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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 

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 

 ص: 29و32
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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

       از مونترال به تهران از

1060

___________
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 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
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  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

 پیشنهادهاى سازنده خود را براى برگزارى هر چه باشکوه تر این  همایش با ما در میان بگذارید

  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم

 تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به

این جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشداین جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشد

 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 

  شرایط شرکت در این همایش بزرگ

 پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى 

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

فروتنفروتنفروتنفروتنفروتن

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,

مس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايش

To south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du Canada

گروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیان

      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012

 > �ام وقت

> پاره وقت

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید

> آنالین
> تخصصی

 یادگیری زبان >  864-9191 514
 فرانسه به معنی

موفقیت می باشد

 

 کالس های رایگان زبان
فرانسه برای مهاجران

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

 ص: 15

جمهوری 
دخترکی و خراش به روح چنگ اندازی  »مصاحبه ای مخوف، اعتراف تلویزیونی جهل و جنون :

نوجوان« 

تابستان امسال: مونتریال، اسیر  در هزارتوی بی پایان 
خیابان های بسته، گیج کننده...

ات مائده رقصید...

 ص: 14
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CAMRY L 2018
Starting at $ 28,804 + Taxes

RAV4 LE FWD 2018
Starting at $ 28,500 + Taxes

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. 2018 until April 30, 2018 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 notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% برترین سرویس و ارزان ترین بها

برای هموطنان گرامی

بامدیریت الکس پورقناد

Commercial Insurance Broker

     بیمــه برای
•  کلیه ساختمان های تجاری و بازرگانی 

•  فروشگاه مواد غذایی 
•  کلیه سرویس های حمل و نقل )کامیون و...( 

•  رستوران ها 
•  سیستم های »آی تی« 

و بسیاری دیگر 

ماکان سلیمی

ext. 245

MAKAN SALIMI, 
Courtier en assurance 

de dommages
Cel.: 514-946-7838

514-253-8960, ext. 245
m.salimi@ciccarello.ca

www.ciccarello.ca
5993 rue Jean-Talon E, # 202
Montréal, Québec, H1S 1M5

Tel.: 514-253-8960
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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 تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات ۱۰۰ ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

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
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

 Starting a business in English: online/ 9 hours per week

 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship, 
 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
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
4525, boulevard St-Jean,

DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca

Tél: (514) 620-5900  Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,

hshab@mbwestisland.ca 

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش 
هزینه هایتان کمک می کند 

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

با ضمانت 
بهترین قیمت ها 
برای ایران 
    و از ایران 
به متامی 
نقاط جهان

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

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

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

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

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

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

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

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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 هر شنبه و یكشنبه 
دل و جگـر 

تازه گوسفندی 
موجود می باشد

بستنی سنتی و فالوده 

و كلوچه فومن در كلبه 

عموجان خاطرات 
خوش ایران را 

زنده می كند

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 

هر شنبه و یكشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ته چین مرغ، ساندویچ های مغز، زبان، سوسیس بندری، كتلت، 
كالباس، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان 

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

با این افق سیاه و آوار ِشكست،
تا کس نَبرد گمان که پیكار گسست،

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

                                                      م. آزرم

no.  1380
Vol. 25,  July  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

اقتصاد...  7
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مژده!     مژده!

پخش مستقیم بازی های 

فوتبال جام جهانی 

در كلبه عموجان

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

بیکاری و دومینوی 
تعطیلی کارخانه ها!

دولت »کلیــددار« هنوز بعد- از 
ایــن همه ســال عالوه بــر اینکه 
نتوانســت قفل صنایع کشــور را 
بــاز کنــد بلکه بــه راحتــی فرمان 
توقف برخــی از چرخ های صنعت 
را صادر کرده اســت . ایــن روزها 
باتوجه به وضعیت رکود اقتصادی ، 
کارخانه هایی که روزانه با چندین 
خط تولید ، کاال های مورد نیاز را 
تولید و صــادرات می کردند ،حال 
تنها با یک یا دو خط تولید مجبور 
بــه گذرانــدن معیشــت خــود و 

کارگران شده اند.
این در حالی است که طی تصدی 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
شاهد پایین کشیده شدن کرکره 
کارخانه هایــی که نام هایشــان بر 
ســر زبان هــا بــود و همه آنهــا را 
می شــناختند مثل ارج، داروگر، 
پارس الکتریــک،  آزمایــش، 
کاشــی  اصفهــان،  پلی اکریــل 
تبریــز،  ماشین ســازی  ایرانــا، 
قنــد  ایســاک،  دوچرخه ســازی 
روغن نباتــی  قــو،  ورامیــن، 
چیت ســازی ری و ایــران چــوب 
و صدهــا کارخانــه و بنگاه هــای 
کوچک و متوسط دیگر بوده ایم . 

ایــن مســاله نشــان می دهــد که 
نفــس برخــی کارخانه هــا عمــال 
بــه شــماره افتــاده و بایــد بــرای 
نجــات آنها فکــری عاجــل کرد، 
نه ایــن کــه همچون ســال های 
گذشــته صرفــا بــه دادن وعده و 
وعیــد و ارائه آمارهــای غیرواقعی 
از وضعیت اقتصاد کشــور بسنده 
کــرد. طی این پنج ســال بیش از 
نیمــی از کارخانه هــا تعطیل یا به 
صورت نیمه تعطیــل و با حداقل 
ظرفیت تولید به حیات خود ادامه 
می دهند. این در حالی اســت که 
روحانی در شــرایطی توانســت در 
۲۴ خــرداد ۹۲ و با رای ۵۱ درصد 
از شــرکت کنندگان در انتخابات، 
رییــس دولت دوازدهم شــود که 
وعده گشایش اقتصاد ایران را در 
۱۰۰ روز داده و امیــدوار بــود که 
بــا توفیق در مذاکرات هســته ای 
وضعیت معیشتی مردم را بهبود 
بخشد. اماشرایط نامناسب امروز 
بسیاری از کارخانه ها و واحدهای 
تولیــدی بــه گونــه ای اســت که 
هرازگاهی خبری مبنی بر تعطیلی 

یا ورشکستی یک واحد صنعتی و 
اعتراض کارگران آن نسبت به عدم 
پرداخت حقوقشــان آن هم بعضا 
برای چندین ماه متوالی ، رسانه ای 

می شود. 
ایــن روزها بــه دلیل گرانــی ارز و 
کمبود مواد اولیه تولید کنندگان 
بــه ناچــار از تمــام ظرفیت هــای 
تولیدی خود استفاده نمی کنند . 
آنــان بــه دلیــل عــدم تضمیــن 
واردات مواد اولیــه و کاهش نرخ 
ارز، اســتهالک ، وضعیــت بازار، 
کمبود نقدینگی مجبور شــدند با 
کاهش میزان تولید فقط شریان 
نبــض تولیــد را حفظ کننــد . به 
گفته برخی دیگر از تولید کنندگان 
بــه دلیل مالیات های ســنگین و 
مشکالت بیمه و همچنین تامین 
مواد اولیه ناگزیر در پشت درهای 
بسته مراکز تولیدی خود مشغول 
فعالیت آن هم با ظرفیت بســیار 

پایین هستند .
احتمــال تعطیلــی  ایــن  روزهــا 
کارخانه بیک نیز خبرســاز شــده 
اســت ولــی طبــق روال در ابتــدا 
و قبــل از اعالم رســمی مدیریت 
کارخانــه این موضــوع را تکذیب 

کرده است.

بحران تولید و بیکاری 
بحران تولید، بیکاری و ورشکسته 
شــدن روز بــه روز صنایــع یکــی 
پــس از دیگری گریبانگیر صنعت 
اســتان ها شــده و تاکنون دولت 
کلیــددار تدبیر و امید نتوانســته 
کــه  اقتصــادی  رونــق  آنچنــان 
مدنظرش بود را در صنایع ایجاد 
کند . کرمانشــاه پس از مشکالت 
زلزله ،آوار تعطیلی های کارخانه ها 
و مراکز تولیدی را نیز باید تحمل 
کنــد . خبــر ورشکســته شــدن 
کارخانه ۲۵ ساله باختر بیوشیمی 
در ســال جاری کــه توســط وزیر 
بهداشــت و درمــان از نمونه های 
دارویی جدیــدش رونمایی کرد، 
خبــری از ورشکســتگی پی درپی 
اســت. اســتان ها  کارخانه هــای 

در همین رابطــه اولیا علی بیگی 
دبیــر اجرایی خانه کارگر اســتان 
کرمانشــاه چنــدی پیش بــا ابراز 
تاســف از مرگ صنایــع با چنین 

روندی معتقد است: 
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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...
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کام همگان باد روا… کام شما نه!         
ایام همه خّرم و ایام شما نه!

زآنگونه عبوسید که گویی ِمیِ  نوروز  
در جام همه ریزد و در جام شما نه !

وآنگونه شب اندوده که با صبح بهاری
شام همگان میگذرد شام شما نه!
وآنگونه که خورشید بهارانهء ایران

بر بام همه تابد و بر بام شما نه!
ای مرگ پرستان! بپژوهیدم ودیدم

هردین به خدا ره برد اسالم  شما نه !
قهقاه بهاران بسوی خلق به شاباش

پیغام خدا آرد و پیغام شما نه!
ای جز دگر آزاریِ  احکام شمایان

مایان همه را عیدی و انعام شما نه!
از عشق و جمالید چنین دور که گویی..

مام همگان زن ُبَود و مام شما نه!
ـَف دانش وآنسان چه َغرام از دلتان کز تـ

خام همگان پخته شود خام شما نه!
واین زلزله کز علم در ارکان خرافه است

خوب همه آشوبد و آرام شما نه!
واین صاعقه در پردهء اوهام جهانی…

زد آتشو در پردهء اوهام شما نه!
وآنگه ِز دوای ِخَرد و عاطفه،درمان…
سرسام جهان دارد و ،سرسام شما نه

سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
احکام ِنرُون  دارد و احکام شما نه

واندر حق فرهنگ هنر پرور ایران…
اکرام ُعَمر دیدم و اکرام شما نه

واین قافیهء پیشرو دانشو فرهنگ…
از گام همه بر خورد از گام شما نه

و این مام طبیعت به فرآوردن انسان
وام َحَجَرش هست ولی وام شما نه!

شادی گهر ما است که ما جان بهاریم
ای مّلِت گریه بجز انعام شما نه!

وای دین شما دین الم زآنکه به تسبیح…
جز میم فزایند الفبای شما نه!

ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص
َو ِای خاص شما نیک تر از عام شما نه!

پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را
اندام همه زیبدو اندام شما نه!

ای مردم مارا بجز اندیشه و دانش
بیرونُشدی از مهلکهء دام شما،نه!

بس مدرسه هر سوی بسر تا سر ایران…
وا  باد! ولی مکتب اوهام شما نه!

بادا که به بازار جهان دکّهء هر دین
ـّانکِ اصنامِ شما نه! وا ماَندُ  و دکـ

ای از پسِ  خونِ  دلمان نوشی جز مرگ
از بهر دلِ  خونِ  دآل شام شما نه!

گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق
نام همشان می برم و نام شما نه!

یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو
خواهم بسر انجام و سرانجام شما نه!

اسماعیل خوئی

جمهوری اسالمی در آستانه یک شکست تمام عیار؟
`نایب رییس مجلس شورای اسالمی می گوید در جلسه 
ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادم که باید 
»اعالم جنگ اقتصادی« شــود، »آمریــکا هر روز علیه 

ایران برنامه ریزی می کند تا اقتصاد ما را زمینگیر کند.«
او بــه خبرگزاری تســنیم »گفته ایاالت متحــده با تمام 
کشــورها برای ضربه زدن به اقتصــاد ما ارتباط گرفته و 
قصد دارد تا زمینگیرمان کند، ما هم گاه و بی گاه کاری 
می کنیــم اما با این روند نمی شــود اقتصاد کشــور را در 

شرایط جنگ اقتصادی مدیریت کرد.«
شادمهر کاظم زاده عضو فراکسیون امید مجلس هم گفته 
»تیــم اقتصادی دولت توان مقابله با جنگ اقتصادی را 

ندارد.«
این نماینــده اصالح طلب با تاکید بر لزوم ترمیم کابینه 
هشدار داده »آمریکا از جمیع جهات، جنگ اقتصادی را 
به راه انداخته و دولت باید بپذیرد که این تیم اقتصادی 
که فعالیت می کند، تیمی نیســت که بــه درد این ُبرهه 
زمانی بخورد و نمی تواند پاســخگوی مشــکالت و مردم 

باشد و باید تغییرات اساسی در آن صورت گیرد.«
ظاهــرا شــرایط به مرحلــه ای رســیده کــه اعتمادها به 
دولت حســن روحانی روز به روز کمتر می شــود. نه تنها 
در مسائل اقتصادی بلکه در حوزه دیپلماسی هم اعتبار 
دولت روحانی به شــدت زیر سوال است تا آنجا که حتی 
رهبر جمهوری اسالمی نامه سربسته ی خود به والدیمیر 
پوتیــن را نداد که محمدجواد ظریف وزیر خارجه  ببرد و 
علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل خود را مامور این 
کار کرد. اگرچه دولت و وزارت خارجه در سیاســت های 
کالن خارجی اعم از منطقه ای و بین المللی نقشی بازی 
نمی کردنــد و »تکلیــف« آنهــا فقط به نتیجه رســاندن 
مذاکرات اتمی بود، ولی حاال علی خامنه ای با خودنمایی 
بیشتری سکان زنگ زده و پوسیده ی سیاست خارجی را 
در دســت خود گرفته تا دولت روحانــی را که برجام اش 
نافرجام مانده بیش از پیش عقب بزند. بدون آنکه کسی 
در این میان به روی خود بیاورد که دلیل این نافرجامی 
تنها در دولت روحانی نیست به همین دلیل هم با ترمیم 
و  حتی تعویض آن نیز هیچ مشکلی حل نمی شود بلکه 
همیــن رهبری و ســاختار ناتوان جمهوری اســالمی و 
سیاســت های انحصارطلبانه و سلطه جویانه ی داخلی و 

منطقه ایش است که هر گشایشی را مسدود می سازد.

حمایت کیهاِن تهران از سفر والیتی به مسکو
روزنامه کیهان چاپ تهران در گزارشــی ســفر والیتی به 
مسکو را جهت تقویت روابط اقتصادی در راستای نگاه به 
شرق خوانده و می نویسد: »مدعیان اصالحات که امروز 
از اعتماد نکردن به روســیه سخن می گویند بزک آمریکا 
و غرب در ســال های گذشــته از ســوی خود را فراموش 
کرده اند.« به نوشته کیهان تهران، سفر والیتی به عنوان 
فرســتاده ویژه به مســکو »تو دهنی به آمریــکا و اروپا و 

جریان غربگرا در داخل کشور است.«
این روزنامه حرف دیگر رســانه ها و مقامات رژیم را تکرار 
کرده و نوشــته که دونالــد ترامپ جنگ اقتصادی به راه 
انداخته و بســته پیشــنهادی اروپایی ها به تهــران  برای 
حفــظ برجــام توخالی بوده اســت: »]…[ بــا یک مرور 
کوتاه به راحتی پی می بریم که دولت های اروپایی دقیقا 
مشــابه رفتار خود در پســابرجام، ظرف دو ماه اخیر نیز 
ســر ســوزنی در مقابل کارشــکنی های آمریکا و محروم 
شدن ایران از حقوق برجامی خود واکنشی از خود نشان 
ندادند.« این در حالیست که روسیه و چین نیز در موارد 

متعدد از جمهوری اســالمی فاصله گرفته اند. 
روسیه حتی حمله اسرائیل به پایگاه های سپاه 
پاسداران در سوریه را نیز به روی خود نیاورد و 
همزمان خواستار خروج نیروهای رژیم ایران 

از سوریه شد!
ولــی کیهان تهــران با چشم پوشــی از همه 

اینهــا، در نقش یک »روســوفیل« تمام عیار 
برای لزوم ادامه همکاری جمهوری اســالمی 
با روس ها دســت روی جنگ ســوریه گذاشته 
و نوشــته اســت »همراهــی ایــران، روســیه، 
حزب الله لبنان و ســوریه علیه تروریست ها به 

رهبری آمریکا« و شکســت واشنگتن قابل انکار نیست 
و در حقیقت همکاری های ایران با روســیه در سال های 
اخیر در »موضعی برابر« و بر اساس سه اصل »عزت«، 
»حکمت« و »مصلحت« بوده و منافع ملی را نیز حفظ 

کرده است!
از قرار معلوم رژیم جمهوری اســالمی و در رأس آن علی 
خامنه ای از انعطاف آمریکایی ها و همکاری  با اروپا ناامید 
شــده اند و رسما خود را آماده ی دادن امتیازهای بیشتر 
بــه روس ها کرده اند. البته دولت حســن روحانی هم در 
خوشخدمتی به روسیه کم نگذاشت از جمله تن دادن به 
قرارداد نفت در برابر کاال. اما حاصل آن چه شد؟ با فشار 

دونالد ترامپ بر اوپک، روسیه در کنار عربستان افزایش 
تولید نفت برای پرکردن خالء نفت ایران را پذیرفت.

یکی از بزرگترین نگرانی های ترامپ برای آغاز فریز نفتی 
جمهوری اســالمی کاهــش نفت دربازار و بــه دنبال آن 
افزایش قیمت بود که فعال با همکاری مســکو و ریاض 

حل شد.
از آن گذشته از اخبار و گزارش ها پیداست سفر بنیامین 
نتانیاهو به مسکو و دیدار او با پوتین دستاوردهای زیادی 
برای تل آویو داشته است. محور این سفر توافق اسراییل 
و روسیه برای بیرون کردن نیروهای مورد حمایت ایران 

از سوریه بوده است.
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مـــردگان از یادرفته کبک: 
»چیزی درست کار نمی کند!«

پاتریس شاوگرو ازاین بیم دارد که 
با بیش از ۴۰۰ جسد مطالبه نشده 
درسال گذشته، کبکی ها به نحوی 
فزاینــده در »بی تفاوتــی کامل« 
می میرنــد.  او که مدیــر فروش و 
خدمات مشتریان موسسه کفن و 
دفن ماگنوس پوآریه است، درطول 
ســال تقریبا به طور روزمره ایمیل 
هایی از وزارت بهداشت و خدمات 
اجتماعی یا دیگر مقامات رســمی 
کبــک دریافت می کند که موجب 
ناراحتی اش می شــود.  به عنوان 
نمونه: دریکی از این ایمیل ها گفته 
شده که فردی به نام ریچارد د. 6۴ 
ساله درتاریخ ۱۴ ژانویه درگذشته 
است.  جســد او به مدت 6 ماه در 

ســردخانه نگهداری شــده و کسی 
بــرای دریافــت آن مراجعــه نکرده 
اســت.  به موسســه کفــن و دفن 
اجازه داده می شــود که جســد را 
ســوزانده و خاکســتر آن در محلی 
که حدود ۱۵۰۰ باقیمانده جســد 
دیگر قــراردارد نگهداری شــود... 
او کــه بیش از 3دهــه درکار کفن و 
دفن سابقه و تجربه دارد می گوید 
که هرســال شــمار جسدهایی که 
کسی به سراغ آنها نمی آید افزایش 
مــی یابــد.  او می گویــد: »اکنون 
این موضوع دیگر تنها یک مشکل 
نیســت، مشــکل وقتی تداوم یابد 
روند نام می گیرد.  من هرگز گمان 
نمیکردم که ما به این نقطه برسیم، 

هرگز، هرگز،هرگز«.  وقتی کسی 
در کبک فوت مــی کند، پلیس 
می کوشد خویشــان و نزدیکان 
او را بیابــد.  اگــر از افراد خانواده 
کسی پیدا نشود یا آنها از تحویل 
گرفتن جســد خودداری کنند، 
دولــت تمشــیت آن را به عهده 
می گیرد.  درسال گذشته وزارت 
بهداشــت و خدمــات اجتماعی 
کبــک بــا 3۰8 مــورد فــوت که 
جســد از ســوی خانــواده مطالبه 
نشــده روبرو بوده و این بیشترین 
تعداد در ســال های دهه گذشته 
است.  دفتر بازرسی و دادستانی به 
موضوع این جسدها می پردازد که 
مرگ مبهم، خشونت آمیز یا ناشی 
از غفلت باشــد.  شــمار این گونه 
موارد در ســال گذشته ۱۰۴ مورد 
بوده اســت.  معموال این جسدها 
برای 3۰ روز در سردخانه نگهداری 
می شود و ســپس برای سوزاندن 
و نگهداری از خاکســتر آنها مجوز 
صادر می شود تا اگر احتماال کسی 
مراجعه کرد خاکستر به او تحویل 
شود.  )تلخیص از گازت مونتریال، 

3 ژوییه ۲۰۱8(.

