــرده تــا معامالت 

بازار ارز را به صورت های گوناگون 
مختــل کند. هــدف بانک مرکزی 
از ایــن اقدامــات کاهــش تقاضــا 
بــرای ارز و در نتیجه تعادل کوتاه 
مــدت بــازار ارز اســت تــا بــه این 
وســیله بتواند، از نوسان و افزایش 
قیمت ارز جلوگیری کند. همزمان 
بانک مرکزی تــالش می کند که با 
بکارگیــری نیــروی انتظامی مانع 
خرید و فروش و سوداگری در بازار 
ارز شــود و این نوعی پنهان کردن 
بحران بازار ارز است. چرا که بانک 
مرکــزی و دولت در تعــادل پایدار 
بــازار ارز موفق نبودنــد و با اجرای 
سیاست های جدید تالش می کند 
کــه تعادل کوتاه مــدت و هر چند 
ناپایداری را در بازار ارز ایجاد کند و 
مانع کاهش اعتبار بانک مرکزی و 

مجموعه حاکمیت شود.
نکته پنهانی نیست که نرخ تورم در 
ایران، متغیر اساسی کاهش ارزش 
ریال در مقابل ارزهای بین المللی 

است. 
نــرخ تورم نیز به نوبــه خود از نرخ 
کســر بودجــه دولــت، کارآمــدی 
از  دیگــر  برخــی  و  اقتصــادی 
متغیرهــای کالن اقتصادی تاثیر 
می پذیرد. کسر بودجه و ناکارآمدی 
اقتصــادی، امری طبیعــی در یک 

چارچوب یک اقتصاد رانتی است.
چرا تقاضا برای ارز در ماهای 
اخیر به شدت باال رفته است؟

بخشــی از افزایــش تقاضــا عادی 
و معمولــی اســت و بخشــی هــم 
ســوداگرانه است و بوسیله دالالن 

انجــام می شــود. زمینــه داللی در 
بــازار ارز چند نرخی بودن این بازار 
و اعمال نرخ های تبعیضی در این 
بازار اســت. در صورتــی که دولت 
زمینه تک نرخی شــدن و شناوری 
نرخ ارز را فراهم کند، سوداگری در 
این بازار به شــدت محدود شده و 
دلیلی برای هجوم دالالن و سرمایه 
سرگردان به این بازار وجود نخواهد 

داشت.

افزون بر عواملی که از آن یاد شد، 
دو دلیــل دیگــر هــم در افزایــش 
تقاضای ارز موثربوده اســت. یکی 
کاهــش نرخ بهــره ســپرده ها که 
موجب شــده تا ســپرده های راکد 
به نقدینگی سرگردان تبدیل شود 
و بــه بازار ارز و مســکن بیاید. چه 
بــا کاهش بهــره و کاهــش اعتبار 
نظــام بانکــی ایران برخــی ترجیح 
می دهند ســرمایه خود را به شکل 

دالر درآورند.
همچنیــن بــه گــزارش برخــی از 
خبرگزارهای اقتصادی بین المللی 
در چند مــاه اخیر فرار ســرمایه از 

ایران شدت یافته است. 
به عنوان مثال بنا به گزارش سایت 
خبــری اقتصــادی )Tranio( به 
دنبــال اعتراضات ضــد دولتی در 
ایــران که در دی ماه رخ داد، کوچ 
سرمایه از ایران شدت گرفته است. 
مقصد این ســرمایه به گزارش این 
منبع خبری بازار مسکن و ملک در 
کشورهای بریتانیا، کانادا و ترکیه 

مقصد این سرمایه است.
بازار ارز بازار بســیار حساسی است 
و از متغیرهای سیاسی و اقتصادی 
هر کشور تاثیر می پذیرد. با توجه به 
اینکه متغیرهــای اقتصادی کالن 
کشــور، در ماه های اخیر دگرگونی 
اساســی و شــگرفی نداشته است، 
قاعدتــا دالیــل سیاســی -یعنــی 
تنش های داخلی و خارجی- باید 
نوسان شــدید بازار ارز در ماه های 

اخیر را توضیح دهد. 
مهم تریــن دلیــل در این خصوص 

ناآرامی هــا و تنــش داخلی دی ماه 
سال جاری است که ثبات سیاسی 
کشــور را زیر سوال برده است. اما 
در کنار این تنش داخلی، تشــدید 
بگومگو میان سران حکومت ایران 
و همچنین کاخ سفید هم، آرامش 
پسا-برجام را به هم زده و برخی از 
نتایج مثبت آنرا از بین برده است. 
ترکیب تنش داخلــی و خارجی دو 
دلیلی است که فرار سرمایه از ایران 

را توضیح می دهد.
سیاست های کوتاه مدت بانک 
مرکزی نمی تواند مشکالت بلند 

مدت را حل کند.
اقدامات بانک مرکزی در خصوص 
محدودیت عرضه ارز و کنترل بازار 
بوســیله نیروی انتظامی سرکوب 
و  اســت  ارز  بــازار  مــدت  کوتــاه 
جلوگیری از بی اعتبار شــدن ریال 
و دولت اســت که هدفی سیاســی 
است. اجرای چنین سیاست هایی 
البته هزینه هــای کالن اقتصادی 
را در پــی خواهــد داشــت اما این 
بــه معنای تعــادل پایدار بــازار ارز 
بر اســاس بهبودهــای متغیرهای 
بنیــادی کالن ماننــد کاهش نرخ 
تورم نسبت به میانگین بین المللی 
یــا افزایــش ورودی ارز یــا کاهش 
واقعــی تقاضــا بــرای آن نیســت. 
بنابراین بازار ارز دیر یاز زود مجددا 
ملتهــب خواهد شــد. کمــا اینکه 
تجربه گذشــته هم همین را تایید 

می کند.
تعــادل بلنــد مــدت و پایــدار بازار 
ارز ایــران مشــروط بــه اصالحات 
ســاختاری اقتصادی اســت که از 
دایره مدیریت دولت خارج است و 
از جنس مدیریتی نیست و سیاسی 
است؛ برای مثال تنش بین المللی 
و داخلــی ایــران باید کاهــش پیدا 
کرده و یا اقتصــاد ایران به اقتصاد 
بین المللی گشــایش پیــدا کند و 
بودجــه دولــت رانت زدائی شــود. 
چنین تصمیماتی مستلزم دگرگونی 
ســاختار اقتصــاد ایــران و نقش و 
اقتدار ولی فقیه و نهادهای وابسته 
بــه آن اعــم از نظامی یــا مذهبی 

است.
•

مقصد فرار سرمایه بازار مسکن 
کانادا،بریتانیا و ترکیه است. 



16 ۱6PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018 نوروز          پـیروز سال 25 شماره   1362 24  اسفند 1396 

دیگر موثر و کارآمد نباشد- پیش از 
آنکه به شما پشت کرده و به دنبال 
طعمه دیگری برای خود بگردند- 
تمــام کارهایی را که پیــش از این 
انجام می دادند با شــدت بیشتری 
تکرار می کنند. این شدت کارهای 
آنهــا را عالمت توقف ندانید. آن را 
نشــانه ای در نظر بگیرید مبنی بر 
اینکه کاری که شما انجام می دهید 
به آنها این درس را می دهد که رفتار 
قدیمی آنها دیگر تاثیرگذار نخواهد 
بود. به کار خــود ادامه دهید و به 
آنها زمان بدهید تا متقاعد شــوند 
که شما برای سرکوب کردن و خفه 
کــردن آنها بر انجــام این تصمیم 

پافشاری نمی کنید.
•

4: حد و مرزهای خود را 
مشخص کنید

شــما نمی توانید همه را راضی نگه 
دارید اما افراد ســمی شــما را وادار 

می کنند تا باور داشــته باشــید که 
می توانیــد همــه را از خــود راضی 
نگه دارید. باین ترتیب شما سخت 
تر تــالش می کنیــد و بیشــتر کار 
می کنید و بیشتر سازش می کنید. 
این کار واقعا خســته کننده است. 
افراد ســمی پیــش از آنکــه بدانید 
حد و مرزی داشــته اید، تمام حد 
و مرزهــای شــما را پــاره و دفــن 

می کنند.
وقتی دقیقا بدانید که چه چیزی را 
تحمل خواهید کــرد و چه چیزی 
را تحمــل نخواهید کرد- و چرا- 
می توانید پیش از اینکه دیر شــود 
تصمیم بگیرید کــه می خواهید به 
یک نفر اجــازه بدهید تا چه اندازه 
به مرزها و حریم های شــما دست 

درازی یا تجاوز کند. 
آمــاده باشــید تا به صــدای درونی 
خود گوش دهید- همان صدایی 
کــه وقتی اوضاع روبراه نیســت به 

شما هشــدار می دهد. این صدای 
درونــی پرقدرت و به ندرت پیغامی 
نادرست است) و معموال همیشه 
دقیق و درســت است(. قضاوت یا 
نگرش دیگری هیچ اهمیتی ندارد.
آنچه که مهم اســت این اســت که 
ایــن موضوع برای شــما درســت 
اســت یا نادرســت. اجازه دهید تا 
این ندای درونی پاسخ شما و اینکه 
چه کســی را وارد و چه کســی را از 
حریم خود خــارج کنید را برایتان 

روشن کند.
•

5. شما مجبور نیستید که در 
متام بحران ها به آنها کمک 

کنید
افــراد ســمی در خلق و ســاختن 
بحران هــا مهــارت بســیار زیادی 
دارنــد و بــه همیــن دلیــل اغلب 

۱۶ روش موثر و عملی برای تعامل 
با افراد »سمـی«!

برخــورد بــا افراد ســمی همیشــه 
موضوع بسیار مهمی در مراودات 
روزمره ما است. زیرا حتی اگر یک 
عالمــت خطر بزرگ روی پوســت 
افراد ســمی وجود داشته باشد باز 
هم دوری کردن و قطع رابطه با آنها 
کار سختی خواهد بود. ما همیشه 
می توانیم انتخاب کنیم که به چه 
کســی اجازه بدهیم بــه ما نزدیک 
شــود اما همیشه هم حذف کردن 
افــراد ســمی از دیگــر بخش های 
زندگی ما کار ساده ای نیست. شاید 
این افراد همکار، والدین، خانواده 
همسر، پدر یا مادر همسر یا یکی از 

اعضای خانواده شما باشند.

برخورد با افراد مسی
مــا در زندگــی خــود بــا گروه های 
متعــددی در تعامــل هســتیم و 
باید مســیر زندگی خــود را همراه 
با اعضای این گروه ها پشــت ســر 
بگذاریم؛ مگر اینکــه بخواهیم در 
این مسیر به تنهایی گام برداریم- 
تنهــا کار کنیم، تنها زندگی کنیم، 
و تنهــا بمانیم )کــه اگرچه برخی 
اوقات وسوسه انگیز است اما بهای 

خودش را هم دربردارد(.
در هــر مبحــث و موضوعــی کــه 
مرتبط با افراد ســمی و برخورد با 
افراد سمی اســت باید این نکته را 
درک کنیــد که ما نمی توانیم هیچ 
فردی را تغییر دهیم پس بهتر است 
که هرگز برای چنین کاری تالش 
نکنیم. انرژی خــود را برای انجام 
کار ساده تری مثل صلح جهانی یا 
سفر به کره ای دیگر ذخیره کنید. 
قسمت سخت این ماجرا اینجاست 
که وقتی شــما کاری را به شــکلی 
متفاوت انجام می دهید، اوضاع به 
شما کمک نمی کند بلکه برای شما 
تغییر می کند. اگر تنها هســتید و 
شــکل تعامل خود با افراد را تغییر 
نمی دهیــد، تاثیــر آنها روی شــما 

تغییر خواهد کرد.
قدرت شخصی به معنای انجام هر 
کاری با نیروی باور و ایمان شما و 
انجــام هیچ کاری مطابق با فکر و 

خواست دیگران است.
برخــورد با افراد ســمی و بودن در 
کنار آنان یعنی برای تعیین قوانین 
خودتــان دیگــران را در کنار خود 
در نظر بگیرید ســپس بپذیرید که 
شــما نیازی ندارید تا برای ادعای 
قدرتتــان دیگران به قوانین شــما 

احترام بگذارند.
در ادامه روش هایی عملی و موثر 
برای برخورد با افراد سمی را با هم 

می خوانیم.
•

۱. از محرک ها و انگیزه های 
خودتان برای شروع حرکت و 

برانگیختگی خود استفاده کنید
برخــی اوقات افراد ســمی شــما را 
مثل یک طعمه گرفتار می کنند- 
شــما می دانید که به کسی بدهکار 
نیســتید اما ایــن را هــم می دانید 
که اگر دلخــواه آنها رفتار نکنید با 
عواقب دیگری روبه رو خواهید شد. 
راز این معما این است که از موضع 
قــدرت انتخــاب کنیــد و تصمیم 
بگیریــد نــه از موضعی کــه گویی 

تحت کنترل قرار گرفته اید. 
همانطور که آنها از شــما خواسته 
هایــی دارند، شــما هم همیشــه 
درخواست هایی از آنها دارید )حتی 

اگر این درخواست دوری کردن از 
مسمومیت های بیشتر آنها باشد(.

انتخاب کنید که شما کاری را انجام 
می دهید که برای کنترل کردن آنها 
و رفتارشان باید انجام بدهید- نه 
به این دلیل که شما قربانی رفتار و 
برخورد آنها هستید. قدرت فردی 
به این معناســت که هر کاری را با 
نیروی باور و ایمان خودتان انجام 
دهید و هیچ کاری را مطابق با فکر 

و خواست دیگران انجام ندهید.
•

2: بفهمید که چرا آنها چیزی را 
در شما اینگونه می بینند

افــراد ســمی همیشــه آن چیزی 
کــه  می بیننــد  دیگــران  در  را 
نمی خواهنــد آن را در مــورد خود 
بپذیرنــد. شــما می توانید مهربان 
تریــن، بخشــنده ترین و ســخت 
کوش تریــن آدم روی ایــن ســیاره 
باشــید درحالیکه افراد ســمی هر 
کاری می کننــد تا شــما را متقاعد 
کنند که شما دروغگو، بی انصاف، 
زشت یا تنبل هستید. همه چیز را 
همانگونه که هست ببینید. شما 
حقیقــت را می دانید حتی اگر آنها 

هرگز متوجه حقیقت نباشند.
•

3. افراد مسی پیش از آنکه 
شما را ترک کنند، بدترین 

حالت خود را نشان می دهند
بیایید به ایــن موضوع از این زاویه 
نگاه کنیم. فردی را در نظر بگیرید 
که به شما کج خلقی و اوقات تلخی 
می کنــد. وقتــی شــما در برابــر او 
قوی می ایستید و به او اجازه نفوذ 
نمی دهیــد، او بــرای مدتی تالش 
خــود را بیشــتر می کند و شــدت 

رفتارش را افزایش می دهد. 
چنیــن حالتــی در همه مــا وجود 
دارد- وقتــی در حال انجام کاری 
هستیم و ناگهان متوقف می شود، 
قبل از آنکه دست از آن کار برداریم 
و آن را رهــا کنیــم تــالش خود را 
بیشتر می کنیم. افراد سمی هم از 

این قاعده مستثنا نیستند.
اگــر آنهــا راهــی را بــرای کنترل و 
اعمــال نفوذ در شــما پیــدا کرده 
}<< ادامه در صفحه: 20{باشــند و پس از مدتــی این روش 

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.

 ... مدیریت زندگی 

یک تحقیق: 
پدران مجرد 
عمر کوتاهی 

دارند!
یــک تحقیق نشــان می دهد 
پدرانی که مجرد هستند عمر 

کوتاهی خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، 
تحقیق محققان دانشگاه تورنتو 
در کانــادا نشــان می دهد که 
شانس مرگ برای پدران مجرد 
بیش از مادران تنها و یا زوج ها 
است. نتایج این تحقیق در مجله 
معتبر علمی و پزشکی »لنِست« 

نیز منتشر شده است.
کشــورهای  به  تحقیــق  این 
توســعه یافته در مورد افزایش 
تعداد پــدران و مادران مجرد و 
خطر مرگ زودرس آنها هشدار 

داده است.

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

ل یکدیگریم! ـّ در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛  ما مکم
مبتکر و صبور باشیم  و  سخاومتند!   بکوشیم  کامیونیتی را بــر بکشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY
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سالمت... 

در یک هشدار جدید درباره چاقی، 
مســئوالن ســالمت عمومــی در 
بریتانیا انواع پیتزا، غذاهای آماده، 
گوشت های فراوری شده را هدف 
قرار داده و خواهان کوچک شــدن 

اندازه هر پرس این غذاها شدند.
ایــن مقامات همچنیــن از صنایع 
غذایی خواستند که در محصوالت 
خود از مواد سالم تر استفاده کنند 
و افراد جامعه را به خوردن غذاهای 

کم کالری تر تشویق کنند.
این بخشی از برنامه ایست که هدف 
آن کاهــش 20 درصــدی مصرف 
کالــری تــا ســال 2024 میالدی 

است.
طرح کاهش مصرف شکر از سال 
گذشته در بریتانیا به اجرا گذاشته 
شده است و 9 گروه غذایی مختلف 
را هدف قرار داده است. مالیات بر 
نوشــیدنی های شــیرین هــم قرار 
است از ماه آینده در بریتانیا به اجرا 

گذاشته شود.
همه این کارها نشــان می دهد که 
مسئوالن ســالمت قصد دارند به 
طور مســتقیم وارد عمل شــوند و 
بــر مصرف خوراکی هایی که نیمی 
از کالری های مصرفــی کودکان را 

تشکیل می دهد، نظارت کنند.
اما "دانکن ســلبی"، مدیر اجرایی 
سازمان سالمت عمومی انگلستان 
)PHE(، می گوید که این اقدامات 
همچنین قصد تاثیر گذاشــتن بر 
رژیم غذایی بزرگساالن را هم دارد.

کــه  اســت  "الزم  می گویــد:  او 
بریتانیایی ها رژیم بگیرند. کودکان 
و بزرگساالن به طور معمول بیش 
از حد کالری مصرف می کنند و به 
همین دلیل است که خیلی از آنها 

دچار چاقی مفرط هستند."

مواد غذایی پرطرفداری که 
باید کنترل شود:

به همه تولیدکنندگان مواد غذایی، 
و  سوپرمارکت ها،رســتوران ها 
فســت فودها گفته شده که میزان 
کالــری غذاهــای زیــر را کاهــش 

دهند:
• انواع بیسکویت های طعم دار و 

کراکرها
• نان های خــاص مانند چاباتا با 

زیتون
• انواع سس  و چاشنی 

• انواع چیپس
• محصــوالت تهیه شــده از تخم 

مرغ
• محصوالت تهیه شــده از سیب 

زمینی
• محصوالت تهیه شده از گوشت 
مانند انواع پای، پیراشکی گوشتی، 
سوسیس و کالباس و انواع همبرگر

انواع ماکارانی، برنج و رشته
• غذاهای آماده مصرف و فســت 

فود
• انواع مزه ها مانند هوموس

• ساندویچ های آماده
• انواع سوپ

سازمان سالمت عمومی انگلستان 
می گوید کــه اگر توصیه آنها درباره 
کم کردن کالــری این محصوالت 
اجرا نشود از دولت می خواهد که از 

طریق قانونی اقدام کند.
این ســازمان اعالم کرده است که 
اجــرای ایــن طــرح و محصوالتی 
کــه مردم می خرند را بــه دقت زیر 
نظــر دارد و آمــاده اســت کــه نام 
شــرکت هایی کــه میــزان کالــری 
محصوالت خود را کاهش ندادند، 

اعالم کنند.
•

برنامه صبحانه، ناهار و شام
بــه نظــر می رســد کــه رعایت یک 
برنامــه غذایی ســختگیرانه برای 
افرادی که بیشــتر اوقــات خارج از 

خانه غذا می خورند، سخت باشد.
یــک چهــارم غذاهــای مصرفی از 
ســاندویچ  و  کافه ها،رســتوران ها 
فروشــی هاســت. ایــن ســازمان 
همچنین کارزاری بــه راه انداخته 
که بزرگســاالن را تشویق می کند 
که برای صبحانه فقط 400 کالری 
و ناهار و شــام هــر کدام فقط 600 

کالری مصرف کنند.
سازمان سالمت عمومی انگلستان 
می گویــد کــه اغذیه فروشــی هایی 
مانند مک دونالد، ساب وی و گرگز 
آماده هستند که غذاهایی متناسب 
با این میزان کالری تولید و عرضه 

کنند.
در حال حاضر بزرگســاالن به طور 
متوسط 200 تا 300 کالری بیش 

از حد مجاز مصرف میکنند.
دکتر آلیســون تداســتون، رئیس 
بخــش تغذیه ســازمان ســالمت 
عمومــی انگلســتان، می گوید که 
الگوی تغذیــه 400- 600-600 
می توانــد راهنمــای خوبی باشــد 
کــه افــراد بتوانند برای هــر وعده 
غذای خود "مواد غذایی سالمتری 

انتخاب کنند"
او می گوید: "برای دستیابی به این 
میــزان کالری، حجــم غذاها باید 

عوض شود."

"قــرار دادن چنــد مــورد غــذای 
ســالم در پاییــن فهرســت غذای 
رستوران ها نمی تواند چاقی مفرط 
را که یک مشــکل ملــی حل کند. 
مــا احتیاج داریــم محصوالتی که 
روزمــره اســتفاده می شــود مرتب 

عوض شود."
•

هر شخص چه مقدار کالری در 
روز باید مصرف کند؟

توصیه شــده اســت که زنان نباید 
بیشــتر از 2 هــزار کالــری در روز 
مصرف کنند، اما مردان می توانند 
تا 2500 کالری در روز هم استفاده 

کنند.
میزان کالــری الزم بــرای بچه ها 
متفاوت است و به سن آنها بستگی 

دارد.
مثــال یک بچــه چهار ســاله نباید 
بیشــتر از 1300 کالــری مصــرف 
کند اما پســرهای 18 و 19 ســاله 
می توانند تا حدود سه هزار کالری 

خوراکی بخورند.
کودکانــی که اضافــه وزن و چاقی 
مفرط دارند معمــوال 500 کالری 
بیشــتر از حد تعیین شــده کالری 

مصرف می کنند.
کمپین مبــارزه با چاقــی مفرط و 
کم کــردن کالری غذاها بوســیله 

کارشناسان حمایت می شود.
پروفســور راســل وینــر، از کالــج 
و  کــودکان  ســالمت  ســلطنتی 
نوجوانــان میگویــد که ایــن "یک 

اقدام مهم و ضروری" است.
او می گویــد که در طول 40 ســال 
گذشــته به طور مســتمر شــاهد 
بزرگ شدن ســایز انواع پیتزاها و 

همبرگرها هستیم.
به گفته پروفسور وینر، در دسترس 
اینکــه  و  "فســت فودها"  بــودن 
کــودکان و نوجوانــان بــا پــول تو 
جیبی خــود می توانند بــه راحتی 
اینجور غذاها را بخرند و همچنین 
تبلیغــات غذاها و نوشــیدنی های 
ناسالم مشکل را بیشتر کرده است.

ایان رایت، رئیس فدراســیون غذا 
و نوشــیدنی )FDF( می گویــد که 
برخوردها با این کارزار بسیار مثبت 
بوده و تولید کنندگان مواد غذایی 

از این کارزار کامال حمایت کردند.
غــذا  "فدراســیون  می گویــد:  او 
و نوشــیدنی و همــه اعضــای آن 
مســئولیت خــود را بــرای مبارزه 
جدی با چاقی به عهده می گیرند."

نیک تریگل: خبرنگار 

حوزه سالمت بی بی سی

پیتزاها باید کوچک شوند؛ وقت رژیم گرفنت است
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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 ۷ 

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 ۷:00 بعد از ظهر
نشانی: 

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

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

فناوری... 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

توصیه برای حفظ امنیت در اینترنت
ینترنــت  ا
بــرای  شــگفت انگیز  فضایــی 
خالقیت، گپ با دوستان، و یافتن 
اســت. ســرگرم کننده  چیزهــای 

شــما زمان زیــادی را در اینترنت 
می گذرانیــد، بــرای همیــن مهم 
است که در فضایی امن از آن زمان 

لذت ببرید، و شاد باشید.
•

دوستی های اینترنتی
کار درســت این اســت که دنیای 
مجازی را چون امتدادی از دنیای 
واقعی در نظر بگیرید. دوستانتان 
را در کارهــا شــریک کنید. بیرون 
مانــدن از بازی هــا و گفت وگوهای 
اینترنتی همان اندازه ناراحت کننده 
اســت که بیرون ماندن از بازی ها 
حضــوری.  گفت وگوهــای  و 
کلمه هایتــان را بــا دقــت انتخاب 
ممکــن  دیگــران  چــون  کنیــد، 
اســت نوشته های شــما را اشتباه 
تعبیر کنند. شــاید بهتر باشــد که 
بعضی گفت وگوهــای مهم، مانند 
حل وفصل اختالفــات، را بگذارید 

برای مالقات رو در رو.
•

رعایت احترام
بــه  اجتماعــی  شــبکه های  در 
دوســتانتان احتــرام بگذارید. اگر 
عکســی از آن ها هســت که شــاید 
مایه خجالتشــان بشــود، پیش از 
انتشــارش در فضــای مجــازی از 
آن ها اجازه بگیرید - و اگر کســی 
از شــما خواســت عکســی را پاک 
بکنیــد، بالفاصله به خواستشــان 
این کــه  از  پیــش  کنیــد.  عمــل 
چیزی بنویســید همیشه به تاثیر 
آن بــر دیگــران فکر کنیــد. این که 
دیگران چه چیزهایی درباره شــما 
می نویســند قطعا برایتان اهمیت 
دارد - برای همین احترام دیگران 

را رعایت کنید.
•

حواس تان به رد پایتان در 
اینترنت باشد

هــر بــار کــه وارد فضــای مجازی 
می شوید، رد پای دیجیتالی از شما 
به جا می ماند که به دیگران نشان 
می دهد کجا بوده اید و چه کارهایی 

کرده اید. با این که گذاشتن عکس 
و ویدیــو در اینترنت می تواند برای 
دوســتان جذاب باشد و خالقیت 
شما را نشان بدهد، هرگز فراموش 
نکنید که انتشــار عکس و فایل در 
اینترنــت بــه این معنی اســت که 
احتماال برای همیشه آنجا خواهد 
مانــد. خالصه این کــه اگر ترجیح 
چیــزی  مادربزرگتــان  می دهیــد 
را نبینــد، بهتر اســت در اینترنت 

نگذارید.
•

به مطالبی که منتشر می کنید 
فکر کنید

برخــی  و  اجتماعــی  شــبکه های 
وبســایت ها محل مناســبی برای 
ابــراز عقیده اند. اما همیشــه این 
خطر هســت کــه شــما در لحظه 
حرفی بزنید یا چیزی بنویسید که 

بعدا باعث پشیمانی شود. 
ســعی کنید نظرتــان را به صورت 

مثبت یا خنثی بیان کنید. 
این شیوه ابراز نظر تاثیر بیشتری 
می گــذارد و قاعدتــا نبایــد باعث 
ناراحتی کســی بشود. وقتی پاسخ 
صحبت هــای کســی را می دهید، 
همیشــه یادتان باشد که در طرف 
دیگر هم انســانی نشسته که مثل 

خودتان احساس دارد.
•

طرف تان را بشناسید
خیلی ها فقط با کسانی در اینترنت 
بــازی می کننــد و گــپ می زننــد 
که شــخصا می شناســند. این کار 
عاقالنه ای است. اما اگر با غریبه ها 
برخورد کردید، بهتر اســت مانند 
دنیای واقعی احتیاط پیشه کنید. 

مردم ممکن اســت دربــاره هویت 
خــود دروغ بگوینــد، برای همین 
حواســتان بــه اطالعاتــی کــه از 

خودتان به آن ها می دهید باشد. 
وارد جزئیات نشوید و اگر احساس 
می کنید که کسی دنبال اطالعات 
شخصی است، تماس را قطع کنید 
و بــه بزرگترهای مــورد اطمینان 
خبر بدهید. هیچ وقت با کسی که 
صرفا در دنیای مجازی می شناسید 

قرار مالقات نگذارید.
•

از هویت خود محافظت کنید
هنــگام اســتفاده از اینترنت هرگز 
اطالعات شخصی خود مثل شماره 
تلفن، نشانی منزل یا مدرسه محل 

تحصیل را به دیگران ندهید. 
این مســاله خیلی مهم است. اگر 
از شــبکه های اجتماعی اســتفاده 
می کنیــد، تنظیمــات مربــوط به 
حریم خصوصی را بررســی کنید و 
مطمئن شوید که فقط دوستانتان 

به محتوای شما دسترسی دارند.
•

زندگی واقعی همیشه این 
شکلی نیست

عکس و نوشــته می توانــد تصویر 
نادقیقــی از زندگــی واقعی نشــان 
دهــد. اندکــی تامــل کنیــد - ما 
معمــوال قشــنگترین و شــادترین 
عکس هایمان را انتخاب می کنیم 
)کمتر می شــود از کمــک به مادر 
در خریــد خانه یا یک جوش گنده 
عکســی ببینید(. تصاویــر زندگی 
)با دقت دستچین شده( بی نقص 
دیگران می تواند شــما را افســرده 
کنــد، اما کلیت داســتان معموال 

چیز دیگری است.
•

تـوازن را حفظ کنید
اینترنت فضایــی عالی برای بازی، 
یادگیــری و به اشــتراک گــذاردن 
است. اما اگر بیش از اندازه برایش 
وقت می گذارید، یا به جای این که 
کارهای جذاب واقعی انجام دهید 
به اینترنــت فکر می کنید، شــاید 
وقتــش باشــد کــه اندکــی فاصله 
بگیرید. کلی کار دیگر می شود کرد. 

عمل درست حفظ توازن است.
•

فیلمی با یک میلیارد دالر فروش در کمتر از یک ماه
فیلــم  ســیاه«  »پلنــگ 
ابرقهرمانــی رایان کوگلر 
از  جدیــد  محصولــی 
همکاری کمپانــی والت 
اســتودیوی  و  دیزنــی 
فــروش  اســت.  مــارول 
این فیلم بــا ابرقهرمانان 
رنگین پوست پس از چهار 
هفتــه اکــران بــه رقمی 
باالتر از یک میلیارد دالر 

رسیده است.
به ایــن ترتیب »پلنگ ســیاه« به 
شانزدهمین فیلم محصول دیزنی 
و سی وسومین فیلم تاریخ سینما 
با فروش باالتر از یک میلیارد دالر 
تبدیل شــد. »پلنگ ســیاه« این 
هفته در بیســت و ششــمین روز 
اکران از مرز یک میلیارد دالر عبور 

کرد.
این فیلم هفتمین اثر ابرقهرمانی با 

فروش باالتر از یک میلیارد دالر در 
جهان و پنجمین فیلم استودیوی 
مارول اســت که این مرز فروش را 

رد می کند.
هزینه ســاخت این اثر ســینمایی 
200 میلیــون دالر اســت و حتــی 
بــا اضافه کــردن هزینــه تبلیغات 
کمپانــی دیزنی تا اینجــای کار به 
سود قابل توجهی دست پیدا کرده 

است.

»پلنگ سیاه« نخستین 
اثــر ســینمایی در ایــن 
ابعاد اســت که بازیگران 
ســیاه  همــه  آن  اصلــی 
پوست هستند. از جمله 
بازیگران این اثر سینمایی 
چادویــک  بــه  می تــوان 
نیونگو،  لوپیتــا  بوزمن، 
مایکل بی جوردن و دنیل 
کالویا اشــاره کرد. اندی 
ســرکیس و فارســت ویتاکر نیز در 

این فیلم جلوی دوربین رفته اند.
در ایــن فیلــم داســتان پادشــاه 
ســرزمینی خیالــی به نــام واکاندا 
روایــت می شــود کــه در آن قومی 
آفریقایی مجهز به تکنولوژی های 
بسیار پیشــرفته زندگی می کنند. 
این مکان منبع فلــزی گرانبها به 
نام ویبرانیوم اســت که به »پلنگ 

سیاه« قدرت می بخشد.

استخدام
gardiniers de l'ile  

 Help Wanted
به چند نفر برای انجام

کارهای باغبانی 
در ناحیه نانزآیلند 

)تمام وقت یا نیمه وقت(
نیازمندیم. 

--------------
تلفن تماس: 

Tel.: 514-668-8666
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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!

همــــــايون شجريان 
۱9 ماه می در مونتريال    << جزئیات در شماره آینده >> 
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در بحــران قــرار دارنــد. کاری که 
آنها انجام می دهند این اســت که 
نفس می کشــند و ماجرایــی را به 
وجود می آورنــد. به محض آنکه با 
نخستین نشــانه از بحران روبه رو 
می شــوند برای دریافــت حمایت، 
توجــه و همدلــی بــا شــما تماس 
می گیرند اما شما مجبور نیستید 
که به طرف آنها بشــتابید. در این 
مواقع احساســی عمــل نکنید؛ به 
بحــران پیــش آمــده بی توجهی و 
بی اعتنایی کنیــد و به این ترتیب 
به آنها یاد بدهید که شــما مسئول 
نشــان دادن ترحم و دلســوزی به 

آنها نیستید.
در مواقــع بحران ســوال نپرســید 
و کمکی هــم به آنهــا ندهید. این 
راهکار معمول و همیشــگی شما 
نیســت و به این ترتیب احســاس 
بدی را در شــما به وجــود می آورد 
اما به یاد داشــته باشید که شما با 
یک فرد عادی و معمولی سر و کار 

ندارید.
•

6: نیازی ندارید که توضیح 
بدهید

” نــه” یــک جمله کامل اســت و 
یکــی از پرقدرت تریــن کلمــات در 
هــر زبان اســت. نیــازی ندارید که 
توضیح بدهیــد، توجیــه کنید یا 
بهانــه بیاوریــد. ” نــه” محافظ و 
نگهبانی اســت که در کنــار دروازه 

ورود به حریم شما قرار گرفته است 
و به شما اطمینان می دهد که راهی 
برای ورود آلودگی های فرد ســمی 

به درون شما وجود ندارد.
•

7: قضاوت نکنید
فهمیده، مهربان، دلسوز و مودب 
باشــید اما قبل از همه با خودتان 
اینگونه رفتار کنید. شما می توانید 
رفتارها، درخواســت ها و افــراد را 
رد کنید بــدون اینکــه خودتان را 
به فــردی تبدیل کنید که خودتان 
هــم نمی خواهیــد بــا او در ارتباط 
باشید. قدرت و دلسوزی می توانند 
بــه زیبایی در کنــار یکدیگر در لبه 
حریم هــا و مرزهــای شــما وجود 
داشته باشند. اگر در جریان تعیین 
مرزهــای خود به دیگری آســیبی 
نزنید، تجربه احســاس خوشایند 
درونی برای شــما راحت تر خواهد 

بود.
•

8. به نقاط قوت و ضعف 
خودتـــان آگاه باشید

همه ما یک شاهکار درخشان، زیبا 
و شــلوغ پلوغ هستیم که در حال 
شــکل گرفتن اســت. هنگامی که 
شما از نقص ها یا نقاط ضعف خود 
آگاه باشید، هیچ کس نمی تواند از 
آنها علیه شما استفاده کند. افراد 
ســمی ســخت تــالش می کنند تا 
نقاط ضعف شما را به بازی بگیرند 

و نقاط قوت شما را بی ارزش نشان 
بدهنــد و به همین شــیوه قدرت 
خــود را به دســت می آورنــد. اگــر 
شما قادر باشــید که به نقاط قوت 
و ضعــف خــود آگاه باشــید، دیگر 
برایتان فرقــی نمی کند که آنها چه 
فکری می کنند- زیرا در این حالت 
شــما می دانید که نقاط قوت شما 
آنقدر زیاد هستند که نقاط ضعفتان 
اهمیتــی در برابــر آنهــا نخواهــد 

داشت.
•

9: انتظار تغییر نداشته باشید
شما به هیچ وجه نمی توانید افراد 
ســمی را بــا دلیــل و منطــق قانع 
کنید. این یکی از همان چیزهایی 
است که آنها را به افرادی مسموم 
تبدیل کرده است. تصمیم بگیرید 
که می خواهید در کجا قرار بگیرید 
و با قدرت تمام در آنجا بایســتید. 
نیازی نیســت که کاری بیشــتر از 

این انجام بدهید.
افراد ســمی تالش می کننــد تا در 
هر شــکاف و رخنه ای شــما را خم 
کرده و در نهایت شــما را خواهند 
شکســت. شــما قلبی بــاز و پذیرا 
داریــد و به همین دلیــل این فکر 
کــه ” دیگری در مورد شــما دچار 
سوءتفاهم شده است، شما را تایید 
نمی کند یا شــما را دوست ندارد” 
شما را آزار می دهد اما به یاد داشته 
باشید که شــما با فردی در ارتباط 

افراد مسی...   << ادامه از صفحه: ۱6

  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 
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

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

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 

هســتید کــه خوبی های شــما یا 
امتیازهای شما یا رابطه شما او را 
تحریک کرده اســت. همیشه آنها 
هستند که دیده می شوند و همیشه 
هم همینطور خواهد بود. تصمیم 
بگیریــد که برخی اوقات شــما هم 
بایــد دیده شــوید. این حق شــما 

است و شما سزاوار آن هستید.
•

۱۰. نبــردهای خود را 
هوشمنــدانه انتخاب کنید

تعامل با افراد مسموم انرژی زیادی 
را از شما می گیرد. مجبور نیستید 
که وارد هر مبارزه ای شــوید که به 
آن فراخوانده می شوید. برای بیشتر 
افراد ســمی مبارزه و دعوا تنها راه 
برقــراری ارتباط اســت. روش آنها 
به این شکل است که زنده بودن، 
مــورد توجه بــودن و مهم بودن را 
تجربه می کنند. انرژی خود را برای 
افــرادی ذخیــره کنید کــه برایتان 

مهم و ارزشمند هستند.
•

۱۱: قربانی نباشید
همــه می توانند در موقعیت هایی 
قربانی باشــند اما شما یکی از این 
قربانی ها نباشید. تصمیم بگیرید 

که قربانی هیچ کسی نباشید.
باشــید کــه  فــردی  عــوض،  در 
شــخصی،  مرزهــای  و  حریم هــا 
نقاط قوت، هوشــمندی و قدرت 
تصمیم گیری خودش را دارد و با 

استفاده از آنها می تواند 
کنــد.  پیشــرفت  و  رشــد 
حتــی اگــر این هــا تصمیــم هایی 
هســتند که ترجیــح می دهید آنها 
را نادیده بگیریــد، بپذیرید که این 
حرکتــی اســت در جهت رســیدن 
بــه آنچــه می خواهید نــه اینکه در 
برابر خواســت و اراده دیگران ســر 
تعظیــم فــرود آورید. شــما فردی 
شــگفت انگیز، محکــم و پرقدرت 
هستید و به همین دلیل هم شما 
قربانی دیگری نیستید؛ هیچ کس!

•
۱2. بجـای مسائل و مشکالت 

بر راه حل ها متمرکز شوید
افراد سمی شــما را وادار می کنند 
تا در گذشــته خــود باقــی بمانید 
و گویــی شــما را بــا تکه ای ســیم 
خاردار در آنجا بسته نگه می دارند. 
آنچه که شــما را چســبیده به این 
وضعیت نگه می دارد این است که 
در سر خودبارها و بارها گستردگی 
و پیچیدگــی رفتارهای آنها را مرور 
می کنیــد. این کار باعث می شــود 
که شما عصبانی، غمگین و ناتوان 
باقــی بمانید. اگر مجبور هســتید 
تصمیمــی بگیرید کــه خودتان آن 
را ترجیح نمی دهیــد و در اولویت 
شما قرار ندارد، دقت کنید که این 
تصمیم چه آشفتگی ها و نابسامانی 
هایــی را با خود از بین می برد و بر 
فردی که زندگی شــما را به جهنم 

تبدیل کرده است متمرکز نشوید.
بــر رفتارهــای منفی افراد ســمی 

تمرکز نکنید- رفتارهای منفی این 
افراد آنقدر زیاد است که نمی توانید 
بر آنها متمرکز شــوید و این روش 
هیــچ فایــده ای بــرای شــما هــم 

نخواهد داشت.
•

۱3. خود را در بین افرادی 
قرار دهید که همانقدر که به 

آنها کمک می کنید به شما کمک 
می کنند

شــاید در بخش های مشخصی از 
زندگی خــود آزادی کافی نداشــته 
باشــید تــا انتخــاب کنیــد که چه 
افــرادی را بایــد در آن بخــش نگه 
دارید یا از آن بخش حذف کنید. اما 
زمانیکه نوبت به افرادی می رسد که 
شــما دریچه قلب خود را به سوی 
آنها باز می کنید، قطعا و مشخصا 
شــما حق انتخاب دارید. در اینجا 
با هوشمندی انتخاب کنید و هرگز 
نترســید از اینکه آنها نظر شــما را 

درباره خودشان بدانند.
•

۱4: ببخشید اما فراموش نکنید
بخشــیدن در مورد این اســت که 
انتظــارات خود از متفــاوت بودن 
چیــزی را رهــا کنیم. شــما هرگز 
قادر نیســتید که گذشته را کنترل 
کنید اما می توانید کنترل کنید که 
گذشــته تا چه اندازه بر آینده شما 
تاثیرگذار باشد. بخشش به معنای 
پذیرفتــن یــک رفتــار یــا تایید آن 

نیست. بخشش به معنای آن 
است که شما دیگر توسط 
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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

برای مشاوره در فرصت های سرمایه گذاری از جمله رستوران، فرانشیز   
 )همراه ساختمان یا بدون ساختمان(  با ما متاس بگیرید.

Also Numerous business opportunities including restaurants with-without build-
ings included, franchise-non franchise, and different loans

For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

Courtier Broker Nick Stamiris

Tel.:438-931-6999

مشاور رمسی امالک 
و اخذ هرگونه وام مورد نیاز )مسکونی، جتاری( 

حتی با پیشینه نامطلوب  |  با بهترین نرخ بهره 
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه 

مشاور فارسی زبان:   علیرضا حمزه دوست
5 اتاق خواب بزرگ، 3 سرویس دستشویی، 

توالت، آشپزخانه بزرگ و دلباز، 
مساحت زمین 710 متر مربع 

قیمت  975000  دالر 

موقعیت عالی  3 طبقه مجزا 
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی 

قیمت جدید: 415000 دالر 

بــرای اجاره
ملک تجاری 2 طبقه مناسب برای رستوران 

کافی شاپ، گالری با موقعیت عالی، در قلب وست مونت 

www.cbnsrealestate.com

NEW BORDEAUX: SPLIT LEVEL BONGALOW
Nouveau Bordeaux, Split level bungalow,

5 spacious bedrooms, Open concept kitchen,
3 bathrooms, Huge lot, Double Fire-place

Asking price: 975,000$

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION

Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex
Electric Heating, Presently Owner Occupied

Potential Gross Revenue: 28,200$
NEW price 415000$

FOR RENT: Commercial Space in Westmount  
Ideal for restaurants, 

Coffee shops, Galleries…

آن رفتــار کنترل نخواهید 
چیــزی  بخشــش  شــد. 
اســت که با قدرت و عشق فراوان 
به خودتان انجام می شــود. نحوه 
رفتــار- بهتر یا بدتــر – دیگران با 
خودتان را فراموش نکنید و از آنها 
استفاده کنید تا به خودتان کمک 
کــرده و بتوانید شــفاف و مصمم 

زندگی کنید.
•

1۵: این چرخه را یاد بگیرید
بســیاری از افراد سمی از یک الگو 
پیروی می کنند. در ابتدا آنها فریبا 
و جــذاب بــه نظــر می رســند و به 
همین ترتیب شــما به سمت آنها 
جذب می شوید. سپس متوجه، با 
محبت و تاثیرگذار دیده می شوند- 

اما همه این کارها برای این اســت 
که شما را در موقعیتی خاص قرار 
دهند. پس از آن- وقتی که اعتماد 
شــما را به دســت آوردنــد- شــما 
کم کم شــاهد فاصله ها می شوید. 
درخواست های آنها زیاد می شود و 
کشش آنها به منابع احساسی شما 
افزایش پیدا می کند. سپس بحران 

به وجود می آید- بحران آزمایشی.
شــما احســاس می کنید کــه گیر 
افتــاده اید. فرقی نمی کند که آنچه 
را کــه می خواهند به آنها بدهید یا 
ندهید، در این شــرایط احســاس 
می کنید که در معــرض خطر قرار 
داریــد. در نهایــت، شــما کاری را 
انجــام می دهیــد کــه آنها از شــما 
می خواهند چــون نمی خواهید که 

فــردی ” غیرمنطقــی” باشــید یا 
نمی خواهید که ماجراهای بیشتری 
را به وجود آورید. سپس آنها دوباره 
به ســمت شــما می آیند تا شما را 
فریب بدهند و به شما تنها همان 
چیزی را بدهند که به آن نیاز دارید 
تــا شــما را در ایــن موقعیــت نگه 

دارند.
مشــکل اینجاســت که این چرخه 
برای مدتــی طوالنی موثر نخواهد 
بود و همیشــه هم هزینه ای به بار 

می آورد.
مکانیزم اثر این چرخه را بشناسید 
و از آن بــرای ســاختن حریم هــا و 
مرزهای خود – حتی بر پایه هایی 
سفت و سخت تر- استفاده کنید. 
اگــر نمی توانید از رابطــه ای خارج 

شــوید، آگاه باشید که ماندن شما 
به معنای گول زدن خودتان یا کور 
بودن و ندیدن مسائل نیست بلکه 
به این دلیل اســت که چشــم انداز 
شــما بزرگتر از چیزی است که به 

آن نیاز دارید.
•

1۶. شما به تایید آنها نیازی 
ندارید و واقعا در برابر این 

تایید بی نیاز هستید
به دنبال تایید یا تحسین افراد سمی 
نباشید- شما تنها تایید مشروط 
آنها را دریافت خواهید کرد که این 
نوع تاییــد هم موجب افســردگی 
در شــما خواهد شــد. افراد سمی 
به قلب شما، بخشندگی احساسی 
شــما، عقالنیت شــما، دلسوزی 

شــما و انســانیت شــما نزدیــک 
می شــوند و آنها را تخلیه می کنند 
و در مقابــل همه این ها هیچ چیز 
به شما نمی دهند. به همین دلیل 
اســت که شما احساس تهی بودن 
و خالــی بــودن را تجربه می کنید. 
چیــزی که نیاز دارید ببخشــید را 
بــه آنها بدهید اما بخشــش بیش 
از انــدازه بــه امید اینکــه چیزی را 
از آنهــا دریافــت می کنیــد، انجام 
ندهید. درواقع شما همواره چیزی 
بیشتر از حداقل ها را از آنها دریافت 
نمی کنیــد- آن هــم حداقل های 

مشروط!
هرکاری که انجــام می دهید، آگاه 
باشــید که چرا و چه کاری را انجام 
می دهید و اطمینان داشته باشید 

کــه دالیل کافی برای انجام آن کار 
را دارید.

دنیــا لبریــز از آدم هایــی اســت 
کــه رفتــار آنها بطــور نفس گیری 
تخریب کننده است. این به معنای 
آن نیست که ما باید خود را پذیرای 

آسیب ها و صدمات نگه داریم. 
راز خوب زیستن داشتن یک زندگی 
هدفمند است. آگاهی از نشانه های 
رفتاری افراد سمی و پاسخ آگاهانه 
و شــفاف بــه آنهــا دادن تاثیر آنها 
را کاهــش داده و بــه شــما کمک 
می کنــد تا خودتــان را قدرتمند و 
کامل نگه دارید. شما سزاوار قدرت 

هستید.
heysigmund :منبع

همایش ایرانیان مونتریال به هـدف  
یاری رسانی به بنياد خیریه مهر 

به همت خامن فریبا پیدا )ملکی( روز یکشــنبه 11 ماه مارس از ساعت 
ـّر در محل رستوران  11 عصر، گروهی نزدیک به 90 نفر از ایرانیان خی
کارتیه پرس گردهم آمدند، تا در آستانه ی این نوروز، به سهم خود به 

گروهی از بچه های ایران یاری رسان باشند. 
خانم فریبا پیدا در بخشی از سخنان کوتاه خود خاطرنشان کرد: 

بنياد مهر 1٢ ســال پيش توســط بانوى خيرخواه، خانم ارشاقى، در 
ايران بنيانگذاری شد. 

در حــال حاضر 1٧ خانواده و ٢٦ كودك و جوان دانشــجو در تهران و 
چند شهر ديگر تحت پوشش اين كانون هستند. 

اين چهارمين نوروزی است كه ما با يارى شما دوستان مهربان توانسته 
ایم، از راهى دور پشت گرمى براى این بنیاد و اين كودكان باشيم. 

از مديريــت رســتوران كارتيــه پرس مهيــن خانم عزيز، كه هميشــه 

پشــتيبان همه ما، چه در روزهاى شادى عروسى فرزندانمان و چه در 
غم از دســت دادن عزيزانمان يار و ياور ما بوده اند، سپاسگزاری ویژه 

دارم. 
من مطمئن هســتم شــما عزيزان مهربان كمك هاى فراوانی از طرق 

ديگر به نیازمندان مي كنيد؛ اميد و خواهش من از شما اين است كه 
بيايیم با هم اين رســم زيباى عيدى دادن به كودكان نيازمند را حفظ 

كنيم و هر سال با اين امر خير به پيشواز سال نو برويم.
عکس گوشه ای از همایش را نشان می دهد.
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موردی که  افـراد شاد  هیچوقت به آنها اهمیتی منی دهند
۱. آنها به دارایی های مادی اهمیتی منی دهند.
2. آنها اهمیتی به پس گرفنت بخشش های خود 

منی دهند.
3. آنها اهمیتی به برآورده  کردن انتظارات 

جامعه منی دهند.

4. آنها اهمیتی به تعصبات آدم ها منی دهند.
5. آنها اهمیتی به تایید و ارزش گذاری دیگران 

منی دهند.
6. آنها اهمیتی به همیشه حق با آنها بودن 

منی دهند.
7. آنها اهمیتی به محیط های نامساعد 

منی دهند.
8. آنها اهمیتی به مقایسه های اجتماعی 

منی دهند.
9. آنها اهمیتی به دخالت در کار دیگران 

منی دهند.
۱۰. آنها اهمیتی به غیبت کردن پشت سر دیگران 

منی دهند.
۱۱. آنها اهمیتی به روابط مسموم منی دهند.

۱2. آنها اهمیتی به کینه ورزی منی دهند.
۱3. آنها اهمیتی به دروغگویی منی دهند.

۱4. آنها اهمیتی به شکایت کردن منی دهند.
۱5. آنها اهمیتی به انتقام جویی منی دهند.

 777      Boulevard      Robert-Bourassa,   Montréal,  QC        H  3  C   3  Z  7

 420         Sherbrooke      St    W,      Montreal,   QC           H  3  A   1  B    4
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ساندویج هاى گرم ایرانى در محل جشن به فروش مى رسد.
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 جشن     نوروز  دهخدا     در  هتل     با شکوه
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فتو شاپ

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        

را بر روی سایت بخوانید 

استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهان شناس 
برجسته، درگذشت

-استیون  23/اســفند 
هاوکینــگ،  ویلیــام 
و  نظــری  فیزیــک دان 
کیهان شــناس برجسته 
نویســنده  بریتانیایــی، 
شماری از پرفروش ترین 
کتاب هــا و رســاله های 
نظری، که در عین حال 

در میان عموم مردم نیز چهره ای 
شناخته شــده بود، در 76 سالگی 

درگذشت.
در بیانیــه ای کــه خانــواده آقــای 
منتشــر  اســفند  هاوکینــگ 23 
کرده انــد، آمده اســت »با اندوهی 
عمیــق، بــه اطــالع می رســانیم 
که پدر دوست داشــتنی مــا امروز 

درگذشت«.
در بخشــی دیگــر از ایــن بیانیــه 
آمده اســت »او پژوهشگری بزرگ 
و مــردی فوق العاده بــود که آثار و 
میراثش برای ســالیان سال زنده 

خواهد ماند«.
خانواده کیهان شناس بریتانیایی با 
یادآوری خلق وخوی پــرآوازه آقای 
هاوکینگ نوشــته اند »شــجاعت 
و مقاومــت او در کنــار زیرکــی و 
شوخ طبعی اش، الهام بخش مردم 

بسیاری در سراسر جهان بود«.
و  رســانه ها  از  بســیاری 
خبرگزاری هایی که خبر درگذشت 
منتشــر  را  هاوکینــگ  اســتیون 
کرده انــد، یــادآوری کرد ه انــد کــه 
او احتمــاال اگــر نه مشــهورترین، 
از مشــهورترین  یکــی  دســت کم 
دانشــمندان و پژوهشــگران عصر 

ما بود.
او نــه تنها با نظریــات، کتاب ها و 
پژوهش هایش شــناخته می شود، 
بلکه بــا محبوبیتــش در فرهنگ 
عامه پسند، از فیلم ها و سریال ها و 

حتی انیمیشن های معروف تا زبان 
طنزی که داشــت؛ آن هم با وجود 
بیماری ســخت و »خواب اندام« 
که سال های سال به آن مبتال بود.

هاوکینگ زاده ژانویه 1942 بود.
او نه تنها صاحب کرســی ارشدی 
در دانشــگاه کمبریــج بــود، بلکه 
عضــو افتحاری جامعه ســلطنتی 
هنر یا برنــده مــدال آزادی آمریکا 
-باالترین مــدال دولت آمریکا به 

غیرنظامیان- نیز بود.
در ســال 2002 میالدی، شــبکه 
بی بی سی، بر پایه یک نظرسنجی 
از مردم، او را 25ُامین »بریتانیایی 
بزرگ« در سراسر تاریخ آن کشور، 

نامیده بود.
از دیگــر جوایــزی کــه در زمــان 
زندگی به استیون هاوکینگ رسید 
می تــوان بــه »جایزه پیشــگامان 
علــم در فیزیک بنیادی«، »مدال 
جامعه ســلطنتی هنــر«، »جایزه 
شاهدخت آســتوریاس« اسپانیا و 
یا جایزه آلبرت اینشتین در فیزیک 

نظری، اشاره کرد.
از میــان کتاب هایی که نوشــت، 
برخــی از پرآوازه تریــن کتاب های 

علمی عامه فهم به شمار 
می روند که مردم عادی و 
فاقد دانش عمیق نظری 
نیز آن هــا را خوانده اند. 
کتاب او با نام »تاریخچه 
تــا  مه بانــگ  از  زمــان: 
ســیاه چاله ها« از جمله 
عامه فهــم  علمــی  آثــار 
اســت کــه بیــش از 10 میلیــون 
نسخه آن به فروش رفته و طی 20 
ســال تجدید چاپ و به زبان های 

مختلف ترجمه شده است.
»طرح بزرگ«، کتاب دیگر او، که 
همراه لئونارد ملودینف، دانشمند 
آمریکایی، نوشــت، در روز انتشار 
دومین کتــاب پرفروش آمازون در 
بریتانیا شــد و اندکی بعد در صدر 
فهرست پرفروش ترین کتاب های 
غیرداســتانی نیویورک تایمــز قرار 

گرفت.
با وجود شوخ طبعی و خلق وخویی 
که از هاوکینگ چهره ای محبوب 
واپســین  در  او  بــود،  ســاخته 
ماه هــای زندگی، چنــدان به آینده 
بشــر خوش بین نبــود. هاوکینگ 
ســال گذشــته در گفت وگویــی با  
لری کینگ گفته بــود »از طمع و 

حماقت ما کاسته نشده است«.
بریتانیایــی  کیهان شــناس 
نگرانی هــای خــود از اســتفاده از 
هوش مصنوعی در تولید ســالح، 
آلودگی هوا و روند لجام گســیخته 
پنهــان  را  جمعیــت ،  افزایــش 

نمی کرد.
در آبــان مــاه 1395 در جریان یک 
سخنرانی در دانشــگاه آکسفورد، 
گفته بود »یادتان باشد که سرتان 
را بــاال بگیرید و به ســتاره ها نگاه 

کنید نه به پایین و پاهایتان«.

در دنیایی که حماقت و جهل و 
عصیان بر آن حکمرانی می کند 
از دست دادن سرمایه بزرگی 
همچون استیون هاوکینز ضایعه 

جبران ناپذیری ست

یادواره... 