آتش بازی در مونتریال

ســی و چهارمیــن ســال برگزاری 
آتش بازی در مونتریال از روز شنبه 
7 ژوییــه آغاز می شــود.  این آتش 
بــازی که تــا 8 اوت ادامــه خواهد 
یافــت توســط و به هزینــه »لوتو 

کبک« برگزارمی شــود.  در طول 
این مــدت 8 نوبت آتــش بازی در 
شــامگاه جمعه و شــنبه هــا اجرا 
مــی شــود.  ایــن آتــش بــازی که 
رقابتی بین المللی اســت و توسط 

کشورهای مختلف طراحی و اجرا 
می شود، امســال برای نخستین 
بار توسط فیلیپین آغاز می شود و 
در هفته های بعد چین، اتریش، 
ایــاالت متحــده، ایتالیــا و کانادا 
نوبــت های بعــدی آن را اجرا می 
کنند.  ســال گذشــته انگلستان 
در رقابت بین کشــورهای شرکت 
کننده برنده جایزه »ژوپیتر طال« 
شد.  مراســم نهایی رقابت ها که 
درتاریــخ 8 اوت برگــزار می شــود 
به گرامیداشــت شخصیت جیمز 
باند، مأمــور ۰۰7 اختصاص دارد.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، 7 

ژوییه ۲۰۱8(.

کمک آتش نشانان سراسر کانادا و شمال شرق 
آمریکا به خاموش کردن آتش سوزی ها در کبک

درحــال حاضر حدود 
6۰ آتــش ســوزی در 
کبــک جریــان دارد.  
آتــش  از ۲۰۰  بیــش 
سراســر  از  نشــان 
کانادا و شــمال شرق 
برای  متحــده  ایاالت 
کمــک بــه خامــوش 
کــردن آتش ســوزی 
ها به کبک فرســتاده 

شــده انــد.  ســازمان حفاظــت از 
جنــگل هــای کبک مــی گوید که 
کمک های اعزامی از استان های 
سسکچوان، آلبرتا، ماساچوست و 

پارک های کانادا هستند.  این افراد 
کمکی بــه ۴۰۰ تن آتش نشــانان 
کبک و همکارانشــان که پیشتر از 
نیوبرانزویک، نیوفاندلند و البرادور، 

میــن  و  نیوهمپشــایر 
آمــده اند پیوســته اند.  
یک سخنگوی سازمان 
حفاظت جنگل ها می 
گویــد امســال تاکنون 
3۵7 آتــش ســوزی در 
کبــک رخ داده کــه از 
میانگین ســاالنه ۲76 
آتش سوزی سال های 
پیــش بیشــتر اســت.  
)گازت مونتریال، 8 ژوییه ۲۰۱8(.

کیفیت زندگی در کانادا، مقام دوم در دنیا

طبق گزارش ســنجش پیشــرفت 
اجتماعــی ســال ۲۰۱6، کیفیــت 
زندگــی در کانــادا در جهــان دوم 
شناخته شده است. دراین فهرست 

کانــادا در زمینــه دسترســی بــه 
آموزش عالی مقام اول جهانی را به 
خود اختصاص داده اســت.  وقتی 
پای نیازهــای اجتماعی و محیط 

زیستی شــهروندان درمیان باشد، 
طبق لیست منتشرشده شاخص 
پیشــرفت اجتماعی ســال ۲۰۱6، 
کانادا درمیان ۱33 کشوردنیا مقام 
دوم را دارد.  ایــن طبقه بندی که 
۵3 شاخص مختلف شرایط زندگی 
را اندازه گیری کرده، به کانادا نمره 
8۹/۴۹ داده که از فنالند ۹۰/۰۹ 
دانمــارک  از  و  تــر  پاییــن  کمــی 
اســت.   باالتــر  کمــی   )8۹/3۹(
ســوییس  و   )8۹/۱3( اســترالیا 
)88/87( در ردیف های چهارم و 
پنجم این فهرست هستند.  آمریکا 
با )8۴/6۲( مقام نوزدهم و ایران 
)۴۵/۵۹( مقام ۹3 این لیســت را 
دارند.  )تلخیص از تارنمای سالم 

تورنتو، 7 ژوییه ۲۰۱8(.

درخواست غرامت دسته جمعی از »مراکز 
)CHSLD( »اسکان و مراقبت های درازمدت

»شــورای حمایــت از بیمــاران« 
طی دادخواســتی اعــالم کرده که 
کیفیت خدمــات درمانی در کبک 
بــه نحوی اســت کــه بســیاری از 
کبکی ها »سال های پایانی زندگی 
خود را در شرایطی رقت بار و شرم 

آور بسرمی برند«.  در شکواییه ای 
که این شــورا طرح کــرده، میزان 
خسارت مورد درخواست می تواند 
به نیم میلیارد دالر برسد.  در این 
دادخواست دسته جمعی که علیه 
»مراکــز اســکان و مراقبــت های 

درازمــدت« اقامــه دعوی شــده، 
ایــن مراکــز به ســهل انــگاری در 
ارائه خدمات مناســب متهم شده 
اند.  درخواســت غرامت به وکالت 
ازطرف دهها هزار فرد ســالخورده 
و دیگر افرادی کــه از خدمات این 
مراکز استفاده می کنند انجام شده 
اســت.  وزارت بهداشت و سالمت 
از تشــکیل ایــن پرونــده ابــراز بی 
اطالعی کرد و کاترین دبلیو اودت، 
وابســته مطبوعاتی این وزارتخانه 
گفت: »ما پس از آگاهی از موضوع 
درباره آن ابراز نظر خواهیم کرد«.  
)تلخیص از الپرس مونتریال، ۱۰ 

ژوییه ۲۰۱8(.
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آغاز راه بندان های بزرگ در بزرگ راه 15 تا پاییز امسال
خودروهایی کــه از گذرگاه 
تورکــوت عبور مــی کنند، 
ژوییــه   ۹ دوشــنبه  روز  از 
دردســرهای جدیــدی  بــا 
روبرومی شوند زیرا از ساعت 
۵ صبح مسیر شمالی بزرگ 
راه دکاری بســته می شود.  
ســاختمانی  کارهای  پایان 
برای پاییز سال جاری پیش 

بینی شــده اســت.  در بخشــی از 
بزرگ راه ۱۵ در مســیر شمال هم 
فقــط یک خط برای عبــور و مرور 

باز خواهد بود.  ورودی و خروجی 
بزرگ راه در خیابان شربروک هم 
به کلی بســته می شود.  در بخش 

گذرگاه تورکوت راه 
بندان های شدیدی 
پیش بینی می شود.  
وزارت حمــل و نقل 
به صاحبــان خودرو 
توصیــه کــرده کــه 
بیشتر از خودروهای 
دارای چند سرنشین 
یا حمل  )اشتراکی( 
و نقــل عمومــی اســتفاده کنند.  
)ژورنال دو مترو، ۹ ژوییه ۲۰۱8(.

نگرانی مدیران تأمین منبع انسانی از قانونی شدن ماری جوآنا
بنابر اعالم »نظان مدیران مجاز کارگزینی 
و منابــع انســانی« )CRHA(، نیمی از 
موسسات آماده رویارویی با قانونی شدن 
مصرف ماری جوآنا و عوارض آن نیستند.  
مانــون پوآریــه مدیرکل این ســازمان می 
گوید: »درفاصله 3 مــاه از اجرای قانونی 

شــدن خرید و مصرف مــاری جوآنا، 
همه ســازمان ها باید اثــرات بالقوه 
این امــر بر روی محیط کار را تجزیه 
و تحلیــل نموده و خطرهــای آن را، 
به ویژه درمورد ســمت های کلیدی 
ارزیابی کنند.  باید تدابیر پیشگیرانه 

ای متناسب با میزان خطر  درپیش 
گرفتــه شــود.  ایــن تدابیر مــی باید 
شناســایی شــده و با سیاستی واحد 
بــه همه اعالم گــردد«.  نتیجه یک 
نظرسنجی انجام شده نشان می دهد 
که 7۴ درصد از مشــاوران کارگزینی 

و منابــع انســانی از دیــدگاه حرفــه ای 
نگران قانونی شــدن ماری جوآنا هستند 
و 8۵ درصــد معتقدند که ایــن امر اثرات 
محسوسی بر محیط کار خواهد داشت.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 ۹ ژوییه ۲۰۱8(.

74 مرگ ناشی از گرمازدگی در کبک
3۴ تــن از تلفــات گرمــا 
از مونتریــال بــوده انــد.  
بیشــتر آنها افرادی بوده 
انــد کــه در خانــه هایی 
بــودن تجهیــزات تنهــا 
و  کردنــد  مــی  زندگــی 
بســیاری ازنظر سالمت 
وضعیتی ناپایدار داشتند.  

مــوج گرمای دیگــری نیــز در راه 
است.  گرمای شدید هفته نخست 
ماه ژوییــه موجب مرگ 7۴ تن در 
سراســر کبک شد که 3۴ تن از آنها 
ساکن مونتریال بودند.  به گزارش 
مقامات سالمت و بهداشت تلفات 
ناشــی از گرمــا در دیگــر مناطــق 
کبک 3 تن درشــهر کبــک، 8 تن 
در موریســی، ۹ تن در شــهرهای 

شــرقی، ۵ تــن در الوال، ۹ تن در 
مونتــه رژی، ۱ تــن در النودیر و ۱ 
تن در لورانتید بوده اســت.  بنابر 
پیــش بینــی هواشناســی، پس از 
چند روز هوای مالیم تر، آخرهفته 
منتهی به یکشنبه ۱۵ ژوییه امواجی 
از گرمای شدید دربرخواهد داشت.  
داوید کایزر، یکی از پزشکان بخش 
ســالمت در مونتریــال مــی گوید 

کــودکان، افــراد مســن 
و کســانی کــه بــه دلیل 
داروهایــی  بیمــاری 
مصرف می کنند که نمی 
توانند حرارت بدن خود 
را کنترل کنند بیشتر مر 
معــرض خطر هســتند.  
درپی مــرگ ۱۰6 تن در 
تابستان سال ۲۰۱۰ در مونتریال، 
تدابیری برای پیشــگیری از مرگ 
های ناشی از گرمازدگی اتخاذ شد.  
درپایان تابستان امسال نیز آماری 
از شــمار تلفات ناشی از گرمازدگی 
تهیه می شــود و می توان شــمار 
تلفات را با یکدیگر مقایســه کرد.  
)تلخیــص از گازت مونتریال، ۱۰ 

ژوییه ۲۰۱8(.

افزایش شدید قیمت خانه در مونتریال

بهای امالک در کالنشهر مونتریال 
دردومیــن فصل ســال افزایشــی 
بیــش از میــزان متوســط دیگــر 
مناطــق کانادا داشــته اســت.  در 
سه ماهه دوم سال، بهای امالک 

در مونتریال رشــدی ۵.۹ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال پیش 
داشته و به بهای متوسط 3۹۱۲۲۴ 
دالر رســیده، درحالــی کــه نــرخ 
متوسط رشــد درسراســر کانادا ۲ 

درصد بوده اســت.  بــا این حال، 
متوسط بهای خانه درسراسر کانادا 
6۱3۹68 دالر بوده است.  »رویال 
لوپاژ«، موسسه مشاور امالک که 
این گزارش را تهیه کرده می گوید 
که پس از دومین ســه ماهه سال 
۲۰۱۱، »کــه افزایش بهای خانه 
در مونتریال به 6.۴ درصد رسید، 
این نخســتین بار است که بهای 
خانه چنین افزایشــی مــی یابد«.  
به گفته این موسسه، رشد قیمت 
در مونتریال ناشی از کاهش بهای 
خانه در تورنتو و ونکوور است.  به 
عالوه، وضعیت مناسب اقتصادی 
نیز در این افزایش بها نقش داشته 
اســت.  )تلخیــص از ژورنــال دو 

مونتریال، ۱۰ ژوییه ۲۰۱8(.

آیا پس از مرگ ملکه الیزابت، کانادا جمهوری می شود؟
به طور کلی، سلطنت 
و ملکــه الیزابــت دوم 
در کانــادا موضوعــی 
حســاس اســت.  تــا 
زمانی که ملکه الیزابت 
زنده است، به ویژه به 
خاطر ســن باالیش از 
برخــوردار  محبوبیت 
بســیاری  ولی  اســت 

هم نســبت بــه ارزش 
این نظام قدیمی حکومتی معترض 
هســتند.  امــا پس از مــرگ ملکه 
قطعا منافشه ای دراین مورد درمی 
گیرد.  طول زمان ســلطنت او که 

از ســال ۱۹۵۲ تداوم دارد موجب 
می شود که بحث ادامه سلطنت به 
ویژه در کانادا زنده و مطرح شود.  
در فــرض های گوناگون برای پس 

ملکــه  درگذشــت  از 
الیزابت مانند به تخت 
بالفاصلــه  نشســتن 
پرنس چارلز، برگزاری 
طوالنــی  دوران 
دگرگونی  ســوگواری، 
های اقتصادی، تغییر 
گذرنامــه هــا، تغییر 
واحد پولی و باالگرفتن 
تب جمهــوری خواهی 
از جمله مســائلی است که از پیش 
باید بــرای آنها تدابیری مناســب 
اتخاذ شود.  )تلخیص از تارنمای 
مونتریال بالگ، ۱۱ ژوییه ۲۰۱8(.

مأموریت جدید کانادا در عراق
تــرودو،  جاســتین 
وزیــر کانــادا  نخســت 
نشســت  حاشــیه  در 
پیمــان  »ســازمان 
شــمالی«  اتالنتیــک 
روز چهارشــنبه  )ناتو( 
۱۱ ژوییــه اعــالم کرد 
که کانــادا از پاییز آینده 
در رأس یــک مأموریت 
نظامــی بــرای آموزش 
نیروهــای نظامی عراق 

خواهــد بــود.  او پــس از اعــالم 
تمدیــد مدت مأموریــت نیروهای 
کانادایی در لتونــی اعالم کرد که 
۲۵۰ تن از اعضای نیروهای مسلح 
کانادا به مدت تقریبی یک ســال، 

یعنی تا پاییز سال ۲۰۱۹ در بغداد 
بســرخواهند بــرد.  مأموریت این 
نیروهــا آموزش میدانــی نظامیان 
عراقــی، بــه ویــژه درمــورد خنثی 
ســازی مــواد منفجــره اســت.  تا 

هلیکوپتــر  چهــار 
»گریفــون« نیروی 
ســلطنتی  هوایــی 
کانــادا نیــز درایــن 
مشارکت  مأموریت 
داشــت...  خواهند 
تــرودو،  جاســتین 
وزیــر  نخســت 
کانــادا در مورد این 
گفــت:  مأموریــت 
»ما از این که دراین 
مورد نقشی پیشرو به عهده داریم 
و بــا متحدان خــود و دولت عراق 
همــکاری می کنیــم مفتخریم«.  
)تلخیص از تارنمــای رادیو کانادا، 

۱۱ ژوییه ۲۰۱8(.
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زیست... آماده شوید! محیط 
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 8, 14, 20, 28 août 2018       Les 5, 13 et 20 septembre 2018 

De: 9:00 à 11:30
Session: le 27 août au 29 novembre 2018

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 8, 15, 20 et 30 août 2018          Les 6, 12 et 19 septembre 2018
De 17:00 à 19:30          Session: le 27 août au 29 novembre 2018

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

les 9, 16, 21 et 29 août 2018              De 9:00 à 11:30
Session: le 27 août au 29 novembre 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

غفلت ایرانی ها و تدبیر کشورهای عربی و جهانیان
»خشکسالی بزرگ می آید«

امید خزانی / پژوهشگر
سال هاســت که رســانه ها و مراکز 
علمی-پژوهشی دنیا درباره پدیده 
 Climate( اقلیمــی  تغییــرات 
می دهنــد  هشــدار   )Change
و بســیاری از کشــورها نیز ســعی 
کرده اند خود را با آن وفق دهند اما 
به نظر می رســد مدیریت کشور ما 
هنوز بحران را به طور دقیق درک 
نکرده اســت، بحرانــی که بیش از 
جنگ و تهدیدهــای نظامی ایران 
را تهدید می کنــد و در کمتر از 3۲ 
ســال 7۰ درصد ایــران را غیرقابل 
ســکونت خواهد کرد! ایران بیش 
از ۵۰ درصد از منابع تجدیدناپذیر 
زیرزمینی آبی اش را استفاده کرده 

است.
در کنــار بحران هــای اقتصــادی 
و سیاســی کــه خاورمیانــه را در 
شــورش ها و انقالب هــا فروبــرده 
اســت، بحران آب نیز جزو عوامل 
مهم شــمرده شــده اســت که در  
ســال های آتی نیز نقش مهمتری 
خواهد داشــت. با جدی تر شــدن 
تاثیــرات تغییــرات اقلیمــی کــه 
در  را  بی ســابقه ای  خشکســالی 
پــی داشــته، مهاجرت گســترده 
از جمعیــت جویــای کار ناراضــی 
از شــهرهای کوچــک کشــاورزی 
بــه شــهرهای بــزرگ را تشــدید 
خواهــد کرد. اتفاقی که در ســوریه 
بــا مهاجــرت ۱.۵ میلیــون نفر از 
مناطــق متاثــر از خشکســالی به 

حومه دمشق رخ داد.
تولیــد گازهــای  نظــر  از  ایــران 
گلخانــه ای رتبــه هفتم جهــان را 
داراست. آلودگی گسترده شهرهای 
 inversion پدیــده  و  ایــران 
درماه های ســرد ســال و گسترش 
غیر علمی و کم بازده کشاورزی با 
اســتفاده از کودهای نیتروژنی که 
در ترکیب باآلودگی های صنعتی و 
ترافیکی می توانند به شدت در آب 
و هوای منطقه تاثیر بگذارند، ایران 
را در کام غول خشکسالی فرو برده 

است.
استان تهران با مصرف روزانه ۱6.۲ 
میلیون لیتر بنزین بیش از کشور 
لهستان با ۴۰ میلیون جمعیت و 
ترکیه بــا 8۰ میلیون نفر جمعیت 
مصــرف بنزیــن و آالیندگــی دارد! 
در حــوزه مصــرف آب نیز فقط در 
اســتان تهران از 8۵۰ میلیون متر 
مکعــب مصــرف آب بیــش از دو 

ســوم یعنی 7۰ درصــد آن بازیافت 
نمی شود و از بین می رود!

بــه گــزارش ایندیپندنــت، نتایج 
تحقیقــات امپریــال کالــج لندن، 
نشــان داده اســت که علت اصلی 
ســال ۲۰۰۰  بی ســابقه  آلودگــی 
میالدی اروپا استفاده چندین دهه 
کودهای نیتروژنــی و آمونیاک در 
کشاورزی کشورهای اروپایی بود. 