اعتراض پزشکان کبکی به افزایش دستمزدهایشان

 بیــش از 500 پزشــک و رزیدنــت 
کانادایــی نامــه ای را امضــاء و به 
افزایش دستمزدهایشان اعتراض 

کردند. 
در این نامه آمده است: 

مــا پزشــکان کبکــی کــه معتقد 
بــه سیســتم اجتماعــی نیرومند 
هســتیم بــا افزایش اخیــر حقوق 
هایمان که حاصل نتیجه مذاکرات 
اســت  پزشــکی  فدراســیون های 

مخالفیــم. گــروه امضاکننــدگان 
اعالم کردند تا زمانی که پرستاران 
و بیمــاران بــا مشــکالتی به دلیل 
مســائل مالــی دســت بــه گریبان 
هستند، افزایش دریافتی های خود 

را رد می کنند. 
در پایان نامه آمده است: 

این افزایش ها بیشتر به این خاطر 
شــوکه کننده اســت که پرستاران، 
کارکنان و سایر متخصصان درمانی 

با شــرایط کاری بســیار دشــواری 
مواجهند و بیماران به دلیل کمبود 
منابع و متمرکزســازی قــدرت در 
وزارت بهداشت، با دسترسی کمی 

به خدمات مورد نیاز خود دارند. 
به نظر می رســد تنها چیزی که از 
این مســاله در امان مانده اســت، 

پاداش های ماست. 
بــه گفته انجمــن دانشــکده های 
پزشــکی کانادا، بخشــی از هزینه 
دانشــکده های  در  تحصیــل 
پزشــکی کانادا توســط یارانه های 
پرداختی دولت های محلی تامین 
می شود. هزینه تحصیل در رشته 
پزشــکی بســته به وضعیت اقامت 
فــرد متفــاوت خواهد بــود، برای 
شهروندان و دارندگان اقامت دائم، 
شــهریه ســال اول بیــن 2567 تا 

20064 دالر آمریکا متغیر است. 
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اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا 
كافه رستوران در بهترين نقطه Newport Beach كاليفرنيا 

Hoag Hospital   Newport Beach  داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان
با درآمد خوب بفروش مى رسد. 

در ضمن  با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى E2 اقدام كنيد.  تلفن متاس:
949-344-5897

موسیقی زنده همـراه 

. . . ه نگــا
دکتر کورش عرفانی 

                پیام نوزایش انسان و جامعه 
در حالی که به سال نو نزدیک می 
شویم، مثل همیشــه این سئوال 
مطرح اســت که چه پیامی در این 

رویداد نهفته است؟ 
آیــا بایــد در این رخــداد طبیعی-

فرهنگی، کــه گذر از زمســتان به 
بهار و آغاز یک سال نو است، پیامی 

جستجو کرد؟ 
پاسخ این پرسش ها امری از پیش 
تعیین شده نیست. مثل بسیاری 
از امــور دیگر، این جا هم بحث بر 
سر ساختن یک پیام، حول محور 
رویدادی است که می توان از کنار 
آن گذشــت و یــا برعکــس، مکث 
و توقفی کــرد، قدری اندیشــید و 
تالش کرد کــه در دل آن معنایی 

را یافت. 
پیام طبیعت: 

وجــه نخســت نــوروز 
مــا، گذر فصل اســت 
از زمســتان به بهار. از 
فصل سرما و یخ زدگی 

به فصل سبزی و شکوفایی. این امر 
یک یادآوری است از جانب طبیعت 
به انســان ها که با خبرباشــند در 
زندگی جوامــع و افراد نیز، انجماد 
و ســرما در نهایت جای خود را به 
یــک دوران نو خواهد ســپرد. این 
جبر طبیعت است که خبر از پایان 
اجباری یــک دوره و آغاز غیر قابل 

پرهیز دوره ای تازه می دهد. 
این همان اتفاقی است که در تاریخ 

بشر نیز روی داده است: 
ســرمای دوران بــرده داری جــای 
خود را به بهار پایان آن دوره و آغاز 
آزاد زیستن نســبی انسان ها داد. 
زمســتان برده داری ســرانجام به 
پایان رســید. به همین ترتیب که 
انجماد قرون وســطی و یخ زدگی 
فکرها و اندیشــه هــا در نهایت در 
مقابل بهــار اندیشــه ورزی دوران 
نوزایــش یا همان رنســانس عقب 

نشینی کردند. 
امروز هم کم نیســتند کســانی که 
فکــر می کنند که ســرمای جامعه 
ی ســرمایه داری ابدی اســت و تا 
جهان جهان است فقر و نابرابری و 
استثمار و غارت و جنگ بر زندگی 

آدمیان حاکم خواهد بود. 
اما به طور دقیق پیام طبیعت به ما 

همین است: 
این گونه فکر نکنید، این گونه باور 
نکنید. بهاری دیگر در تاریخ بشــر 
در انتظار اســت. زمســتان سرد و 
طوالنــی ســرمایه داری هم پایانی 

دارد. 

پیام فرهنگی: 
در کنار این پیام ساخته و پرداخته 
ی طبیعت، تاریخ درخشان ایران 
زمین نیز این رویداد طبیعی را در 
قالب واژه ی »نوروز« به یک منبع 

تولید معنا تبدیل ساخته است. 
پیشــینیان ما که زندگــی خویش 

را براســاس نظــم حاکم 
بر هســتی، یعنــی نظم 
طبیعی، بنا کرده بودند، 
دریافتند که تغییر فصل 
در واقع یک تحول است. 
از حالــی به حالــی دیگر 
رفتن اســت. از ســرما و 
نخــوت و تنبلی و کندی 
به گرما و تــالش و کار و 
حرکت. و چه واژه ای می 
توانست گویاتر از کلمه ی 

»نوروز« این پیام را منتقل سازد. 

معنای نوروز: 
واژه ی ترکیبی »نوروز« هم »نو« 
بودن را در خود دارد و هم »روز« 
را. در حــال کــه »نــو« حکایت از 
پدیــده ای تــازه دارد 
که مســبوق به سابقه 
نیست وبوی آفرینش و 
خالقیت و تولید دارد، 
»روز« نیز بیانگر پایان 
»شــب« اســت، در مقابل شب و 
تاریکی و خواب وسکوت است. روز 
حامل روشنایی و بیداری و تحرک 
اســت. و هنگامی که ایــن دو واژه 
را بــا هم ترکیب مــی کنیم به یک 
تاکید مطلق بر سازندگی، آفریدن، 
زندگی، پویاسازی و دگرگون گرایی 
داریــم. ایــن دو واژه در هم ادغام 
می شــوند و به پدیده ای تولد می 
بخشند که در هیچ یک از روزهای 
دیگر ســال مصداق نــدارد، فقط 
یک روز است که می تواند نو باشد 
و اگر قرار باشــد »نو« باشــد باید 

حاوی پیام و شکلی تازه باشد. 
پس، فرهنگ غنی ایرانی، هر سال 
یک بار، فرصتی به وجود می آورد 

که انســان هــا بتوانند بــه زندگی 
خویش، بارقــه ی تازه گی و جلوه 
ای نوســاز بدهنــد. این یک تمایز 
آشــکار فرهنگ ماست با بسیاری 
دیگر از جوامع که در آن رویدادهای 
دارای بار مذهبــی، پیام بردگی و 
تسلیم در مقابل موجودی موهوم 
بــه نام خدا و فرزند و فرســتاده ی 
او را تشــویق و ترغیــب می کنند. 
فرهنگ ایرانی پیــام نوزایش دارد، 
پیــام دگرگونه شــدن و وارد زمانی 
شدن که دیگرشــب نیست، بلکه 
مثل روز روشــن و شکوفاســت و 
عالوه بر آن، شــباهتی به گذشته 
های تکراری ندارد و »نو« است. 

گرامیداشت نوروز
بــه واســطه ی این پیــام عمیق و 
دقیق منــدرج در نوروز اســت که 
آن  بــه گرامیداشــت  اســت  الزم 

بپردازیم. 
دیگر نه به واسطه ی عادت و سنت 
و آداب، بلکه به خاطر معنای درون 
آن و کارکردهای مثبت مندرج در 
ایــن رویداد. پاسداشــت ایــن روز 
و برگزاری جشــن هــا و آیین های 
نــوروزی فقــط بازتــاب دهنده ی 

بهاری دیگر در 
تاریخ بشر در 
انتظار است. 

نـوروز: 

پیروی ما از گذشتگان نیست، بلکه 
نماد تالش ما برای انتقال پیام زیبا 

و انسانی نوروز به آیندگان است. 
به همین خاطر اســت که شــاهد 
دشمنی بارز تمام بداندیشان و کج 
اندیشــان با این رخــداد پرمعنای 
طبیعی-فرهنگی هستیم. دشمنی 
با نوروز ایرانی از جانب کسانی است 
که مذهبشــان بوی خون و شــب 

اندیشــی و تاریــک نگــری و عقب 
افتادگی دارد. 

پاسخ هر ایرانی به این تالش های 
رژیــم ضــد ایرانــی حاکــم در این 
راســتا باید در بزرگداشــت هر چه 
باشکوهتر نوروز باشد، نوروزی که 
انســان ها را هر سال و به بهانه ی 
پایان زمستان و آغاز بهار به تولدی 

دوباره دعوت می کند. 

__________

دکتر کورش عرفانی جامعه شناس 
و عضو حزب ایران آباد است. برای 
دیدن برنامه های تلویزیونی وی از 

وبسایت www.didgah.tv  دیدن 
کنید. آدرس ایمیل برای تماس: 

korosherfani@yahoo.com

جشن نوروزی امسال کتابخانه نیما
یکشنبه 25 مارس از ساعت شش 
عصــر با پذیرایی پیش غذا, شــام, 
دســر و به همــراه موســیقی زنده 
و رقــص و پایکوبــی در رســتوران  

کازا- گریــک واقــع در الســال - 
مونتریال  خواهد بود. 

تلفن آگاهی  : 5145759360
 

Casa Grecque Restaurant
Address :  
7218 Newman Blvd, 
Lasalle, QC, H8N 1X2 

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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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

سیگار الکترونیکی 
هم مانند سیگار 

عادی عامل 
سرطان است

نشریه »فورچون« خبر بدی برای کسانی 
دارد که به جای ســیگار عادی، از ســیگار 
الکترونیکی اســتفاده می کنند و فکر می 
کننــد دود این ســیگار برخالف ســیگار 

عادی سالم است و سرطان زا نیست.
فورچون با اشــاره بــه تازه ترین بررســی 
دانشگاه کالیفرنیا، می نویسد همان مواد 
شیمیائی عامل سرطان که در سیگار عادی 
وجود دارد، در سیگارهای الکترونیکی هم 

هست.
نمونــه ادرار 1۴0 نفــر مــورد آزمایش قرار 
گرفــت که از این گروه، ۶٧ نفر از آنها تنها 
ســیگار الکترونیکی می کشند، 1٧ نفر از 
هر دو نوع ســیگار استفاده می کنند و ٢0 

نفر سیگار نمی کشند. 
در این پژوهش مشخص شد که در استفاده 
کنندگان از هر دو نوع سیگار میزان مواد 
شیمیائی سرطان زا ۳ برابر میزان این مواد 
در کسانی است که تنها سیگار الکترونیکی 
می کشند و میزان مواد در دسته اخیر سه 
برابر کسانی اســت که هیچ نوع سیگاری 

نمی کشند.
گــروه  سرپرســت  روبینســتاین  مــارک 
پژوهشی دانشــگاه می گوید بخار برآمده 
از ســیگار الکترونیکی ، بخار آب نیســت 
که بی ضرر باشد؛ دربردارنده همان مواد 
زیانباری است که در سیگار سنتی معمولی 

یافت می شود.
به گفته روبینستاین، مواد مسموم کننده 
دود ســیگار الکترونیکی ناشی از پروپیلن 
گلیکول و گلیسرینی ست که برای خوش 
طعم کــردن این ســیگار به کار بــرده می 

شود.
ســازندگان ســیگار الکترونیکی تضمین 
کــرده بودند کــه دود این ســیگارها هیچ 
خطری ندارد اما پژوهش یاد شــده با آنکه 
حرف آخــر را درباره زیانبار بودن ســیگار 
الکترونیــک حــرف آخر را نمی زنــد اما بر 
مضر بودن آن تاکید دارد. با این حال این 
پژوهش می گوید ســیگار الکترونیکی به 
سیگاری های سنتی کمک کرده تا اعتیاد 

به سیگار را در کل ترک کنند.
•
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زندگی...  و  سالمت 

نشانه های آشکار و پنهان اختالالت کبدی
اگر کبد انسان آسیب ببیند، سبب 
باقــی ماندن آب اضافــی در بدن و 
اختــالل در دفع آب خواهد شــد و 
نفخ شکم و معده، و تورم بازوان و 

پاها را در پی خواهد آورد.
 آســیب کبــدی بــر جریــان خون 
طبیعی موجود در کبد اثر می گذارد 
و فشــار خون در رگهایــی افزایش 
می یابد که خون را به روده، طحال 
و کبــد حمل می کننــد. این روند 
ســبب بزرگ شــدن کبد می شود 
که به صورت تورم شکم نمود پیدا 
خواهد کرد. همچنین کبد آسیب 
دیده می تواند گاهی اوقات ســبب 
عدم دفع ادرار و باقی ماندن آب در 
بدن شود که نتیجه آن تورم بازوان 

و پاها خواهد بود.
 نشانه های پنهان

همه افراد مبتال به بیماری کبدی 
لزومــا تمامــی عالئم ذکر شــده را 
تجربــه نخواهنــد کــرد و ممکــن 
است در تعدادی از مبتالیان هیچ 

عالئمی که نشــانگر بیمــاری آنها 
باشد، مشاهده نشود. 

طبــق تحقیقــات انجام شــده در 
دانشگاه پزشکی لووا، بیش از نیمی 
از کسانی که دارای کبد آسیب دیده 
هســتند در مراحــل اولیه بیماری 

خــود هیچ عالئمی را نشــان نمی 
دهند.

در برخی موارد با وجود مشــاهده 
عالئم، بیماری مبتالیان، با عالئم 
خســتگی مفــرط، کمبود شــور و 
حال روحی و افسردگی، خارشهای 
گهــگاه، حساســیت و آلرژی های 
غذایی، خواب آلودگی و...اشتباه 
گرفته شده و به آن اهمیت چندانی 
داده نمی شود و تصور می شود که 
ناشــی از کار و فعالیــت روزانه و یا 

سایر بیماری ها باشند.
عــدم وجــود عالئم بیمــاری و در 
پی آن، عدم تشــخیص و درمان، 
بسیار تهدید کننده زندگی خواهد 
بود و خطر مرگ احتمالی ناشی از 

بیماری را بیشتر خواهد کرد. 
بیماری کبدی نیز از جمله بیماری 

هایــی اســت کــه اگــر در مراحل 
اولیه تشخیص داده نشده و بدون 
درمــان رها شــود، اثرات جانبی و 
تــاوان آن بســیار ناراحت کننده و 

جبران ناپذیر خواهد بود.
موسســه  هشــدار  اســاس  بــر 
پیشــگیری از بیماری های کبدی 
امریکا، بیماری کبدی مشــکالت 

زیر را در پی خواهد داشت:
• حالت تهوع و دل بهم خوردگی

• اختــالل در سیســتم گوارش، 
مشکل در دفع مدفوع، یبوست 

و یا اسهال
• تشــکیل مجراهــای خونی در 
کبد که می تواند سبب ازهمپاشی 

کبد شود
• افزایش سموم در مغز و تخریب 

عملکرد ذهنی آن

طبق یافته هــا، هنگامی که از کار 
افتادگــی کبد پیشــرفت می کند و 
بیماری گســترش می یابد، عالئم 
جــدی تر و وخیم تر خواهند شــد 
و بیماران ممکن اســت احســاس 
گیجی، منگی، سردرگمی و خواب 

آلودگی داشته باشند. 
در نمونه های حادتر خطر رفتن به 

کما و مرگ وجود خواهد داشت. 
بنابرایــن به منظور پیشــگیری از 
خطرات مرگبار بیماری، تشخیص 
هر چه ســریعتر و در مراحل اولیه 
بیماری کبــدی از اهمیت خاصی 
برخــوردار اســت و اگــر بیمــاری 
تشــخیص داده نشــده و پیشرفت 
کند، ممکن است پیوند کبد تنها 

راه برای حفظ زندگی بیمار باشد.

5 هشدار زود هنگام بیماری ام اس را بشناسید
ر  د
ایاالت متحده، تقریبا 

200 فــرد مبتــال بــه 

ام اس در هــر هفتــه 

مــی  داده  تشــخیص 
شوند. 

ایــن در حالی اســت که 

هم اکنــون 2,5 میلیون 

نفر در سراســر جهان با 

این بیماری ناتوان کننده 

زندگی می کنند.

مولتیپل اسکلروزیس یک 

بیمــاری التهابــی مزمن 

سیســتم عصبــی مرکزی 

)مغز و نخاع( است و زمانی 

رخ مــی دهــد که سیســتم 

ایمنــی بــدن به اشــتباه به 

ماده چرب محافظت کننده 

از فیبرهــای عصبی در مغز و نخاع، 

حمله می کند.

هر کســی می تواند به بیماری ام اس 

مبتال شــود اما نــرخ ابتال بــه آن در 

زنان دو برابر مردان است و آنهم بین 

سنین 15 تا 60 سالگی.

شانس شما برای ابتال به این بیماری 

بیشتر می شود اگر سابقه خانوادگی 

آن یا سابقه ابتال به سایر بیماری های 

مزمن را داشته باشید. 

مونونوکلئــوز  ســابقه  داشــتن 

)مونونوکلئــوز عفونــی یک 

ری  بیما
عفونی ویروســی اســت که دســتگاه 

تنفــس، کبد و دســتگاه لنفــاوی را 

درگیر می کند( یا سیگاری بودن نیز 

شــانس ابتال به ام اس را افزایش می 
دهد.

•
 مشکالت بینایی:

برای بســیاری از افراد اولین عالمت 

بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا فلج 

چندگانه در چشم است. 

اغلــب، ام اس باعــث نوریت اپتیک 

می شــود، یک بیماری که به عصب 

ارتبــاط دهنده چشــم به مغز صدمه 

مــی زند. این حالــت معموال تنها بر 

یک چشــم تاثیــر می گــذارد، اما در 

موارد نادر شــامل هر دو چشــم می 

شود. عالئم عبارتند از:
 تاری دید

 مات بودن رنگ ها

درد در چشم، 

به ویژه هنگامی که آن را حرکت می 
دهید.

اغلــب، عالئم خود بــه خود در 

عرض چند هفته یا چند ماه ناپدید 

می 
شوند. اما اگر این نشانه ها را مشاهده 

کردید بالفاصله با پزشکتان در تماس 
باشید.

•

حس های عجیب و غیرعادی:

اولین نشــانه های ام اس که ممکن 

اســت حس های عجیبی در بدنتان 

باشد عبارتند از:

- احساســی شبیه شوک برقی وقتی 

که ســر و یــا گردنتــان را حرکت می 

دهید. ممکن است از ستون فقرات 

شروع شده و به دست ها و پاهایتان 
منقل شود.

-  بی حسی، اغلب در صورت

-  احساس سوزن سوزن شدن

-  احساس سفتی و تورم

-  خارش شدید
•

 خستگی:

یک نشانه شایع اولیه ام اس خستگی 

شدید اســت. ممکن است احساس 

خســتگی کنیــد حتــی اگــر فعالیت 

زیادی نداشــته باشید. ممکن است 

صبح به محض اینکه از خواب بیدار 

شدید احساس خستگی کنید.

•
 گرما و مشکالت مربوطه:

زمانــی که ورزش مــی کنید، ممکن 

اســت به محض اینکه بــدن خود را 

گرم می کنید، احســاس خستگی و 

ضعــف کنید. همچنین هنگامی که 

بدنتــان گرم شــود در کنترل بخش 

های خاصی از بدن، مانند پا و یا ساق 

پای خود دچار مشــکل می شــوید. 

هنگامی که اســتراحت مــی کنید و 

دمای بدنتان پایین است، این عالئم 

به احتمال زیاد از بین خواهند رفت.
•

 مشکالت در راه رفنت:

ام اس می تواند منجر به عدم تعادل 

شــود، و راه رفتن را مشــکل سازد. 

عالئم مــی تواند شــامل مــوارد زیر 
باشد:

- مشکل داشتن در حفظ تعادل

-  مشکالت درراه رفتن معمولی
•

دیگر عالئم ام اس

بســته بــه ایــن که کــدام بخــش از 

سیستم عصبی تحت تاثیر قرار گرفته 

اســت، دیگر عالئم اولیــه می توانند 

شامل موارد زیر باشند:

- اختالل در تمرکز فکر

  - افسردگی

-  مشکالت در مثانه و روده

-  احســاس کنید که اتــاق در حال 

چرخش است، حالتی به نام سرگیجه
 درد

اگر شما یک یا چند نشانه که از نشانه 

های شایع ام اس هستند را داشتید، 

پزشک ممکن است به شما پیشنهاد 

آزمایش دهد. این آزمایشها می تواند 

شامل موارد زیر باشد: 

- آزمایش خون برای مشکالت دیگر 

با عالیم شبیه به ام اس مانند بیماری 
الیم.

- آزمایش برای اندازه گیری سرعت 

ســیگنال هــای در حــال حرکت در 
اعصاب.

- ام آر آی، کــه از مغــز عکــس می 

گیرد، تا پزشــک شما بتواند مناطق 

آسیب دیده را بررسی کند.

- کشیدن مایع نخاعی برای بررسی 

مایعی که در مغــز و نخاع در جریان 

اســت؛ ممکن است نشــانه هایی را 

نشــان دهد که سیســتم ایمنی بدن 

شــما در حال آسیب زدن به سیستم 

عصبیتان است، و این نشانه ها در ام 

اس اتفاق می افتد.

)منبع: آوای سالمت(

Just for 
today...

1. I let go of anger2. I let go of worry3. I have gratitude for all my many blessings
4. I be kind to every living thing5. I be Free, Happy, and experi-ence Joy

6. I live consciously in the moment
7. I earn my living honestly8. I act on integrity.9. I honor and show gratitude to all living things... just for today!
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 تصوير نخستين چنگ نواز ايراني در جام عيالمي!
ادبيات ايراني، ابيات و حكايات متنوعي درباره ساز چنگ و شيوه 
نواختن آن دارد. در مستندات تاريخي از شخصيت »رامتين« به عنوان 
نخس��تين نوازنده چنگ و از »نكيس��ا« و »باربد« به عنوان افرادي نام 
برده مي شود كه در حدود ۲۵۰۰ سال پيش نواختن ساز چنگ، حرفه 
و پيش��ه آن ها به ش��مار مي رفت. با اين حال جز در كتاب ها و اش��عار 
ش��اعراني چون رودكي، نظامي، حافظ و سعدي و... اطالعات خاصي 
درباره چگونگي ساخت چنگ و از بين رفتن آن در دوره هاي تاريخي در 
دست نيست. »هنگامه گزواني« مسئول بخش پيش از تاريخ موزه ايران 
باستان كه مطالعات وس��يعي روي ابزار وآالت موسيقي دوره باستان و 
پيش از تاريخ داشته است در رابطه با پيشينه و تاريخچه چنگ در كشور 
به روزنامه ايران مي گويد: قديمي ترين اثري كه از چنگ به دست آمده 
متعلق به محوطه »اور« باستاني در منطقه بين النهرين است. يافته هاي 
باستان شناسي نشان مي دهد كه س��از چنگ از دوره عيالمي در ايران 
نواخته مي ش��ده، به طوري كه از جام »ارجان« و نوازنده چنگ روي آن 
مي توان به عنوان نخس��تين تصوير از چنگ نواز ايراني نام برد.او معتقد 
است، در دوره عيالمي نه تنها چنگ نزد مردم و افراد بلندپايه جامعه رواج 
بسياري داشته بلكه نقش نوازنده چنگ در دوره هاي مختلف تاريخي از 
جمله سلوكي، اشكاني و ساساني بسيار تكرار شده است. اين پژوهشگر 
دوره پيش از تاريخ اما به نقش اين س��از در جايگاه موس��يقي و جامعه 
اشاره مي كند و مي افزايد: پيكرك هاي عيالمي چنگ  نواز را عمومًا كاهنان 
يا افرادي با رداي بلند تشكيل مي دهند كه اين موضوع حكايت از وجهه 
و پايگاه موسيقي در ميان افراد بلندمرتبه جامعه دارد. اين درحالي است 
كه اين ساز صرفًا جنبه شادي و طرب نداشته و جنبه حماسي آن بسيار 

مورد استفاده قرار مي گرفت.
از يافته هاي باستان شناسي اينطور مي توان دريافت كه ساز چنگ 
در بسياري از موارد و براي تهييج جنگ ها همانند مارش هاي نظامي 
امروز كاربرد داشت. اما با تمام اين تفاسير هنوز هيچ كس روي اين ساز 
كهن به طور تخصصي و براس��اس يافته هاي باستان شناسي پژوهشي 
نداشته اس��ت. گزواني معتقد اس��ت، عدم فعاليت باستان شناسان و 
پژوهشگران در زمينه ابزار و آالت موسيقي بويژه سازهاي كهن سبب 
شده كه كارشناسان نتوانند در رابطه با عواملي كه باعث از بين رفتن 

اين ساز در دوره هاي مختلف تاريخي شده نظر قطعي دهند.  
 دانش چنگ وارداتي است!

»فتانه ش��اهين« يكي از معدود نوازنده هاي چنگ در ايران است 
كه معتقد است چنگ در ايران بشدت مهجور مانده است. به گفته اين 
نوازنده، چنگ يكي از قديمي ترين س��ازها و متعلق به حدود 1200 
سال قبل از ميالد است و نخستين بار مصري ها،  ايراني ها و ديگر ملل 
متمدن دنيا بودند كه آن را مورد استفاده قرار داده اند اما بعدها نواختن 
اين ساز متوقف شد. حتي تا دوره صفوي و در حدود ۴۰۰ سال پيش، 
هرازگاهي نوايي از اين ساز بلند مي شد اما از دوره صفويه تاكنون اين 
ساز به طور كامل در ايران منسوخ شده است.شاهين كه تحصيالت خود 
را درخارج از ايران گذرانده، شروع ساز چنگ در كشورهاي اروپايي را 
مربوط به  قرن ۱۵ و ۱۶ ميالدي در آلمان مي داند. به گفته اين نوازنده، 
درحال حاضر مدرسان اين ساز در ايران بسيار اندك هستند به طوري كه 
تا ۳ سال پيش نه تنها هيچ فردي اين ساز را نمي شناخت بلکه از علوم 
مربوط به آن هم بي اطالع بود.اين درحالي اس��ت كه  اگر قرار باش��د 
فردي در اين رش��ته مهارت و آموزش ببيند ناگزير اس��ت به خارج از 
مرزهاي ايران س��فر كند. چراكه در ايران نه تنها مركزي براي آموزش 
اين ساز به طور اصولي و آكادميك وجود ندارد كه حتي يك موزه چنگ 
هم براي عالقه مندان اين رشته در نظر گرفته نشده است.هرچند پيش 
از انقالب استاد »قنبري مهر« اقدام به ساخت  ۴ چنگ پدال دار كرد.  
اين سازها به دليل كيفيت و نوع ساخت  هم اكنون كاربرد موزه اي پيدا 
كرده اما همين چنگ ها نيز در وضعيت مناسبي قرار ندارند. پيگيري  از 
سرنوشت چنگ هاي قنبري مهر نشان مي دهد كه يكي از اين سازها در 

انبار موزه هنرهاي سنتي نگهداري مي شود و ديگري در تاالر وحدت 
در معرض نمايش قرار گرفته است. سومين چنگ به امريكا رفته، اما 

خبري از سرنوشت چهارمين چنگ قنبري مهر در دست نيست.   
فتانه ش��اهين  به روزنامه ايران مي گويد: چن��گ در ايران كاربرد 
موزه اي دارد اما يك موزه هم ندارد. اين ضعف س��بب مي شود كه ما 
تصوري از اين ساز كهن ايراني نداشته باشيم و تمامي اطالعات مربوط 
به ساز در سنگ نبشته ها و حجاري ها خالصه شود. اين موضوع بدترين 
اتفاقي اس��ت كه درحال حاضر هنرمندان ايراني با آن مواجه هستند. 
به طوري كه، براي نوازندگان مطرح دنيا باورپذير نيست كه چنگي با نام 
ايران وجود داشته باشد.هم اكنون يكي از كارخانه هاي مشهور در ايتاليا 
در سطح گسترده اي به ساخت و توليد چنگ مي پردازد. چندي پيش 
اين كارخانه، سازي با نام »آريانا« توليد كرد. تصور بسياري از نوازندگان 
از نام و مش��خصات اين س��از اين گونه بود كه س��اختار و مشخصات 
اين س��از برگرفته از چنگ ايراني اس��ت اما پس از پيگيري هايي كه 
از توليدكنندگان اين كارخانه انجام گرفت مش��خص ش��د كه نام و 

مشخصات ساز  برگرفته از تاريخ يوناني است.
در حال حاضر تعداد چنگ هاي پدال دار و بدون پدالي كه در ايران 
مورد استفاده قرار مي گيرد به ۱۰۰ عدد مي رسد كه اين تعداد محدود 

از يكي از كارخانه هاي  ايتاليا وارد مي شود.  
 چنگ هاي ايراني، به درد شومينه هم نمي خورد!