آلودگی گســترده ای که تحقیقات 
بعــدی نشــان داد اثــرات زیســت 
محیطــی اش باعــث خشکســالی 
شــد.  دوردســت  کشــورهای  در 
خشکسالی بی سابقه در هندوستان 
کــه زندگی ۱3۰ میلیــون نفر را در 
تنگنا قرار داد نتیجه مســتقیم آن 
آلودگی گسترده زیست محیطی در 

اروپا بود.
نگاه محافظه کارانه و اشتغال زایی 
به کشــاورزی ســنتی و غیرعلمی 
هنــوز رونــد تغییرات اساســی در 
کشــاورزی ایــران را بســیار کند و 
نامتناســب با هجوم خشکســالی 
و تغییــرات اقلیمی پیــش می برد 
و عمــال فرصتی بــرای تدبیر باقی 

نمانده است.
دریاچه ارومیه که صدها هزار سال 
نگین فیروزه ای ایران بود، عمال در 
اثر سوء مدیریت و فقدان مدیریت 
اســتراتژیک از بیــن رفته اســت و 
خشکسالی را علت اصلی آن معرفی 
می کنند که باید متوسل بر آسمان 

شد برای نجاتش.
ســطح  درصــدی   3۰۰ افزایــش 
زیرکشــت بــا راندمــان پاییــن 3۵ 
درصد از ۱۵۰ هزار هکتار در ســال 
۵8 به ۴۵۰ هزار در سال 8۵ و حفر 
۲۴ هــزار حلقه چاه غیرمجاز و ۴۰ 
ســد در حوزه دریاچه خیانتی بود 
که فقدان مدیریت اســتراتژیک در 
حق ایران و آیندگان این ســرزمین 

مرتکب شده است.
قنات های ایــران با قدمت بیش از 
۲7۰۰ ســال ابتکار شگفت نیاکان 
مــا بوده انــد و مدیریــت آبی پهنه 
گســترده ایران زمیــن را بر عهده 
داشته اند و به عنوان شاهکارهای 
آبی جهان توســط یونســکو ثبت 
شــدند. البتــه ایــن شــاهکارهای 
نیــاکان ایــران زمیــن در اثر حفر 
بی رویــه چاه هــای عمیــق از بین 

رفتند!
وقت آن رســیده اســت ما با نظام 
علی و معلول حاکم بر خلقت آشتی 

کنیم و از یافته های ارزشمند مراکز 
علمی دنیا اســتفاده کنیم و خود 
نیز واحدهای R & D را در نهاد و 

وزارت خانه ها فعال کنیم.
خشکســالی در عصر تغییرات آب 
و هوایی بیش از آنکه علت باشــد 
خود معلول فجایع زیست محیطی 

بشری است.
در بی خبری مدیران دولتی کشور 
ما، سالهاست که ارتباط مستقیم 
کشــاورزی ســنتی و غیرعلمــی و 
اســتفاده گســترده از اندوکرین و 
کودهای نیتروژنی و ترکیب آنها با 
آلودگی های ترافیکی و صنعتی که 
باعث بروز خشکســالی و تغییرات 

می شــود،  اقلیمــی 
اثبات شــده است. 
یکی از دالیل مهم 
شــهرهای  آلودگی 
نیــز  غیرصنعتــی 
ترکیــب  همیــن 

هولناک است.
کنترل آلودگی هوا در 
اثر صنایع فرســوده، 
تولیــد  جایگزینــی 
خودروهــای فســیلی 
برقی  بــا خودروهــای 
و هیبریــدی و مــدرن 
سازی کشــاورزی تنها 
راه مقابلــه بــا اژدهــای 
خشکســالی و تغییرات 
اقلیمی است! کشورهای 
فرانسه، انگلستان، چین 
و نروژ خودروهای فسیلی 
را به تدریج در سال ۲۰۲۵ 
خواهنــد  خــارج  رده  از 
کــرد. فــروش خودروهای 
الکتریکــی در آمریکا رشــد 
چشمگیری داشته است و 
به 3۰ درصد رسیده است.

وقــت آن رســیده اســت که 
Horticulture یــا همــان 
مدیریــت  نویــن  »دانــش 
کشــت گیــاه و محصــوالت 
کشــاورزی« که بــا همکاری 
کشــورهای  start-upهــای 
پیشرفته از جمله هلند با بخش 
کشاورزی به وجود آمده است، 
وارد ادبیات مدیران ارشد کشور 

ما شود.

جامعه  هراسان، زیستن در شرایط پرخطر
علی زمانیان

یکــی از ارکان اصلــی آرامــش فرد 
و جامعــه ایــن اســت که 
شرایط زندگی برای افراد، 
اوال  منطقــی  نحــو  بــه 
پایــدار و ثانیــا تغییرات 
آن قابــل پیــش بینــی 
باشد. آینده ی مبهم به 
همراه تشنج دایمی در 
حال و هوای سیاســی 
و اقتصــادی، بقــا را به 

خطر می اندازد. حرکت 
در مــه، اگر بــرای دقایقی ممکن 
باشــد اما در زمان طوالنی، بسیار 
دشــوار و با صــرف هزینه ی بیش 
از توان آدمی همراه اســت. گرچه 
کشتی جامعه، در برخورد با تالطم 
دریا و امواج ســرکش پایان ناپذیر 
ترس هــا و اضطرابــات مقاومــت 
می کند، اما سرنشینان آن، هماره 
در هراس شکســته شــدن کشتی 
و غرق شــدن در میانــه ی تاریکِی 

هراس انگیز بی قرار می شوند.
همگی ما این جمله را بارها و بارها 
شنیده ایم که در وضعیت حساس 
زندگی می کنیم. وضعیت حساسی 
که چهــار دهه ی زندگی همه ی ما 
را بلعیده و در خود فرو برده اســت 
اســت. سایه ی خطری که از میان 
نمی رود و اقتصاد و نظام اجتماعی 
را به فرسایشی دردناک دچار کرده 
اســت. هراس، نتیجه ی احساس 
خطری است که گاه و بیگاه دندان 
تیزش را در تن نحیف جامعه فرو 

می برد. 

جامعه ی هراسان، جامعه ای است 
که ساکنان آن در انتظاری کشنده 
وقوع  برای 
بی  ســیال
در تعلیقــی 
فرو  جانــکاه 
رفته اســت، 
آن  اگــر  کــه 
در  ســیالب 
همگی  گیرد، 
را در کام خود 

فرو می برد.
زیستن چهل ساله در فضای رعب 
جنگ، تحریم ها، رفتــن تا لبه ی 
پرتگاه جنگ های جدید در سنوات 
مختلــف، کمبودهــا و مشــقات، 
تحمل محدودیت های بین المللی 
و بســیاری از عناصــری که زندگی 
ایرانی را با انواع بن بست ها مواجه 
ساخته اســت، به خســتگی روان 
شــناختی و هــراس از آینده منجر 
شده است. زیست پر خطر،  آن هم 
بر زمین سســت آینده، اقتصاد را 
به اغماء برده و جامعه را به تعلیق 
کشانده است. محیط کسب و کار، 
بی رونق شده و سرمایه گذاری های 
دراز مدت ناممکن شــده اســت. 
وقتی شرایط به سمت نااطمینانی 
و ناپایدار و خطرخیزی ســوق پیدا 
کند، طبیعی اســت کــه فرهنگ 
تولید به داللی های پرســود و زود 
برگشــت تبدیــل گــردد. میــل به 
مهاجــرت فزونی یابــد. دلمردگی 
جایگزیــن شــاداب شــود و انــواع 

آسیب ها رشد کند.

روان  و  اجتماعــی  ســرمایه های 
شــناختی میان سنگ آســیاب در 
حال فرســوده شــدن و خرد شدن 
اســت.  آســیابی که یک سنگش 
دردها و رنج های اکنون و ســنگ 
دیگــری، آینــده ای مبهــم، تیره و 

خطرخیز است.
از  هــراس  جنــگ،  از  هــراس 
تهدیدهای بیــن المللی و تحریم، 
هــراس از بیکاری، هــراس از تورم 
و گرانی های شــتابان و بی برنامه، 
هراس از افسارگســیختگی قدرت 
در مواجه با منتقدان، و بســیاری 
از ترس هایــی که انباشــت شــده 
و زندگــی افراد را عمــال در گرداب 
مبهم و آینــده ای تاریــک فروبرده 
برده اســت، جامعه ی ایــران را به 
جامعــه ای هراســان تبدیــل کرده 

است.
در جامعــه ی هراســان و ناپایدار،  
آینده ی پرخطر، گویی بر لحظات 

اکنون آدمی آوار می شود.
جامعه ی هراســان یعنی »زندگی 
در اکنــون و ایــن جــا«،  زیــر بــار 
خطــراِت  و  پیاپــی  تهدیدهــای 

احساس شده شکسته می شود. 
یعنی از لذت اکنون بهره ای نمی برد 
و خــود و آینــده را به نحــو دائم در 
چنگال تیز و دردناک خطر گرفتار 

می بیند.
در جامعه ی هراســان، سیاســت، 
اقتصــاد و مهمتــر از همــه، خود 

زندگی تعلیق می شود.
منبع: کانال تلگرام نویسنده
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تحلیل... 

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

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec
Fall semester / Session d’automne :

Du 24 septembre 2018 au 09 decembre 2018 (11 weeks/ semaines)
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

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

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

Weekend:10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED

PLEASE REGISTER BEFORE   AUG. 17 !!!
Sign-up today! 

Inscrivez-vous maintenant!

Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card 

or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

Tel.: (514) 484-8899    ou   (514) 755-3480
EMULCQ@gmail.com

www.emulcq.com   ou    www.coursdefrancais.ca  (section inscription)
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage 

Montréal (QC) H4A 3J5
(Métro Villa-Maria ou Vendôme)
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6 نمایش تهوع آور در حکومت اسالمی
مجید محمدی

 آنچــه در ایــراِن تحــت حکومــت 
روحانیــت شــیعه می گــذرد برای 
ناظران این تحوالت گاه سوگناک، 
گاه اعصــاب خردکــن، بــه ندرت 
امیدآفریــن، گاه کمــدی و گاه نیز 

شگفت انگیز است. 
در ایــن نوشــته شــش مــورد از 
پدیده ها و رخدادهای شگفت انگیز 
و در عین حال تهوع آور را شــماره 

کرده ام: 
- انتصاب اعضای هیئتی که قرار 
بــوده انتصابی نباشــند و در هیچ 

نقطه ای از دنیا انتصابی نیست، 
مثــل  افــرادی  دادن  قــرار   -
چنگیزخان مغــول در مقام عرفا و 

زاهدان و قهرمانان، 
- سرکوب روزنامه نگارانی که فقط 

پیام آورند، 
- انحصاراتــی کــه گاه بــه حدی 

جنون آمیز می رسند، 
- اخراج اســاتید بــه دلیل اظهار 

نظر که کار آنهاست، و 
- محرمانه بودن گزارش از اموری 
کــه مردم صبح تا شــام مشــاهده 

می کنند. 
همــه ی اینها نتیجــه ی حکومتی 
غیرعرفــی اســت کــه بــه عصــر 

دایناسورهای سیاسی تعلق دارد.
•

هیئت منصفه انتصابی
هئیــت منصفــه ی مطبوعــات و 
جمهــوری  در  سیاســی  جرائــم 

اسالمی یک طنز تلخ است. 
در هــر کشــوری کــه از »هیئــت 
منصفه« در روند قضائی اســتفاده 
می شــود، اعضــای هیئت منصفه 
از میان شــهروندان به قید قرعه و 
از میان گروهی بــزرگ به گونه ای 
انتخاب می شوند که گرایشی علیه 
متهم نداشته باشــند تا عدالت از 
سوی نمایندگان افکار عمومی در 

حد ممکن تضمین شود. 
اعضای هیئت منصفه ی دادگاه ها 
را  در نظام قضایی مدنی نهادهای 
حکومتــی تعییــن نمی کننــد. اما 
اعضای هیئت منصفه در جمهوری 

اسالمی ایران
 ۱( دائمی هستند،

 ۲( توســط نهادهــای حکومتی از 
وفــاداران و معتمدان بیت رهبری 

منصوب می شوند، و
 ۳( همگی گرایش های مشخصی 
علیــه متهمانــی کــه در دادگاه ها 

محاکمه می شوند دارند. 
ایــن نمایش مســخره و تهــوع آور 
حــدود ســه دهه اســت کــه اجرا 
ایــن نمایــش  می شــود. اجــرای 
مسخره اتفاقا از سوی اصالح طلبان 
دنبال شد چون طرف مقابل اصوال 
نمی خواست موارد اتهامات سیاسی 
و مطبوعاتــی بــه قــوه ی قضاییــه 
ارجاع یا بــا حضور هیئت منصفه 
بررسی شود. جناح اصولگرا در نفی 
دمکراسی و حضور و حقوق مردم 

شفاف تر از اصالح طلبان هستند.
•

ســاّلِخ عارف
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
در کشتار بیش از ۴۰۰هزار و آوارگی 
میلیون ها ســوری نقش مستقیم 
دارد. سپاه قدس تحت فرماندهی 
قاچــاق  و  پولشــویی  کار  در  وی 
همــه چیــز از جمله مــواد مخدر 
بوده است تا هزینه ی فعالیت های 
ضد آمریکایی و ضد اســرائیلی این 
سپاه و نیروهای مزدور نظامی آن 
از عــراق و لبنــان تا افغانســتان و 
پاکستان و یمن تامین شود. سپاه 
قدس در همه ی مناطق پر آشوب 

منطقه حضور دارد.
غیر از اینها ده ها ایرانی به واسطه ی 
همکاری سپاه و حزب الله لبنان در 
چهار دهه ی گذشته ترور شده اند. 
حــال فرمانده این ســپاه جنایت و 
خشونت و نفرت و مرگ به عنوان 
فــردی عــارف به جامعــه  ی ایرانی 

معرفی می شود.
وقتــی خامنه ای بشــار اســد را که 
مســئول کشــتار در ســوریه است 
»یک مبارز بــزرگ« می نامد )۱۹ 
اســفند ۱۳۹۶( مشخص است که 
همراهان وی در این سّلاخی عارف 

و زاهد نام می گیرند.
دستگاه تبلیغاتی جمهوی اسالمی 
اعضای ســپاه و بسیج را وقتی زنده 
هستند به عنوان عارف و زاهد معرفی 
نمی کنند تا مردم از آنها هراس داشته 
باشــند اما وقتی کشــته می شــوند 
نمایش زاهد و عابد و عارف بودن آنها 
آغاز می شود. کسانی که در هنگام 
زنــده بودن، عــارف و عابــد و زاهد 
معرفی می شوند خامنه ای و سلیمانی 
هســتند که هر دو دست هایشان تا 
مرفق به خون ایرانیان و شهروندان 
دیگر کشورها آلوده است و  فسادی 
در کشور نیست که آنها در آن مداخله 

نداشته باشند.

•
شلیک به پیام آور

عبــارت معروفی در میــان غربیان 
رواج دارد که می گوید »به پیام آور 
شلیک نکنید.« علت هم آن است 
که او تنها دارد پیام را منتقل می کند 
و ممکن است حتی با پیام مخالف 
باشــد. اما در جمهوری اســالمی 
رســم بر این است که به پیام رسان 
نیز شلیک می کنند. یک نمونه ی 
آن علی غزالی منتشرکننده اسامی 
دانشــجویان بورســیه دولت دهم 
اســت که محکوم به نشــر اکاذیب 
به قصد تشویش اذهان عمومی به 
پرداخت چهل میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صنــدوق دولت و از 
باب افترا به تحمل یک سال حبس 
تعزیــری شــده اســت. ایــن حکم 
توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری 
۲ تهــران ویژه رســیدگی به جرائم 
کارکنان دولت صادر شــد )فارس 
۷ شهریور ۱۳۹۵(. چهار دهه است 
که در جمهوری اسالمی شلیک به 

پیام آوران ادامه داشته است.
•

احنصـارات آماری
ایران تحت جمهوری اســالمی به 
سرزمین انحصارات بی معنا و پوچ 
تبدیل شده است. این انحصارات 
از انحصــار رهبــری و تعیین رهبر 
در دســت روحانیــت، و انحصــار 
تعیین نمایندگان مردم در دســت 
منصوبان ولی فقیه آغاز شده و بعد 
بــه انحصارات اقتصــادی و مالی و 
رســانه ای رسیده اســت. دامنه ی 
این انحصــارات به نقاط عجیب و 

غریبی بسط یافته است. 
یک نمونه، انحصارات آماری است. 
به این دو جمله از یک اطالعیه ی 
رسمی مرکز آمار ایران توجه کنید: 
»حســب قانــون این مرکــز یگانه 
مرجــع تولیــد آمارهــای بــازار کار 
دیگــری  مرجــع  هیــچ  و  اســت 
صالحیت تولید و انتشــار این آمار 
را ندارد… هیچ مرجعی صالحیت 
راستی آزمایی آمارهای این مرکز را 
نــدارد و مرکز آمار ایــران عالوه بر 
طراحی هــای فنی بــا نظارت های 
مستقیم و غیرمستقیم اعتبار نتایج 
آمارگیری هــا را تضمین می کند.« 

)الف ۲۹ مرداد ۱۳۹۶( 
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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 

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 

کانادا...
نگرانی از افزایش 5۰ درصدی قتل با اسلحه در تورنتو

 گلولــه خــوردن یازده نفــر ظرف 
تعطیالت پایان هفته گذشــته در 
تورنتــو کــه دو مقتول هــم بر جا 
گذاشــته باعث نگرانی مســئوالن 
ایــن ابرشــهر کانــادا از افزایش ۵۰ 
درصدی قتل با اســلحه نسبت به 
شــش ماه نخست ســال گذشته 

شده است. 
تعطیــالت آخر هفته گذشــته در 
کانادا که به علــت همزمانی آن با 
روز ملــی کانــادا )اول ژوئیه( ســه 
روز بود به علت وقوع تیراندازی ها 
متعــدد در نقــاط مختلــف شــهر 
تورنتو بــا واکنش های بســیاری 

روبرو شده است.
یکی از این تیراندازی های مرگ بار 
در خیابــان کویین کــه یک محله 
تجاری-اداری اســت روی داد که 
طی آن دو مرد جوان کشته شدند 
و یــک زن هــم مجروح شــد. این 
تیراندازی ساعت 8 عصر روز شنبه 

روی داد.
با احتساب این تیراندازی ها به نظر 
پرجمعیت ترین  تورنتو،  می رســد 
شهر کانادا، یک بار دیگر با افزایش 
چشمگیر خشونت با اسلحه روبرو 

است.
در ایــن ابرشــهر، بنابــر گــزارش 
پلیس، ظرف شــش ماه نخســت 
ســال میــالدی جــاری ۲۹ نفر در 
جریــان ۲۰8 مــورد تیرانــدازی با 
اســلحه کشته شــده اند که نسبت 
به زمان مشــابه در ســال گذشته 
)ژانویه تا ژوئیه پارسال( ۵۰ درصد 

افزایش دیده می شود.
در روز یکشنبه که همزمان با اول 

ژوئیــه، روز ملی کانــادا بود چهار 
مــرد در جریان تیرانــدازی در بازار 
کنزینگتون واقع در انتهای غربی 

تورنتو گلوله خوردند.
روز دوشــنبه هم دو مــرد دیگر در 
منطقه برمپتون هدف گلوله قرار 

گرفتند و زخمی شدند.
صبــح سه شــنبه هــم در محلــه 
کینگ وســت که منطقه شــلوغی 
در تورنتــو اســت یــک تیراندازی 
دیگر روی داد و یک مرد به شدت 
زخمی شد. این واقعه حدود ساعت 