شاهين از وضعيت ساز چنگ كه توسط برخي از سازسازان ساخته 
مي ش��ود گله مند اس��ت. او مي گويد:»چنگ هايي كه در ايران ساخته 
مي شود اشك نوازنده را در مي آورد و حتي به درد شومينه هم نمي خورد. 

امكان نوازندگي با اين سازها وجود ندارد و به هيچ وجه اين سازها قابل 
كوك كردن نيستند.«او  در ميان سخنان اش از »عبداهلل عباسي« به عنوان 
يكي از سازندگان سازهاي ايراني نام مي برد. عباسي سازنده اي است كه  
توان س��اخت چنگ از روي سازهاي وارداتي را پيدا كرده، سازهايي كه 

به گفته خودش ابداع و خالقيت  آن به سازهاي وارداتي مي چربد.
با وجود اين عبداهلل عباس��ي هم از نبود استاندارد و  اندازه و ابعاد 
چنگ ايراني شكايت دارد. عباسي مي گويد: »من به عنوان يك سازنده 
 بايد نقش محقق را هم بر عهده بگيرم و قبل از س��اخت هر س��از كه
 ۲ ماه به طول مي انجامد تحقيقات گس��ترده اي داشته باشم. همين 

عامل فعاليت در ساخت چنگ را به بن بست مي رساند.«
آن طور كه شواهد و س��نگ نگاره هاي باستاني نشان مي دهد تعداد 
س��يم هاي چنگ در ايران باس��تان به ۲۰ سيم مي رسيده اما هم اكنون 
كوچكترين چنگي كه توليد مي ش��ود ۳۷ سيم دارد. اين سازنده چنگ 
معتقد اس��ت، كوچكترين چنگ ، ۸۰۰ كيلو فش��ار را تحمل مي كند. 
بنابراين محاس��باتي كه براي ساخت اين س��از وجود دارد بسيار دقيق 
و پيچيده اس��ت به طوري كه در س��اخت آن صدم ميليمتر هم رعايت 
مي ش��ود. در غيراين صورت ظرف يكي دو سال ساختار ساز از هم باز و 
از هم متالشي مي شود. به گفته او بسيار پيش آمده كه براي تهيه واشر 
پالس��تيكي با ۰/3 ضخامت روزها بازار گردي كرد ه ام. اين درحالي است 
كه سيم هايي كه در بخش مياني اين ساز استفاده مي شود، به هيچ وجه 
در ايران توليد نمي ش��ود و سازس��ازها بايد با قيمت گزافي آن ها را وارد 
كنند.به گفته عباس��ي، درحال حاضر قيمت يك ست سيم 4۰ تايي، ۳ 
ميليون تمام مي شود و براي تهيه يك صفحه 5۰۰ هزار تومان بايد هزينه 
كرد. اين عوامل سبب شده كه قيمت اين ساز افزايش پيدا كند و توان 
خريد از مردم عادي گرفته شود. آن طور كه اين سازنده چنگ مي گويد: 
چنگ هايي كه داراي ۴۷ سيم هستند از استاندارد واقعي برخوردارند اما 

هنوز هم در بسياري از كشورها چنگ از ۲۰ تا 4۷ سيم توليد مي شود.
 چوب الي چرخ نگذارند، حمايت نمي خواهيم

عباسي در رابطه با حمايت هايي كه نهادهاي متولي از اين صنعت 
� هنر دارند، مي گويد: تاكنون هيچ حمايتي از سوي خانه موسيقي، 
وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت صنايع دستي براي ساخت ومعرفي 
اين ساز كهن ايراني صورت نگرفته، درحال حاضر اگر چوب الي چرخ 
س��ازندگان نگذارند نياز به حمايت آن ها نداريم. او مي گويد: بارها از 
دولت، نهادهاي متولي و گمركات تقاضا كرده ايم كه شرايطي فراهم 
كنند كه مواد اوليه س��از به س��هولت وارد ايران شود. مكانيزم چنگ 
پدال دار از ۱۵۰۰ قطعه فلز تش��كيل مي شود و براي قالب سازي در 
درازمدت نياز به يك ميليارد تومان بودجه داريم اما پيگيري هايي كه 
در تمام اين مدت براي تهيه مواد اوليه داش��ته ايم تاكنون بي نتيجه 
مانده و راه به جايي نبرده اس��ت.اين درحالي است كه فتانه شاهين 
نيز معتقد است ساخت ساز چنگ واقعًا نفسگير است. به همين دليل 
قيمت اين س��از در همه جاي دنيا بسيار گران است. سه سال پيش 
قيم��ت چنگ پدال دار ۲۰ميليون تومان براي خريدار تمام مي ش��د 
ام��ا اكنون به دليل افزايش ارز همان س��از را ۶۰ ميليون تومان بايد 

خريداري كرد.  
بسياري از كشورهاي اروپايي درحالي طلسم چنگ را مي شكنند، 
افسانه زنده مي كنند و آهنگ چنگ مي زنند كه كهن ترين ساز ايراني 
در زادگاهش به فراموشي سپرده مي شود. حتي از سوي كارشناسان 
ايراني تالشي براي زنده نگاه داشتن چنگ ديده نمي شود و اين اتفاق 
بهترين فرصت است براي سرزمين هايي كه به  ثبت جهاني سازهاي 
بومي مي روند. بعيد نيست كشورهاي اروپايي و حتي امريكاي جنوبي 
به ثبت چنگ به عنوان ساز بومي در فهرست آثار جهاني اقدام كنند. 
هم اكنون تار ايراني به نام تار آذربايجان، ديجيريدو به عنوان ساز بوميان 
شمال استراليا، دودوك ساز قديمي ارمنستان، انگكلونگ به عنوان ساز 
كهن اندونزي و چوپي تيمبيال متعلق به موزامبيك و غيره... در فهرست 

آثار جهاني به ثبت رسيده اند.
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14- هماهنگ – مقروض – محفوظ و مصون
15- كاتب – فيلمي از رضا سبحاني )1391(

 عمودي:
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كهن ترين ساز ايراني در زادگاهش به فراموشي 
سپرده مي شود. حتي از سوي كارشناسان ايراني 
تالشي براي زنده نگاه داشتن چنگ ديده نمي شود و اين 
اتفاق بهترين فرصت اس�ت براي س�رزمين هايي كه به  
ثبت جهاني سازهاي بومي مي روند. بعيد نيست كشورهاي 
اروپايي و حتي امريكاي جنوبي به ثبت چنگ به عنوان ساز 

بومي در فهرست آثار جهاني اقدام كنند
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چنگ ایراني هنوز جایی 
جز سنگ نگاره ها ندارد

چنگ ايراني، طلس�مي هزارساله دارد! مي گويند بيش از هزار 
س�ال اس�ت كه اين س�از كهن ايراني آنچنان در س�رزمين  و 
خاستگاه اش طلسم شده كه هنوز هيچ كس به درستي نتوانسته 
نغمه اين س�از را در ايران بش�نود. با گذشت قرن ها خاموشي، 
خأل نواي چنگ در بزرگترين كنسرت ها و اركسترهاي موسيقي 
ايران درحالي بشدت احساس مي شود كه اين ساز نقش مكمل 
و تعيين كننده اي در موس�يقي كش�ورهاي اروپايي دارد. روند 

خاموشي و انزواي چنگ در ايران و سرعت توليد و استفاده آن 
در ديگر كشورها سبب شده كه برخي از نوازندگان و سازندگان 
اروپايي س�از چنگ )هارپ( مدعي شوند كه تصور ايراني ها از 
چنگ و تعلق آن به كشورش�ان بس�يار س�اده  انگارانه است، 
چراكه تاكنون حتي يك نمونه كامل از چنگ ايراني مش�اهده 
و به ديگر كش�ورها معرفي نش�ده تا بتواند دليل�ي بر ادعاهاي  
تاريخي اش باش�د. اي�ن افراد معتقدند كه بيش�ترين كاربرد و 

توليد  چنگ در كشورهاي اروپايي به مصرف مي رسد.  
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طلسم هزارساله ساز باستاني ایران مي شكند؟
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 تصوير نخستين چنگ نواز ايراني در جام عيالمي!
ادبيات ايراني، ابيات و حكايات متنوعي درباره ساز چنگ و شيوه 
نواختن آن دارد. در مستندات تاريخي از شخصيت »رامتين« به عنوان 
نخس��تين نوازنده چنگ و از »نكيس��ا« و »باربد« به عنوان افرادي نام 
برده مي شود كه در حدود ۲۵۰۰ سال پيش نواختن ساز چنگ، حرفه 
و پيش��ه آن ها به ش��مار مي رفت. با اين حال جز در كتاب ها و اش��عار 
ش��اعراني چون رودكي، نظامي، حافظ و سعدي و... اطالعات خاصي 
درباره چگونگي ساخت چنگ و از بين رفتن آن در دوره هاي تاريخي در 
دست نيست. »هنگامه گزواني« مسئول بخش پيش از تاريخ موزه ايران 
باستان كه مطالعات وس��يعي روي ابزار وآالت موسيقي دوره باستان و 
پيش از تاريخ داشته است در رابطه با پيشينه و تاريخچه چنگ در كشور 
به روزنامه ايران مي گويد: قديمي ترين اثري كه از چنگ به دست آمده 
متعلق به محوطه »اور« باستاني در منطقه بين النهرين است. يافته هاي 
باستان شناسي نشان مي دهد كه س��از چنگ از دوره عيالمي در ايران 
نواخته مي ش��ده، به طوري كه از جام »ارجان« و نوازنده چنگ روي آن 
مي توان به عنوان نخس��تين تصوير از چنگ نواز ايراني نام برد.او معتقد 
است، در دوره عيالمي نه تنها چنگ نزد مردم و افراد بلندپايه جامعه رواج 
بسياري داشته بلكه نقش نوازنده چنگ در دوره هاي مختلف تاريخي از 
جمله سلوكي، اشكاني و ساساني بسيار تكرار شده است. اين پژوهشگر 
دوره پيش از تاريخ اما به نقش اين س��از در جايگاه موس��يقي و جامعه 
اشاره مي كند و مي افزايد: پيكرك هاي عيالمي چنگ  نواز را عمومًا كاهنان 
يا افرادي با رداي بلند تشكيل مي دهند كه اين موضوع حكايت از وجهه 
و پايگاه موسيقي در ميان افراد بلندمرتبه جامعه دارد. اين درحالي است 
كه اين ساز صرفًا جنبه شادي و طرب نداشته و جنبه حماسي آن بسيار 

مورد استفاده قرار مي گرفت.
از يافته هاي باستان شناسي اينطور مي توان دريافت كه ساز چنگ 
در بسياري از موارد و براي تهييج جنگ ها همانند مارش هاي نظامي 
امروز كاربرد داشت. اما با تمام اين تفاسير هنوز هيچ كس روي اين ساز 
كهن به طور تخصصي و براس��اس يافته هاي باستان شناسي پژوهشي 
نداشته اس��ت. گزواني معتقد اس��ت، عدم فعاليت باستان شناسان و 
پژوهشگران در زمينه ابزار و آالت موسيقي بويژه سازهاي كهن سبب 
شده كه كارشناسان نتوانند در رابطه با عواملي كه باعث از بين رفتن 

اين ساز در دوره هاي مختلف تاريخي شده نظر قطعي دهند.  
 دانش چنگ وارداتي است!

»فتانه ش��اهين« يكي از معدود نوازنده هاي چنگ در ايران است 
كه معتقد است چنگ در ايران بشدت مهجور مانده است. به گفته اين 
نوازنده، چنگ يكي از قديمي ترين س��ازها و متعلق به حدود 1200 
سال قبل از ميالد است و نخستين بار مصري ها،  ايراني ها و ديگر ملل 
متمدن دنيا بودند كه آن را مورد استفاده قرار داده اند اما بعدها نواختن 
اين ساز متوقف شد. حتي تا دوره صفوي و در حدود ۴۰۰ سال پيش، 
هرازگاهي نوايي از اين ساز بلند مي شد اما از دوره صفويه تاكنون اين 
ساز به طور كامل در ايران منسوخ شده است.شاهين كه تحصيالت خود 
را درخارج از ايران گذرانده، شروع ساز چنگ در كشورهاي اروپايي را 
مربوط به  قرن ۱۵ و ۱۶ ميالدي در آلمان مي داند. به گفته اين نوازنده، 
درحال حاضر مدرسان اين ساز در ايران بسيار اندك هستند به طوري كه 
تا ۳ سال پيش نه تنها هيچ فردي اين ساز را نمي شناخت بلکه از علوم 
مربوط به آن هم بي اطالع بود.اين درحالي اس��ت كه  اگر قرار باش��د 
فردي در اين رش��ته مهارت و آموزش ببيند ناگزير اس��ت به خارج از 
مرزهاي ايران س��فر كند. چراكه در ايران نه تنها مركزي براي آموزش 
اين ساز به طور اصولي و آكادميك وجود ندارد كه حتي يك موزه چنگ 
هم براي عالقه مندان اين رشته در نظر گرفته نشده است.هرچند پيش 
از انقالب استاد »قنبري مهر« اقدام به ساخت  ۴ چنگ پدال دار كرد.  
اين سازها به دليل كيفيت و نوع ساخت  هم اكنون كاربرد موزه اي پيدا 
كرده اما همين چنگ ها نيز در وضعيت مناسبي قرار ندارند. پيگيري  از 
سرنوشت چنگ هاي قنبري مهر نشان مي دهد كه يكي از اين سازها در 

انبار موزه هنرهاي سنتي نگهداري مي شود و ديگري در تاالر وحدت 
در معرض نمايش قرار گرفته است. سومين چنگ به امريكا رفته، اما 

خبري از سرنوشت چهارمين چنگ قنبري مهر در دست نيست.   
فتانه ش��اهين  به روزنامه ايران مي گويد: چن��گ در ايران كاربرد 
موزه اي دارد اما يك موزه هم ندارد. اين ضعف س��بب مي شود كه ما 
تصوري از اين ساز كهن ايراني نداشته باشيم و تمامي اطالعات مربوط 
به ساز در سنگ نبشته ها و حجاري ها خالصه شود. اين موضوع بدترين 
اتفاقي اس��ت كه درحال حاضر هنرمندان ايراني با آن مواجه هستند. 
به طوري كه، براي نوازندگان مطرح دنيا باورپذير نيست كه چنگي با نام 
ايران وجود داشته باشد.هم اكنون يكي از كارخانه هاي مشهور در ايتاليا 
در سطح گسترده اي به ساخت و توليد چنگ مي پردازد. چندي پيش 
اين كارخانه، سازي با نام »آريانا« توليد كرد. تصور بسياري از نوازندگان 
از نام و مش��خصات اين س��از اين گونه بود كه س��اختار و مشخصات 
اين س��از برگرفته از چنگ ايراني اس��ت اما پس از پيگيري هايي كه 
از توليدكنندگان اين كارخانه انجام گرفت مش��خص ش��د كه نام و 

مشخصات ساز  برگرفته از تاريخ يوناني است.
در حال حاضر تعداد چنگ هاي پدال دار و بدون پدالي كه در ايران 
مورد استفاده قرار مي گيرد به ۱۰۰ عدد مي رسد كه اين تعداد محدود 

از يكي از كارخانه هاي  ايتاليا وارد مي شود.  
 چنگ هاي ايراني، به درد شومينه هم نمي خورد!

شاهين از وضعيت ساز چنگ كه توسط برخي از سازسازان ساخته 
مي ش��ود گله مند اس��ت. او مي گويد:»چنگ هايي كه در ايران ساخته 
مي شود اشك نوازنده را در مي آورد و حتي به درد شومينه هم نمي خورد. 

امكان نوازندگي با اين سازها وجود ندارد و به هيچ وجه اين سازها قابل 
كوك كردن نيستند.«او  در ميان سخنان اش از »عبداهلل عباسي« به عنوان 
يكي از سازندگان سازهاي ايراني نام مي برد. عباسي سازنده اي است كه  
توان س��اخت چنگ از روي سازهاي وارداتي را پيدا كرده، سازهايي كه 

به گفته خودش ابداع و خالقيت  آن به سازهاي وارداتي مي چربد.
با وجود اين عبداهلل عباس��ي هم از نبود استاندارد و  اندازه و ابعاد 
چنگ ايراني شكايت دارد. عباسي مي گويد: »من به عنوان يك سازنده 
 بايد نقش محقق را هم بر عهده بگيرم و قبل از س��اخت هر س��از كه
 ۲ ماه به طول مي انجامد تحقيقات گس��ترده اي داشته باشم. همين 

عامل فعاليت در ساخت چنگ را به بن بست مي رساند.«
آن طور كه شواهد و س��نگ نگاره هاي باستاني نشان مي دهد تعداد 
س��يم هاي چنگ در ايران باس��تان به ۲۰ سيم مي رسيده اما هم اكنون 
كوچكترين چنگي كه توليد مي ش��ود ۳۷ سيم دارد. اين سازنده چنگ 
معتقد اس��ت، كوچكترين چنگ ، ۸۰۰ كيلو فش��ار را تحمل مي كند. 
بنابراين محاس��باتي كه براي ساخت اين س��از وجود دارد بسيار دقيق 
و پيچيده اس��ت به طوري كه در س��اخت آن صدم ميليمتر هم رعايت 
مي ش��ود. در غيراين صورت ظرف يكي دو سال ساختار ساز از هم باز و 
از هم متالشي مي شود. به گفته او بسيار پيش آمده كه براي تهيه واشر 
پالس��تيكي با ۰/3 ضخامت روزها بازار گردي كرد ه ام. اين درحالي است 
كه سيم هايي كه در بخش مياني اين ساز استفاده مي شود، به هيچ وجه 
در ايران توليد نمي ش��ود و سازس��ازها بايد با قيمت گزافي آن ها را وارد 
كنند.به گفته عباس��ي، درحال حاضر قيمت يك ست سيم 4۰ تايي، ۳ 
ميليون تمام مي شود و براي تهيه يك صفحه 5۰۰ هزار تومان بايد هزينه 
كرد. اين عوامل سبب شده كه قيمت اين ساز افزايش پيدا كند و توان 
خريد از مردم عادي گرفته شود. آن طور كه اين سازنده چنگ مي گويد: 
چنگ هايي كه داراي ۴۷ سيم هستند از استاندارد واقعي برخوردارند اما 

هنوز هم در بسياري از كشورها چنگ از ۲۰ تا 4۷ سيم توليد مي شود.
 چوب الي چرخ نگذارند، حمايت نمي خواهيم

عباسي در رابطه با حمايت هايي كه نهادهاي متولي از اين صنعت 
� هنر دارند، مي گويد: تاكنون هيچ حمايتي از سوي خانه موسيقي، 
وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت صنايع دستي براي ساخت ومعرفي 
اين ساز كهن ايراني صورت نگرفته، درحال حاضر اگر چوب الي چرخ 
س��ازندگان نگذارند نياز به حمايت آن ها نداريم. او مي گويد: بارها از 
دولت، نهادهاي متولي و گمركات تقاضا كرده ايم كه شرايطي فراهم 
كنند كه مواد اوليه س��از به س��هولت وارد ايران شود. مكانيزم چنگ 
پدال دار از ۱۵۰۰ قطعه فلز تش��كيل مي شود و براي قالب سازي در 
درازمدت نياز به يك ميليارد تومان بودجه داريم اما پيگيري هايي كه 
در تمام اين مدت براي تهيه مواد اوليه داش��ته ايم تاكنون بي نتيجه 
مانده و راه به جايي نبرده اس��ت.اين درحالي است كه فتانه شاهين 
نيز معتقد است ساخت ساز چنگ واقعًا نفسگير است. به همين دليل 
قيمت اين س��از در همه جاي دنيا بسيار گران است. سه سال پيش 
قيم��ت چنگ پدال دار ۲۰ميليون تومان براي خريدار تمام مي ش��د 
ام��ا اكنون به دليل افزايش ارز همان س��از را ۶۰ ميليون تومان بايد 

خريداري كرد.  
بسياري از كشورهاي اروپايي درحالي طلسم چنگ را مي شكنند، 
افسانه زنده مي كنند و آهنگ چنگ مي زنند كه كهن ترين ساز ايراني 
در زادگاهش به فراموشي سپرده مي شود. حتي از سوي كارشناسان 
ايراني تالشي براي زنده نگاه داشتن چنگ ديده نمي شود و اين اتفاق 
بهترين فرصت است براي سرزمين هايي كه به  ثبت جهاني سازهاي 
بومي مي روند. بعيد نيست كشورهاي اروپايي و حتي امريكاي جنوبي 
به ثبت چنگ به عنوان ساز بومي در فهرست آثار جهاني اقدام كنند. 
هم اكنون تار ايراني به نام تار آذربايجان، ديجيريدو به عنوان ساز بوميان 
شمال استراليا، دودوك ساز قديمي ارمنستان، انگكلونگ به عنوان ساز 
كهن اندونزي و چوپي تيمبيال متعلق به موزامبيك و غيره... در فهرست 

آثار جهاني به ثبت رسيده اند.
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 افقي:
1 - الغر – هتك حرمت و حيثيت 
كس��ي كه به حكم قانون دستگير 

شده... است
2- خ��واب خوش – ش��هري در 

استان لرستان – فديه
پارلم��ان  3- حوم��ه كاش��ان – 

روسيه – بي شمار
4- رتبه كارمندي – مفرد حواس 
– بيست و چهارمين حرف التين 

– خداي من
5- ضمي��ر وزني – گذران زندگي 

– محل روضه خواني
6- انداخت��ن – غ��روب كردن – 

بردگي
7- واحد بوكس – ديرين، گذشته 

– وقت
8- پيوسته و پشت سر هم – گود 

– وسيله توزين
از   – بزرگ��راه   – جوش��ن   -9

هفت سين ها
10- حرف عطف – آتشگير – كهنه، كهن

11- راه يافتن – متابعت – بله روسي
12- حرف عصا! – بصير – گرما، بخار – قطار

13- عالمتي كه پاي نامه يا سند گذارند – واضح – وادار كردن
14- وسطي – جهان – بليغ

15- گياهي از تيره آالله – اثر عاشقانه عصار تبريزي

 عمودي:
1 – تعيين راه براي رسيدن به هدف – شتر بي كوهان

2- گياهي طبي از تيره نعناعيان – هتلي در استانبول – بي آن نتوان زيست
3- واحد پول خودمان – گياه اليافي – ماه روزه

4- گل نوميدي – كشوري در خاورميانه – پايه – بي درنگ
5- شفقت و مهرباني – رود طوالني اروپا – سوره سي و ششم

6- ضمير چند نفره – تشنه فريب – فرآيند تبديل مايع به گاز
7- اس��تان كوي��ري – نوعي چراغ برق كه داراي س��رپوش اس��ت – از اعداد 

ترتيبي
8- روشنايي ها – فلز سنگين – در بر روي آن حركت مي كند

9- معروف – به صورت پيش بيني نشده – نوراني
10- كافي بودن، بس��ندگي 

– كميابي – وي
11- فلز س��رخ – جايگزيني 

– اتحاديه فوتبال اروپا
12- س��رحد – پهل��وان – 
ج��دي و برابر ب��ا مقررات – 

جاذبه
 – نتيج��ه  فرزن��د   -13
چهارچرخه – نان آبگوشتي

14- بسيار بخشنده – گياه 
پيچنده – كمد كشويي

15- معمولي – س��بكي در 
نقاشي كه مخصوص ايرانيان 

است

 افقي:
1 - لقب خواجه حافظ شيرازي – 

فعاليت هاي تسهيالتي
2- سوم ش��خص جمع -  جاي 

روشنايي – هواپيما
 – كرانه ه��ا   – خدش��ه دار   -3

واحدي براي ليتر
4- ام��ر ب��ه آم��دن – داي��ره – 

بي پروايي – خونبها
5- اثر ساموئل بكت – گوشواره 

هندوستان – مستولي
6- مايع زردرن��گ كبد – آبزي 

متنوع – بزرگ
7- اش��عه اي در فضا – روشندل 

– محصول
8- نوع��ي ياق��وت – گ��ردش 

كودكان – تباهي ها
نوع��ي  ق��وت اليم��وت –   -9
تصويربرداري پزشكي – گرداب 

هولناك
10- پ��ول رايج در ژاپن – تازه و 

نو – پيل الكتريكي
11- جديد و نو – نوعي باد – بخار و حرارت

12- حديد – توان – عدد دو رقمي – بنوسياه
13- واجب – يكي از بخش هاي خودمختار اسپانيا – تحمل وضع ناخوشايند

14- هماهنگ – مقروض – محفوظ و مصون
15- كاتب – فيلمي از رضا سبحاني )1391(

 عمودي:
1 - شركتي ايتاليايي سازنده خودروهاي اسپرت – دردآور

2- تناسب – آسايش و آرامش – از ورزش ها
3- هديه و تحفه فرستادن – بعد چهارم – متنفر

4- كشتي جنگي – بزرگان – از ضماير شخصي پيوسته – بنان
5- سخت و محكم – سرمربي فجر سپاسي – الهه خورشيد

6- فوت و فن – شخص غير معلوم – شهري در استان هرمزگان
7- ساحل طال – شهري در استان خوزستان –شهري در استان كرمان

8- پيداكردن – ماه كامل – مشت مال
9- به علت – خطيب انقالبي معروف فرانسوي – مربوط به تعداد است

10- شهري در استان خراسان رضوي – رسم مغولي – دريا
11- دستنوشته – صنعت شعري – همگي، سراسر

12- ظرف بزرگ پذيرايي 
– شهر برج طغرل- سريع 

– عقاب سياه
 – تع��اون  س��وره   -13
معش��وقه لوئ��ي پانزدهم 
در  باس��تاني  تمدن��ي   –

امريكاي مركزي
14- نوعي كفش پاشنه دار 
– گسترش دهنده – نرده 

چوبي
15- آماده كردن – عملي 
بيشتر  در كش��اورزي كه 
توس��ط حش��رات انج��ام 

مي گيرد
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كهن ترين ساز ايراني در زادگاهش به فراموشي 
سپرده مي شود. حتي از سوي كارشناسان ايراني 
تالشي براي زنده نگاه داشتن چنگ ديده نمي شود و اين 
اتفاق بهترين فرصت اس�ت براي س�رزمين هايي كه به  
ثبت جهاني سازهاي بومي مي روند. بعيد نيست كشورهاي 
اروپايي و حتي امريكاي جنوبي به ثبت چنگ به عنوان ساز 

بومي در فهرست آثار جهاني اقدام كنند
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چنگ ایراني هنوز جایی 
جز سنگ نگاره ها ندارد

چنگ ايراني، طلس�مي هزارساله دارد! مي گويند بيش از هزار 
س�ال اس�ت كه اين س�از كهن ايراني آنچنان در س�رزمين  و 
خاستگاه اش طلسم شده كه هنوز هيچ كس به درستي نتوانسته 
نغمه اين س�از را در ايران بش�نود. با گذشت قرن ها خاموشي، 
خأل نواي چنگ در بزرگترين كنسرت ها و اركسترهاي موسيقي 
ايران درحالي بشدت احساس مي شود كه اين ساز نقش مكمل 
و تعيين كننده اي در موس�يقي كش�ورهاي اروپايي دارد. روند 

خاموشي و انزواي چنگ در ايران و سرعت توليد و استفاده آن 
در ديگر كشورها سبب شده كه برخي از نوازندگان و سازندگان 
اروپايي س�از چنگ )هارپ( مدعي شوند كه تصور ايراني ها از 
چنگ و تعلق آن به كشورش�ان بس�يار س�اده  انگارانه است، 
چراكه تاكنون حتي يك نمونه كامل از چنگ ايراني مش�اهده 
و به ديگر كش�ورها معرفي نش�ده تا بتواند دليل�ي بر ادعاهاي  
تاريخي اش باش�د. اي�ن افراد معتقدند كه بيش�ترين كاربرد و 

توليد  چنگ در كشورهاي اروپايي به مصرف مي رسد.  
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يوسرسوااكلنش4

هنيالگوباشا5

كيششوكمنرتمض6

برستينارگميتي7

اناسركهاميانغ8

باتكنووهتبنيم9

تنابوريدهتسي10

امنايدااوين11

بيجنسنفعتانش12

هگربگقاريلباك13

اوقتجورعداجيا14

ينهامداينكفارف15

طلسم هزارساله ساز باستاني ایران مي شكند؟
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

1    9 4 7  5 
5 7 3 1  2    
 4   5 3 1  8 
 8 1 5 6 7 3 4  
   8  1   7 
 5 6 4  9   2 
4 6      9  
 3  9 1   7 6 
9    4     

*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.. 
از سندرم قلب 

شکسته چه می دانید؟
پژوهشگران دانشــگاه واشینگتن اعالم کرده اند که 
بیماری ســندرم قلب شکســته، عالئمی شــبیه به 
حمله قلبی دارد که باید جدی گرفته شود، چراکه 

می تواند عواقبی مرگبار داشته باشد.
مــردن بــر اثر شکســتن قلب تنهــا در افســانه ها و 
داســتان ها اتفاق نمی افتد؛ بلکه می تــوان آن را در 

زندگی واقعی نیز مشاهده کرد. 
این ســندرم که به »سندرم قلب شکسته« معروف 
اســت، عالئمی همچون درد قفسه سینه و ضعیف 
شــدن یا تنگی نفس دارد، در ابتدا شــبیه به حمله 
قلبی ظاهر می شــود و تشخیص آن مشکل خواهد 

بود.
عــالوه بــر این مــوارد، عالئمی چون تنش شــدید 
فیزیکی، حمالت آســم، حوادث ناشی از ضربه های 
عاطفی مانند درگذشــت یک دوســت یا فرد بسیار 
نزدیــک، وقایــع یا رفتارهــای بد داخلــی و خانگی 
مانند طالق نیز می تواند از دیگر عالئم سندرم قلب 
شکسته باشد که تشخیص بیماری را دشوار می کند.

عالئم ناشــی از این ســندرم، اختالل موقت پمپاژ 
طبیعی خون را در بخشی از قلب را نشان می دهد که 

بسیار شبیه افزایش هورمون استرس است. 
به طورمعمــول، اثــرات ایــن بیمــاری کوتاه مــدت 
هســتند، اگرچه مواردی هم دیده شــده که اثرات 

طوالنی مدت نیز داشته اند. 
تحقیقات نشــان می دهد کــه در این بیماری، زنان 

میان سال بیشتر از مردان آسیب می بینند.
»زاکری گلدبرگر« )Zachary Goldberger( از 
پژوهشگران دانشگاه واشینگتن، عالئم این بیماری 
را بــه مدت یک هفته در بیماران موردبررســی قرار 

داده و معتقد است: 
»به طورمعمول، زنان میان ســال 60 تا 70ساله ای 
را می بینیم که در اثر از دســت دادن یکی از عزیزان 
نزدیــک خود، به اســترس و تنش های احساســی 
یــا فیزیکی دچار شــده اند. آن ها معمــوال دچار درد 
قفسه سینه و تنگی نفس می شوند. تنها پس ازاینکه 

گزینه حمله قلبی در این گونه بیماران رد شــود، ما 
می توانیم به بررســی عالئم ســندرم قلب شکســته 
که در اصالح پزشکی به آن استرس کاردیومیوپاتی 
)cardiomyopathy( گفته می شــود، بپردازیم. 
هر چه مسن تر می شوید، نارسایی های قلبی در شما 
افزایش پیدا می کند که می تواند مســئله را جدی تر 

نشان دهد.«
نتایج این تحقیقات نشــان می دهد که بیشتر مردم 
می توانند به ســرعت اثرات ســندرم قلب شکسته را 
در خود ترمیم کنند؛ البتــه موارد نادری نیز وجود 
دارد که می تواند مرگبار باشد. عوارض این بیماری 
می تواند شامل نارسایی قلبی، تجمع مایع در ریه ها 

یا اختالالت ضربان قلب نیز باشد.
)منبع: خبرآنالین(

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

1
1 4

6 8
9 8 1

2 5
7 8 9

1 6 5
3 4 1

5 2 9
9 1 7

2
7 6 2

3 6 1 2
7 1 4
3 7

9 8 5
8 2 6

8 4
5 1

1 2 6 7

3
8 9 3

1 6
2 5 3 7

8 4 5 2
9 3

1 5
7 4

4 3 6 8
2 6 9

4
8 7 3
9

2 3 7 5
6 5 1

5 2 4
8 3 6

6 1
9 1 5 7
6 7 8 2

HARD

وابستگی عاطفی 
چیست؟

این که برای بقا به دیگران نیازمند باشیم، 
انتظار داشته باشیم دیگران کارهای ما را به 

انجام برسانند، 
تصویر خود را در آیینه  دیگران ببینیم، 

از دیگران بخواهیم به جای ما تصمیم بگیرند 
و از نظر مادی مخارج ما را عهده دار شوند.

وقتی از نظر عاطفی وابسته ایم، 
شادمانی خویش، مفهوم "خود"مان و حال 

خوبمان را از دیگران انتظار داریم. 
ما از ترس طرد شــدن، ترک شــدن و 
رویارویی، از خواسته ها و نیازهایمان چشم 

پوشی می کنیم.  
وابستگی عاطفی ما را در خدمت ترس های 
خود و امیال دیگران قرار داده و به شــدت 

آزادی خود بودن مان را محدود می کند.
وقتی از نظر عاطفی وابسته ایم 

     باورمان این است که کلید آرامش ما در 
دست های دیگران است 

و آنان بهتــر از خودمان خیر و صالح ما را 
می دانند یا باورمان شــده که برای کسب 
محبت و عشــق دیگران باید از خودمان 

بگذریم.      )سو پتن سوئل(
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طنـــــز... 

 
بازجویی از کودک رقصنده برج میالد!

بازجو: نام؟
دختربچه: پریسا
بازجو: شهرت؟

دختربچه: پری جنگ نرم!
بازجو: سن؟

دختربچه: 7 سال و نیم
بازجــو: از کجا رقص ترکی رو 

یاد گرفتی؟
نظامــی  پایــگاه  دختربچــه: 
مارگارت تاچر در والیت ُقندوز 

افغانستان!
بازجــو: ایــن برنامــه رقــص از کی 

طراحی شده بود؟
دختربچه: از آگوست 2010

بازجو: کامل توضیح بده!
دختربچه: برای برنامه ای که توی 
برج میالد برگزار شــد حــدود 10 
ســال برنامه ریزی شــده بــود. ما 
چندتــا دختر رو بــه خاطر همین 
برنامــه متولــد شــدیم. از همون 
دوران جنینی روی ما کار می شد. 
مادران مون به سبک فراماسونرها 
غــذا می خــوردن تــا مــا از همون 
جنینــی آداب فراماســون رو یــاد 
بگیریــم. اما چــون هــدف دولت 
انگلســتان اجرای رقــص ترکی در 
بــرج میالد بــود، از لحظه به دنیا 
اومــدن مون بــه دســتور تونی بلر 
توی گوش مون هدفون گذاشتن 
و آهنگ »پنجره َدن داش گلیر... 
آی بــری باخ بری بــاخ« رو پخش 

کردن.
بازجو: از کی وارد کشور شدین؟

دختربچــه: همون روز مراســم. از 
طریق رابطه مون توی شــهرداری 

تهران در پوشش دختران معصوم 
ایرانی وارد کشــور شــدیم. مراسم 
ســاعت پنــج شــروع می شــد. ما 
ســاعت دوازده از فــرودگاه کابــل 
پرواز کرد ساعت چهار رسیدیم برج 

میالد.
بازجو: رابط تون توی شــهرداری 

کی بود؟
دختربچه: خانــوم فاطمه راکعی. 
مشاور امور بانوان شهردار تهران. 
ایشون هم یه فراماسونر اومانیسته 
که به ماکیاول و اکسپرسیونیسم 

خیلی عالقه داره.
بازجــو: گرایــش فلســفی خودت 

چیه؟
دختربچه: گفتم که...من از بچگی 
تحت تعالیم فراماسون ها بودم ولی 
اگه به خودم بود مکتب فرانکفورت 
رو انتخاب می کردم... با چاشــنی 

اندیشه های اسپینوزا و دکارت!
بازجو: هــدف از این عملیات چی 

بود؟
دختربچه: ضربه زدن!

بازجو: ضربه زدن به چی؟

دختربچه:نمی دونم. فقط به 
ما گفتن این یه ضربه س!

بازجــو: کل عملیات همین 
بود؟

دختربچــه: نــه. قرار بــود با 
رقــص ما مســئولین کشــور 
گیج بشــن و نیم ساعت بعد 
آمریکایــی  هلیکوپترهــای 
دوبــاره تــوی طبــس فــرود 
بیان و ســربازان آمریکایی از 
پایانه اتوبوسرانی طبس سوار 
اتوبــوس بشــن و بیان به ســمت 

تهران...
بازجو: پس چرا نیومدن؟

دختربچه: چون دو ساعت قبل از 
عملیات ســازمان سیا متوجه شد 
اون روز از طبــس بــه تهران بلیط 
نیســت و هیچ اتوبوسی به سمت 

تهران حرکت نداره!
بازجو: پس چرا شــما عملیات رو 

ادامه دادین؟
دختربچه:چــون رییس ســازمان 
ســیا معتقد بود رقص آذری خیلی 
قشنگه. بچه ها هفت ساله تمرین 

کردن. حیفه کنسل بشه!
بازجو: الگوت توی زندگی کیه؟

دختربچــه: الگــوی قلبــی خودم 
الهام چرخنده س، ولی بهم دستور 

دادن که الگوم سوفیا لورن باشه! 
بازجو: بــرای امروز کافیه. میتونی 

بری توی بند...
محمدرضا ستوده
روزنامه جهان صنعت

دختربچه هایــی که در بــرج میالد 
رقصیده بودند را احضار کرده بودند. 
شناسنامه شــان را بررسی کردند تا 
ببینند ۹ ساله شان شده است یا خیر. 
یکی از دختر بچه ها را روز پنجشنبه از 
یک ظهر تا ۱۰ شب در وزرا نگهداشته و 

بازجویی کرده بودند.
دختر بچه می گفت طــوری برخورد 
کردنــد انگار ما در بــرج میالد آدم 

کشتیم.

 نامه سوفیا لورن به علم الهدی
 آقای آیت الله

روح مرا نجات دادید. 
آقای علم الهدی عزیز عشقم

در نهمین دهه زندگی، كسی دیگر 
در غرب، مرا بیاد ندارد و تحسین 

نمی كند. به مراسم دعوت و با 
من مصاحبه نمی شود. 

اخیرا یك مسابقه عمومی ضمن 
تســت اطالعــات عمومــی، از 

نوجوانان دبیرستانی 
 " از  بــود  پرســیده 
سوفیا لورن" چه می 
دانیــد. ٥7٪ گزینه 
شــوینده"  "نوعــی 
یــك  39٪گزینــه  و 
"شركت كفن و دفن 

معــروف" را انتخاب 
كــرده بودند.مدتهاســت كــه بــه 

خودكشی فكر می كنم. 
دیشب وقتی پرستارم برایم خواند 

كه یك رهبر مذهبی شرقی گواهی 
می كنــد كه من الگوی یك جامعه 
از  بخشــی  حداقــل   - اســالمی 
جامعــه- هســتم، جــان گرفتم. 
امروز صبح پرســتارم می گفت نام 

مــن بعــد از " خانــه 
تكانی"، »ترند« دوم 
اینترنتی  جستجوی 
در كشــور شماســت. 
راســتی چرا خانه را باید بتكانند؟ 

خراب نمی شود؟
خاك بر سرایتالیا، فرانسه و هالیوود 

كه خوابند و شما باید مرا تجلیل و 
احیاءكنید.

از تصور آنكه یك مرد شرقی جذاب 
و محترمــی مثــل شــما بازیهای 
شصت ســال قبل مرا دیده و بعد 
از اینهمه ســال وقتی ســخن 
از رقــص و جاذبــه مــی شــود 
فــورا نام مرا بیاد مــی آورد، در 
پوســت نمی گنجم. احساس 
می كنــم زیبایی بــی نظیرم، 
هنوز در قلب های قدرشناس 

هوادارانم، زنده است. 
اگر روحانیــت، احیــای ارواح 
بشری است، گواهی می كنم شما 
منجــی روح و روحانــی محبــوب 

منید. 
در دعاهایتان مرا یاد كنید.

دوستدار شما
سوفیای قدر شناس شما

همــــــايون شجريان 
۱9 ماه می در مونتريال    << جزئیات در شماره آینده >> 

روش محاسبه عیدی ۹۷ شمسی!
  اگر شــما کارگر کارخانه باشید، 

باید کلــی نذرونیاز کنید که کارخانه 

شما هم مثل باقی کارخانه ها بسته 

نشــود. پــس توقع عیدی نداشــته 

باشــید! چون پــول عیدی بــا پول 

گوسفند نذری در می شود!

  اگر شما کارگر روزمزد هستید، 

همیــن کــه می روید ســر کار و آخر 

وقــت )برخالف این همــه کارگر که 

چندماه چندماه حقوق طلب دارند( 

حقوقتــان را جیرینگــی و نقــدی 

می گیرید، باید صدهزارمرتبه خدا را 

شکر کنید! عیدی که پیشکشتان.

  اگــر شــما کارگری هســتید که 

کارخانه تان بســته شده و حقوقتان 

را هــم خورده اند، به جای اینکه فکر 

کنید چقدر عیدی تان می شــود، به 

نظر ما بروید دنبال ســند که شــب 

عیدی بــه دلیل اعتــراض به اینکه 

حقوقتــان را خورده انــد و کارفرمــا 

ازتان شــکایت کرده، از بازداشتگاه 

بیایید بیرون. 

)کار دنیــا برعکــس اســت دیگــر! 

حرص نخورید(.

   اگــر کارمنــد هســتید، باید به 

شما تســلیت بگویم، چون کارمند 

دوره احمدی نژاد و قالیباف حقوق 

و عیدی تپل می گرفت. االن گویا از 

این خبرها نیست.

   اگر کارمند دوره روحانی و نجفی 

هســتید، اگر »ایــن کاره« و »بلد« 

باشید، عیدی تان را در همین دوره 

هم تپل می گیرید. خیالتان راحت.

   اگــر »ژن خــوب« داریــد کــه 

عیدی تان همین االن هم پرداخت 
شده.

   اگــر روزنامه نگاریــد کــه عیدی 

الزم ندارید، قــرص آرام بخش الزم 

دارید و خالص.

)پوریا عالمی/شرق(

در این کتاب نویسنده توضیح می 
دهد که نفس فارغ التحصیل شدن 
از یک دانشــگاه روســی به خودی 
خــود امر حیرت انگیزی نیســت، 
اما »موضوع وقتی حیرت انگیز می 
شود که از زبان بسیاری از افسران 
ارشد سازمان امنیت اتحاد جماهیر 
شوروی که به غرب پناهنده شدند، 
در خاطرات، کتاب ها و مقاالتشان 

آمده باشــد کــه دانشــگاه پاتریس 
لومومبا ارگان رســمی تربیت کادر 
و پــرورش جاســوس بــرای اتحاد 

جماهیر شوروی بوده است«!
هفته گذشــته، گماشــتگان ولی 
مطلقــه فقیه بــه آیت اللــه صادق 
حســین  فرزنــدش  و  شــیرازی 
شیرازی، که او نیز معمم و مدرس 
فقه و اصول اســت حمله کردند و 

حسین شیرازی را با ضرب و شتم 
دســتگیر نمودند.  دلیــل این امر 
ایــن بود که حســین شــیرازی در 
ســخنانی خامنــه ای را به فرعون 
تشبیه نموده بود.  آیت الله صادق 
شیرازی مخالف والیت فقیه بوده 
و معتقد اســت که در زمان غیبت 
امام زمان حکومت باید در دســت 

شــورایی از فقهــا یا مرجــع تقلید 
باشد.

همین اختالف نظر باعث درگیری 
بین دو دارودســته شد و عصر روز 
جمعه 18 اسفند 4 تن وارد سفارت 
جمهوری اسالمی در لندن شدند و 
با پایین کشیدن پرچم آن، پرچمی 
با عنوان »خــدام المهدی« را باال 
بردند.  چند ســاعت بعد این افراد 
توســط پلیس انگلیس بازداشــت 
شــدند ولی رســانه های وابســته 

به ولــی مطلقــه فقیه از آیــت الله 
صادق شــیرازی به عنوان »آخوند 

انگلیسی« نام بردند.
معمــوال آخونــد هــا حتی اگــر به 
دالیلی خیلــی هم مخالف یکدیگر 
باشند، به قول خوشــان »احترام 
امامزاده را متولی باید رعایت کند« 
را محترم می شــمارند.  ولی، پس 
از خیــزش دیماه 1396، آب چنان 
برای دســتگاه والیت فقیه سرباال 
مــی رود که جایی برای رعایت این 

اصــل باقــی نگذاشــته و کار از حد 
دســت به یقه شدن هم فراتر رفته 

است.
به هرحــال، این از معدود مواردی 
اســت کــه هیــچ یــک از دوطرف 
دروغ نمی گوید و چه بهتر که برای 
روشن تر شدن مردم هرچه بیشتر 
پته یکدیگــر را روی آب بیاندازند و 
یکدیگر را آخوند انگلیسی و آخوند 

روسی بخوانند!
•

شهباز: آخوند انگلیسی و ...   << ادامه از صفحه: 7

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 
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. . . معـــه جا

آموزش جنسی به کودکان
چند یادآوری ساده و مهم 

•
1_ بهترین سن شروع آموزش به 
کودکان وقتی است که بچه ها را از 

پوشک میگیرید.
هرگز جلــوی جمع شلوارشــان را 

پایین نکشید.
بهشــان یاد دهید که زیر پوشــک 

حریم خصوصی بچه هاست.
هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی 

را ببوسند.
"مادر برو یه بوس به عمو بده"

یا
"برو بغل دایی جان"

و حرفهایی از این دست.
•

2_ بگذاریــد یاد بگیرنــد که برای 
بوسیدن و در آغوش کشیده شدن 

اجازه بچه ها شرط است.
•

3_ بچــه هــا را در ســن پاییــن با 
هیچ مردی حتــی »محارم« تنها 

نگذارید.
بیشتر تجاوزها از طرف دایی ها و 
عموها بوده و مسلما به عقل هیچ 
پدر و مادری هم نرسیده که ممکن 

است خطر در کمین بچه باشد.
فکر نکنید پســربچه هــا در خطر 
نیســتند اتفاقا آمــار تجــاوز و آزار 
جنسی پســربچه ها رو به افزایش 

است.
•

4_ مهارت »نه«گفتن را به بچه ها 
بیاموزید.

•
5_ ســعی کنیــد راننده ســرویس 
بچه هــا مــرد نباشــد. مخصوصا 
مراقب آخرین نفــری که با راننده 

تنهاست باشید.
•

6_ هرگــز وقتــی بیــرون از منزل 
هستید، سفارش چیزی را ندهید 
کــه بچه ها مجبور شــوند تحویل 

بگیرند.
•

7_ اســم اعضــای تناســلی را بــه 
بچه ها درست آموزش دهید.

استفاده از اســامی متفرقه را کنار 

بگذاریــد. بــه بچــه ها یــاد دهید 
صحبــت در این مــوارد خــارج از 
عرف اســت و هرکسی خواست در 
ایــن موارد با ایشــان صحبت کند 

سریع شما را درجریان بگذارند.
بگوییــد ایــن حــرف ها فقــط در 

چارچوب خانه مطرح می شوند.
•

8_ بیشتر متجاوزین بچه ها را می 
ترسانند.

به بچه ها بگویید هر کاری که کرده 
باشند دوستشان دارید. 

هرگز حتی برای تنبیه های معمولی 
هم این جمله رو به کار نبرید: 

"ایــن کارو کــردی دیگه دوســت 
ندارم".

بچــه هــا بایــد بداننــد تحــت هر 
شــرایطی خانواده پذیرای ایشــان 

است.
•

اگــر پرســتار کــودک داریــد   _9
غیرمستقیم به او بفهمانید که خانه 

توسط دوربین کنترل می شود.
•

10_ هرگز در ســنین 2 تا 5 ســال 
شوخی جنسی با همسرتان نکنید 
به این امید که بچه ها نمی فهمند.
به بچه ها در مورد مسایل جنسی 

دروغ نگویید.
اگــر در مــورد نحوه باردار شــدن 
بــا  اســت  بهتــر  کردنــد  ســوال 
جفت گیری حیوانات شروع کنید.

•
11_ حریم خصوصی را به بچه ها 

آموزش دهید.
مثال از بچه ها اجازه بگیرید و بعد 
ببوسیدشان یا قلقلک شان دهید.

بگذارید گاهی نه بگویند.
•

12_ فضایی فراهم کنید که حرف 
هایشــان را برای شما بگویند. اگر 
فیلم های پورنــو را جائی دیدند یا 
از جائی شنیدند، و از شما توضیح 
خواستند بگویید که این مخصوص 
زن و شوهرهاست و بهشان تذکر 
دهید هیچ کس اجازه ندارد کس 

دیگری را این گونه ببوسد. 
)منبع: مرکز مشاوره شکوفای گنج درون(

از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده در برابر قدرت 
و اختیاراتی که دارند، مسئولیت مطالبه می کند./ زندگی خود 
را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می کند. 
رشــد فردی، توجه به خانواده، حرفه، افزایش ســطح دانش 

تخصصی و خدمات مدنی...
 

محمود سريع القلم
•

1- آینده خود را تابع تالش و 
خالقیت خود می داند.

•
2- هر کاری را با مشورت های 

تخصصی انجام می دهد.
•

3- از کسانی که برای مدیریت 
کشــور انتخاب کرده در برابر 
قدرت و اختیاراتــی که دارند، 

مسئولیت مطالبه می کند.
•

4- بر اساس نظریه سیستم ها 
و نــگاه درازمــدت بــه زندگی، 

راستگوست.
•

5- مانع رشد دیگران نمی شود 
بلکه با آنها رقابت می کند.

•
6- حداقل یک ســاعت در روز 

کتاب می خواند.
•

7- از شــخصی که زیــاد دروغ 
می گوید، فاصله می گیرد.

•
8- در انجــام کارهــا، از تــوان 
عقلی خود، چندین برابِر هوش 

خود بهره می گیرد.
•

9- به دالیل حقوقی، به شدت 
مراقب سخنان خود است.

•
10- تــا از قضاوتــی مطمئــن 

نباشد، مطرح نمی  کند.
•

11- منتظــر نمی نشــیند تــا 
دیگــران، گره هــای زندگــی او 

را بــاز کننــد: بلکه بــا ابتکار و 
سخت کوشــی، زندگی خــود را 

مدیریت می کند.

12- رعایــت حقوق مــردم در 
جامعه را وظیفه خود می داند.

13- حداقل یک متر با فاصله 
از شخصی که در حال استفاده 
اســت،  بانــک  خودپــرداز  از 

می ایستد.
•

14- وقتی قرار اســت ســاعت 
8 جایی باشــد، ســاعت 7:50 

دقیقه َدِم َدر ایستاده است.
•

15- در قدرت و ِســَمت بیش 
از 8 ســال نمی  ماند زیرا 8 سال 
برای نــوآوری حداکثری، کافی 

است.
•

16- حتی ســه نصف شــب و 
بــدون آن که دوربینی باشــد، 

پشت چراغ قرمز می ایستد.
•

17- بســیار ســفر می کنــد تا 
بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری 

را تجربه کند.
•

18- وقتــی از یــک خیابــان 
فرعــی بــه اصلــی می رســد، 
اتومبیل خود را متوقف و پس 
از ایمنی کامل، حرکت می کند.

•
19- آن قدر Search می کند 
 Propaganda را از Fact تــا

تفکیک کند.
•

20- کوله پشــتی خــود را در 
دســت  در  متــرو  و  اتوبــوس 
می گیــرد تــا مزاحمتــی بــرای 

دیگران ایجاد نکند.
•

21- به دیگران القاب منتسب 
نمی کند بلکــه انگیزه ها و افکار 

آنان را تحلیل می کند.
•

22- از شــخصی کــه بــا رانت 
ثروتمنــد شــده اســت، فاصله 

می گیرد.
•

23- زندگــی خــود را ماننــد 
لوگــوی المپیک در پنــج دایره 
متداخل طراحی می کند. رشد 
فردی، توجه به خانواده، حرفه، 
افزایش سطح دانش تخصصی 

و خدمات مدنی.
•

24- فقــط یک شــغل دارد و 

وظایــف آن را بــه بهترین نحو 
انجام می دهد.

•
مــن  می گویــد:  بســیار   -25
نمی دانــم یا این موضــوع را به 

درستی نمی فهمم.
•

26- آن قــدر حوصلــه به خرج 
می دهــد تا موضوعــی را دقیق 
بفهمد بعد واکنش نشان دهد.

•
27- دفترچه کوچکی دارد که 
صفحــه اول آن نوشــته شــده: 
ضعف هــای مــن و روش هــای 

اصالح.
•

28- خمیرمایــه ذهنــی او این 
گونه شــکل گرفتــه: 20 درصد 
اظهــار نظر کــردن و 80 درصد 

سوال کردن.
•

اعتمــاد  جلــب  بــرای   -29
دیگران، سیگنال های متناقض 

نمی فرستد.
•

30- چون خودشناسی مقدمه 
توســعه یافتگی مدنی است، آن 
قدر از خود شناخت دارد که 50 
صفحه در مورد افکار و روحیات 

خود می تواند بنویسد.
منبع:  وبسایت نویسنده

ویژگی  ۳۰ 
وند  شهر یک 
مسئولیت شناس

پرزیدنت ترامپ در جمع نظامیان در کالیفرنیا: 

ایــران پشت هر مشکل در خاورمیانه است!
پرزیدنت دونالد ترامپ سه شنبه 

22 اســفندماه برای نخســتین 

بار از زمان ریاســت جمهوری به 

ایالت کالیفرنیا سفر کرد. رئیس 

جمهــوری آمریکا در یــک پایگاه 

هوایی در سن دیگو ضمن انتقاد 

از توافق هسته ای با ایران، گفت: 

هــم اینــک در حــال همــکاری با 

همپیمانان و شرکای مان هستیم تا 

مانع دســتیابی ایران به سالح هسته ای 

شویم و با حمایت این کشور از تروریسم 

در سرتاسر جهان مقابله کنیم.

پرزیدنــت ترامپ افــزود: هرجایی که در 

خاورمیانه می رویم، ایران، ایران، ایران. 

این ایران اســت که پشــت هر مشــکلی 

است. ما با آن به شیوه ای جدی برخورد 

خواهیم کرد.

از زمــان روی کار آمــدن 

دولــت پرزیدنــت ترامپ 

فشــارها بــر جمهــوری 

بــرای  ایــران  اســالمی 

برنامه موشکی، حمایت 

نقــض  و  تروریســم  از 

افزایش  بشــر  حقــوق 
یافته است.

پرزیدنت ترامپ مهرماه، بار دیگر پایبندی 

ایران به برجام را گواهی نکرد و افزود که 

اگر جامعــه جهانی تن بــه تغییراتی که 

آمریکا برای پر کردن خالء های برجام تن 

ندهد، واشنگتن از آن خارج می شود.

ایــاالت متحده آمریکا ایــران را به نقض 

برجام از طریق آزمایش موشــکی متهم 

می کند. دولت ترامپ می گوید براساس 

قطعنامه 2231 شــورای امنیــت، ایران 

از آزمایش موشــک بالستیک با قابلیت 

حمل کالهک اتمی منع شده است.

در یکســال اخیــر ایــران چنــد آزمایش 

موشکی داشته است. جمهوری اسالمی 

ایران می گوید برنامه موشکی ایران جنبه 

دفاعی دارد اما نمونه هایی از موشــک و 

تجهیزات مربوطه ساخت ایران در اختیار 

برخی گروه ها از جمله حوثی های یمن 

و حزب الله لبنان مشاهده شده است.