3 صبح به وقت محلی روی داد.
در واکنــش به وقایع متعدد، جان 
توری، شــهردار تورنتــو گفته "به 
شدت عصبانی" است و برای مهار 
این خشونت های مسلحانه با پلیس 
تورنتو که تحت امر شهرداری است 
در حال گفتگو و برنامه ریزی فوری 

است.
توری گفته تعداد گشت های پلیس 
در سطح تورنتو را افزایش خواهد 
داد و بــا دولــت محلــی و فــدرال 
هــم بــرای مقابلــه بــا جنگ های 
میان باندهای تبــه کاری و کنترل 
خشونت با اسلحه همکاری خواهد 

کرد.
جدیــد  فرمانــدار  فــورد،  داگ 
اونتاریــو هم روز گذشــته با صدور 
بیانیه ای با بازماندگان قربانیان این 
تیراندازی ها ابراز هــم دردی کرده 

است.
تورنتــو پیــش از ایــن هم ســابقه 
افزایش خشونت با اسلحه را داشته 

است.
این شــهر در ســال ۲۰۰۵ شــاهد 

مــرگ ۵۲ نفــر و مجروح 
شدن 3۵۹ نفر در جریان 
خشــونت  با اسلحه بود؛ 
آمــاری کــه ۲۰۱۵ را در 
تاریــخ تورنتو بــا عنوان 
"ســال اســلحه" عجین 

کرد.
آمــار  آن  از  پــس 
تیراندازی هــا در تورنتــو 
کاهش یافت تا دو ســال 
پیش )۲۰۱6( که آمارها 
افزایــش  بــه  رو  دوبــاره 

گذاشت.
جویونگ لی، استاد جامعه شناسی 
دانشگاه تورنتو که حوزه تخصصی 
اســت  اســلحه  بــا  خشــونت  او 
می گویــد با وجــود آمار امســال، 
تورنتو همچنــان یکی از امن ترین 

شهرهای آمریکای شمالی است.
او می گویــد افزایــش تیراندازی ها 
دسترســی  افزایــش  از  می توانــد 
خیابانی به اســلحه نسبت به سال 
پیش حکایت داشته باشد که خود 
عامــل زمینه ســاز تیراندازی های 

بیشتر خواهد بود.
اواخــر ماه گذشــته، پلیس تورنتو 
طــی عملیاتــی 6۰ قبضه اســلحه 
کمــری از یک نفر ضبــط کرد که 
گفته شــد آنها را از آمریکا به کانادا 

قاچاق کرده بوده است.
مالکان اسلحه در کانادا باید مجوز 
رســمی دریافت کنند و از مراحل 
بررســی عدم سوء پیشــینه هم به 

سالمت عبور کنند.
آمار تیراندازی و خشونت با اسلحه 
در کانادا نســبت به آمریکا بســیار 
پایین تر اســت اما همین آمار هم 
نسبت به ســایر کشورهای توسعه 

یافته جهان کمی باالست.
 3۱ کانــادا  در   ،۲۰۱۲ ســال  در 
درصد از قتل ها با استفاده از سالح 

صورت گرفته بود. 
این در حالی اســت کــه در همان 
سال در آمریکا، 6۰ درصد قتل ها با 
استفاده از اسلحه شکل گرفته بود.

با وجود این، این آمارها در همان 
ســال در اســترالیا ۱8 درصد و در 
بریتانیا ۱۰ درصد بوده است. )بی 

بی سی(

کـــــانادا در میان موفق ترین کشورها 
 
در جذب میلیونرها 

---------
کانــادا: جذب 8۰۰۰ نفر 

میلیونر در سال!
---------

عمدتا هنگامی که نام مهاجران را 
می شــنویم ناخودآگاه بــه یاد افراد 
فقیــر و ناامیدی می افتیم که برای 
آینده ای روشن تر خانه خود را ترک 
می کنند، امــا برخــی از مهاجران 
نیز هســتند که عالوه بــر امنیت، 
به دنبــال انتقــال ثروت خــود به 

مکان های امن تری هستند. 
آن طــور کــه آمارهای جدیــد این 
موسســه نشــان می دهد، تا پایان 
ســال ۲۰۱6، فرانســه بیش از هر 

کشور دیگری میلیونرهای خود را 
فراری داده است؛ که یکی از دالیل 
مهم این موضوع را باید در سیستم 
مالیاتی غیردوستانه با ثروتمندان 

این کشور جست وجو کرد. 
حدود ۱۲۰۰۰ میلیونر فرانســوی 
در سال ۲۰۱6 از فرانسه مهاجرت 

کرده اند.
چیــن بــا مهاجــرت ۹۰۰۰ نفــر، 
دومین کشور میلیونرفرست جهان 
به شمار می رود و پس از این کشور، 
برزیل با 8۰۰۰ نفر قرار دارد. هند با 
از دست دادن 6۰۰۰ میلیونر خود، 

در رده بعدی قرار گرفته است.
هم چنیــن آمارها نشــان می دهد 

افزایــش  بیش تریــن  ترکیــه 
مهاجرت میلیونرها از یک کشور 
را طی یک ســال داشته است و 
مهاجرت میلیونرها از ۱۰۰۰ نفر 
در سال ۲۰۱۵ با افزایشی 6۰۰ 
درصدی به 6۰۰۰ نفر در سال 

۲۰۱6 رسیده است.
همچنیــن اســترالیا با جذب 
۱۱۰۰۰ میلیونر، موفق ترین 
عملکرد را داشته است و پس 
از این کشور، آمریکا با جذب 
۱۰۰۰۰ نفر، کانادا با جذب 
8۰۰۰ نفر، امارات با جذب 
۵۰۰۰ نفــر و نیوزلنــد بــا 
جذب ۴۰۰۰ نفر قرار دارند.

قانون منع ورود مسلمانان ترامپ:

مسلمانان کانادا نگران از ورود به آمریکا 
کــه  کانــادا  مســلمانان 

همیشه برای عبور از مرز 

و ورود بــه آمریــکا مورد 

تبعیض قرار می گرفته اند، 

ریاســت  آغــاز  زمــان  از 

جمهــوری دونالد ترامپ 

و اعمال قانون منع ورود 

مسلمانان به این کشور، 

با نگرانی های بیشــتری 

روبرو شده اند.  

به گــزارش گلوبال نیــوز؛ ترامپ 

اولیــن بار در شــهریور ســال ۹6 

قانون منع ورود مسلمانان هفت 

کشــور از جملــه ایــران، لیبــی، 

سومالی، سوریه و یمن به آمریکا 
را اعمال کرد.

اگرچــه در ایــن قانون اســمی از 

کشــور کانادا برده نشــده است، 

اما خیلی از مســلمانان کانادایی 

از اینکه برای عبــور از مرز آمریکا 

بــا تبعیض و مشــکالت مختلف 

مواجه شوند، نگران هستند.  

یکی از ســاکنان تورنتــو در کانادا 

که برای دیدن خانواده اش که در 

شــیکاگو هســتند چندین بار در 

سال باید از مرز آمریکا گذر کند، 
گفت: 

هر بار که می خواهم از مرز رد شوم 

دلشــوره دارم و نفسم را در سینه 

حبس می کنم. هر بار نمی دانم آیا 

به من ویزا می دهند یا خیر. چون 

از مســلمانان دیگــر، چیزهایــی 

شــنیده ام که مرا نگران می کند و 

می ترســم با من هم همان رفتار 

را کننــد و تبعیــض قائل 
شوند. 

مسلمانان  ملی  شــورای 

کانادا به مســلمانان این 

کشور توصیه کرده است 

قبــل از ورود به ســفارت 

آمریکا همه مــدارک اعم 

از بلیــط و آدرس دقیــق 

جایی را کــه می خواهند 

بروند همراه خود داشــته 

باشــند و در صورتــی کــه ویزای 

آنها رد شــد و تبعیضی علیه شان 

صــورت گرفــت، بایــد از افســر 

بخواهند جزئیات دلیل رد شدن 

ویزایشان را به صورت مکتوب به 

آنها تحویل دهد و اسم فردی که 

آنها را رد کرد به خاطر بســپارند. 

همچنین اگر شاهدی وجود دارد 

اطالعات تماس آنهــا را بگیرند. 

)گروه بین الملل (
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1175, Avenue Union
Montréal, Québec  H3B 3C3

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

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 26 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

موج شدید گرما  در آمریکای شمالی قربانی گرفت 
در حالیکــه مــوج گرمای شــدید 
آمریکای شمالی را فرا گرفته است 
شمار تلفات این گرمای بی سابقه 

در کبک به ۵۴ نفر رسید. 
موج شــدید گرما در کانــادا از روز 
۲۹ ژوئن آغاز شد. سال ۲۰۱۰ نیز 
موج شدید گرما در مونتریال جان 

۱۰۰ نفر را گرفت.
به دلیل سیستم خاص هر منطقه 
برای ثبت مرگ و میر های ناشی از 
گرمای شــدید هوا، آمار احتمالی 
مــرگ افــراد بر اثــر گرمــا در دیگر 

مناطق مشخص نیست.
در ایالــت کالیفرنیــای آمریــکا در 

حالی که موج شدید گرما احتمال 
وقوع آتش سوزی را افزایش داده 
حدود ۲۵ میلیون نفر در معرض 

گرمای شدید قرار دارند.
۴ هــزار نفر آتش نشــان در حال 
حاضر مشــغول خاموش کردن 
آتش در مناطق جنگلی هستند 

و این افزایش شدید دما مشکالت 
بیشــتری را در ایــن رابطه ایجاد 

کرده است.
شــمال  مناطــق  بیشــترین  در 
همپشــایر درجه حرارت بیش از 
حد شدید شده و یک هواشناس 
آمریکایــی می گویــد: ایــن بــاور 
نکردنــی اســت و واقعــا یکــی از 
شدیدترین وقایع گرمایی است که 

تاکنون در مناطق شمالی دیده ام.
انگلیــس نیــز در روز هــای اخیــر 
تجربــه  را  گرمــای بی ســابقه ای 
می کنــد و بهداشــت عمومی این 
کشــور هشــدار گرمــا را ســطح ۲ 
اعالم کــرده کــه 6۰ درصد خطر 
موج گرمایی طی روز های آینده را 

در بر می گیرد.

یادواره... 
۱5 سال پس از کشنت زهرا کاظمی...

 شکنجه گرانش همچنان بخشوده از مجازات هستند

گزارش گران بدون مرز ـ به مناســبت پانزدهمین سالگرد 
کشته شــدن زهرا کاطمی در پی شــکنجه اعمال شده از 
سوی مسئوالن قضایی در زندان اوین، گزارش گران بدون 
مرز )RSF( بخشــودگی از مجــازات برای آمران و عامالن 
قتل وی را محکوم می کند. از میان آنها ســعید مرتضوی 
دادســتان سابق تهران که مسوول جنایات بسیاری علیه 
روزنامه نــگاران و شــهروند-خبرنگاران اســت. او خود را 

»ســرباز والیت« علی خامنــه ای، یکی از درندگان آزادی رســانه ها در 
جهان، معرفی می کند.

پانــزده ســال پیش زهــرا کاظمی 
در پی جراحات بر اثر شــکنجه در 

زندان اوین کشته شد. 
زهــرا کاظمی خبرنــگار ایرانی تبار 
کانادایی مقیم مونتریال ۵۴ ساله، 
در دوم تیــر مــاه ۱38۲ در حیــن 
عکسبرداری از تجمع خانواده های 
زندانیــان در مقابــل زنــدان اوین 
بازداشــت شــد. در هنگام و مدت 
بازداشــت مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت و بــر اثر ضربات وارده دچار 
خونریــزی مغزی و در بیســت تیر 
ماه در بیمارستان نظامی بقیة الله 
اعظم جان ســپرد. پــس از تالش 
اولیــه در پنهان کردن علت واقعی 
مــرگ ایــن وی، مقامات رســمی 
ایران در ۲۵ تیر ۱38۲اعالم کردند 
کــه زهــرا کاظمی در اثــر ضربه ی 
مغزی در گذشته است. پیکر زهرا 
کاظمی با شتاب بسیار چهارشنبه 
اول مــرداد مــاه ۱38۲ بــر خالف 
خواست پسرش استفان هاشمیان 
کــه در مونتریال اقامت دائم دارد، 
در زادگاهش شیراز به خاک سپرده 

شد.
اســتفان هاشــمی همــواره اعالم 
کرده اســت: »جمهوری اسالمی 
مســئول شکنجه و مرگ مادر من 
است و کامال روشن است که دولت 
ایــران تاکنــون هدفش ســرپوش 

گذاشتن بر این قتل بوده است.«
وکالی خانواده زهرا کاظمی بارها 
نســبت به روند رســیدگی پرونده 
از ســوی دســتگاه قضایــی انتقاد 

کردند. 
بــدوی  دادگاه هــای  برگــزاری  در 
تاریخ و تجدیدنظر تاریخ به وکالی 

خانواده ی کاظمی اجازه داده نشد 
تا شهود خود را که برخی از آنها از 
مسئوالن بلند پایه دستگاه قضایی 
ایــران بودند برای روشــن شــدن 
حقایق بــه دادگاه دعوت کنند، از 
جمله ســعید مرتضوی دادستان 
عمومی و انقالب تهران که شخصا 
در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت 
و بنا به گفته ی بسیاری از شاهدان 
در ماجرای قتــل این روزنامه نگار 

دخالت مستقیم داشته است.
ســعید مرتضــوی که ظاهــرا هم 
اکنــون در زنــدان بســر می بــرد، 
برای معاونت در قتل محسن روح  
روح االمینــی در هنگام بازداشــت 
در کهریــزک بــه دو ســال زنــدان 
محکــوم شــده اســت. شــماری 
از معترضــان بــه انتخــاب مجدد 
محمود احمدی نژاد در انتخابات 
پر مناقشــه خــرداد همان ســال، 
که بازداشــت شــده بودند، به این 
بازداشتگاه انتقال داده شده بودند. 
در 6 مرداد ۱388، سه تن از آن ها 
امیر جــوادی فر، محمد کامرانی و 
محسن روح االمینی، فرزند یکی از 
مسووالن حکومتی بر اثر بدرفتاری 
ماموران انتظامی کشــته شــدند. 
مرتضــوی در دادگاه بــدوی از این 

اتهام تبرئه شده بود.
 )RSF( گزارش گــران بدون مــرز
از ۲۰سال پیش، سعید مرتضوی 
را بعنوان یکی از مجریان ســرکوب 
سازماندهی شده معرفی و خواهان 
مجازات او شده است. وی مسئول 
جنایــات بســیاری علیــه فعــاالن 
رســانه ها در ایران است. دادستان 
سابق افزون بر مسئولیت در قتل 

زهرا کاظمی و مرگ مشکوک 
امید رضا میر صیافی، توقیف 
صــد  از  بیــش  تعطیلــی  و 
روزنامه، بازداشت و محاکمه 
غیر قانونی و محکوم به زندان 
کــردن، شــکنجه و آزارگری 
و  روزنامه نــگار  صدهــا 
شــهروند خبرنــگار بایــد 
محاکمه و مجازات شود.

گزارش گــران بــدن مــرز 
یادآور می شود: 

»مرگ زهرا کاظمی خود 
بــه تنهایــی نمــاد نقض 
ســوی  از  بشــر  حقــوق 
جمهوری اســالمی ایران 
از همان فــردای به قدرت 
زهــرا  اســت.  رســیدن 
کاظمــی زن اســت. زهــر کاظمــی 
روزنامه نگار اســت. روزنامه نگاری 
که می خواست افکار عمومی جهان 
را از شرایط غم انگیز زندانیان اوین 
آگاه کند، زندانی که نماد سرکوب 
بی رحمانــه ی رژیم اســت. وی در 
برابــر ایــن زنــدان از خانواده های 
زندانیان سیاســی عکــس گرفت، 
زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی 

کردن آن ها را انکار می کند.«
...ایــن گونــه جمهوری اســالمی 
ایران پس از ترکیه و سوریه سومین 
زنــدان بزرگ جهان بــرای فعاالن 

رسانه ای زن در جهان است.
نمونه های بسیاری برای چیره گی 
مصونیــت از مجــازات در ایــران 
وجود دارد. به جز آمران و عامالن 
کشــتن زهــرا کاظمــی در زندان 
در ســال ۱38۲، مســووالن قتــل 
روزنامه نگاران منتقد چون ابراهیم 
زال زاده، مجیــد شــریف، محمد 
مختاری، محمد جعفــر پوینده و 
پیروز دوانی، که در سال های پایانی 
دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت 
اطالعات، ترور شدند، آیفر سرچه 
در ســال ۱38۴، وبالگ نویــس 
جــوان امیدرضــا میرصیافــی در 
ســال ۱387، علیرضا افتخاری 
در ســال ۱388، هاله سحابی و 
هدی صابر در ســال ۹۰ و ستار 
بهشتی در سال ۱3۹۱ همچنان 

از مجازات مصون هستند.
آزادی  جهانــی  رده بنــدی  در 
مطبوعات ۲۰۱8 گزارش گران 
بدون مرز، جمهوری اسالمی 
ایــران از میــان ۱8۰ کشــور 
جهان در رده ۱6۴ قرار دارد.
•

آزادی بزرگترین کالهبردار امور مهاجرتی در تاریخ 

کانادا بدون پرداخت 9۰۰ هزار دالر جریمه
8جوالی - ژون وانگ که بخاطر 

ارتــکاب بزرگتریــن کالهبرداری 

امــور مهاجرتی تاریخ کانادا هفته 

گذشته در حالی آزاد شد که هنوز 

جریمــه ۹۰۰ هــزار دالری اش را 

نپرداخته است .

بــه  را  اش  دارایــی  تمامــی  او 

همسرش منتقل کرده تا از جریمه 

هــای اداره مالیات کانادا در امان 

باشد . وانگ در حالیکه به 7 سال 

زندان محکوم شده بود، تنها پس 

از گذرانــدن یک ســوم این مدت 

 Parole علیرغم نگرانی هایی که

Board of Canada  داشــت، 

آزاد شده است. دلیل این امر عدم 

وجود ریســک ارتــکاب یک اقدام 

خشــن -و البته رفتار مناسب او 

در زمان حبس -بوده است.

وانــگ ۴۹ ســاله در دادگاه متهم 

شــده بود برای بیش از یک هزار 

نفــر از مهاجــران را بــا اســتفاده 

از مهرهــای تقلبــی در گذرنامــه 

و همچنیــن آدرس و اطالعــات 

نادرست اقامتی، شهروندی کانادا 

اخذ کرده است. 

از  بســیاری  اقامــت  محــل  او 

موکلینش را خانه شخصی اش در 

ریچموند بریتیش کلمبیا و یا یکی 

از آپارتمان هایش در آلبرتا معرفی 
کرده بود. 

پرونــده  در  منــدرج  اطالعــات 

موکلین او نشان می داد آنها برای 

کســب اقامــت دائم ۲ ســال از ۵ 

سال را در کانادا اقامت داشته اند 

در حالیکه تمامــی این اطالعات 

دروغ بــود و آنهــا پــس از ورود به 

کانــادا به چیــن برگشــته و تمام 

مدت در آنجا زندگی می کرده اند.

به نوشــته ســی بــی ســی ،بنا به 

مــدارک دادگاه وانــگ از ایــن راه 

موفق به کسب درآمد ۱۰ میلیون 

او در دادگاه  بــود.  دالری شــده 

محکوم به هفت ســال زنــدان و 

پرداخــت 73۰ هــزار دالر به اداره 

مالیات کانادا بابت فرار مالیاتی و 

۱87 هزار دالر بابت کالهبرداری 

از دولت فدرال شده بود.

آزادی وانگ و عدم پرداخت جریمه 

از سوی او در حالی است که برخی 

از موکلین او بخاطــر ارائه مدارک 

تقلبــی برای کســب شــهروندی 

بــزودی از کانــادا دیپــورت مــی 

شــوند. از بین ۱677 مشتری دو 

دفتر مهاجرتی وانگ ، ۱۰8۱ نفر 

یا کانادا را ترک کرده اند و یا مهلت 

خاصی برای دیپورت شدن آنها به 

چین تعیین شده است.

از ایــن عــده ۲۲۱ نفر که موفق به 

دریافت شــهروندی کانادا شــده 

بودند، حق شهروندی را از دست 

دادند و پرونده 6۰8 نفر هم که در 

دســت بررســی بود، باطل اعالم 

شــد و ۲۵۲ نفــر هــم بــه صورت 

داوطلبانه از خیر شهروندی کانادا 
گذشتند.
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یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

www.mekicartgallery.com
------------------

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

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( 
)

جشن تابستانی تیرگان
گروه همبستگی ایرانیان مونترال برگزار میکند:

زمان: 22 جوالی ساعت ۱۱ صبح
مکان: پارک انگرینیون     |     جنب مترو

جشن و شادی همراه با دی جی
انواع کباب های خوشمزه و نوشیدنی ها در مکان جشن موجود می باشد.

____________________________________
*در صورت بارندگی این برنامه با یک هفته تاخیر در تاریخ ۲۹ ژوئیه برگزار خواهد شد.

گزارش جشن روز کانادا
گروه همبستگی ایرانیان ، بانوان ، 
دکتر تینا فرشادگهر، مریم احمدی 
طباطبایی، جنابان، دکتر شــریف 
نائینی، مهنــدس ناصر صادقیان، 
ابی درویشعلی، احمد مصطفی لو، 
مرتضى صادقى ، کیوان یوســفی، 
فرشــاد فضلــى، علــی ابراهیمی و 
علیرضا فروتن فرد، آنچه را در توان 
داشــتند، بکاربســتند، تا فرهنگ 
شــادی بخش و زیبــای ایــران را 
آنگونه که شایسته اســت، در دید 

جهانیان بنمایش بگذارند. 
هوای بســیار گرم و پیام های اداره 
هواشناسی، این زمان را به بسیاری 
ازافراد چه تماشــاگر وچه شــرکت 
کننــده نداد کــه از خانه های خود 
خارج شوند . اما ایرانیانی بودند که 
با شــنیدن آهنگ های شادایرانی 

دی جی امیربه گروه پیوســتند، تا 
شــکوه رقص های زیبا وشاد ایران 
را در تمامی مسیربنمایش بگذارند. 
تماشــاگران دردوســوی خیابــان 
بــا شــور و شــادی فراوان شــرکت 
کنندگان را تشویق کرده و با رقص 

آنان راهمراهی می گردند. 
شایســته  دختــر  تینا خدیــوی 
مونترال، ُدرســا، عسل و سارینا 
ســتاره های گروه ایران بودند، که 
در آن گرمای شدید همراه با دیگر 
شرکت کنندگان آنچه گذشت را در 

این همبستگی آفریدند. 
بدین وسیله از آنان سپاسگزاری می 
نمائیم. همچنین گروه همبستگی 
ایرانیان، از افرادی که با پشتیبانی 
مالی خود، و یا براهی یاری رســان 
این همایــش بزرگ بدون چشــم 

داشتی بودند: 
نشــریه پیوند، مجله هفته، خانم 
ســمیه یوســفی طــراح پوســتر، 
جنابــان: مرتضــى صادقــی، علی 
ابراهیمی، محسن فروشگاه ماهی 
ســن لــوران، مهدی رفعــت پناه، 
کیــوان یوســفی، دی جــی امیر و 
همچنیــن ازمیان یــاران، جنابان 
ابی درويشعلى ، احمد مصطفى لو 
و فرشــاد فضلــى کــه بیشــترین 
بارمسئولیت ها بردوش آنان بود، 
بدیــن وســیله سپاســگزاری مــی 

نماید.
چشــم بــراه دیدارتان درجشــن 
پــارک  در  جــوالی   ۲۲ تیــرگان 
انگرینیــون، روبــروی خروجــی 

مترو هستيم. 

کبک:جستجوی داوطلب برای شبیه سازی محاکمه ها

مــی تــوان بــدون ادای ســوگند 
شــاهد یا عضو هیئت منصفه یک 
محاکمه بود.  کانون وکالی کبک 
درنظــردارد با بــه کارگیری صدها 
داوطلب یک رشــته شبه محاکمه 
تدارک ببیند.  این کانون با نزدیک 
شدن سمینار ساالنه خود درمورد 

فنــون اقامــه دعــوی از داوطلبان 
درخواســت کرده به وکالی مدافع 
یــاری دهند تا مهــارت های خود 
برای دفــاع از متهمــان در دادگاه 
هــا را باال ببرند.  پل ماتیو گروندن 
رییس کانون وکالی کبک می گوید 
که این دعوت داوطلبانی را دربرمی 

گیرد که مایل به »شناخت نظام 
قضایــی از درون آن« هســتند.  
به گفتــه او: »داوطلبــان زیادی 
بــرای این کار وجود دارند و افراد 
داوطلــب در فهرســت انتظــار تا 
سال ۲۰۲۵ ثبت نام می شوند«.  
محاکمه های شبیه سازی شده 
روز ۱۱ اوت در کاخ دادگســتری 
شربروک برگزار می شود.  موضوع 
محاکمه شبیه سازی شده امسال 
اقامــه دعوی بازماندگان یک فرد 
درگذشــته علیــه شــرکت بیمه او 
است... سمینار ساالنه کانون وکال 
که از ســال ۱۹8۲ برگزار می شود، 
امســال با حضــور ریشــار واگنر، 
رییــس دادگاه عالــی خواهد بود.  
)تلخیص از الپــرس مونتریال، 8 

ژوییه ۲۰۱8(.

کمیته یادمان برگزار می کند 
»بحث آزاد اوضاع سیاسی ایران و چشم انداز« 

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

شنبه 1۸ آگوست ساعت ۷ بعد از ظهر
----------------

مکان: کتابخانه نیما ۵۲0۶ بلوار دکری شماره ۳ 

Address: 5206 Boul. Decarie Suite #3
Tel.: 514-485-3652

در 7۱4۱ شربروک غربی: جزئیات بیشتر در شماره آینده شنبه 8 سپتامبر ساعت 7 عصر برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی 
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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¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

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

Email : masoudrealty@gmail.com

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
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

 > �ام وقت

> پاره وقت

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید

> آنالین
> تخصصی

 یادگیری زبان >  864-9191 514
 فرانسه به معنی

موفقیت می باشد

 

 کالس های رایگان زبان
فرانسه برای مهاجران

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca
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صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

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.

دانستید...  می  آیا 
کثیف ترین شهرهای جهان که 
در آنها آلودگی بیداد می کند

آلودگی یکــی از خطرناک ترین 
مشکالتی است که دنیای امروز 
با آن دســت به گریبان اســت. 
آلودگــی آب موجب کمبود آب 
سالم نوشیدنی می شود. آلودگی 
هــوا به مشــکالت ســالمتی و 
آســیب های اکوسیستم منجر 
می شــود. آلودگــی صوتــی نیز 
باعث آسیب رساندن به محیط 
و ترســاندن حیوانات می شود. 
آلودگــی خاک نیــز می تواند به 
آلوده شــدن آب منجر شود که 
باعث بروز مشــکالت سالمتی 
جــدی خواهــد شــد. در ایــن 

نوشتار شــما را با ۱۵ کثیف ترین 
شهرهای جهان آشنا شوید:

•
۱. بندر هارکورت در نیجریه

بــه گــزارش پایــگاه نشــنال 
“فــرودگاه بین المللــی بندر 
اخیــرا  نیجریــه  هارکــورت 
فــرودگاه  بدتریــن  به عنــوان 
جهان انتخاب شــده است.” 
طبق توضیح آن هــا، کارکنان 
فرودگاه کمک رســان نیستند 
هســتند.  بی فایــده  و کامــال 
صندلی کافی در فرودگاه وجود 
دارد. سیستم تهویه هوا خراب 
است و ســالن های ورودی، یک 
چادر هســتند. این فــرودگاه در 
مقایســه بــا شــهر، هیــچ حرفی 
بــرای گفتــن نــدارد. مردمی که 
بندر هارکورت زندگی می کنند در 
معرض مخاطرات جدی سالمتی 
قــرار دارند زیرا پســاب زباله ها آب 

رودخانه را آلوده کرده است.
•

2. لوآندا در آنگوال
لوآنــدا به عنوان یکــی از گران ترین 
شهرهای دنیا شناخته شده است،  
ولــی تا به این شــهر ســفر نکنید 
باورتــان نمی شــوید در فهرســت 
کثیف ترین شــهرهای جهان قرار 
دارد. اکثــر ســاکنین لوآنــدا، آب 
خطرناکی می آشــامند. به گزارش 
خبرگــزاری آیریــن “آنگــوال آمــار 

باالیی در شیوع وبا دارد”.
•

3. لومه در توگو
لومــه پایتخــت توگــو اســت این 
کشــور در غرب آفریقا قــرار دارد. 
ســاکنین لومه در معرض ریسک 
جــدی ســالمتی و بهداشــت قرار 
دارند. بسیاری از ساکنین لومه از 
بیماری های عفونی منتقل شــده 
از طریــق آب رنج می برنــد زیرا به 
آب تمیز دسترســی ندارنــد، و آب 
آشــامیدنی آن ها از مناطــق آلوده 
می آید. مسائل مربوط به سیستم 
دفــع فاضــالب نیــز با مشــکالت 
ســالمتی ایــن منطقــه در ارتباط 

است.
•

4. مسکو در روسیه
اگــر بــه مســکو ســفر می کنیــد 
نفس تان را در ســینه حبس کنید 
زیرا آلودگی هوای مســکو ممکن 

اســت مشــکالت جدی سالمتی 
برای شــما ایجاد کنــد. تعداد زیاد 
باعــث  خودروهــا و کارخانجــات 
تشــدید ایــن مشــکل می شــود و 
سالمت کلی ساکنین این شهر را 

به خطر می اندازد.
•

5. دهلی نو در هند
دهلی نــو یکی دیگر از کثیف ترین 
شهرهای جهان دچار ازدیاد بیش 
از حد جمعیت است. ادرار کردن در 
اماکن عمومی، ریختن و انباشت 
زبالــه در اطــراف جاده هــا شــایع 
است. ساختمان های مسکونی نیز 
فاصلــه زیادی با اســتاندارد دارند. 
اکثر هتل ها تاریک، کثیف و سرد 

هستد و حوله ها کثیف هستند.
•

6. دارالسالم در تانزانیا
دارالســالم یکــی از کثیــف تریــن 
شــهرهای آفریقــا اســت. مراقــب 
باشــید بــه ســاحل کوکــو نزدیک 
نشوید، این ساحل غرق در زباله و 
مملو از جلبک است. کیفیت آب در 
این شهر با شنا کردن در فاضالب 
خام و تصفیه نشــده قابل مقایسه 
است. این شــهر مأمن کالغ های 
سیاهی است که باعث از بین رفتن 
دیگر گونه های پرندگان در این شهر 
شده است، مرغ و خروس ها نیز در 

امان نیستند.
•

7. بغداد در عراق
ساکنین بغداد، به آب بی کیفیتی 
دسترســی دارنــد که باعث شــده 
اســت این شــهر در میــان کثیف 
ترین شهرهای جهان قرار بگیرد. 
بیماری های منتقلــه آب در میان 
مردم شــایع اســت و به مشکالت 
ســالمتی و بیماری هــای جــدی 

می انجامد.
•

8. مببئی در هند
آلودگــی هــوا در بمبئــی در حــد 
خطرناک است. ساکنین این شهر 
از خدمــات ضعیف دفع زباله و آب 
بســیار بد رنج می برنــد. نیازی به 
گفتن نیست که این شهر به شدت 

پر سر و صدا است.
•

9. آدیس آبابا در اتیوپی
آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است و با 
یکی از بدترین مشکالت بهداشتی 

دنیا مواجه است. بسیاری از مردم 
بــه توالــت بهداشــتی دسترســی 
ندارنــد. این موضوع باعث شــده 
اســت فاضــالب در محیط پخش 
شــود که در نهایت به افزایش نرخ 
مــرگ و میر نوزادان، بیماری های 
عفونی و پایین آمدن ســن امید به 

زندگی منجر شده است.
•

۱۰. پورتو پرنس در هائیتی
پورتو پرنس با رشد جمعیت مواجه 
اســت و به این ترتیب تقاضا برای 
آب تمیــز و دفع فاضــالب افزایش 
می یابد. تنها 7 درصد از زباله های 
این شــهر توســط بخش خدمات 
دولتــی جمــع آوری می شــود و به 
گزارش وزارت محیط زیســت این 
شهر روزانه ۵،۰۰۰ تن زباله تولید 

می کند.
•

۱۱. مکزیکو سیتی در مکزیک
مکزیکو ســیتی به خاطــر ترافیک 
هوایــش  آلودگــی  و  همیشــگی 
شناخته شــده اســت. به گفته ی 
وبــگاه وومن فیتنس، “به گفته ی 
شــخصیت های دولتی ده ها هزار 
نفر به خاطر مشــکالت ســالمتی 
مرتبط با سموم موجود در هوا به 

مرگ زودرس مبتال می شوند”.
•

۱2. آنتاناناریوو در ماداگاسکار
آنتاناناریــو پایتخــت ماداگاســکار 
از  شــهر  ایــن  ســاکنین  اســت. 
آلودگــی ناشــی از صنعتی شــدن 
می برنــد.  رنــج  جنگل زدایــی  و 
تعداد ســاکنین این شهر مرتبا در 
حال افزایش اســت و این شــهر با 
مشکالت جدی برای رفع نیازهای 
بهداشتی شــهروندان روبرو است. 
در حــال حاضــر آب آلــوده اســت 
و سیســتم دفــع فاضالب بســیار 

ضعیف عمل می کند.
•

۱3. داکا در بنگالدش
داکا یکــی دیگــر از کثیــف تریــن 
شــهرهای جهان اســت که بسیار 
پرجمعیت و آلوده است. به گزارش 
پایگاه اینترنتی aqicn “باید نگران 
کیفیــت هــوا در داکا بــود، زیــرا 
بنگالدش در میان ۱78 کشور دنیا 
رتبه ۱6۹ را در شــاخص عملکرد 

محیطی کسب کرده است”.
•

Pollution in Karachi, Pakistan

اطاعت«، »پیشرفت« ، »مهرورزی«... 

تحلیل محتوای کتاب کالس اول دبستان سه کشور
)روان  عابدیــن  علیرضــا 

بــه  شــناس( در پژوهشــی 

بررسی و تحلیل داستان های 

کتــاب فارســی کالس اول 

در ایــران و مقایســه آن بــا 

داســتان های کتــاب زبــان 

کشــور  دو  در  اول  کالس 

شــرقی و غربی یعنی چین، 

بــه عنوان نماینــده فرهنگ 

جمع گــرا و آلمان، به عنوان 

فردگــرا  فرهنــگ  نماینــده 

پرداخته  است.

او بــه ایــن منظــور تمامــی 

داســتان های کتاب فارسی اول 

ابتدایــی در ایــران، شــامل ۵۱ 

داســتان منتشر شــده در سال 

۱3۹۱، همچنین ۴۴ داستان از 

داســتان های کتاب کالس اول 

چین و ۲6 داستان از مجموعه 

چهار کتاب کالس اول آلمان را 

به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب 
کرده است.

نشــان  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
می دهد:

- »پیروی« و اطاعت در ایران

- »پیشرفت« در آلمان

- »مهرورزی« در چین، 

ســه نیــاز اول و اصلــی در ســه 
کشور هستند.

نیــاز به »پیــروی« و اطاعت به 

دو نوع »تســلیم« و »احترام« 

تقسیم شده است.

نیاز »مهــرورزی« پرتکرارترین 

نیاز در چین اســت که به شدت 

بــا ســاختار جمع گرای شــرقی 
مطابقت دارد.

نیــاز  بعــدی  مرتبه هــای  در 

»فهمیــدن« و همچنیــن نیاز 

به »ارائــه و بیان« در چین قرار 
دارند.

بــه طور خالصــه می توان گفت 

کــودک چینــی بــه دنبــال آن 

اســت که مهر بــورزد، بفهمد و 
بفهماند. 

بعــد از این ســه نیاز که اساســا 

در ارتباط با دیگــران )نیازهای 

جمعــی( معنــا پیــدا می کنند، 

مثــل  شــخصی تر  نیازهــای 

»پیشرفت« و »بازی« در چین، 

ظهور می کنند.

ایــن در حالــی اســت کــه  بروز 

نیازها در آلمان درســت  وارونه 
چین است. 

در آلمــان نیاز به »پیشــرفت«، 

کــه  »شــناخت«  و  »بــازی« 

و  فــردی  نیازهــای 

خــود  بــه  معطــوف 

هســتند، در درجه اول 

قرار دارنــد و بعد از آنها 

»پیوندجویــی«  نیــاز 

ظهور می کند.

بنابراین کــودک ایرانی 

می آموزد طلب کننده و 

گیرنده )مصرف کننده 
و تنبل( باشد.

امــا  چینــی  کــودک 

و  دهنــده  می آمــوزد 

بخشنده )تولیدکننده و 
کارگر( باشد.

در حالی که کودک آلمانی اساسا 

چیزی طلب نمی کند )استقالل 
طلب( است.

بر این پایه می توان نتیجه گرفت 

کــودک ایرانی در کتاب درســی 

خــود یاد می گیرد کــه مطیع و 
سربه زیر باشد.

نگاه کودک ایرانی یا به ســمت 

پایین اســت و یا از پایین به باال 
نگاه می کند.

نــگاه کــودک چینی بــه اطراف 

است و یک نگاه دایره وار دارد.

ولی کودک آلمانی یک حرکت و 

نگاه رو به جلو و هدفمند دارد.

او بــه یک نقطه و هدف چشــم 

می دوزد و تنها برای رسیدن به  

آن در یک خط ســیر مشــخص 

می کوشد و در نهایت هم موفق 
است.
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۱4. باکو در آذربایجان
غالبــا از باکو به عنوان “شــهر 
ســیاه” یــاد می شــود زیــرا در 
میــان میادیــن نفتــی واقع شــده 
است که باعث شده این منطقه در 
حصر چاه ها و پاالیشــگاه ها باشد. 
باکو بســیار آلوده است و وضعیت 

بهداشتی بسیار ضعیفی دارد.
•

۱5. کراچی در پاکستان
کراچی تحت تأثیر مسائل محیطی 
زیــادی، از جملــه آلودگــی و دفع 
ضعیف پســماند، قــرار دارد. مواد 
شیمیایی موجود در هوا خطراتی 

را برای ســالمت ســاکنین ایجاد 
می کنــد. بیماری هــای منتقله ی 
آب نیز شایع است. آلودگی خاک، 
آلودگی صوتی و آلودگی رادیواکتیو 

در کراچی بسیار باال است.
theactivetimes :منبع

خواندنی.. 

جزئیات شهر هوشمند گوگل در تورنتو
 گــوگل، به تازگــی جزئیات جدید 
و کاملــی دربــاره نحوه ســاخت و 
امکانات موجود در شهر هوشمند 

خود منتشر کرده است.
 ،)Alphabet( "آلفابــت" 
شــرکت مادر گــوگل در نظــر دارد 
شــهر هوشــمندی بــه انــدازه 83 
جریــب در شــهر تورنتــو بســازد. 
ســازمان  توســط  پــروژه  ایــن 
 Sidewalk("ســایدواک لبز"
Labs( که زیرمجموعه این شرکت 

است، صورت می گیرد.
هــدف از این پروژه که قرار اســت 
در اواخر ســال جاری با بودجه ۵۰ 
میلیــون دالر آغــاز شــود، تبدیل 
یک ناحیه صنعتی واقع در ساحل 
دریاچه انتاریو به یک شهر هوشمند 
رویایــی اســت. در ایــن پــروژه، از 
جدیدتریــن فناوری هــای حمــل 
و نقــل، صنعت و تولید اســتفاده 
می شود که همگی، قابلیت اتصال 

به اینترنت را دارند.
در اینجا، بــه پنج فناوری نوین به 
کار رفته در شــهر هوشمند اشاره 

می شود.
•

ربات های پستچی زیرزمینی
در این شهر، برای ارسال بسته های 
پستی، نیازی به وسیله حمل و نقل 
نیســت؛ در عوض، پســت با یک 
شــبکه زیرزمینی از ربات ها انجام 
می شــود که در مســیرهای مورد 
نظر حرکت می کنند و بســته های 
هر شخص را به خانه او می رسانند.