در ماههــای اخیر فرانســه و انگلیس از 

ایــران برای برنامه موشــکی انتقاد کرده 

اند و حتی وزیر خارجه فرانسه سفری به 

  VOA.تهران داشته است
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جناب خاتمی! اگر از امام 
حسین یاد نگرفتید الاقل از 

میرحسین یاد بگیرید!
جناب ســید محمد خاتمی تــازه از خواب 

بیدار شده اند و فرموده اند:
»نارضایتی عمیقی در جامعه وجود دارد.«

واقعا لطف فرموده اند این را فرموده اند! ما 
نمی دانستیم که چنین است! چهل سال 
تمام است این نارضایتی ابراز می شود اما 
فرکانس این ابراز نارضایتی در حدی نبوده 

که به گوش جناب خاتمی برسد.
البته این فرکانس عاقبت به گوش همگان 
از جملــه عوامل نارضایتی و ســردمداران 
ظلم می رســد. دیر و زود دارد ســوخت و 
سوز ندارد. برخی از سردمداران زود صدای 
ابراز نارضایتی را می شنوند و در صدد پیدا 
کردن راه چاره بر می آیند. برخی دیگر دم 
دم وقــوع انقالب صدای انقــالب مردم را 
می شنوند که کار از کار گذشته و کشور در 
مسیر نابودی افتاده است. برخی هم مثل 
چائوشسکو، وقتی پای دیوار تیرباران قرار 
گرفتند این صدا را می شــنوند و تا لحظه 
ای کــه گلوله پوســت و گوشــت شــان را 

نشکافد این صدا را نمی شنوند.
االن هم وضعیت خامنه ای و سردمداران 
جمهوری اســالمی به همین شکل است. 
نماینــده ی وقیح والیــت مطلقه ی فقیه 
در روزنامه ی کیهان چنان عربده سر می 
دهــد و پر رو بازی در مــی آورد که صدای 
نارضایتی مردم تحت الشعاع عربده های او 

قرار می گیرد. اما این عربده 
هــر قدر هم بلند باشــد، به 
فرکانس صدای میلیون ها 
جمعیــت ایران نمی رســد 
که خاتمی درباره شــان می 

گوید:
نخبــگان،  »جوانــان، 
روشنفکران، اندیشمندان، 

متخصصــان، کارگــران، زنان 
همگی ناراضی هستند. بخش 
قابل توجهی از روحانیت سنتی 
و اصیــل و همچنیــن اقــوام 

ناراضی اند.«
در ایام قدیم که داستان سرایی 

ها بر ذهن مردم اثر داشــت و کسانی خود 
را در نقش قهرمانان ضد ظلم می دیدند، 
داســتانی گفته می شد در باره ی شخصی 
به نــام امام حســین علیه الســالم که در 
دوران ماضــی در مقابل ظلــم حاکمی به 
نام یزید ایستاد و هر چند در اقلیت بود در 
مقابل اش سکوت نکرد و مبارزه کرد و به 

شهادت رسید...
امــا در همیــن دوران، دو مــرد و یک زن 
هســتند که به خاطــر تن نــدادن به بازی 
حکومت به حبس افتادند و االن چند سالی 

ست که در حبس به سر می برند. 
خوِد خاتمی هم به شــکل غیر رســمی در 

حصــر اســت. آن ســه 
تن الاقل حرف شــان را 
زدند و به قــدر امکان به 
دهن یاوه گوی جنایتکار 
کوبیدند. خاتمی اما هم 
حصــر را تحمــل می کند 
هم در موضع ضعــف، حرف از گفت 

و گو با لشکر شمر به میان می آورد.
آقاجــان! در کشــوری کــه »جوانان، 
اندیشمندان،  روشنفکران،  نخبگان، 
متخصصــان، کارگران، زنــان همگی 
ناراضی هســتند و بخش قابل توجهی 
از روحانیت سنتی و اصیل و همچنین 

اقوام هم ناراضی اند«، 
در کشوری که به فنا رفته و بعد از این هم 
ســرعت به فنا رفتن اش شتاب بیشتری 
خواهــد گرفــت، چــه جــای الس زدن و 

»حرف آکادمیک« زدن است؟! 
اگر مثل امام حسین نمی توانید در مقابل 

ظلم قیام کنید الاقل از میرحسین و کروبی 
و رهنورد یاد بگیرید که چطور حرف شان 
را زدند و نماد ظلم را به مردم نشان دادند 

بعــد به حبــس و حصر افتادنــد و از 
حرف شان هم کوتاه نیامدند. امام حسین 
اگر در دســترس نیســت، میر حسین که 

هست    •

سیـاسی... 

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

واقعی کلمه هستید!آقای خامنه ای! شما نادان به معنای 
معظم  »رهبر  اخیرا 
»مقام  و  انقــالب« 
بر  والیت«  عظمای 
صغار و مجانین درباره 
اظهار  غربی  زنان  ی 

نظر فرموده اند:
الگــوی  مقابــل  در 
اسالمی، الگوی انحرافی 
زن غربی وجود دارد که 
به جای همه خصوصیات 
برجســته و ممتاز زن 
شاخصه هایی  اسالمی، 
همچون برهنگی، جلب 
نظر و التذاذ مردان را در 
خود دارد. امروز زن غربی 
ست والیت، مبنای قضاوت اش به نظر می رسد مقام عظمای وسیله هیجان جنسی است.جلوه گــری مقابل مردان و مظهر مصــرف، آرایش،  سکســی  های  جهان دیــده و آگاهی می فیلم ها دارد. کدام انســان هنرپیشــه های این گونه زن غربی تصــوری در حد که به او نشــان داده اند و از فیلم 

مظهر تواند بگوید که: غربــی  زن  جلوه گری امــروز  آرایش،  وســیله مصرف،  و  مــردان  مقابل 
هیجان جنسی است؟!

ردیف شده اند تا او را از راه گــذارد دختران بزک کرده در کشور غربی به زمین می می کردند پسرشان وقتی پا سال پیش است که تصور خشکه مقدس هفتاد هشتاد زنان غربی تصور پیرمردهای تصور خامنــه ای از غرب و 
کشورهای توریســتی به کشــورهای برخی از مردان -که سفرکی به در کنند! داشتند-  جا قرار دارند می پنداشتند که فاحشــه خانه ها در آن غربی را شــبیه به مناطقی غربی 

بودند در مخیله شان می خیابان ها به کار مشغول شــبیه به زنانی که در این بودند- و زنان غربی را هم سفر توریستی شان دیده -چون تنها جایی بود که در 
هیجانات جنســی کشیده بیمــارش دائما به ســمت کار و تحصیل ندارد و ذهن غربی در محــل زندگی و از اکثریــت زنان و دختران را می داند، مطلقا تصوری با خبر است و زیر و بم دنیا تصور می کند از همه چیز می مانند! خامنــه ای که به نقاشی های کامل نشده غربی در مقابل زنان ایرانی عروســی می روند و زنان رفتن به بقالی هم انگار به ایرانیان ســاخته اند موقع و اعوان و انصــارش برای اسالمی یی که خامنه ای شهری خود ما، در کشور ندارد که امروز برخی از زنان چنین تصوری ست. او خبر تصور خامنه ای از غرب هم پروردند.

می شود.

امثال فاطمه اردشیر الریجانی ها چطور به امریکا می روند؟!
اخیرا عکس و مشخصات فاطمه 
اردشــیر الریجانــی، دختــر علــی 
الریجانی در مرکز پزشکی دانشگاه 

کلیولند آمریکا منتشر شد.
کشــور بزرگ آزادی که باید مقدم 
آزادی خواهــان ایرانــی را گرامــی 
بــدارد، نه تنهــا مانع ســفر حتی 
کوتاه مدت آن ها می شــود، بلکه 
شده است محل استقرار و زندگی 
فرزندان ســران ضــد آزادی و ضد 
امریکایی جمهوری اسالمی. اتخاذ 

چنین سیاستی جای تاسف بسیار 
دارد.

کسانی که اقدام به دریافت ویزای 
توریستی و تحصیلی از امریکا کرده 
اند، می دانند که مسووالن سفارت 
خانــه هــا و مراکز صــدور ویزا، به 
طــرز تحقیر آمیزی موی ســوابق 
شــخص درخواســت کننــده را از 
ماست بیرون می کشند، به گونه 
ای که بسیاری از آزادی خواهان با 
پرنسیپ، تن به این تحقیر ها نمی 

دهند و از سفر به امریکا منصرف 
می شوند.

آن گاه ما شاهد سفر »آقاها و خانم 
ها«ی »آقازاده« به امریکا هستیم 
که نه به عنوان توریست، بلکه به 
عنوان کسانی که از امکانات کاری 
و تحصیلــی امریــکا برخوردارند، 
اجــازه ی اقامت و زندگــی در این 

کشور پیدا می کنند.
کاش الاقــل این آقازاده ها، برائت 
خــود را از ایدئولوژی تروریســتی 

و وابســتگی به افکار جهاْن ستیز 
جمهــوری اســالمی اعــالم مــی 
کردنــد، ولی حداقل یــک نگاه به 
تصاویر این موجودات کافی ســت 
به شــخص بی طرف نشــان دهد 
کــه این هــا تا خرخــره در کثافت 
جمهوری اسالمی غرق هستند و 
با افتخار هم از توبره می خورند و 

هم از آخور.
اگــر از اپوزیســیون بدلی ارســالی 
جمهوری اسالمی به امریکا هم یاد 

کنیــم، دفتر قطور نام هایی که از 
سفارت خانه های امریکا اجازه ی 
اقامت در امریکا گرفته اند بیش از 

پیش قطور خواهد شد. 
جالب اینجاست که غیر از فرزندان 
سران آزادی ستیز و تروریست پرور 
جمهوری اسالمی فرزندان کسی 
که اشغال گر سفارت امریکا بوده 
و حتی تهدید به کشتن امریکایی 
هــا کرده در امریکا بــه زندگی زالو 
وار شان ادامه می دهند؛ زالوهایی 
که از خون مردم آزادی خواه ایران 

تغذیه می کنند.

ضربــه ی مهلک حضور کســانی 
مثل دختر علی الریجانی در امریکا 

به خود امریکا خواهد خورد. 
آزادی خواهان ایــران که انتظار و 
توقع عملکرد صحیح از کشور آزاد 
و طرفدار آزادی امریکا دارند، نمی 
تواننــد باور کنند کــه اعطای این 
گونه اجازه ی سفرها بدون آگاهی 
مسووالن بلند مرتبه ی امریکایی 

ست.

ف. م. سخن

خامتی از 
گفت و گو با 
لشکر شمر 
حــرف 
می زند!

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345         (514) 846-0221
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<<  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه  ۱ آوریل 2۰۱8
از ساعت 11 صبح تا  13:30

در محل دفتر انجمن
به همــه زنان عالقمند 

خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

_____________________
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 

متن پیام انجمن زنان به مناسبت 
روز زن: 

روز زن بر همه زنـان 
و مردان آزاده 

خجسته باد         
از روز 8 مــارس ســال  1858 کــه 
زنــان کارگر یک کارخانه  نســاجی  
در اعتــراض بــه شــرائط دشــوار 
کار در شــهر نیویــورک دســت به 
اعتصــاب زدند و اعتــراض آنان به  
خشــونت گرائیــد، بیــش از 160 
ســال می گذرد.  از زمانی که زنان 
کارگر همان کارخانه برای داشتن 
شــرایط بهتر و زنده نگاهداشــتن 
خاطــره مبارزات قبلــی مجددا در 
سال 1908 دســت از کار کشیدند 
و  کارفرمــا آن هــا را  در محــل کار 
محبوس کرد ، و  کارخانه را به آتش 
کشــید و زنان همــراه با نگهبانان 
کارخانه یکجا ســوختند،  بیش از 
یک قرن می گذرد، سافرجت ها در 
انگلیس پس از 45 سال مبارزه به 
حــق رای زنان دســت یافتند  طی 
این مدت زنان همــواره برای  رفع 
خشونت های جنسی- جنسیتی و 
دسترسی به شرایط برابر با مردان، 
مبارزه کرده اند، هر چند توانسته 
اند که  در گوشــه هایی از جهان  به  
فرهنگ مرد ســاالرانه ضربه هایی 
اساســی وارد آورنــد امــا همچنان 
در  چنبره  فرهنگ مرد ســاالرانه  
اســیرند چرا که این ســتم عمری 
به درازای تاریخ بشــریت  و ریشــه 
در ســنت ،باور، مذهب  و اقتصاد 
دارد   و مبــارزه با آن  جز با  آگاهی 
فمنیســتی،مداومت،  دانــش  و 
ممارســت  وهمراهــی و همکاری 
زنان و مردان آگاه به این دانش  به 

ثمر نمی نشیند.
   اکنــون  در برخــی کشــور هــا،  
زنان خود را تنها متعلق به عرصه 
خصوصی نمــی داننــد، در عرصه 
عمومی حضــوری فعال دارند،  در 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی جامعه مشارکت می کنند، 
از حــق انتخاب کــردن و انتخاب 
شــدن در عرصــه هــای مدیریتی 
میانــی و کالن برخوردار شــده اند.  
امــا در همیــن جوامــع همچنان 
نشانه هایی از نابرابری های اساسی 
بین مردان و زنان موجود است ان 
چنان که دوماه پیش روزنامه نگار 
مشــهور انگلیســی بعلت نداشتن 

حقوق برابر از شغل خود استعفا 
میدهد،در مناطقی دیگر  زنان 
حتــی  از حقــوق اولیه انســانی 
هم برخوردار نیســتند،   تجاوز 
گروهی بــه زنــان در اتوبوس و 
خیابان های  شــهر های هند، 
تجاوز قانونی  جمعی مردان   به 
یک زن  بنا به حکم قاضی برای 
مجازات  طایفه ای در پاکستان،  
، زنــان آواره شــده جنگ های 
داخلی سوریه،  و همانند آن در 
برمــه،  زنان و مــادران  قحطی 
زده  یمنــی  کــه فرزنــدان بــی 
جانشــان روی دستشان مانده 
انــد زنان و دختــران ایزدی که 
بــه عنــوان غنیمتی جنگــی از 
آن مــردان  داعشــی می شــوند 
و همچــون بردگان بــه فروش 
می رسند و زنان کرد کوبانی که 
حماســه می آفریند و به همین 
دلیــل مورد نفرت مــردان زر و 
زورمدار قــرار می گیرند ، زنانی 
که در راه یافتن شــغل، در آمد 
و فرصت هــای مالی و کاری  با 
آن ها معامله جنســی می شود، 
نمــود هایــی  گوناگــون از این 
ستم غیرانسانی اند. همه این ها 
به اضافه  ، نداشتن حق بر بدن 
خود،  نداشــتن حــق انتخاب 
شــغل، آموزش، همسر، محل 
سکونت، حضانت فرزندان و به 
یک  معنا حق زندگی آنطور که  
خودشان می خواهند  نه آنطور 
کــه بــرای  آن ها رقــم زده اند،  
گســتره وســیع حقوق تضییع 
شــده زنــان رادر پهنــه هــای 
گوناگون جهان  نشان می دهد. 
 رویداد های ســال گذشــته در 
مورد زنان برتنوع این  حقوق و 

خواسته ها داللت دارد:
خانــم  وقتــی    
را  خود  »الیسامیالنو«سکوت 

شکســت و اظهار داشت که مورد 
تجــاوز آقای  »هاروی انشــتاین«  
تولیــد کننده پرقــدرت و ثروتمند 
هالیــودی قرار گرفته اســت و طی 
فراخوانــی از زنانی کــه همچون او 
مورد تجاوز قرار گرفته اند میخواهد 

که  به کمپین
   من هم   me –too   در شــبکه 
هــای مجازی بپیوندند، تنها  طی 
چنــد روز ده هــا هزارنفــر بــه این 
کمپین پیوستند، این کمپین ادعا 
نداشت که بیک راه حل دست یافته 
اســت  بلکه هدفش آن 
بــود که زنان شــهامت 
پیــدا کننــد و نســبت 
به ظلمــی کــه برآن ها 
می رود ســکوت نکنند 
و از این طریق گفتمان 
قــدرت مــرد ســاالرانه 
را بــه چالــش بکشــند 
نســبت  را  اجتمــاع  و 
به  این تظلم حســاس 
همیــن  بــه  کننــد، 

علــت مرحلــه دوم ایــن کمپیــن 
به نــام  وحــاال-  and now پی 
ریــزی شــد.هدف  ایــن کمپیــن 
برنامه تغییر بود، و بدین منظور،  
برنامــه  آمــوزش  های جنســی  و 
هشــدار دهنده به کودکان و زنان 
در مــدارس و محیط های کاری،  
تدارک و اجرای ساز و کار مشخص 
قانونــی در مقابلــه بــا آزار و تجاوز 
جنسی  در دستور کار قرار میگیرد.

 در گوشــه دیگــری از جهــان در 
ســرزمین مــادری موجی بــه نام  
دختران خیابان انقالب راه می افتد 
و این حرکت اعتراضی در تاریخ به 

ثبت خواهد رسید.
 این دختران در ســکوت کامل در 
گوشه و حاشیه خیابان بر بلندای 
برقــی،  جعبه تقســیم  ســکویی، 
نیمکتی، ســنگی  می ایســتند. و 
روســری خود را از ســر برکنده به 
چوبی مــی آویزنــد. از آن پرچمی 
می ســازند  و در ســکوت  فریــاد 

کــه  می زننــد 
اجبــاری  حجــاب 
نمی خواهنــد.  را 
روزگار چــه تمثیل 
شگفتی دارد، این  
بدیــن  دختــران  
شکل، عملکرد 40 
ساله نظام اسالمی 
در مورد زنان را در 
خیابان انقالب   به 
چالش می کشند  و 
خواهــان رهایی از  
پیله ای هستند که  
در راستای تحکیم 
تفکر مــرد مدار به 
دور آن هــا  تنیــده 
شده است. کنش 
دختــران انقــالب 
بــه ســاِن قهرمان  
)دختر ِ الل( در ننه 
نمایشــنامه  دالور 
برتولد برشت است 
کــه  باکوبیــدن بر 
طبل در پشــت بام 
صــدای  خانــه، 
را  فروخفتــه اش 

بــه صــورت نمادین  فریــاد میزند 
و گــوش َکــر جهانیــان را وادار به 

شنیدن میکند
در ایــران همانند اکثر کشــورهای 

خــاور میانــه  سرنوشــت  زنــان  
برســاخته از دو عامــل جداگانــه 
است،که معموال در تثبیت رویکرد 
قــدرت مردســاالرانه همداســتان 

می شوند.
یکی   ســنت های قومی–مذهبی 
و نظام قبیله ای کــه زنان را تحت  
ســلطه و انقیاد مردان در می اورد 
وآن دیگری داســتان  حکومتهای 
اقتدارگرا، قوانین اساسی و قوانین 
خانــواده و اشــتغال کــه  هر چند 
با اختالفاتــی به ایــن زمینه رنگ 
قانونی می زنند. نمونه آن در ایران 
قانــون  اجبــاری  حجــاب نمــاد 
تبعیض سیســتماتیکی  است که 
در نهایت  هدف آن تحکیم قدرت 
سیاســی است. زیرا که  ایدئولوژی  

تبعیض آمیز در سطوح  
رفــاه،  )تحصیــل، 
پست  درآمد،  اشتغال، 
بــرای دو  و مقــام…( 
جنس  زن و مرد را قوام 
می بخشــد.و تعریفی از 
جنســیت مادون برای 

زنان ارائه می دهد.
زنــان پیشــرو چــه در 
فــردی  حرکت هــای 
قره العیــن  همچــون 
و همــا دارابی هــا  چــه 
جمعی  درحرکت هــای 
از اولین تجمعات زنان 
در اعتراض بــه قرارداد 
رژی، تحصــن زنان در 
بلوای نــان آذربایجان،  
تا کمپیــن یک میلیون 
منــع  کارزار   ، امضــا 
تــا  زنــان  از  خشــونت 
مخالفــت بــا حجــاب 
این پاشــنه آشیل نظام 
اسالمی همواره تالش 
کرده انــد تا کــه قدرت 
حاکــم را برای تغییر به 
چالش کشند. دختراِن 
بــر  انقــالب  خیابــاِن 
اســاس همین گــزاره بــه خیابان 
آمدنــد، آنان حجــاب را نمادی از 
جایگاه فرودســت خود و پوششی 
بر همــه بیعدالتی هــا در اجتماع 
میدانند  بدون شک این حرکت با 
تشدید خشم  و خشونت علیه زنان 
روبرو خواهد شد،  ولی چه باک که 
زنان  چیزی برای از دســت دادن 
ندارند .آن هاخــوب می دانند  که 
تغییر و بهبود  وضعیت آن ها تغییر 
و بهبود جامعــه را معنا می کند و 
در این راه چشــم انتظار همراهی 
و همســویی مــردان  آگاه و فعال 
جامعــه  برای رفع تبعیض و تغییر  

هستند. 
•

برنامه روز زن در مونترال در تاریخ سوم 
مارس در دانشــگاه کنکوردیا با شرکت 
جمع کثیری از همشهری هایمان برگزار 

شد. 
دراین نشست، دکتر هما هودفر و دکتر 
شــهال طالبی، تحت عنوان: مشــارکت 
اجتماعی - سیاسی زنان در ایران سخنانی 

ایراد کردند. 
)متن سخنرانی خانم هما هودفر و خانم 
شهال طالبی در شــماره آینده به اطالع 

شما خواهد رسید.(
این برنامــه با رقص هــای زیبای گروه 

سیمرغ ادامه یافت. 
پرده جالبــی )عکس باال(  که توســط 
گــروه بر گزاری روز زن تهیه شــده بود 
مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفته 
بــود. روی این پرده به بزرگی 2 متر زنی 
خوابیده که در پیله های بسیاری پیچیده 
شده، که هریک نشان گر تبعیضات اعمال 
شده بر زنان ایران ست که با زنجیری بر 
بدن او آویزان است و با قطع هر زنجیر از 
درون ان پیله پروانه ای به پرواز در میاید.

در روز 8 مارس هم با در دســت داشتن 
پرچم های ســفید  شرکت در تظاهرات 
زنان دیگرتبار، درباره سرکوب تظاهرات 
این روز و دستگیری بیش از 59 نفر زن 
و 25 مرد اطالع رســانی شد و در پایان 
توضیحاتی در زمینه دختــران خیابان 
انقالب وبر افراشــتن روسریهای خود در 

اعتراض به حجاب اجباری داده شد    

روز  نو  را هب شما تـبریک گفته،

سالی مملو از شادی و سالمتی ربایـتان آرزو می کنیم
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١٨٠ هزار ایرانی در تلگرام شاغل اند
بیــش از ١٨٠ هزار خانــواده ایرانی 
از تلگرام کســب درآمد مستقیم با 
گردش مالی چند ده تومانی دارند. 
این آماری است که سعید مهدیون 
فرمانــده بســیج وزارت ارتباطات 
اعــام کــرده و گفتــه اســت: باید 
اپلیکیشــن های داخلــی را تقویت 

کنیم.... 
اگر قبول کنیــم ١٨٠ هزار خانواده 
ایرانــی از راه تلگــرام زندگی خود را 
می گذرانند، با توجه به وجود بیش 
از ٢٤ میلیون خانــوار، ٠,٧٥ درصد 
خانواده های ایرانی از تلگرام ارتزاق 
می کننــد کــه ایــن رقم با توســعه 
بســتر فضــای مجــازی در ایران و 
با توجــه به کم هزینه بــودن ایجاد 
مدل شغل های آی.تی می تواند به 

سرعت توسعه پیدا کند.

چرا منونه های بومی موفق 
نیستند؟

فرمانــده بســیج وزارت ارتباطات 
گفته است که باید اپلیکیشن های 
داخلی را بــرای روزی که مدیریت 
تلگرام بــه ایــران ســرویس نداد، 
تقویت کنیم. فرض کنید مدیریت 
این اپلیکیشــن به دلیلی نخواهد 
بــه ایرانیان ســرویس دهــد، پس 
بایــد در جهت تقویت و حمایت از 
اپلیکیشن های داخلی با تمام توان 

اقدام شود. 
امــا آیا واقعــا جایگزینی تلگــرام با 

نمونه بومی آن مقدور است؟ 
تمــام  وجــود  بــا  تاکنــون  چــرا 
حمایت هــا، هیــچ پیام رســانی از 
داخــل در عضوگیــری و توســعه 

موفق نبوده است؟
افشــین کاهــی نایب رئیــس اول 

نوین  کســب وکارهای  کمیسیون 
می گویــد: در کشــور مــا توانایــی 
ایجاد و جایگزینی نمونه های بومی 
بــا نمونه های خارجی وجــود دارد 
اما روش اجرا و جایگزینی درســت 
انتخاب نمی شــود. باید بدانیم که 
راه جایگزینی تلگرام نه فیلترینگ 
اســت، نــه اســتفاده دســتوری از 
نمونه بومی و نه محدودسازی های 
دیگر. بارها این روش ها را انتخاب 

کرده و منابع مالی را تلف کردیم.
او ادامــه می دهد: بــازار باید، بازار 
رقابتی باشد. اگر استراتژی درستی 
برای طراحی و جایگزینی انتخاب 
کنیــم، نمونــه داخلی به ســرعت 
بازار خود را پیدا می کند. محصول 
خــوب، یعنی محصولــی که همه 
چیز را دیده باشــد، جــای خود را 

میان مردم پیدا خواهد کرد.

استراتژی درست دولت حمایت 
است

کاهــی دولت هــا را دعــوت بــه 
حمایت بــه جای دخالــت کرده و 
می گوید: حمایت دولت می تواند در 
قالب فراهم  کردن فضای مناسب 
برای کسب  و کار، کاهش مالیات، 
پشــتیبانی از ایده هــای خــاق و 
فراهم  کردن زیرساخت در یک بازار 
رقابتی باشــد. امروز ما تا حدودی 
توانسته ایم اکوسیستم استارت آپی 
در  و  کــرده  فراهــم 
محیط نسبتا مناسبی 
اســتارت آپ های  برای 
داخلــی فراهــم کنیم.  
قطــع  اســت  گفتنــی 
تلگرام بــه خاطر وجود 
نمونه  درست  نداشتن 
بومی موجب می شــود 
که بسیاری از صاحبان 
ســعی  کســب وکارها 
کننــد از طریــق دیگر 
شــبکه های موجــود و 
ممکــن بــا مشــتریان 
را  ارتباطشــان  خــود 
حفظ کننــد. واتس اپ 
ازجمله  اینســتاگرام  و 

همین شبکه هاست.

کسب وکارها سخت جابه جا 
می شوند

رئیس مرکــز فنــاوری اطاعات و 
رســانه های دیجیتال پیشــتر و به 
هنگام فیلترینگ کوتاه مدت تلگرام 

در این باره گفته بود: 
بومــی  پیام رســان های  »تمامــی 
تعداد دنبال کنندگان شــان رشــد 
چشمگیری داشــته و این افزایش 
مخاطب درباره پیام رسان سروش 
بــه ٣برابــر هم رســیده اســت اما 
همین افراد نیز اغلب برای داشتن 
یک گروه چت خانوادگی یا دریافت 
خدمــات آموزشــی به ســمت این 
پیام رســان ها کشــیده شــده اند و 
صاحبــان کســب وکارها تاکنــون 
تصمیم جدی برای مراجعه به این 

شبکه ها از خود نشان نداده اند.«
این در حالی است که نباید فراموش 
کنیم یک فروشگاه مجازی گاهی 
٣ سال برای جذب فالوور و تثبیت 
در بازار زحمت کشــیده. صاحبان 
کسب  وکارهای مجازی معتقدند؛ 
جابه جایی به شبکه های دیگر مثل 
واتس اپ کسب وکارهای اینترنتی را 
زمین زده و موجب می شود برخی 
از آنها متضرر و ورشکســته کامل 
شــوند. به  خصوص که کسب وکار 
آنها مشمول زمان نیز خواهد شد و 
برای همین استقبال کسب وکارها 

از جابه جایی چندان باال نیست.

چرا تلگرام محبوب است؟
قابلیت هایی که تلگرام برای تبادل 
اطاعات و آسان سازی دسته بندی 
آنها برای کاربرانش ایجاد می کند، 
آن  محبوبیــت  دالیــل  از  یکــی 

محسوب می شود. 
تولیــد »بات« هــای ویــژه فروش 
محصــوالت در فضــای تلگرام نیز 

مهم است. 