همه بســته ها، ابتدا بــه یک مرکز 
توزیــع می روند. ســپس، بــا قرار 
گرفتــن در شــبکه زیرزمینــی، به 

خانه ها یا مراکز تجاری می رسند.
ارسال هر بســته، براساس سطح 
ضــرورت، فســادپذیری و مــوارد 
دیگر، اولویت بندی و وسیله نقلیه 
مورد نظر برای رساندن آن از جمله 
دوچرخه و پهپــاد هوایی انتخاب 
می شود. هدف از این کار، کاهش 
ازدحام جاده ها و اطمینان از سالم 

رسیدن بسته هاست.
•

المپ های LED که براساس 
میزان ترافیک، با پهنای جاده 

تنظیم می شوند
خیابان های شــهر هوشــمند، به 
حسگرهایی مجهز خواهند بود که 
ازدحام و الگوهای ترافیکی را اندازه 
گیری می کنند. داده های به دست 
آمــده، کمک می کننــد خیابان ها 
و پیاده روهای متحرک، براســاس 
نیاز خودروها و عابران پیاده تغییر 

کنند.
خیابان هــا  در  کار،  ایــن  بــرای 
داده  قــرار   LED المپ هــای 
می شــوند تــا پهنــای جــاده هــا، 
پیاده روهــا و الین هــای گــردش 
را تغییــر دهند. برای مثــال، اگر 
حسگرها تشخیص دهند که تعداد 
خودروهــا کمتــر از تعــداد عابران 
اســت، پهنای پیاده روهــا افزایش 
می یابــد و ایــن تغییــرات، در یک 

نمودار نشان داده می شوند.
خیابان هــا و پیاده روهــای پویا، به 
راحتــی با وســایل نقلیــه و عابران 

پیاده، سازگار می شوند.
•

پیاده روهایی که به شرایط آب و 
هوایی واکنش نشان می دهند

آب و هــوای کانــادا معموال در هر 
فصلی، از حد خود می گذرد. 

هوای تابستان، بسیار گرم و هوای 
زمستان، به شکل غیرقابل تحملی 
ســرد اســت. این شــهر هوشمند 
طــوری طراحــی شــده کــه افراد 
بتوانند بیشتر زمان خود را بیرون 
از منــزل بگذرانند و با اســتفاده از 
فناوری های شهر، مشکلی با آب و 

هوا نداشته باشند.
در ایــن شــهر، برای خشــک نگه 
داشتن عابران، سایبان هایی باالی 
فضاهای عمومی و پیاده روها نصب 
شــده که براســاس داده های آب و 

هوایی، گسترش می یابند.
هنگام سرد شدن هوا، در پیاده روها 

و مســیرهای گردش، از سیســتم 
گرمایی زیرزمینی استفاده می شود 
تا عابران و دوچرخه سواران بتوانند 
هنــگام یخ زدن زمیــن، به راحتی 

حرکت کنند.
•

تاکسی های بدون سرنشین 
مشترک

خودروهای بدون سرنشین، بدون 
شــک از برنامه های محوری شهر 
هوشمند هستند. استفاده از این 
خودروهــا، به شــبکه جامعی نیاز 
دارد که در آن، از هر پنج نفر، یک 
نفر به خودروی شخصی نیاز داشته 
باشــد.  بــرای ســفرهای راه دور، 
ساکنین شهر می توانند به سادگی، 
خودرویی را از شرکت ها کرایه کنند 
اما برای ســفرهای درون شــهری 
کوتاه، هر کس به یک وسیله نقلیه 
نیــاز خواهد داشــت. این وســایل 
 )taxibot( "تاکســی بوت"  نقلیه 

نام دارند.
کاربران می توانند با استفاده از تلفن 
همراه هوشمند، تعداد سرنشینان 
را مشــخص و تاکســی ها را کرایه 
 کننــد. شــکل و اندازه تاکســی ها 
با یکدیگــر متفاوت اســت و انواع 
گوناگونــی از خودروهای معمولی 

گرفته تا ون را شامل می شوند.
•

فروشگاه هایی که تغییر سایز 
می دهند

ساختمان های شهر هوشمند، تا 
حد ممکن انعطــاف پذیر خواهند 
بــود. بدین منظور، ســاختمان ها 
با اسکلت های مستحکم و فضای 
داخلی کوچک ســاخته می شوند. 
دیوارها، کف ساختمان، پنل های 
سقف و نمای ساختمان به سادگی 
قابل حرکت دادن هســتند. بدین 
ترتیــب، انــدازه هــر ســاختمان، 
و  تجــاری  نیازهــای  براســاس 
درخواست مشتریان تغییر می کند.
•
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شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker
Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax:   866-867-8020

طراح، ناظر پایه یک شهرداری 
     در ایران با بیش از ۱5 سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی 
      ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران 

    و مستاجران گرامی

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، امریكا 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 

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

سیاسی.. 

ترکیــه ی اردوغان...
مایکل رابرتز 
ترجمه ی احمد سیف

۲۰ تیر -ترکیه کشــوری 
میلیــون   8۰ بــا  اســت 
جمعیت کــه ۵6 میلیون 
نفرشان بالغ اند و حق رأی 
دارند و 87 درصدشان در 
انتخابات اخیر مشــارکت 
کرده انــد. رئیس جمهــور 
فعلــی اردوغــان از حــزب 
و  »عدالــت  اســالمی 

توســعه« بــا ۵۲ درصــد آرا دوباره 
انتخاب شــد و عمده تریــن نامزد 
احــزاب مخالف محــرم اینچه هم 
ازحزب چپ گــرای جمهوری خواه 
خلــق 3۱ درصــد آرا را بــه دســت 
و  »عدالــت  حــزب  ســهم  آورد. 
توسعه« اردوغان از آرای پارلمانی 
که درانتخابات پیشــین در نوامبر 
۲۰۱۵، ۴۹. ۵ درصــد بــود به ۴۲. 
۴ درصــد کاهــش یافت. بــه نظر 
می رســد که ایــن آرا نصیب حزب 
ملی گرای افراطی شــده باشــد که 
۱۱. ۲ درصد از آرا را به دست آورد 
و حــاال در دولــت ائتالفی با حزب 

اردوغان مشارکت خواهد کرد.
حکمرانــی اردوغــان حــاال دیگــر 
تثبیت شــده اســت. تــا به همین 
جــا او یــک همه پرســی را هم که 
قــدرت رئیس جمهــور را افزایــش 
داد با موفقیت از سرگذرانده است. 
او اکنــون پیــش از آن کــه بحران 
اقتصــادی شــروع شــود برنده ی 
یک انتخابات زودهنگام هم شده 

است.
از زمان کودتای شکست خورده ی 
اردوغــان   ۲۰۱6 در  نظامی هــا 
شــرایط اضطــراری را با ســرکوب 
خیلی گســترده بر کشــور تحمیل 
کــرده اســت. هــدف کودتــا این 
بــود کــه جلــوی اســالمی کردن 
بیش تر اردوغــان را بگیرد و دولت 
ســکوالری را کــه کمــال آتاتورک 
در ۱۹۱7 ایجــاد کرده بود بار دیگر 
برقرار نماید. از این مهم تر نظامی ها 
می خواســتند ترکیــه را درمســیر 
سرمایه ی بین المللی و اتحادیه ی 

اروپا قرار بدهند.
اردوغــان  کودتــا  شکســت  بــا 
به سرعت کوشید هرگونه مخالفتی 
را نابود کند و از منافع ســرمایه ی 
بین المللــی کــه اتحادیــه ی اروپا، 
صندوق بین المللی پول و سازمان 
ملــل آن را نمایندگــی می کننــد، 
فاصله بگیرد. بیش از صدهزار نفر 

دستگیر شدند. 

دالر  میلیــارد  ده هــا 
دارایی هم ضبط شد 
از  نفــر  و ۱۵۰ هــزار 
ادارات تصفیه شــدند 
که نه فقــط کار بلکه 
حتی پاســپورت خود 
و اعضــای خانواده ی 
خــود را هم از دســت 
داده و انــگ مشــکل 
و  خوردنــد  امنیتــی 
حتی شماری خانه ی 
خــود را که به کار دولتی بســتگی 
دارد و حتی بازنشستگی خود را هم 

از دست داده اند. 
»یک گروه نخبه بــا گروهی دیگر 
جایگزین شده اند و برای کارمندان 
دولت قواعد تازه برقرار شده است. 
دانشگاه ها از یک گروه روشنفکران 
خالــی و با گــروه دیگــر جایگزین 
شده اند که مدافعان جدی تر نظام 
تازه انــد. ســرمایه ای کــه بــا رژیم 
هم خوانی بیش تری دارد به منافعی 
کــه از فعالیت هــای دولتی نتیجه 
می شــود بهتــر دسترســی دارد از 
جملــه پاداش هائــی کــه از ضبط 

دارائی ناشی می شود«.
تحــت ریاســت اردوغــان فســاد 
از گذشــته بســیار بیش تــر شــده 
اســت )همــان طــور کــه در دیگر 
اقتصادهای نوظهور برای نمونه در 
مکزیک و برزیل شــاهدیم که قرار 
است تا پایان سال انتخابات برگزار 

کنند.(
دلیل اصلــی برگــزاری انتخابات 
اقتصــادی  بحــران  زودهنــگام 

قریب الوقوع در ترکیه بود. 
درنگاه اول به نظر می رسد اقتصاد 
ترکیه وضع مطلوبــی دارد که نرخ 
رسمی رشــد اقتصادی آن بیش از 

7درصد است. 
ولــی ایــن توهمی بیش نیســت. 
بخــش عمــده ای از این رشــد در 
بخش غیرمولد اقتصادی ـ بخش 
مســتغالت و پروژه هــای عظیــم 

دولتی است.
از پایان رکود بزرگ به این سو، نرخ 
ســودآوری ســرمایه درترکیه روند 

نزولی چشمگیری داشته است. 
رشــد اقتصادی در زمــان کودتای 
نظامی به شــدت کم تر شــده بود. 
ولــی از آن زمان تاکنــون اردوغان 
بــا فعالیــت در بخش مســتغالت 
و از طریق بانک هــا با نرخ بهره ی 
به شدت پایین و افزایش هزینه های 
عمومی به رونق اقتصــادی دامن 
زده است. ســرمایه ی خارجی هم 

برای تأمیــن مالی این پروژه های 
غیرمولد وارد ترکیه شده است.

رشد چشمگیر اعتبارات باعث شد 
تــورم دورقمی بشــود و درنتیجه 
ترکیه در معرض خطر فرارسرمایه 

قرار بگیرد.
این البته مســئله ای است که در 
برابــر مــا قــراردارد. افزایش نرخ 
بهره و جنگ تجارتی رو به رشد که 
رئیس جمهــور امریکا ترامپ آغاز 
کــرده برای کشــورهای نوظهور 
مثل ترکیه مصیبت بزرگی خواهد 
بــود. هزینــه ی وام گیــری ارزی 
افزایش می یابد و ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی هــم معکوس 

خواهد شد. 
بدهــی خارجــی ترکیــه معــادل 
۵۰درصد تولیــد ناخالص داخلی 
آن است و این نسبت به شدت در 

حال افزایش است. 
به طور متوســط ترکیه باید سالی 
ناخالــص  تولیــد  از  ۲۰ درصــد 
داخلــی را صــرف بدهــی خارجی 
کنــد و حــدود یک ســوم آن هم 
درطــول ۱۲ ماه آینده باید به طور 

کامل کارسازی شود.
ترکیــه در حال حاضر نزدیک به 
صدر کشــورهایی قرار دارد که 
گرفتار بحــران بدهــی خارجی 
هســتند، در کنار آرژانتین )که 
فعاًل در صدر اســت( و اوکراین و 

افریقای جنوبی.
اردوغان مــی تواند برای حامیان 
داخلی اش ژست های پوپولیستی 
بگیــرد کــه او اجــازه نمی دهــد 
یــا  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
اتحادیه ی اروپا به او بگویند که چه 
باید بکند. ولی نتیجه این شــده 
است که ارزش لیر ترکیه در طول 
سال گذشته به شدت روند نزولی 
داشــته باشــد و ســرمایه گذاران 
خارجی به سبب واهمه از بحران 
خارجــی  بدهــی  قریب الوقــوع 

به سرعت از ترکیه فرار کنند.
اردوغان ممکن اســت انتخابات 
را بــرده باشــد، و ممکــن اســت 
کــه قدرت خود را برای ســرکوب 
بیش تــر  خودکامگــی  ایجــاد  و 
کرده باشــد و حتی ممکن است 
کــه بــه ســرمایه ی بین المللــی 
هم فحاشــی بکند. ولــی اقتصاد 
ترکیه در وضعیتی بســیار بحرانی 
اســت و اگر هزینه ی ســرمایه ی 
خارجــی افزایــش یابــد و پایــان 
فرایند جهانی کردن شدت بگیرد 
درمعــرض یک رکود خیلی جدی 

قرار دارد.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی

اقتصاد 
ترکیه در 
وضعیتی 
بسیار 

بحرانی 
است 
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فروش بلیت کلیۀ برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

_______________
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!

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی 
و سایر اقلیت های فرهنگی 

دیگر نیازی به نصب دیش نیست 
IPTV  اینک باخرید دستگاه

قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان 
داخل ایران و شبکه های استانی ایران، اروپا 

همچنین کانال های ورزشی، 
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا 

با کیفیت »اچ دی« را مشاهد کنید.  
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید: 

بیش از 
3۰ کانال 

افغانی

پکیج های 
بیش از 2۰ 
 GEM کانال
»من و تو« 
»ریویرا« 

»بی بی سی« 
صدای آمریکا 

رضاشریفی و...

Cell.: 514-571-6564

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه  را بر روی سایت بخوانید 
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www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 3۰ منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

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

514-524-0-524

514

  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 

���������������������������������������
�	�

Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

New

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei 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 
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بــه  اســراییل  نخســت وزیر 
رئیس جمهوری روســیه پیشنهاد 
نیروهــای  کــه  صورتــی  در  داده 
سپاه از خاک سوریه خارج شوند، 
اســراییل با ماندن بشــار اســد در 

قدرت مخالفتی نخواهد داشت.
پوتین و اسد طی هفت سال گذشته 
جمهوری اسالمی را از جیب مردم 
ایران در جنگ فرسایشــی ســوریه 
دوشــیدند؛ میلیاردها دالر هزینه 
ایــن جنــگ را از ایــران گرفتند و 
بیــش از ســه تا چهار هزار کشــته 
روی دست رژیم گذاشتند. یکی از 
دالیل خروج آمریکا از برجام حضور 

نظامی ایران در سوریه بود.
جمهوری اســالمی در آستانه یک 
شکســت تمام عیــار، ناکامی های 
خــود را مدیون دو خطــای بزرگ 
»هســته ای  اســت:  اســتراتژیک 
جنــگ  در  »دخالــت  و  شــدن« 
ســوریه« کــه بــا میلیاردهــا دالر 
هزینــه ای کــه روی دوش ملــت 
گذاشــت به شکســت مفتضحانه 
رســیده اســت. اگر روســیه برای 
خروج ســپاه از ســوریه با اسراییل 
توافــق کنــد رژیم ایــران موقعیت 
مهمی را از دســت خواهد داد زیرا 
حضور در خاک سوریه آخرین برگ 

تهران برای امتیاز گرفتن از اروپا و 
آمریکا بود.

همزمــان بحران هــای بیرونــی و 
داخلی دســت به دســت هم داده 
تا اقتصــاد ایران را پیــش از اعالم 
اقتصــادی«  »جنــگ  رســمی 
زمینگیر کند. تــورم ۱۱۲ درصدی 
تنها یکی از نتایج این شرایط است 
که پروفســور اســتیو هانکه استاد 
اقتصــاد کاربــردی دانشــگاه جان 
هاپکینــز آمریــکا در توییتــرش با 
انتشار نموداری از آن سخن گفته 

است.
•

HOSTED BY 
MASSOOD HASHEMI
You are cordially invited to an exclusive seminar hosted by 
Massood Hashemi for Montreal’s most exclusive condominium. 
Tour des Canadiens 3, the newest phase of the $2 Billion Quad 
Windsor community, is the most sought-after address in the 
vibrant downtown core and now is your opportunity to own at 
this landmark destination.

THIS IS AN OPPORTUNITY YOU 
DON’T WANT TO MISS!

PLEASE RSVP BY WEDNESDAY JULY 18, 2018
514-574-5472

RUE PEEL

RUE DES RIVIERES

RUE S
AINT A

NTO
INE O

RUE S
AINT J

ACQ
UES

GAREWINDSOR

WHEN: July 22nd 2018, 3pm-6pm
WHERE: 750 RUE PEEL (COIN ST-ANTOINE)
LOCATED 2 MINUTES FROM LUCIEN L’ALLIER METRO STATION

WINE & CHEESE WILL BE SERVED  |  PARKING AVAILABLE

EXCLUSIVE EVENT

جمهوری اسالمی در آستانه شکست ؟...   << ادامه از صفحه: 7

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 7۱0 متر مربع 

قیمت  975000  دالر 

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

قیمت جدید: 4۱5000 دالر 

بــرای اجاره
ملک تجاری ۲ 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…

07/05/2018 Soheil-Golpour-HQP.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16338955c90e1480?projector=1&messagePartId=0.1 1/1

با تلفن 5145745472 متاس بگیریدلطفًا جهت رزرو جا تا  18 جوالی یکشنبه 22 جوالی    3 تا 6 بعدازظهرویژه ایرانیان )به زبان فارسی( همایش معرفی برج جدید کانادین فاز 3 
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استارباکس استفاده از نی های پالستیکی را 
متوقف می کند

اســتارباکس قصد دارد تا ســال 
نی هــای  از  اســتفاده   ۲۰۲۰
کنــد.  متوقــف  را  پالســتیکی 
مک دونالد نیز اعالم کرده از سال 
۲۰۲۵ برای لیوان های نوشیدنی 
و بسته بندی محصوالت خود از 
موادی اســتفاده خواهد کرد که 
به محیط  زیست آسیب نخواهند 

زد.
هم زمان با افزایش درخواست ها 
برای کاهش زباله های پالستیکی 
در جهان، استارباکس نخستین 
شرکت بزرگی اســت که استفاده 
از نی پالستیکی را متوقف خواهد 

کرد.
یک هفته پس از آنکه استارباکس 
در زادگاه خــود، شــهر ســیاتل 
آمریــکا، اعالم کرد که اســتفاده 
از نی ها و قاشــق های پالستیکی 
برای نوشیدنی را متوقف خواهد 
کرد، این شــرکت گفته است که 
تــا ســال ۲۰۲۰ نی هــا و درهای 
پالستیکی لیوان های نوشیدنی را 

نیز با مواد قابل بازیافت مثل کاغذ 
جایگزین خواهد کرد.

از سوی دیگر مک دونالد نیز اعالم 
کرده است، از ســال ۲۰۲۵ برای 
لیوان های نوشیدنی و بسته بندی 
مــوادی  از  خــود  محصــوالت 
استفاده خواهد کرد که به محیط 

 زیست آسیب نزنند.
عیــن  در  بــزرگ  شــرکت های 
حــال از طوالنی بــودن روند این 
تغییرات ابراز تاسف کرده اند، اما 
می گویند، چاره ای جز این ندارند، 
چــرا که باید بــه میــزان کافی به 

مواد جایگزین دسترسی داشته 
باشند.

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از 
این اعالم کرده بود، باید استفاده 
از ظــروف پالســتیکی، نی های   
پالستیکی مخصوص نوشیدنی ، 
گــوش  پاک کن  هــا و میله هــای 
پالستیکی نگهدارنده بادکنک در 
تمامی کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا ممنوع شود.
کمیسیون اتحادیه اروپا گفته بود، 
در سراســر اروپا ساالنه حدود ۲۶ 
میلیون تن پسماند پالستیکی به 
محیط زیســت افزوده می شــود. 
نزدیــک بــه ۳۰ درصــد از ایــن 
پســماندها وارد چرخــه بازیافت 
می شــوند. ۷۰ درصــد باقیمانده 
زباله هایی اند که یا باید وارد محل 
دفــن زباله ها شــوند یا ســوزانده 
می  شــوند و یا در محیط زیســت 

باقی می مانند.

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

کانــــــادا... 

تعلیق قانون ممنوعیت حجاب چهره در ِکِبک کانادا
کانادایــی  قاضــی  یــک 
قانون ممنوعیت حجاب 
چهره در ِکِبک را تعلیق 

کرد.
قانون ممنوعیت حجاب 
چهره برای نخستین بار  
در ماه اکتبر سال گذشته 
میالدی در کبک کانادا 
اجرایی شــد. این قانون 
از  بســیاری  فعالیــت 
دانشــجویان،  معلمان، 
بیمارســتان  کارکنــان 

و بســیاری از بانــوان 
مسلمان که در بخش 
های مختلف خدماتی 
کبک فعالیــت دارند، 
را تحت تاثیر قرار داده 

است.
گفتــه مــی شــود این 
طــرح تــا زمانــی کــه 
بــا الیحه جدیــدی از 
سوی حکومت ایالتی 
جایگزین نشود، معلق 

خواهد ماند.

طبــق آمارهــای ســال ۲۰11، از 
جمعیــت هشــت میلیــون نفری 
کبــک، ۲4۳ هــزار نفر مســلمان 

هستند.
حجاب کامل چهــره، پیش از این 
در بسیاری از کشــورهای اروپایی 
همچون هلند، دانمارک، فرانسه، 
سوئیس، اتریش، بلژیک، لتونی، 
]بخــش  تیچینــو  و  بلغارســتان 
سوئیسی زبان ایتالیا[ ممنوع شده 
بود. )منبــع: گــروه بین الملل باشــگاه 

خبرنگاران جوان( 

جاستین ترودو: مردم کانادا با کیف پول خود 
به آمریکا پاسخ بدهند 

نخســت وزیر  تــرودو،  جاســتین 
کانــادا، گفــت: کانادایی هایی که 
از اقــدام اخیــر آمریــکا در رابطه با 
وضع تعرفه هــای گمرکــی برروی 
محصــوالت کانادایــی ناراحتند، 
می توانند با کیــف پول خود به آن 

پاسخ دهند. 
بــه گــزارش بلومبرگ، جاســتین 
ترودو، نخســت وزیر کانادا، در پی 

تشدید تنش های تجاری با آمریکا 
در یک مصاحبه از مردم کشورش 
خواســت کاالی کانادایی بخرند و 
پولشان را در کشور خودشان خرج 

کنند.
وی در ایــن مصاحبه در پاســخ به 
خبرنگاری که از از او درباره بایکوت 
محصوالت آمریکایی و سفر به این 
کشور سوال کرد، گفت: در رابطه 

با تحریم متقابل کاال های آمریکایی 
و ســفر به این کشــور، تصمیم با 

خود مردم است.
تــرودو ادامــه داد: کانادایی هایی 
کــه از اقدام اخیــر آمریکا در رابطه 
با وضع تعرفه هــای گمرکی برروی 
محصــوالت کانادایــی ناراحتند، 
می توانند با کیف پــول خود به آن 

پاسخ دهند. 
نخســت وزیر کانادا در پایان گفت: 
من خودم شــخصا مردم کانادا را 
تشویق می کنم کشــور فوق العاده 
خودمان را بگردند، تعطیالتشان را 
همینجا بگذرانند، کاالی کانادایی 
را در کشــور  پولشــان  و  بخرنــد 

خودشان خرج کنند.

مرد کانادایی که 24 همسر و 149 فرزند داشت 
مجازات شد

 قاضی دادگاه عالی والیت بریتیش 
کلمبیا کانادا، وینستون بلک مور، 
بنیاد گرایــان  رهبــر  ســاله،   ۶1
چند همسری را به شش ماه حبس 
خانگــی و جیمــز اولــر ۵4 ســاله، 
اسقف کلیسای بنیادگرایان عیسی 
مسیح را به سه ماه حبس خانگی  

محکوم کرده است.
 Daily بــه گــزارش اســپوتنیک
Mail، این حکم ها از آنجایی صادر 
شــد که این ۲ به اتخاذ و داشــتن 
همسران متعدد که خالف قوانین 

کاناداست، محکوم شده بودند. 
بلک مور بــا اجازه رفتــن به محل 
کار و اســتفاده از خدمــات طبــی 
تحت بازداشــت خانگــی در ناحیه 
بانتی فــول قرار خواهــد گرفت، در 
حالی که اولر باید ۳ ماه را در آلبرتا 

بگذراند. جــدا ازاین بلک مور باید 
1۵۰ ســاعت و اولر ۷۵ ساعت کار 
اجباری در نهاد های خدمت رسانی 

دولتی انجام دهند.

اعتقاد به ازدواج با چند زن بیش از 
یک قرن است که در بین گروه های 
خاصی در کانادا وجود دارد. توصیه 
دادســتان ویژه پیتر ویلســون سه 
تا شــش ماه زنــدان برای بلک مور 
۶1 ســاله و یک تا ســه مــاه برای 
جیمز اولر ۵4 ســاله بــود. این دو 
رهبر مذهبی سابق در ماه جوالی 
گذشته ازدواج رسمی چندگانه ای 
را در کامیونیتی بانتی فول بریتیش 

کلمبیا  انجام داده بودند.
وکیل بلک مور از قاضی خواســته 
بود که حداکثر تخفیف در مجازات 

را برای او در نظر بگیرد. بلک مور 
بــا ۲4 زن ازدواج کرده و اولر ۵ زن 

را به عقد خود درآورده است.
اولر درخواست وکیل مدافع نکرده 
بود اما دوست وکیلش به نام او در 

دادگاه صحبت کرد. 
دوســتش در دادگاه گفت: "او مرد 
سخت کوشی اســت و با احترام به 
این موضوع چند همســری بودن 
نباید باعــث توهین به او شــود". 
ویلســون به قاضی گفــت: "چون 
تنها دو مورد شــبیه به این پرونده 
در تاریخ کانادا وجــود دارد، و این 
مــوارد هــم بــه ســالهای 1899 و 
19۰۶ بــر می گردد قانون مجازاتی 
برای مردان در این خصوص معین 

نکرده است".

رضانوربخش

Cell.: 438-402-0429

مشاور  فروش 
اتومبیل های 

نو و دوست دوم 

RAY NOOR
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
Hyundai Gabriel St-Jacques

6435 St Jacques St, 
Montreal, QC H4B 1V1

Tél: (514) 252-7777 
rnoor@gabriel.ca



23 23PAIVAND: Vol. 25  no.1380  July 15, 2018  سال 25 شماره   1380 24 تیر 1397 

فتو شاپ

ورزشی...

از رشوه و پولشویی تا سود و زیان میزبانی:
پشت صحنه  جام جهانی 2۰18 چه می گذرد؟

هر چهار سال یک بار، 3۲ تیم ملی 
از کشــورهای دور و اطــراف دنیــا 
بــرای یک رقابــت تقریبا یک ماهه 
کــه »جــام جهانــی« نــام گرفته، 
گرد هــم می آیند.  این مســابقات 
کــه گاهــی نیمــی از جمعیت کره  
زمیــن آن را تماشــا می کننــد – 
عــددی که در ســال ۲۰۱۴ و تنها 
بــرای بازی فینال، به یک میلیارد 
تماشاچی تلویزیونی بالغ شد– یکی 
از پرطرفدارترین رقابت های ورزشی 

در جهان است.
واضــح اســت کــه برگــزار کــردن 
چنیــن رخــداد عظیمــی، بــدون 
آماده ســازی های الزم، امکان پذیر 
نخواهد بود؛ آماده سازی هایی که 
بسیاری از بخش های آن، به موارد 

بحث برانگیزی تبدیل می شود. 
بــه  می تــوان  مــوارد  ایــن  از 
رســوایی هایی کــه چنــدی پیش 
»فدراســیون  مدیــران  دامــن 
بین المللــی فوتبال« یــا FIFA را 
گرفت و همچنین میلیاردها دالر 
پول خرج شده و جان انسان هایی 
که در مسیر آماده سازی شهرهای 
میزبان فنا شده و می شوند، اشاره 
کــرد. به همیــن دلیل اســت که 
همیشــه »جــام جهانــی«، پیش 
از شــروع مســابقاتش، در جریان 
مســابقات و پس از اتمام بازی ها، 
به تیتر بسیاری از اخبار در رسانه ها 

تبدیل می شود.
حــال که جام جهانــی ۲۰۱8 رو به 
پایان است؛ می خواهیم نگاهی به 
آنچه در پشــت صحنه  این رویداد 

می گذرد، نگاهی بیندازیم:
•

خالف کاری  به سبک فیفا
روز دوم جون ســال ۲۰۱۵، »ِسپ 
بالتر« رئیس چندین ساله  »فیفا« 
استعفای خود را از پستی که مدت 
۱7 ســال بر عهده داشــت، اعالم 
کرد. استعفای »بالتر« در نتیجه 
سال ها تحقیق و تفحص در زمینه 
اتهامــات ایــن ســازمان در مــورد 
کالهبرداری  و رشــوه گیری انجام 
شد؛ تحقیقاتی که عالوه بر بازرسان 
داخلی »فیفا«، آقای »کریستوفر 
اســتیل« مامور ســابق ســازمان 
اطالعات بریتانیا )MI6(، سازمان 
ملی مالیات آمریکا )IRS( و پلیس 
فدرال ایــاالت متحده )FBI( نیز، 
در انجام آنها سهیم بودند. روزنامه  
»نیویورک تایمــز« گزارش داد که 

»اســتیل« در مورد دلیل 
آغــاز تحقیقــات گفته که 
این تحقیقــات را به دلیل 

از  »تعــدادی  درخواســت 
افراد ثروتمند و شــرکت های 
تجاری آغاز کرده که خواستار 

بــه  انگلســتان  انتخــاب 
عنــوان میزبــان جــام 

 ۲۰۱8 جهانی 
بوده اند«. 

نهایــت  در 
»انگلســتان« بــه عنــوان میزبان 
انتخاب نشــد، اما دلیل اصلی این 
امر، کشف احتمال رشوه گیری این 
ســازمان و رســوایی پس از آن بود 
که نام شاهزاده »ویلیام« و »دیوید 
کامرون« نخست وزیر انگلستان را 

نیز در فهرست خود دارد.
در نهایت، »استیل« مشخص کرد 
که »روسیه« هم بخشی از همین 
رســوایی بوده اســت، اما به دلیل 
نابــودی داده هــای رای گیــری در 
کامپیوترهای سازمان، اثبات این 

امر ممکن نشد.
امــا »اســتیل« یافته هایــش را در 
اختیــار FBI و وزارت دادگســتری 
ایاالت متحده گذاشــت و ســپس 
بســازد  پرونــده ای  شــد  موفــق 
کــه بیــش از ۲۴ مقــام باالرتبــه  
»فیفــا« را بــه اتهاماتــی از قبیــل 
»سوءاستفاده از روابط سازمانی«، 
»استراق ســمع«، »پولشویی« و 

»رشوه گیری« متهم می کند.
»بالتر« پس از اســتعفا، به شش 
ســال محرومیت از حضــور در هر 
گونه رخداد ورزشــی محکوم شــد 
و قرار شــد »روســیه« که امکانی 
برای اثبات جرمش وجود نداشت، 

میزبان جام ۲۰۱8 باقی بماند.
•

تیم هایی که از جام 2۰۱8 
حذف شدند

امــا مقامات »فیفا« تنها کســانی 
نبودنــد کــه کارت قرمــز گرفتند و 
وادار شدند زمین مسابقات را ترک 
کنند. برخی تیم های ملی نیز، به 
دالیلی مشــابه از دایره مســابقات 
حذف گردیدند. در جام ۲۰۱8، دو 
تیم به دلیل دو رسوایی متفاوت، 

از مسابقات حذف گردیدند. 
در ســال ۲۰۱۵، پــس از آن کــه 
فوتبــال  مقامــات  شــد  معلــوم 
»زیمبابــوه« حقوق معوق »خوزه 
کالودینــی جورجینی« ســرمربی 

تیم، را پرداخت نکرده اند، 
تیــم ملــی ایــن کشــور 
از مســابقات مقدماتــی 
حذف گردیــد. خبرگزاری 
داد  گــزارش  »رویتــرز« 
کــه حقــوق این مربــی که 
قــراردادش در ۲۰۰8 تمام 
شده بود، تنها تعهد 
مالــی نبوده 
تیــم  کــه 
»زیمبابوه« 
پرداخت نکــرده اســت و مقامات 
تیم حتــی، وســایل اداری خود را 
به فــروش گذاشــته اند تــا بدهی 

هایشان را پرداخت کنند.   
یــک مــاه پــس از آن، تیــم ملــی 
»اندونــزی« نیــز، به دلیــل آنچه 
»دخالــت دولت در لیــگ داخلی 
فوتبــال« عنــوان گردیــد، از جام 
جهانی و ســایر مســابقات فوتبال 
بین المللــی حــذف شــد. ظاهــرا 
مقامات وزارت »ورزش و جوانان« 
ایــن کشــور، در تعییــن نتایــج 
مســابقات لیگ داخلــی، دخالت 

کرده بودند.
•

سود و ضرر میزبانی
تلویزیــون NBC گزارش کرده که 
مقامات »ژاپن« و »کره جنوبی« 
که بــه طور مشــترک میزبان جام 
جهانــی ۲۰۰۲ بودنــد، گفته انــد 
که اقتصادشــان پس از مسابقات 
دچــار یــک جهــش مثبت شــده 
اســت. کــره جنوبــی مدعی شــد 
که برگــزاری بازی ها، میزان چهار 
میلیارد و صد میلیون دالر ســود 
مســتقیم و ۱۵ میلیــارد و ۱۰۰ 
میلیون دالر سود غیرمستقیم را به 
اقتصاد کشورش رسانیده است. با 
این حال، بسیاری از اقتصاددانان با 
رد این ادعاها، می گویند که سرعت 
رشــد اقتصــادی در مکان هایــی 
کــه میزبانــی رویدادهای ورزشــی 
ایــن چنیــن عظیمی را بــر عهده 
می گیــرد، پــس از اتمــام رویداد، 
به شــدت پایین می آید. اما ظاهرا 
روسیه بدون توجه به این واقعیت، 
تصمیم گرفتــه ۱۱ میلیــارد دالر 
بــرای ایــن رویــداد هزینــه کند. 
مقامات روســیه امیدوارنــد که در 
نتیجه این سرمایه گذاری، بتوانند 
یک سود 3۱ میلیارد دالری را وارد 

چرخه اقتصاد کشورشان بکنند.
•
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عینک فرهت 
____________________جواد  ایراخنواه 

5655   Sherbrooke  W.   
NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی 
و سایر اقلیت های فرهنگی 

دیگر نیازی به نصب دیش نیست 
IPTV  اینک باخرید دستگاه

قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان 
داخل ایران و شبکه های استانی ایران، اروپا 

همچنین کانال های ورزشی، 
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا 

با کیفیت »اچ دی« را مشاهد کنید.  
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید: 

بیش از 
3۰ کانال 

افغانی

پکیج های 
بیش از 2۰ 
 GEM کانال
»من و تو« 
»ریویرا« 

»بی بی سی« 
صدای آمریکا 

رضاشریفی و...

Cell.: 514-571-6564

فـقــر...  و  فساد 

نکتــه  برای تأمل
دو هفته بازی های #جام_جهانی_فوتبال نشــان 
داد جــدای از بحران بی آبی؛ ارز؛ ورشکســتگی و 
درماندگی اقتصاد کشــور؛ صف یک ونیم میلیون 
نفــری جوانانــی کــه فقــط می خواهند برونــد؛ ۷ 
میلیون بیکار؛ پایین آمدن سن اعتیاد و باال رفتن 
ســن ازدواج و...جامعه ما با یک کمبود اجتماعی 

دیگر هم دســت به گریبان اســت: نیاز به آرامش، 
شــادی و نشــاط. فوتبال محملی شــد تا مردم به 
مسئولین نشان بدهند که از خشونت و علی الدوام 
با مشــت های گره کرده دیگــران را تهدید کردن و 
آرزوی مرگ و نابودی و نیستی برای این وآن کردن 
و یا به عزاداری پرداختن خســته شده اند و چقدر 

نیاز به آرامش و شادی و نشاط معمولی دارند.
صادق زیبا کالم

هــر روز پرونده هــای متعددی در 
دادگســتری بــه خاطــر تصادفات 
جرحی باز می شود. تصادفاتی که 
عمدتا به خاطر داشــتن بیمه نامه 
معتبــر از ســوی متهمــان، دیه و 
جبران خســارت آن بر عهده بیمه 
هــا گذاشــته می شــود و ســاالنه 
هــزاران میلیــارد تومــان از طریق 
بیمه ها، پول به خســارت دیدگان 
پرداخــت می شــود، با ایــن حال، 
آمار تکان دهنده ای که از کشــف 
تصادفات ساختگی جرحی به قصد 
گرفتن دیه به دست آمده نشان می 
دهد در سال گذشته، تعداد بسیار 
زیــادی از پرونده هــای تصادفات 

ساختگی کشف شد.
شــاید دلیل این آسیب را بتوان در 
نرخ دیه ۲3۱ میلیونی جستجو کرد 
کــه در ماه های حــرام)*( به 3۰8 

میلیون تومان بالغ می شود. 
یعنی اگر کالهبرداران بتوانند ســر 
بیمه و کارشــناس پزشــکی قانونی 
را کاله بگذارنــد می توانند تنها با 
اثبات تصادف منجر به شکستگی 
بینــی، ۲3 میلیــون و ۱۰۰ هــزار 
تومان به جیب بزنند یا با خردشدن 
یک اســتخوان که بعــدا بهبودی 
مطلــوب پیــدا کند تــا نزدیک 3۲ 
میلیون تومان می توانند بیمه ها 
را تیغ زده و به سراغ طعمه بعدی 

بروند.

ضرر میلیاردی بیمه ها
رئیــس  احمــد شــجاعی،  دکتــر 
ســازمان پزشــکی قانونــی در این 

رابطه می گوید: 
مــا در بحث تصادفات ســاختگی 
تحقیقات و اقدامات خوبی انجام 
دادیم و نمونه های بســیار زیادی 
در ســال کشف شده که باعث می 
شود میلیاردها تومان از بیمه ها به 

ناحق کسر نشود.
او کــه از عدم همکاری بیمه ها در 
فرســتادن موارد تصادفات جرحی 
به پزشکی قانونی ناراضی است، می 

گوید: 
بــه بیمــه هــا اعــالم کــرده ایــم 
کارشناســی علمی و دقیق را فقط 
پزشــکی قانونی مــی توانــد انجام 
دهــد. کمک کنید تــا جلوی این 
قضایا گرفته شــود ولی متاســفانه 
بیمــه ها همکاری نمــی کنند لذا 
بیمه ها از کارشناسان متعدد به جز 
پزشکی قانونی استفاده می کنند و 
در نتیجه سرشــان کاله می رود و 

میلیاردهــا تومان خســارت از این 
بابت می پردازند.