آخرین آمارهای رمسی از 
تلگرام

پژوهشــگاه ملــی فضــای مجازی 
وابسته به مرکز ملی فضای مجازی 
بخشــی به نام »رصد شــبکه های 
اجتماعی« دارد که البته فعا تنها 
آمارهای مربوط به شبکه پیام رسان 
تلگــرام را در بــازه  زمانی گوناگون 
منتشــر می کنــد. رصــد فعالیــت 
کاربران ایرانی در تلگرام نشــان از 
افزایش روزانه و اســتقبال بیشــتر 
مردم نســبت به ایــن برنامه دارد، 

جامعه... 

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 

تبدیل فیس بوک به یک سایت کاریابی 
اجتماعــی  شــبکه 

می خواهــد  فیس بــوک 

در اقدامــی جدید به یک 

وبــگاه کاریابــی تبدیــل 

شــود تــا بــه کاربــران و 

جوانان در سراسر جهان 

این امــکان را بدهد تا از 

طریــق تعامل مســتقیم 

با صاحبان کســب و کار 

بتوانند مشــاغل مرتبط 

با رشته تحصیلی یا حرفه 

خود را بیابند و در شــهر 

و کشورهای مورد نظرشان به 

کار مشغول شوند.

شــرکت فیس بوک اعام کرده 

همــان قابلیــت و پلت فرمــی 

را کــه حــدود یک ســال پیش 

در کشــورهای ایاالت متحده 

آمریکا و کانــادا راه اندازی کرده 

بود، حاال می خواهد در بیش از 

۴٠ کشور جهان به راه بیندازد 

و موجــب اســتخدام جوانــان 

و  شــرکت ها  در  کار  جویــای 

سازمان های مختلف شود.

بدیــن  فیس بوکــی  کاربــران 

وســیله قــادر خواهند بــود از 

طریق حســاب کاربری خود با 

رایانه یا گوشــی هوشمندشان 

مشــاغل مورد نیاز 

و تبلیغات کاریابی 

مربوطه را مشاهده 

کننــد و در صورت 

عاقمنــد بودن به 

آن، برایــش اقــدام 

و درخواست  کرده 
دهند.

فیس بوک بــا این 

کار رسما به رقابت 

تنگاتنگــی بــا وب 

شــبکه  و  ســایت 

اجتماعــی لینکدیــن پرداخته 

 – زوکربــرگ  مــارک  اســت. 

مدیــر عامل فیس بــوک - در 

گفت وگویــی بــا گزارشــگران 

تاکید کرده اســت کــه کاربران 

جویــای کار هیــچ نیــازی بــه 

پرداخــت پــول به این شــبکه 

اجتماعی ندارند.

توییت فریلند درباره 
ممانعت از خروج همسر 

سید امامی از ایران
Chrystia Freeland: Canada
Minister of Foreign Affairs 

کریستینا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا، با 
انتشار توییتی نسبت به ممانعت از خروج 
مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی از 

ایران اعتراض کرد. 
 این مقام کانادایی در توییتی نوشت:

"بــرای من مایــه انزجار اســت که مریم 
ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، اجازه 
خروج از ایران را نیافته. ما می خواهیم که 
او به عنوان یک کانادایی آزادی بازگشت به 

کشورش را داشته باشد."

بــه  طــوری کــه تنهــا در دو هفته 
اخیر بیش از ١٠ هزار کانال تلگرامی 

جدید ساخته شده است.
طبق آمار این پژوهشــگاه، به  طور 
دقیــق ٧٥٤ هــزار و ٥١٦ کانال در 
تلگرام وجود دارد که روزانه به  طور 
میانگین ٢,٥ میلیــارد بار بازدید از 

این کانال ها صورت می گیرد. 
البته آن  طور که پیداســت، بخش 
اعظمــی از ایــن آمــار متعلــق به 
کانال هــای غیر فعــال یا کم  فعال 
اســت؛ چرا که بنا به آمــار فوق در 
ایــن بین، ٢۶۴ هــزار و ٣۴٧ کانال 

به روزرسانی می شوند.
بررســی ها نشــان می دهد کــه در 
طول شبانه روز )٢٤ساعت( به  طور 
متوسط بیش از ٣ میلیون و ٧۵هزار 
و ٢٢٧ مطلــب در بین کانال های 
تلگرامی منتشر یا به اصطاح فنی تر 

پست می شوند. 
جالــب اســت بدانیــد که ســاعت 
١٠شب بیشــترین زمانی است که 
پست ها منتشر می شوند و بازدید 
٢٨٥ هــزار  از  )بیــش  می خورنــد 
مطلب( و همچنین کمترین زمانی 
که مطالب به اشــتراک گذاشــته 

می شوند، مربوط به ساعت ٤ صبح 
با آمار ١۴ هزار و ۹۵٧ مطلب است.
متوســط تعداد مطلب بر کانال در 
یــک روز ١١.۶٣ مطلــب اســت و 
این به این معنی اســت که به  طور 
متوســط روزانه در هر کانال حدود 

١١.۵ مطلب منتشر می شود.
ســایت تلگرام با رتبه ١۹ در الکسا 
یکی از پربازدیدترین وب سایت های 
ایرانی است که امروزه با بسیاری از 
مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی 

سیاسی کشور گره خورده است.
)منبع: روزنامه شهروند(

نزدیک به 760هزار کانال 
در تلگرام وجود دارد که 
روزانه ٢,٥ میلیارد بار 

بازدید می شوند. 

 همدردی
دوست ارجمند 

جناب آقای محمد شکیب نیا
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 

شنیدن خبر درگذشت غم انگیز خواهر دلبند شما 

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا )ثقفی(
سخت و دشوار بود. 

در این غم بزرگ ما نیز خود را با شما صمیمانه شریک می دانیم. 
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزو می کنیم. 

خجسته قامسلو، نگار ندیمی
)سانفرانسیسکو(
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درگذشت مادر و همسری ارجمند، 
خواهری مهربان  برومند

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا 

در سحرگاه 14 مارس 2018
در مونتریال ما را داغدار کرد. 

بدینوسیله به آگاهی یاران و بستگان می  رساند که 

مراسم خاکسپاری آن شادروان 
روز  جمعه  23 مارس 2۰۱8

 از ساعت   ۱ تا  2 و نیم  بعدازظهر  
و مجلس یادبــود  ایشان 

 از ساعت  3 تا  5 بعدازظهر  
در محل:  

Rideau Funeral Home
4239, boul. des Sources 
 DDO, QC  H9B 2A6

 514-685-3344       |      514-297-5965
برگزار خواهد شد.

------------------------
 حضور شما عزیزان تسال بخش خاطر حزین بازماندگان ا وست.

خانواده های شکیب نیا، 
ثقفــی ،  باستانی

خاکسپاری و یادبود
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

 هـمدردی
دوست دیرین و ارجمند 

جناب آقای محمد شکیب نیا و خانواده محترم 
سروران و عزیزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز خواهر گرامی و عزیز دلبندتان در مونتریال 

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا 
 ما را بسیار متاثر کرد.  

ما را در غم سنگین از دست رفتن این عزیز شریک بدانید.   
آرامش، بهروزی و طول عمر برای جنابعالی 

و فرد فرد اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

کتی فاضل، یوسف تیزهوش، عبداله خیامی، کاظم اسدی، حمید چوپانی، دکتر محمد 
استعالمی، دکتر علی شرقی، دکتر ناصر صفائی نائینی، دکتر فریدون مودت، طهمورث طوسی، 
مجید کفائی، اکبر جعفرپور، دکترجوادمعین درباری، هوشنگ رحیمی، بهمن ناصری، حسین 
ناصری، رضا ناظم، دکتر منصورجباری، نادر نادرپور، وحید خلجی، گودرز ایلخانی، مهدی 
غفوری،مسعودعلیزاده، کاظم  ناظر، دکترمحمد ملکی، سیاوش خیامی،امیر خیامی،قاسم 

بهبهانی، محمد خیامی،صادق امین شریعتی، دکتر محمودمقدم، حمید کاوه، اسعد صاحلی، 
حسین صمیمی، دکتر منوچهر بهامین، دکترجاوید موسوی، پرویزعلوی، علی مهبد، محمدتقی 

حجازی، رضا نژاد، داریوش افشار، مسعود جهانگیری، محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

انهگ شنوی خـبر هک آن جام شکست ...



34 34PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018 نوروز          پـیروز سال 25 شماره   1362 24  اسفند 1396 
»حميدرض��ا ميرس��عيدقاضي« 
هم از آن دس��ت هنرمنداني است 
كه كارش در خارج خريدار دارد اما 
در اي��ران نه. تركيه از او مي خواهد 
ت��ا هنرجويان را آم��وزش بدهد اما 
دراي��ران در نهايت هن��ر و صنعت 
او را مي گيرند و ب��ه ديگران هديه 
مي دهند، ب��دون اين كه به او پولي 
بدهند. او كارآفرين نمونه اي اس��ت 
كه بع��د از بازنشس��تگي از ارتش، 
رؤي��اي دوران كودكي اش را تحقق 
بخش��يد. تصاوي��ر ش��خصيت هاي 
بزرگي را روي س��راميك و كاش��ي 
كار ك��رده و ب��ه آن ها داده اس��ت. 
او مبتك��ر تصاوي��ر روي كاش��ي و 

سراميك است.
 حامي نيست

قاضي مي گوي��د: در ايران هيچ 
كس به دنبال فرد مبتكر نيس��ت. 
تالش ه��اي مبتك��ر هم ب��ه جايي 
نمي رس��د. هم��ه به دنب��ال تقليد 
هس��تند اگر گرفت و بازار داش��ت، 
مي فروش��ند.  و  مي كنن��د  كپ��ي 
ب��ه گفت��ه او هن��رش درحالي در 
ايران مش��تري ندارد ك��ه در اروپا 
س��ردر مغازه ها را به ح��دي با اين 
كاش��ي هاي زيبا، ديزاي��ن كرده اند 
كه ش��ما ناخودآگاه مي ايس��تيد و 
اين مغازه ها را نگاه مي كنيد. »حاال 
در اي��ران هم��ه منتظرن��د كه اول 
ديگران ش��روع كننده باش��ند. اين 
از خصوصيت هاي ما اس��ت كه مد 
ايج��اد نمي كني��م و آنهايي هم كه 
كار خالق انجام مي دهند، در توليد 
تحت فش��ار زيادي قرار مي گيرند. 
اما در كش��ورهاي ديگ��ر طراحان 
و خالقان عرصه ه��اي مختلف پويا 
هستند و توس��ط توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان حمايت مي شوند.« 
او مي گويد فرايند توليد و پخت اين 
كاشي خيلي صنعتي انجام مي شود 
و اگر در صنعت كاشي شما بگوييد 
من ي��ك مت��ر كاش��ي مي خواهم 
كس��ي جوابت��ان را نمي دهد، مثل 
اين ك��ه بروي��د نس��اجي و بگوييد 
ي��ك متر پارچه ب��راي من طراحي 
كني��د و ببافي��د اما او اي��ن فرايند 
را ديجيتالي كرد. »سيس��تم اش را 
طوري تغيير داديم كه شما بگوييد 
من مي خواهم ي��ك منظره يا يك 
عكس از بچه ام را در منزلم در ابعاد 
يك متر يا بيش��تر چ��اپ كنيد، ما 

مي تواني��م اين كار را انجام دهيم و 
آن را تا 50 س��ال هم حتي درقبال 
آت��ش و خش مس��تقيم، ضمانتش 
كني��م.« ب��ه گفته او ب��ا اين روش 
مي توان تصاوير شهداي عزيز دفاع 
مقدس را هم به صورتي شايس��ته 
و مان��دگار چ��ه در آرامگاه ها و چه 
بر ديوارهاي ش��هر ثبت كرد كه از 
نقاشي ماندگارتر و طبيعي تر است. 
هنر او كاركردهاي ش��هري زيادي 
هم دارد. براي مث��ال مجتمع هاي 
هزينه هاي  بدون  مي توانند  تجاري 
هنگف��ت از هنر او اس��تفاده كنند. 
ساختمان هايي كه به گفته او براي 
زيباتر ش��دن از سنگ هاي گران تر 
اس��تفاده مي كنند. به اعتقاد قاضي 
مي ش��ود ديواره��ا را تبديل به يك 
گالري هنري ك��رد به عنوان مثال 
مي ت��وان ي��ك طبق��ه را ب��ه آثار 
تاريخي ش��يراز اختصاص داد. يك 
ب��ه جاذبه هاي گردش��گري  طبقه 
ش��مال. تصاوير مش��اهير مي تواند 
ساختمان و شهري را زيبا و ديدني 
كند. او مي پرسد چرا بناي شخصي 
ما با عكس��ي كه دوست داريم زيبا 
نشود؟ چرا پوستر بچسبانيم؟ شايد 
هم بخواهد عكس خانواده اش را در 
س��اختمانش كار كند. همچنين به 
اعتق��اد او مكان ه��اي عمومي بايد 
رنگ داش��ته باشند، ش��كل داشته 
باش��ند، طرح داش��ته باشند و اين 
قابليت ها را س��نگ به ما نمي دهد، 
اين كارها بايد با كاشي انجام شود. 
كاش��ي اصالت دارد تمام ابنيه ما از 
سال هاي دور تا به امروز زيبايي اش 
ب��ا كاش��ي ب��وده اس��ت و تقريب��ًا 

هيچ كدام هم خراب نشده و اين از 
افتخارات معماري و طراحي داخلي 
ما محس��وب مي ش��ود. به گفته او 
حتي مي شود س��ي و سه پل را به 
ص��ورت »پانورام��ا« روي ديوار يا 
در پله ها كار ك��رد. حتي مي گويد 
حاضر اس��ت يك س��اختمان را به 
صورت پايلوت اجرا كند اگر دوست 
نداشتند، هزينه كار را برمي گرداند 
البته پيش��نهادي كه كسي جرأت 

قبول آن را پيدا نكرده است. 
 بازتاب يك دقيقه نور

همچنين قاضي از ماده »فس��فر 
سنس« كاشي طراحي مي كند كه 
با ي��ك دقيقه نورگي��ري، مي تواند 

يك ساعت نور از خود بازتابد. 
»فس��فر س��نس« آنط��ور كه او 
مي گويد يك ماده معدني است كه 
از چند هزارسال پيش كشف شده 
و از س��ال ها پي��ش در عقربه هاي 
ساعت ها استفاده مي شده است. او 
درباره كاربرد اين ماده مي گويد: ما 
آمده ايم پودر ش��ب ت��اب را تبديل 
ب��ه جوه��ر كرده اي��م و در صنعت 
چاپمان به كار برده ايم. عكسي كه 

به سفارش دهنده تحويل مي دهيم 
مي توانن��د در تاريكي هم از زيبايي 
آن ل��ذت ببرن��د. طرح��ي كه هم 
مي توان��د از هدر رف��ت انرژي برق 
جلوگيري كند و ه��م از زخم هاي 
بيش��تر ب��ر محيط زيس��ت. »براي 
ايمن��ي س��اختمان ها هم ب��ه كار 
مي رود، زي��را اگر به عن��وان مثال 
زيباسازي  س��فارش  ش��هرداري ها 
ديواره��اي ش��هر را ب��ه اين روش 
بدهن��د قادر خواهند ب��ود با نصب 
يك پروژكتور و روشن كردن آن به 
مدت يك دقيقه، يك س��اعت يك 
ديوار را به هر ابعادي كه مي خواهند 
كاماًل روش��ن نگه دارند.« مي پرسد 
مي دانيد در طول يك س��ال چقدر 
فق��ط در هزينه ب��رق صرفه جويي 
مي ش��ود؟ همچني��ن اي��ن آثار در 
مقابل اس��يد، نور خورشيد، باران و 
عوامل محيطي ديگر مقاوم هستند 
و ضمان��ت دارن��د. در كن��ار اينها 
چقدر جاذبه ايجاد مي ش��ود، مردم 
از يك تاريكي دارند رد مي ش��وند، 
يك تصوير روي ديوار روشن است 
و نه تنها ن��ور مي دهد، بلكه زيبايي 

بصري هم ايجاد مي كند.
قاضي براي اولين بار يك تابلوي 
كاشي در اندازه 20 در 30 سانتي متر 
سبك فسفرسنس طراحي كرده كه 

قابليت شب تابي دارد.
او همچني��ن مي گوي��د: »از اين 
كاش��ي ها مي ت��وان حت��ي در زير 
پل هاي زيرگذر نيز استفاده و تصوير 
افراد مهم كش��ور را روي آن چاپ 
ك��رد تا با يك دقيق��ه نورگيري به 
صورت اتوماتيك بتواند يك ساعت 
ن��ور بدهد. ب��ا اين ح��ال مي توان 
در مص��رف ب��رق صرفه جويي كرد 
اين طرح را به س��ازمان زيباسازي 
پيش��نهاد كرده ام ام��ا هنوز جوابي 
نداده اند.« اما حاال او مي گويد: »در 
آستانه ورشكس��تگي قرار گرفته ام 
چ��ون هيچ ك��س كارش را ج��دي 
نمي گيرد، فقط تعريف مي كند. اما 
صنايع دس��تي اش را نمي خرند. به 
تنهاي��ي مجبور اس��ت براي كارش 
تبلي��غ و بازارياب��ي كن��د. »حتي 
اكنون ملكي را كه س��ه ساله اجاره 
كرده بودم، بايد يك س��اله تحويل 
دهم درحال��ي كه ن��ه جايي براي 
انتقال كارگاه��م دارم و نه مي دانم 
ب��ا 9 كارمند ش��ركتم بايد چه كار 

كنم.«

 باز هم يك ش�كارچي، دوس�تدار 
محيط زيست شد

مسعود حاتمي پيش از آن كه به دنبال 
بيمه كردن يوزها و گوزن هاي زرد بيفتد 
شكارچي بود. شكارچي كه امروز به يكي 
از مدافعان س��ر س��خت محي��ط بانان و 
گونه هاي جانوري و گياهي تبديل ش��ده 
اس��ت. حاتمي مي گويد: »محس��ن برادر 
بزرگم  در س��ال 1326 نخستين محيط 
بان افتخ��اري بود كه ب��راي اولين بار در 
جنگل گلس��تان با س��ه –چهار ژاندارم از 
حيات وحش آن حفاظت مي كرد. من به 
اتفاق برادرم بيش از نيم قرن است كه در 
فضاي زيس��تي اين كشور در ميان كوه ها 
و دشت ها نفس مي كشيم. عشق و عالقه 
من و ب��رادرم از كودكي به چهار گوش��ه 
اين كشور ما را مس��افران هميشگي اين 
سرزمين كهن قرار داده است. جايي نيست 
كه ش��بي را در آن بيتوته نكرده باشيم.«  
به اعتقاد او  سرزمين ايران به دليل تنوع 
زيس��ت محيطي يكي از ارزش��مندترين 
نواحي دنياست كه حفظ و صيانت از اين 
ثروت ملي مستلزم همسويي و عزم و اراده 
ملي است. حاتمي   نشو و نما يافته جلگه 
»ميرزابايلو« اس��ت. نقطه اي در ش��مال 

خراس��ان در بجنورد  ك��ه به جنگل هاي 
گلستان مي رس��د. به گفته او اين منطقه 
تنوع جانوري و گياه��ي بي نظيري دارد، 
منطق��ه اي  كه  هم  مي توان در آن آهوي 
دشت را  ديد و  هم قوچ و ميش هاي تپه 
ماهورها را. هم مي توان به تماشاي كل  و 
بزهاي صخره اي نشست و هم گوزن و شوكا 
را. حاتمي احتمال مي دهد چنين تنوعي 
در هيچ كجاي دنيا پيدا نشود. او همچنين 
بازنشسته سازمان تأمين اجتمايي است: 
»يكي از مديران ارش��د س��ازمان تأمين 
اجتماع��ي بودم. بعد از بازنشس��تگي 20 
سالي اس��ت كه با بيمه هاي صنعتي كار 
مي كنم و در حال حاضر به عنوان  نماينده 
بيمه مش��غول به كار هستم.«  وقتي 20 
محيط بان نمونه زيستگاه هاي يوز در سفر 
خود به گلستان مي رسند حاتمي ميزبان 
آن ها مي ش��ود. پاي درد دل هاي آن ها كه  
مي نشيند نخستين جرقه حمايت بيمه دانا 
از آن ها به عنوان كساني كه با دست هاي 
خال��ي از محيط زيس��ت و گونه هاي نادر 
حمايت مي كنند در ذهنش  زده مي شود.  
گفت وگو ها به جايي مي رسد كه »هومن 
جوكار« مدير پ��روژه بين المللي يوزهاي 
آس��يايي  در نام��ه اي به »بي��ژن صادق« 

مديرعامل بيمه دانا، مسعود حاتمي را به 
عن��وان نماينده پروژه به اين بيمه معرفي 
مي كند تا به گفته حاتمي بيمه هم مقدمات 
بيمه عمر و حوادث يوزها و گوزن هاي زرد 
را شروع كند و  هم  چتر حمايتي خود را 
روي سر 120 محيط بان يوز و خانواده هاي 
آن ها بكش��د: »در اين بين محيط بانان به 
عنوان قش��ري زحمتكش و آس��يب پذير 
خدمات ش��اياني را به اين سزمين زيبا و 
كهن نموده ان��د كه شايس��ته قدرداني و 
حمايت از سوي همه آحاد جامعه هستند. 
من نيز به عنوان فردي كوچك از صنعت 
بيمه، خواس��تم دي��ن خ��ود را ادا كنم.«   
ب��ه گفت��ه او  يك��ي از كاركردهاي مهم 
بيمه، جبران خس��ارت هايی است كه بر 
مجموعه اي وارد مي شود: »اين مجموعه 
مي توان��د در برگيرن��ده اف��راد، اش��يا، يا 
مسئوليت هاي آن باشد. محيط زيست نيز 
ب��ه نوبه خود چنين حوزه هايي را دارد. از 
يك سو گياهان و موجودات با ارزش را در 
خود جا داده  و از سوي ديگر انسان هاي 
ارزش��مندي براي  صيانت  از آن  زحمت 
مي كش��ند. در ضمن خود محيط زيست 
نيز مسئوليت هايي در قبال افراد يا ساير 
امكانات مربوط به افراد دارد كه مي تواند 

به  عنوان مجموعه اي كامل تحت پوشش 
بيمه قرار گيرد.«

چند سال پيش از آن كه شرکت بيمه  
تصميم بگيرد  گوزن ه��اي زرد، يوزهاي 
ايراني و محيط بان يوز را زير چتر حمايتي 
خود ببرد، ش��ركت سايپا در توافقنامه اي 
پنج سال حمايت از آهوي ايراني را قبول 
كرد. پنج س��الي كه به دليل خشكسالي 
آهوان زيادي به مرگ دچار شدند اما هرگز 
تأثير حمايتي اين شركت ديده نشد، جز 
تصويري كه از آهو روي لباس تيم فوتبال 
س��ايپا رفت. هرچند همين اقدام نمادين 
هم توجه بسياري را به اين گونه حيواني 
جلب ك��رد اما هرگز آن انتظ��اري كه از 
سايپا مي ر فت، ديده نش��د. يوزهايي كه 
روزگاري دش��ت هاي 44 كشور آسيايي 
را در مي نوريدن��د امروز ب��ه گروهي بين  
50 تا 70 قالده  محدوده ش��ده   كه تنها 
در ايران زندگي مي كنند. زيس��تگاه هاي 
يوز ه��ا در ايران هماره از س��وي پروژه ها 
به ويژه جاده س��ازي ها تهديد مي ش��ود. 
عالوه ب��ر آن همان طور ك��ه حاتمي هم 
مي گويد خشكسالي هم چنگ بر گلوي 
يوزها انداخته است. خشكسالي وقتي كه 
مي رسد، سفره س��بز گياهخواراني چون 

آهو و جبيرها برچيده مي ش��ود. آهوها و 
جبيرها طعمه غذايي يوزها هس��تند. به 
گفته او وقتي خشكسالي آهوها و جبيرها 
را به مهاجرت مي كشاند، يوزها به سمت 
كل و بزها مي روند. كل و بز كه پيدا نشود 
به س��مت ش��كار خرگوش هاي وحشي 
مي روند. حاتمي مي گويد بيمه زيستگاه ها 
هم در اينجا ديده شده است. خشكسالي 
نق��ش تعيين كنن��ده اي در اين تصميم 
داشته است. هرچند خشكسالي تنها قاتل 
يوزهاي ايراني نيست، جاده هايي كه از دل 
زيستگاه ها عبور كرده اند بارها باعث مرگ 
يوزها شده اند. با اين وجود جاده ها هرگز 

مسيرشان را عوض نكرده اند. 
حاتمي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا 
فك��ر مي كنيد ارائه چنين پوش��ش هايي 
مي تواند جلوي تخريب محيط زيس��ت را 
بگيرد؟ مي گويد: »برخي زيان هاي وارده 
ب��ه محيط زيس��ت كه محص��ول قرن  ها 
و هزاره ه��اي گذش��ته اس��ت را هيچگاه 
نمي توان جب��ران كرد ام��ا بعضي ديگر 
قابل جبران اس��ت. به عنوان مثال شكار 
و ناب��ودي يوزپلنگ هيچگاه قابل جبران 
نبوده و هيچ بيمه گري چنين قابليتي را 
ندارد. اما زماني كه يوزي كشته مي شود 

خس��ارت آن از طرف بيم��ه دانا پرداخت 
مي شود تا خرج زيس��تگاه ها  و حافظت 
از ساير يوزهاي باقي مانده شود. بنابراين  
بيمه در حوزه محيط زيست نقش حمايتي 
دارد ن��ه جبران��ي. به هرح��ال در چنين 
حوزه هايي افرادي مشغول به كار بوده اند 
كه احتياج به حمايت هاي بيمه ها دارند. 
در اينجاست كه نقش وكاركرد بيمه هويدا 

مي شود.«
 گوزن زرد رنگ باخت

گوزن هاي زرد يك بار تا انقراض كامل 
رفتند و دوباره برگشتند اما مرگ همچنان 
به كمين آن ها نشس��ته اس��ت. زيستگاه 
آن ها در ميان جزيره اشك درياچه اروميه، 
قرباني قهر طبيعت شد تا گوزن هايي كه 
پيش از خشك ش��دن درياچه اروميه  با 
آب محصور شده بودند، راه جزاير ديگر را 
بگيرند و براي هميشه در باتالق هاي نمكي 
درياچه گرفتار آيند يا طعمه شكارچي ها 
شوند. »دز« در خوزستان هم كه زيستگاه 
اصلي گوزن هاي زرد ايراني است با حضور 
پشه مياز به قتگاه آن ها تبديل شد.  اين 
ح��وادث حماي��ت مالی از باق��ی گونه ها 
را ضروری می س��ازد. آنط��ور كه حاتمي 
مي گويد همچنين براي نخستين بار در 

ايران قرار اس��ت پوشش هايي در رابطه با 
قوت )طمعه غ��ذا( يوزپلنگ و گوزن زرد  
ارائه شود كه  او  اين اقدام  صنعت بيمه را  
تجربه جديدي مي  داند و اميدواراست كه 
با اجراي موفقيت آميز، نتايج آن به ساير 

وحوش و گونه ها تعميم داده شود.  
 يادآوري به سب بالتر

يوزهاي ايراني ب��راي رفتن به جامعه  
جهاني شاخ غول هاي زيادي را در داخل  
شكس��ته اند اما آنطور كه  علي كفاشيان 
مي گويد قانون هاي س��خت فيفا ورود را 
براي آن ها مش��كل كرده است. به گفته 
كفاشيان بالتر پس از رسيدن به سوئيس 
نامه اي به فدراسيون فوتبال ايران نوشته و 
اعالم كرده كه ايران مي تواند لوگوي مورد 
نظر را براي فيفا ارسال كند تا در كميته 
فيفا بررسي شود و ايران از آن براي طرح 

روي پيراهن تيم ملي استفاده كند. 
بالتر در نام��ه خود تأكيد مي كند كه 
براي يوزپلنگ از طرحي استفاده شود كه 
با آرم تجاري »پوما« اشتباه گرفته نشود. 
كفاش��يان مي گوي��د: »ب��ه همين خاطر 
ما ني��ز طرح هايي را انتخ��اب كرديم كه 
بيش��تر روي صورت يوزپلنگ و آن اشك 
س��ياهي كه روي صورت يوزپلنگ است 
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13- هالك و نيس��تي- مركز كش��ور افغانستان- پادشاه ستمگر عصر حضرت 

ابراهيم)ع(
14- نام پسرانه- همنشين- مخلص و بي ريا

15- وكالت- اديت و تصحيح يك نوشته
 عمودي:

1-بالگرد- اثري مذهبي از ناصرخسرو
2- ترس و بيم- كشور نيشكر- دهانه، مهار

3- الهه هندو- كافئين حاصل از برگ چاي- ديدن
4- مدرسه خردساالن- پول خرد هند- جاي بي خطر- نظر

5- دمل- فرداي ديروز!- رودي در فرانسه
6- راندن مزاحم- مبدل برقي- سكه رايج عهد هخامنشي

7- امانتداران- باسكول- آواز بلند
8- توسري خور چكش- كشور جزيره ها- ضد خوبي

9- گلي كه هنوز باز نشده- 
گل شب بو- رام و مطيع

نگهبان  بس��ر-  ش��انه   -10
چماقدار- زينت رو

نف��ي-  ح��رف   -11
قالب سنگ- ترسو

12- حرف س��فره نوروزي!- 
هر چيز بد و زش��ت- پرنده 

آش سردكن- آقا و سيد
مس��افرتي-  چ��ك   -13
تشويق كننده- جمع شريك

14- در آن م��كان- ممكن 
است- رياست و پيشوايي

15- الياف مصنوعي- آواره

 افقي:
گوش��تي-  1-ف��رآورده  اي 

منظومه اي از اديب پيشاوري
2- گلي��م- س��رازيري- كتاب 

ديني يهوديان
3- دوس��تان- پارسنگ ترازو- 

مقواي نازك
4- س��طل آبكش��ي- عام��ل 

باران- جغد- سهولت
5- خ��وب- برتري ه��ا- بچ��ه 

پرنده
6- بدگو- رنج��ش در رابطه- 

سرراست
7- تبهكاري-پوشاك- تفنگدار 

سواره
8- اشاره به فرد نامعلوم- اين 
غ��ذا در تمامي نقاط اس��تان 

فارس طبخ مي شود- زينت
9- روز عرب- بقچه لباس- به 

رمز و مجاز سخن گفتن
10- ماه برفي- صبحانه نخورده- پدربزرگ بخاري

11- پادشاه ساساني- سرخ مايل به كبود- واحد عملي سنجش رسانايي برق
12- مهم تر- وسيله بازي و ورزش- چيز- درخت انگور

13- صورتگر- بيماري سگي- پوششي براي دارو
14- رهبر خونخوار قوم هون- رعد- وبا

15- فيلسوف، تاريخدان و متفكر معاصر فرانسوي- محصوالت شيري
 عمودي:

1-كارتوني ژاپني و محبوب- دلدار
2- شقايق- اقامت گزيدن- وجود
3- كرم حشره- قشر- نشان دادن

4- شبيه- ياري دهنده- بد و زشت- جمع ملت
5- عقيم- علم آموختن- حرف تنفر

6- پول قدرتمند آسيايي- مستنطق- راه و طرز
7- سوره 42- اپراي كوچك خنده دار- ضد حمله

8- از مشتقات نفتي- رميدگي- شركت خودروسازي فرانسه
9- ويران- پسر گودرز- برومند

10- صاحبخانه- كاري در زراعت- وظيفه و عمل
اسكارلت-  همس��ر   -11

آبفشان- سخن زشت
اس��ت-  نك  همان   -12
اندوهگي��ن-  بزدل��ي- 

پايتخت چين
13- نشان دادن- مقابل 

كلي- آرام يافتن
14- م��اه ميالدي- گلي 

معطر- پشت سر
در  اصطالح��ي   -15
فوتبال- رودي در استان 

سيستان و بلوچستان

حل جدول ويژه شماره 5535حل جدول عادی شماره 5535

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

جدول ويژه  جدول عادي

5536یک جـــدول با دو شـــرح

دفترچه بیمه در دستان 
یوز ایرانی و گوزن زرد!

چتر حمایتي بيمه روي سر 120 محيط بان  یوز

درس�ت زماني كه »علي كفاش�يان« رئيس فدراس�يون فوتبال كش�ور از  تهيه پيراهن تيم ملي و طراحي 
نمادهاي يوزپلنگ خبر مي دهد، »مسعود حاتمي«، فردی که زمانی يک شکارچی بود و امروز نمايندگی يکی از 
شرکت های بيمه را دارد در گفت وگو با روزنامه  »ايران« از بيمه يوزهاي آسيايي و گوزن هاي زرد ايراني سخن 
مي  گويد  تا يوزهاي آسيايي پيش از رسيدن به  برزيل هم به يك بازي برد-برد برسند. از سوي ديگر همچنان 
كه حاتمي اميدوار اس�ت كه بيمه عمر و حوادث يوزها و گوزن هاي  زرد آغازي بر بيمه ساير گونه هاي جانوري 

و حيواني ارزشمند كشور باشد

هنرمند صنايع دستي و كارآفرين نمونه در آستانه ورشكستگي

از تاريكي لذت ببريد
 هستي بختياري
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عونممنايمكيراب1

اهبرسانزاايور2

دايزامودرساين3

يبرسكياسحلشا4

هيكترارمانم5

قرلوفاباترپه6

هاگناتسابدنار7

وزارتفرژدنبكي8

هكرسنابوتاهرز9

خيميدقربنااي10

اديوريپخوسر11

نرتفتانيبمال12

هاركانشوراضما13

اويشايندينايم14

يرتشمورهمسيندا15
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تامدخبيغلاناسل1

هرايطرانماهنا2

يسيسقافاشودخم3

هيداويتفدايب4

هريچناليستو5

گبيهامبادرزر6

رابانيباناماگ7

دسافمرددينامي8

هطرويارامانان9

ايرتابنيونني10

فتيمسومنردم11

شاماااراينها12

ارادمكسابمزال13

نميايماوروجكي14

ييالطميژرازريم15

تأكي��د دارد.« آنطور كه او مي گويد طرح 
به فيفا فرس��تاده شده و فدراسيون ايران 
منتظر پاس��خ آن ها اس��ت: »فيفا ضوابط 
سفت و س��ختي درباره پيراهن بازيكنان 
تيم ملي كشورها دارد. در طرح پيراهني 
كه براي آن ها ارس��ال كرده ايم هيچ آرم 
و عالئم��ي حتي پرچم كش��ور هم درج 
نشده. البته تمام كشورها به همين صورت 
هس��تند و پس از تصويب طرح پيراهن، 
كش��ورها مي توانن��د آرم و عالئم مجاز را 
روي پيراهن ها نص��ب كنند.« به  اعتقاد 
كفاشيان اگر طرح ارسالي ايراني ها براي 
پيراهن تيم ملي قبول نش��ود  هم جاي 
نگراني نيس��ت و طبق صحبت هايي كه 
با اسپانسر داش��ته ايم اين طرح مي تواند 
روي پيراهن هايي كه براي هواداران توليد 
مي شود يا در جاهاي ديگر، استفاده شود. 
البته كفاش��يان معتقد است كه  با توجه 
ب��ه اين كه بالتر درباره نماد يوزپلنگ تيم 
ملي ايران دستور ويژه داده اند جاي نگراني 
وجود ندارد اما اين اقدامات ممكن اس��ت 
كمي طول بكش��د چون فيف��ا ضوابط و 
مقررات خاص خ��ود را دارد. او در نهايت 
از عالقه مندان به فوتب��ال مي خواهد كه 
به س��ايت فيف��ا بروند و ب��راي درج نماد 
يوزپلنگ روي پيراهن تيم ملي درخواست 
كنند. به گفته كفاشيان چنين مسائلي به 
خودمان بستگي دارد و اين كه چقدر اين 

مسائل را پيگيري مي كنيم.
در نهايت يوز ايراني به رغم نامهرباني 
و سنگ افكني هاي برنامه »نود« توانسته 
جاي خود را در دل فدراسيون فوتبالي ها 
باز كند تا كه جايي كفاش��يان مي گويد: 
»ع��الوه ب��ر فرش هايي كه ب��راي هديه 
ب��ه فيفا و تي��م ملي حريف تهيه ش��ده، 
مي تواني��م فرش هايي را  ه��م به صورت 
جداگانه و با تصوي��ر يوزپلنگ تهيه و به 

فيفا هديه كنيم.«

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 
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کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...
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کار استاد علی اصغر معصومی 
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
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
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مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-81۷8

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    69۷-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وبسایت
  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی
649-9366  ................................... EvolWeb

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 5۷4-4540

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 (

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

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 
حســابــداری 

پیشنهاد کار
 شخص دو زبانه آشنا با
 Simply Accounting 

  Quickbooks   یا
برای کار در ناحیه  NDG مورد نیاز است. 

لطفا رزومه خود را به آدرس:
 abbas_shafiee@hotmail.com 

ارسال کنید

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 3 (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 17th  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: (places are limited)

(514) 274-8117

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

استخدام
CASHIER

Marche Bonaventure
به یک نفر صندوقدار 

دوزبانه - با تجربه 
در مرکز شهر مونتریال 

نیازمندیم. 
 لطفا پیام بگذارید )جواد(
Tel.: 514-912-4448 

azfeb15

استخدام
gardiniers de l'ile  

 Help Wanted
به چند نفر برای انجام

کارهای باغبانی 
در ناحیه نانزآیلند 

)تمام وقت یا نیمه وقت(
نیازمندیم. 

تلفن تماس: 
Tel.: 514-668-8666

azmar1   hiedigarden@gmail.com
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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 1۷ 
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 ۸ سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

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 ۱۰ 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 ۱2 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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تصویربرداری آماتور از مواد غذایی 
در رستــوران ها

یکــی از تفریحــات هفتگی یا 
ماهیانــه بســیاری افــراد در 
مونترآل »رستوران گردی« 
هــم  مونتــرآل  میباشــد. 
شهریســت چند فرهنگی که 
میتــوان در آن غذاهای اکثر 
ملل و فرهنگهای مختلف را 
در بیشتر ساعات روز و شب 

میل کرد و لذت برد. 
هــای  جلــوه  از  یکــی 
»رستورانگردی« لذت بردن 
از انــواع مختلف غــذا و نوع 
چیدمان و ارائه آن در ظروف 
مختلــف میباشــد کــه خود 

هنریست مستقل. 
بــه عبــارت دیگــر، برخــی غذاها 
آنچنــان زیبــا و شــکیل در مقابل 
مشتری قرار میگیرند که بی اختیار 
دســت بــه دوربین )و یــا موبایل( 
شــده و قبل از تخریــب اثر هنری 
سرآشــپز با کارد و چنــگال، چند 
عکس زیبا از آن به ثبت میرسانیم 
تــا خاطره این لحظات حســاس، 

جاودانه گردد! این مقاله قصد دارد 
روشــهایی را معرفی کنــد که افراد 
عادی بتوانند از بشقاب غذایشان 
زیباترین عکســها را با اســتفاده از 

تلفن همراه به ثبت برسانند. 
لذا، اصال قصد تشــریح روشــهای 
تصویربــرداری حرفــه ای از مــواد 
غذایی در اســتودیو یا آشــپزخانه 
های صنعتــی نداریم و 
مخاطــب ایــن مقالــه، 
عــادی  افــراد  فقــط 

میباشند.
قبــل از هــر چیــز بهتر 
است به این نکته توجه 
داشــته باشــیم که اگر 
میخواهیم از محتویات 
در  غذایمــان  بشــقاب 
تصویربرداری  رستوران 
کنیــم، بهتــر اســت که 
ایــن کار را خیلی ســریع 
و فقــط در عــرض چنــد 
ثانیــه به انجام برســانیم 
دوربیــن  آن  از  پــس  و 
و یــا تلفــن همــراه را به 

کرده  اصطالح »ســایلنت« 
و از خوردن غذا با دوســت و 
شخص مقابلمان لذت ببریم. 
افــراط در تصویربــرداری در 
رســتورانها، باعــث ناراحتی 
طرف مقابل، کادر رستوران 

و یا سایر مشتریان میگردد.
• اگر میخواهــد از غذاهای 
رستورانها عکس بگیرید، در 
همان اولین ثانیه های سرو 
غــذا و قبــل از ناخنک زدن، 

تصویربرداری کنید! 
• از آنجایی که تصویربرداری 
از مواد غذایی با فاصله نسبتا 
کمی از سوژه انجام میشود، 
جزئیات بســیار مهم بوده و برخی 
موارد ناخواسته مثل لکه، آشغال 
غذا، جای اثر انگشــت یا رژ لب بر 
روی ظروف نیز در تصویر مشاهده 
خواهنــد شــد. پــس بــه جزئیات 

بیشتر توجه کنیم.
• سعی شود در زمان تصویربرداری 
از مواد غذایی، از فالش اســتفاده 
نشــود تا سایه - روشنهای تند بر 
روی ســوژه بوجود نیاید. بهترین 
منبع نور در چنین شــرایطی، نور 

محیط و یا نور شمع میباشد.
• برخی غذاها نیز با شعله کوچکی 
برای گرم نگهداشتن سرو میشوند 
که باید فورا دســت بکار شــد و در 
همان ثانیه های نخست سرو غذا، 
تصویر هنری را با استفاده از همان 

نور به ثبت رساند! 
• در صــورت امکان ســعی شــود 
عکس در وضعیتی به ثبت برســد 
که سایر وســایل روی میز در کادر 
مشاهده نشود. هر چه کادر خلوت 
تر باشــد، توجــه به ســوژه اصلی 
بیشتر بوده و عکس زیباتر خواهد 
شد. برعکس، در عکاسی حرفه ای 
از مواد غذایــی، عناصر دیگری را 
نیز در کادر اضافه میکنیم تا تصویر 

زیباتر گردد.
• اگــر دوربین موبایل مــا امکان 
دارد،  را  میــدان  عمــق  تنظیــم 
تصاویری با عمق میدان کم تهیه 
کنیــم تا زمینــه تصویــر »محو« 
شود. با این تکنیک، تصاویر ظاهر 
خیلی حرفه ای و زیبایی به خود 
گرفته و متفــاوت دیده خواهند 
شــد. در این وضعیت بهتر است 
دوربین در وضعیت افقی و نسبتا 

مایل به سوژه باشد.
• چنانچه نمیتوانیم عمق میدان 
دوربین و یا موبایلمان را تنظیم 
کنیــم، بهتریــن کار این اســت 
که بصورت کامال عمــود بر غذا 
عکس گرفته تا سایر اشیاء مزاحم 

در تصویر مشاهده نگردند.
• اگر از غذا تصاویر ویدئویی تهیه 

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 ۷۰ 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.

111
خطبه

میکنیم، ترجیحا لحظه بریدن غذا 
با کارد ثبت گردد. 

• بــرای متفــاوت کــردن تصویر، 
میتــوان تکــه زیبایــی از آن را بــا 
چنــگال برداشــت و از همان تکه 

عکس گرفت.
• برای آنکه عکســها »شارپنس« 
باالیی داشــته باشند، سعی کنیم 
لرزه دســت را به حداقل رسانده و 
دو آرنــج خــود را بر روی میز تکیه 
کنیــم تا تصویر بدون لرزه به ثبت 

برسد.
• برای تهیه چنــد عکس عالی از 
مواد غذایی بهتر اســت در همان 
ثانیه های اول و در حالی که بخار 
از آن بــه هــوا بر میخیــزد تصویر 
تهیه کرده تا کامال حرفه ای بنظر 

برسند. 
• بــرای زیباتــر شــدن تصویــر، 
چنانچه نوشیدنی درست و حسابی 
و گیالس تمیــز و بدون لکه ای بر 
روی میــز موجود اســت، آن را به 
کادر تصویــر اضافه کرده تا مکمل 

غذای اصلی باشد. 

• معموال بیشــتر این عکســها در 
شــبکه مجازی »اینستاگرام« و با 
کادر مربعی منتشــر میشوند. لذا 
تــا حد امکان ســعی شــود عکس 
متقارن و سوژه در مرکز کادر باشد. 
طبق یک عرف نانوشــته، »قانون 
یــک ســوم« را نمیتــوان در مورد 
همه عکســهای مــواد غذایی، آن 

هم با کادر مربعی اجرا نمود!
• اگــر امــکان رتــوش عکســها را 
داریــد، بعــدا در منزل عکســها را 
رتــوش کرده و بــه زیبایی های آن 
بیفزاییــد. تنظیمات رنــگ، نور و 

کنتراست را فراموش نکنید.
• اگــر میتوانیــد گوشــی تلفــن 
همراهتان را در جای ثابتی و بطور 

ایســتاده قرار دهید و با استفاده از 
کابــل »هد ســت« گوشــی، مثل 
دســتگاه کنتــرل از راه دور بــا آن 
عکس بگیرید. با فشار دادن دکمه 
+  روی کابل »هد ست« میتوانید 
بدون دســت زدن به تلفن همراه، 

تصویربرداری کنید.
• ســعی کنید تنظیمات دوربین 
و  باشــد   Manual در وضعیــت
حتــی المقــدور از عکــس گرفتن 
در وضعیت اتوماتیــک خودداری 

کنید.
• اگــر از غذای ســرو شــده لذت 
در  را  رســتوران  نــام  بردیــم، 
»اینســتاگرام« ذکــر کــرده و بقیه 
را به رفتــن به آنجا ترغیب نماییم 
تا حمایتی باشــد از پرسنل آنجا و 
بتواننــد خدمات خوب خــود را به 

بهترین نحو ادامه دهند.
همانطور که در باال ذکر شــد، این 
تکنیکها برای عکاسی با تلفن همراه 
بــوده و تکنیکهای عکســبرداری 
حرفه ای از مواد غذایی با آنچه که 

ذکر شد بسیار متفاوت میباشد. 
Bon Appétit !
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The Government of Canada announces 
new Visa Application Centres

Visa Application 
Centres (VAC) are 

a very cost-effective 
way for the Government 
of Canada to provide 
services to Immigration, 
Refugees and Citizen-
ship Canada (IRCC) 
applicants around the 
world.
Canada uses a network of 

Visa Application Centres 
around the world, where 
each year, hundreds of 
thousands of people submit 
their applications and, if re-
quired, provide biometrics 
(fingerprints and a photo) 
to come to Canada.
Since 2000, VACs have 
helped provide admin-
istrative support to visa 
applicants before, during 
and after their application 
is assessed at a Canadian 
visa office.

Canada is expanding the 
network of Visa Applica-
tion Centres over the next 
two years. By November 
2019, there will be at least 
149 VAC locations in 99 
countries.
VACs are managed by 
third-party service pro-
viders. These companies 
are authorized to provide 
specific services to visa 
applicants under the terms 
of a formal contract with 
the Department of Im-
migration, Refugees and 
Citizenship Canada.
VACs allow for a higher 
level of points of service 
in countries where there 
are few or no visa offices. 
VACs also ensure that visa 
applications are completed 
properly, reducing the num-
ber of incomplete applica-
tions that must be returned 

to the applicant.
Canada has one of the most 
extensive VAC networks in 
the world—more than 96% 
of applicants will be able to 
access a Visa Application 
Centre in their country of 
residence by November 
2019.
-----------
For more information on 
any aspects of immigration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
 ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com

Recognizing Fraud Prevention 
Month   2018

The Government of 
Canada is committed 

to protecting Canadians 
and newcomers from 
falling victim to fraud. 
The IRCC is pleased to 
note that this month marks 
the 14th anniversary of 
Fraud Prevention Month, 
the annual education and 
awareness campaign, 
which was launched by the 
federal government in 2004 
to encourage Canadians to 
recognize and report fraud.
During the month of 
March, Immigration, Refu-
gees and Citizenship Cana-
da will undertake a number 
of activities to help inform 
the public of how to recog-
nize scams and fraudulent 
websites, how to properly 
choose an immigration or 
citizenship consultant and 
how to report fraud when it 
happens. As this important 
month of awareness kicks 
off, it’s an opportune time 
for all of us to keep in mind 
the many ways we can 

protect ourselves 
against immigra-
tion and citizenship 
fraud and scams. 
For example:
•
It’s important to 
remember that Can-
ada’s immigration 
system is based on 
fairness. Applica-
tions are processed 
on a case-by-case 
basis. No one has 
special connections 
and no one can 
promise your application 
will be given special treat-
ment or guarantee that it 
will be approved.
•
You are not required to hire 
a representative to help 
you with your immigration 
or citizenship application. 
However, if you decide 
to hire a representative, 
choose carefully and make 
sure that your representa-
tive is authorized.
•

Don’t be tempted into 
using false documents. It is 
a serious crime to misrep-
resent yourself by making 
false statements or submit-
ting false documents when 
dealing with the Govern-
ment of Canada and doing 
so can jeopardize your 
application or immigration 
status.
Remember: if it sounds 
too good to be true, it 
probably is. Stay safe and 
be aware!

Immigration

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 6۷10  
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. 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

درمان »ام.اس.« ممکن است به یک پروتئین 
مشکل ساز بستگی داشته باشد 

ن  ا نشــمند ا د
"آلبرتــا"  دانشــگاه 
 U n i v e r s i t y (
of Alberta(و 
"مک گیل"  دانشــگاه 
)McGill( کانــادا بــر 

روی یک پروتئین که می تواند یک 
هدف برای درمان بیماری ام.اس 

باشد، متمرکز شده اند.
بنیاد بیماری »ام.اس.« )تصلب 
بافــت چندگانه( تخمیــن می زند 
کــه حــدود 2.5 میلیــون نفــر در 
سراسر جهان به این بیماری مبتال 

هستند.
محققان آزمایش را با بررسی بافت 
مغزی اهداء شده شــروع کردند، 
که برخی از این بافت ها متعلق به 
افراد مبتال به بیماری MS و برخی 
متعلق به افراد فاقــد این بیماری 

بود.
آنچه کــه محققان کشــف کردند 
این بود که سلول های "اندوتلیال" 
)endothelial(مغــز افراد مبتال 
به MS سطوح باالتری از پروتئین 
دارا  )calnexin(را  "کالنکسین" 

بودند.
ایــن باعث شــد کــه دانشــمندان 
کــه  را  موش هایــی  حساســیت 
ژنتیکی فاقد پروتئین کالنکســین 
شــده بودند را نســبت به بیماری 

MS انســانی، مــورد آزمایش قرار 
دهند.

بر خالف گروه کنترل شــده که در 
بدن آنها پروتئین کالنکسین وجود 
داشــت، این موش ها کامال به آن 

مقاوم بودند.
اول از همه، شــما بایــد بدانید که 
چگونــه آســیب ناشــی از MS رخ 
می دهــد. این اتفاق زمانی می افتد 
که گلبول های ســفید خــون بنام 
"ســلول های تی"  )T cells( وارد 
مغز می شوند و به "غالف میلین" 
)myelin( کــه یــک بافت چربی 
اســت و الیــاف بیــن ســلول های 
حملــه  می پوشــاند،  را  عصبــی 

می کنند.
غالف میلین همانند نوعی از عایق 
ســیم کشــی برق عمــل می کند، 
بنابراین وقتی درمعرض خطر قرار 
می گیرد، این ســلول های عصبی 
به سختی ارتباط برقرار می کنند و 
در نتیجه مشکالت عصبی حاصل 

می شود.
 Marek( میچــاالک"  "مــارک 

Michalak( استاد دانشگاه 
آلبرتــا می گویــد: بــه نظــر 
می رســد که کالنکســین به 
نحــوی در کنتــرل عملکرد 
blood-("سد خونی مغزی"

دخیــل   )brain barrier
است. این ساختار معموال همانند 
یــک دیــوار عمل می کنــد و عبور 
ســلول ها و مــواد را از خــون بــه 
مغــز محــدود می کنــد. وقتی که 
کالنکسین زیاد باشد، این دیواره، 
ســلول های عصبــیT  را بــه مغز 
متصل می کند کــه در آنجا غالف 

میلین را از بین می برند.
 Luis( آگلــون"  "لوییــس 
دانشــگاه  Agellon(اســتاد 
مک گیل افــزود: اکنون چالش ما 
این است که بدانیم دقیقا عملکرد 
ســلول هایی  در  پروتئیــن  ایــن 
کــه در ایجــاد ســد خونــی مغزی 
اگــر  چیســت.  دارنــد،  دخالــت 
دقیقــا می دانســتیم کــه پروتئین 
کالنکســین در این فرایند چه کار 
می کند، می توانســتیم راهی برای 
دســتکاری در عملکــرد آن بــرای 
ارتقای مقاومــت در برابر بیماری 

MS ایجاد کنیم.
 JCI" مجلــه  در  تحقیــق  ایــن 

Insight " منتشر شد.
) به نقل از گیزمگ(
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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

بازخواست اپل توسط دولت کانادا به دلیل 
کند کردن عمدی آیفون های کاربران خود 

اپل پیــش از این اعالم کــرده بود 
کــه برای جلوگیری از تمام شــدن 
سریع باتری در مدل های قدیمی تر 
خــود مجبــور به کاهش ســرعت 
پردازنده ی آن ها بوده است اما این 
موضــوع باعث عصبانیت شــدید 
کاربران شده بود. اکنون اپل به این 
دلیل توسط دولت کانادا به دادگاه 

فراخوانده شده است.
در دســامبر ماه گذشــته بــود که 
مشــخص شــد برخــی مدل های 
آیفون به صورت عمدی توسط اپل 
کند شده اند. این شرکت در این باره 
توضیح داد که باتری این مدل ها در 
حال ضعیف تر شدن بوده و توانایی 
روشن نگه داشتن گوشی در حین 
انجام برخی عملکرد های سنگین 
را نداشــته اند. این شــرکت عنوان 
کرده است که این کاهش عمدی 
سرعت آیفون ها برای مجبور کردن 
کاربران به خرید مدل های جدید تر 

نبوده است.
اما در این میان چیزی که کاربران 
را بیشــتر عصبانی کــرده بود این 
حقیقت بود که اپل با بروزرسانی به 
iOS 10.2.1 در نرم افزار سیســتم 
آیفون ها امکانی بــرای خود فراهم 
کرده اســت که بتواند بــه صورت 

عمدی عملکرد گوشــی های خود 
را کند نماید. گوشــی های شــامل 
این کاهش عمدی سرعت شامل 
مدل های آیفون 6، 6اس، و آیفون 

SE بودند.
در این راســتا اپل امــروز در دادگاه 
کمیتــه ی  بازخواســت  مــورد 
صنعت،علوم و تکنولــوژی کانادا 
قــرار گرفته اســت. در ایــن دادگاه 
اپل بــرای دفاع از خود موضوعاتی 
را عنــوان کرد. بیانیه ی مســئول 
امور حقوقی و دولتی اپل در کانادا 
اشاره داشت که شرکت اپل کاهش 
مدل هــای  پردازنــده ی  ســرعت 
نام برده را الزامی می دانسته است تا 
گوشی کاربران در حین یک تماس 
اضطــراری یا گرفتــن یک عکس 
خاطره انگیز یــا فعالیت های دیگر 
خاموش نشــود. این بیانیه تاکید 
کرده است که تنها هدف اپل از این 
کار دوام بیشــتر باتــری مدل های 
قدیمی تــر خود و خاموش نشــدن 
آن هــا بــوده و نــه مجبــور کردن 
آیفون هــای  خریــد  بــه  کاربــران 

جدید تر.
در این بیانیه این گونه عنوان شده 

است: 
ما نمی خواستیم که کاربران مان در 

حین اســتفاده از گوشی های خود 
برای مثال یک تماس اضطراری، 
گرفتن یک عکس، اشتراک گذاری 
یک پست در شبکه های اجتماعی 
یــا تماشــای لحظــات آخــر یــک 
فیلم دچار خاموشــی غیرمنتظره 
شــوند. برای رســیدگی به مشکل 
خاموشــی های ناگهانــی مــا ایــن 
بروزرســانی نرم افــزاری را طراحی 
کردیم که فقط و فقط زمانی که یک 
آیفون در معرض خاموشی ناگهانی 
به دلیل ضعیف شــدن باتری خود 

باشد عملکرد آن را کند می کند.
بــا وجــود اینکــه در حــال حاضر 
 11.3  iOS از  بتــا  نســخه های 
عرضه شده اند، نسخه ی نهایی این 
بروزرســانی دارای ویژگــی نمایش 
وضعیت باتری برای کاربران آیفون 
خواهــد بــود که بــه آن هــا امکان 
اطــالع از میــزان قــدرت باتــری 
گوشی خود را می دهد. همچنین 
ایــن بروزرســانی بــه کاربرانــی که 
دستگاهشــان به صــورت عمدی 
کند شــده اســت امکان غیر فعال 
ســازی این موضوع را خواهد داد. 
البته اپل توصیه کرده است که بهتر 

است کاربران این کار را نکنند.



39 39PAIVAND: Vol. 25  no.1362  Mar. 15, 2018 نوروز          پـیروز سال 25 شماره   1362 24 اسفند 1396 

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
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