تصادفات ساختگی چطور کشف 
می شود؟

تصادفات ســاختگی، بــا مهارت و 
دقت زیادی از سوی کالهبرداران 
و مجرمان صــورت می گیرد. آنها 
عموما با شناسایی افراد ضعیف و 
فقیر و به خصوص روستانشــینان 
احیانــا  و  جراحــات  دارای  کــه 
شکســتگی هایــی در بــدن خــود 
هســتند، با آنها تبانی می کنند تا 
در راههــای روســتایی و کم تردد، 
صحنه تصــادف ســاختگی فرد با 
وســیله نقلیه ای کــه بیمه معتبر 
دارد، ترتیــب می دهنــد و پس از 
حضور پلیس و کشیدن کروکی، به 
صورت قانونی از بیمه ها درخواست 

دیه می کنند. 
پس از ارجاع مورد برای معاینه به 
پزشــکی قانونی، کارشناســان این 
ســازمان بــا کار تخصصــی خود، 
متوجه ســاختگی بــودن ضرب و 
جرح شــده و در نهایــت، هم فرد 
مصــدوم و هــم بانــدی کــه او را 
وادار بــه این کار کــرده، به عنوان 
کالهبــردار و متهم تحت تعقیب 

قرار می گیرند.
عموما کارشناسان پزشکی قانونی 
چندان مایل به بیان جزییات نحوه 
کشف تصادفات ساختگی نیستند. 
دکتر امیرحسین مهدوی، معاون 
پزشــکی و آزمایشــگاهی ســازمان 
بــه  اینبــاره  در  قانونــی  پزشــکی 

خبرآنالین می گوید: 
متخلفان خیلی هوشمندانه عمل 
می کننــد و بعضا از کارشناســان 
جلوتر عمل می کنند و نمی شود 
جزییات ساختگی بودن تصادفات 
را در رســانه هــا بیان کــرد تا آنها 
متوجــه آمادگی نهادهــای قانونی 

نشوند.
او ادامه می دهد: داستان ضرب و 
جــرح عمدی و خودزنی موضوعی 
قدیمی بــوده و پزشــکی قانونی از 
دیرباز ضرب و جرح های ساختگی 
یا خودزنی کشــف می کــرده، ولی 
انتظار این نیست که یک نفر خود 
را در معرض شکســتگی استخوان 
درشــت نی، ران، بینــی و دندانها 

قرار دهد. 
این که برخی افراد برای گرفتن دیه 
حاضرند چنیــن صدماتی به خود 
بزنند، آسیب و مشکل بزرگی است 

که باید حل شــود. این که مسئله 
از ســوی ما کشف شــود، مسئله 
فنی است.ولی نکته مهم این است 
که فرد برای بخشی از دیه، حاضر 
است چنین آســیبهایی را به خود 

وارد کند.
در بررســی یکــی از پرونــده هــای 
قدیمی، مقامات پلیس گفته بودند 
افراد باند کالهبردار با تزریق آمپول 
بی حسی حتی استخوان های پای 
افراد را می شکســتند و با ســنگ 
پا، پوســت اطــراف شکســتگی را 
می ساییدند تا شکستگی طبیعی 
به نظر برســد ولی باز هم پزشــکی 
قانونی متوجه ســاختگی بودن آن 

شده بود.
دکتــر شــجاعی، رئیــس پزشــکی 

قانونی در این باره می گوید: 
مــا پرونده های بســیار زیــادی را 
داریم که با کشــف ساختگی بودن 
جــرح، جلــوی پرداخــت دیــه را 
گرفتیم. متخصص ما کارشــناس 
است و اگر شکستگی بر اثر تصادف 
واقعی یا ساختگی باشد بالفاصله با 
نگاه علمی و تخصصی متوجه می 
شود. این تخصص پزشکی قانونی 
اســت که تشــخیص می دهد این 
شکســتگی واقعی اســت یــا در اثر 

تصادف ساختگی است.
او مثالــی از پرونــده کشــف شــده 
تصادف ســاختگی بیان می کند و 

توضیح می دهد: 
پرونده ای آوردند که دو موتورسوار 
)راکــب و سرنشــین( به خــودرو 
خــورده اند و هــر دو افتــاده اند و 
دچار شکســتگی شده اند. صحنه 
جرم را با نوع شکســتگی مقایسه 
شــد و متخصص پزشــکی قانونی 
متوجه شد هر دو این افراد پایشان 
از یک جا شکسته ولی جهت های 

ضربه متفاوت است. 
از ســوی دیگر متخصص پزشکی 
قانونی فهمید ضربه با این شــدت 
تصــادف، بایــد فرضــا اســتخوان 
باالیی می شکست ولی استخوان 
پایینی شکســته اســت. بالفاصله 
پس از این تشــخیص با اطالع به 
نهادهای انتظامــی، کالهبرداران 
تعقیب شدند. این هنر متخصصان 
پزشکی است که صحنه جرم، نوع 
شکستگی و همه اینها را کنار هم 
مــی گذارند تا علت واقعی ضرب و 

جرح را دریابند.
به گفته این مقام مسئول، پرونده 
های متعددی در این مورد تشکیل 

شــده اســت .و نه تنها دیــه ای به 
اشخاص آسیب دیده تعلق نگرفته 
بلکه باندهای کالهبرداری کشف 
شــده که با سوءاســتفاده از ضعف 
افــراد، آنهــا را وادار بــه پذیرفتــن 
صدمــات بدنــی مــی کردنــد و به 
صورت ساختگی تصادف را درست 
می کردند و میزان دیه را بین خود 

تقسیم می کردند.

آمار گسترده تصادفات ساختگی 
در سال گذشته

آمارهــا نشــان مــی دهــد شــیوع 
ســال  در  ســاختگی  تصادفــات 
گذشته، بسیار فراوان بوده و البته 
تعداد کشــفیات پزشکی قانونی به 
این معنی نیســت که تمــام موارد 
تصادفات ساختگی کشف شده اند، 
بلکه این آمار تنها بخشی از واقعیتی 
اســت که هر روز در کشور جریان 
دارد. عــده ای خــود را مضروب و 
ناقص می کنند تا با گرفتن بخشی 

از دیه، با آن ارتزاق کنند.
مهــرداد  دکتــر  رابطــه  ایــن  در 
بحــران  مدیــران  از  علی بخشــی 
ســازمان پزشــکی قانونــی دربــاره 
تصادفات ساختگی در سال ۹6 آمار 

را ارائه داده است.

آمار ارائه شــده از ســوی ســازمان 
پزشــکی قانونی درباره کشــفیات 
ضرب و جرح و تصادفات ساختگی 
در ســال ۱3۹6 نشــان مــی دهد 
تعداد کشــفیات در آن سال ۱۹۰۹ 
پرونده بوده که ۱68۹ مورد مربوط 
به مردان و ۲۲۰ مورد از کشــفیات 
مربوط به صدمات بدنی عمدی به 

زنان بوده است.
همچنین آمار کشفیات تصادفات 
و صدمات عمدی نشــان می دهد 
اســتان فارس با 3۱۴ مورد پرونده 
کشــف شــده در صدر اســتانهای 
از آن،  کشــور قــرار دارد و پــس 
استان تهران با ۲6۴ مورد و استان 
خراســان رضــوی بــا ۱۴6 مورد، 
بیشــترین آمار کشف این صدمات 

عمدی و ساختگی را دارند.
یکــی از گزارشــها در این بــاره می 
گویــد پیمانــکاران تصادف هــای 
ساختگی معموال ٦۰ تا 7۰ درصد 
پول دیه مجروح را برای خودشان 
بــر می دارنــد و به  ازای شکســتن 
هر دســت یا پــا به کســانی که در 
تصادف هــای ســاختگی شــرکت 
می کننــد تنها 3 میلیــون تومان 
می دهند. متاسفانه پیمانکاران با 
داللی به ســود زیادی رســیده و با 

یک هفته کار 3۰ میلیون یا بیشتر 
کســب می کننــد، بــدون این کــه 

آسیبی به خود برسانند.
اینطور که گزارشها نشان می دهد 
اغلب کسانی که به حوزه تصادفات 
ســاختگی وارد شده اند معتادان یا 
نان آوران خانواده هســتند؛ فردی 
که پدرش را از دست داده یا این که 
دیگر نمی تواند کار کند و سرپرست 

چندین نفر درخانواده است. 
همــان  یــا  متهمــان  متاســفانه 
پیمانــکاران ابتــدا جوانــان معتاد 
و بیــکار را شناســایی کــرده و بــا 
شکســتن دنــدان بــا انبردســت، 
شکستن بینی با میله آهنی، بریدن 
لب ها با تیغ، تزریق خون به نواحی 
گونه و زیر چشم برای ایجاد کبودی 
و ایجــاد خراش توســط ســنباده 
به روی پوســت آنها بــرای مصدوم 
کردن سوژه می کنند که برای این 
اقدامات دردناک از داروهای مانند 
قرص ترامادول یا ســایر مرفین ها 

جهت تسکین استفاده می کنند.
خبرآنالین / امید سلیمی بنی

______
*چهار ماه قمری ذی القعده، ذی الحجه، 
محــرم و رجب ماه هــای حرام هســتند. 
در ایــن چهار مــاه -به جز بــرای دفاع- 
جنگ کنار گذاشته می شود و دیه افزایش 

می یابد.

آمار تصادفات 
ساختگی 

به قصد گرفنت دیه
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MARLA TABLE AND 6 CHAIRS $5,299

ZOOLANDER
POWER RECLINER SECTIONAL

$2,599

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL $2,399

$1,899GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray, white or black

$679$699ABINGTON SOFA LOVESEAT

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS $2,571

LORRAINE
Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$1,599

BAHAMAS

$2,399

$1,699AMANDO SECTIONAL SOFA BED

CHAIR
FREE*

FABIANO
* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

SOFA $1,799 LOVESEAT $1,769
CHAIR* FREE
$1,199

SOFA $2,199 LOVESEAT $2,099
CHAIR FREE
$1,399

TRUMP
Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

$4,499

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

$2,999

LOREN
dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$1,499

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

$1,899

ST TROPEZ

CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

SOFA $1,599 LOVESEAT $1,499
CHAIR FREE
$1,099*with the purchase of the sofa and loveseat

ZELDA
Brown

RECLINER SOFA $899 RECLINER LOVESEAT $879 RECLINER CHAIR $699

SUPER PROMO

$4,499LEANDRA 7 PIECES
DRESSER, MIRROR, CHEST, 2 NIGHTSTANDS, QUEEN BED

CLOSING
SALE

AFTER40YEARS INBUSINESS,PRILLOFURNITURE ISCLOSING!
THEOWNERSARERETIRINGANDATOTAL LIQUIDATIONSALE
OFALL PRILLO INVENTORY ISONNOW!WEARE LIQUIDATING
OUR ENTIRE STOCK OF QUALITY FURNITURE, INCLUDING
BEDROOM SETS, DININGROOM SETS, FABRIC LIVING ROOM
SETS, LEATHER SOFA SETS, RECLINERS, SECTIONALS AND
MUCH, MUCH MORE. ABSOLUTELY EVERYTHING MUST GO!
COME EARLY TO HAVE THE OPPORTUNITY TO SAVE ON
EVERYTHING PRILLOS HAS TO OFFER!

UP
TO65%

OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

EVERYTHING
MUST GO!

TAKE 60 MONTHS
TO PAY!

PRILLO.CA

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

$999JITTERBUG SECTIONAL

BENEDICT POWER
MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

CANAPÉ $2,599

ZEKE
SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

$2,599

ARMANDO SOFA $899 LOVESEAT $879 $869CHAISE
LOUNGE

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

$999

SUPER PROMO $999

CHAIR
FREE*

SOFA $1,499 LOVESEAT $1,399ROCKPORT 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$3,401LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS $2,399LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

LACOLLE TABLE AND 6 CHAIRS

SUPER PROMO $4,499

ZOLA
RECLINER
SOFA 899$
LOVE SEAT 879$
CHAIRCHAIR

FREE*

SUPER
PROMO

*Free with the purchase of the love
seat and sofa

699$ FREE

حراج بی سابقه مبل پریلو به دلیل بسته شدن کلیه منایشگاه ها 
یادواره.. 

“آن سوی اتهام”

عباس امیرانتظام 
Abbas Amir-Entezam: the spokesman 
& deputy prime minister in the Interim 
Cabinet of Mehdi Bazargan...

زندانی ای که تسلیم زندانبان نشد!
 عباس امیرانتظام، سیاستمدار ملی گرای ایرانی، روز 
پنجشــنبه ۲1 تیر )1۲ ژوئیه(  در سن ۸۶ سالگی در 
تهران درگذشــت. امیرانتظام در 1۳11 در تهران به 
دنیا آمد. در دانشکده فنی دانشگاه تهران مهندسی 
بــرق خوانــد و در آمریکا در رشــته ســاختمان ادامه 

تحصیل داد.
او فعالیت سیاســی خود را از سال های پس از سقوط 
دولــت محمد مصدق در ســال 1۳۳۲ به هــواداری از 
مصــدق آغاز کرد. ســال های بعد به مهــدی بازرگان 
نزدیک شد و در کنار او به فعالیت سیاسی خود ادامه 

داد.
امیرانتظام در دولت موقت مهــدی بازرگان، معاون 
نخست وزیر و ســخنگوی دولت بود. دولت بازرگان 
تنها ۹ ماه دوام آورد و با اشغال سفارت آمریکا از سوی  
“دانشــجویان خط امام” و در اعتــراض به این اقدام 

دانشجویان هوادار آیت الله خمینی، استعفا داد.
پس از استعفای دولت بازرگان، عباس امیرانتظام به 
عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی تعیین 
شد، اما کمی بعد به تهران فراخوانده و بازداشت شد. 
مقام هــای امنیتی و قضایی ایــران او را به همکاری با 
سازمان جاسوسی سیا و ارتباط پنهانی با آمریکا متهم 

 کردند. اتهامی که هیچگاه اثبات نشد.
امیرانتظام در کتاب خاطراتش درباره بازداشت خود 
نوشــته اســت، پس از چهار صد و پنجاه و چهار روز 
اقامت در سلول انفرادی بدون مالقات با کسی در روز 
۲۶ اسفند 1۳۵۹ محاکمه اش شروع شد و در تمام این 
مدت از حق مالقات و امکان مشاوره با وکیل محروم 

بوده  است. 
امیرانتظام در کتاب خاطرات خود با عنوان “آنسوی 
اتهــام” ماجراهــای اتهام ها و بازداشــت خــود را به 

تفصیل تشریح کرده است.
امیرانتظام در سال 1۳۷۷ و پس 1۹ سال حبس برای 
حدود دو ســال از زندان آزاد شــد، اما در سال 1۳۷۸ 

دوباره به زندان بازگشت. 
اواخر ســال 1۳۸۲ به دلیل وضعیت وخیم جســمی و 
نیاز به عمل جراحی فوری از زندان آزاد شد، بدون آن 

که پرونده قضایی او پایان یابد.
در گفت گویی ویدیویی که امیرانتظام اخیرا با حسین 
دهباشــی داشــت، جزئیات تکان دهنده  و تاثرآوری 
از دوران حبــس و رفتار زندانبانان با خــود را در دوره 

بازداشت بازگو کرده است.
این سیاستمدار ملی در سال های اخیر در کنار جبهه 
ملی ایــران و به عنوان عضوی از شــورای رهبری آن 

فعالیت سیاسی داشت.
•
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7
زندگی...  و  سالمت 
خر و پف نشانه ای 

از زوال عقل
محققــان در تا ز ه تریــن بررســی های خــود 
دریافتند، خر و پف با صدای بلند نشانه ای از 

زوال عقل است 
بــه گــزارش  فــارس، محققــان در تا ز ه ترین 
بررسی های خود دریافتند، خر و پف با صدای 

بلند نشانه ای از زوال عقل است.
محققــان آمریکایی می گوینــد: »افرادی که 
مبتال به آپنه های تنفســی و خروپف هستند 
و در اثــر آن خواب بی کیفیتــی دارند، بیش 
از دیگــران در معرض ابتال بــه بیماری های 
تحلیل برنده اعصاب مثل آلزایمر قرار دارند«.

آپنــه خواب یــک نوع اختالل خــواب جدی 
اســت و هنگامــی رخ می دهد کــه تنفس آن 

شخص در حین خواب منقطع می شود.
کســانی که آپنــه خــواب آنها درمان نشــده 
ممکن اســت به صورت مکرر تنفس آنها در 
حین خواب قطع شــود، گاهــی اوقات حتی 
ممکن اســت به صد مرتبه نیز برسد؛ این به 
این معنی اســت که مغز و ســایر اجزای بدن 

اکسیژن کافی دریافت نمی کنند.
تحقیقات نشــان داده است، مغز افرادی که 
خــر و پف می کنند و دچار آپنه های تنفســی 
هســتند، دچار کمبود اکســیژن می شــود و 
همین مسأله می تواند احتمال ابتال به آلزایمر 

افزایش دهد.
براســاس آمــار موجود، امــروزه حــدود ۱۲ 
میلیون نفر در جهان دمانس دارند و انتظار 
می رود کــه این تعداد در ســال ۲۰۴۰ به ۲۵ 
میلیون نفر برسد. محققان سازمان جهانی 
آلزایمر )ADI( در گزارش ســال ۲۰۱۵ خود 
در لندن پیش بینی کردند که شــمار بیماران 
مبتال به زوال عقل در جهان تا ســال ۲۰۵۰ 
سه برابر و به بیش از ۱3۱ میلیون نفر برسد.

پیش بینی بیماری 
آلزایمر از طریق 
»کم ماهیچگی« 

بدن
به گزارش خبرنگار مهر، هم سارکوپنیا )کم 
ماهیچگی( که بخشی از روند طبیعی افزایش 
سن است، و هم چاقی، هر دو تاثیر منفی بر 

کل سالمت بدن و عملکرد شناختی دارند. 
نتایج مرتبط با این مطالعه نشــان می دهد 
چاقی ســارکوپنیک یــا "چاقی همــراه با کم 
ماهیچگی" با کمترین عملکرد شناخت کلی 
بعد از کم ماهیچگی به تنهایی و سپس چاقی 

تنها همراه است.
چاقی و کم ماهیچگی با عملکرد اجرایی کمتر 
نظیر حافظــه کاری، انعطاف پذیری ذهنی، 

خود کنترلی و جهت یابی مرتبط هستند.
»جیمز گالوین«، سرپرســت تیم تحقیق از 
دانشــگاه آتالنتیک فلوریــدا، در این باره می 
گوید: »کم ماهیچگی با اختالل شناختی و 
عملکرد ضعیف مهارت های شناختی خاص 
از جملــه حافظه، ســرعت و عملکــرد های 

اجرایی مرتبط است.«
حال محققان تاکید می کنند فهم مکانیسم 
این سندروم برای پیشگیری از زوال شناختی 
از طریــق ایجــاد تعــادل بین تــوده چربی و 
الغری بسیار مهم است. آنها بر حفظ و بهبود 
قدرت و پیشگیری از چاقی برای پیشگیری از 

ابتال به آلزایمر تاکید دارند.

مراحل تصمیم گیری: 

گام در فرآیند تصمیم گیری که باید بشناسید
به طور کلی، فرآیند تصمیم گیری، 
بــا ارزیابــی گزینه هــای جایگزین و 
انتخاب بهترین مســیر، به مدیران 
و دیگر متخصصین کســب و کار در 
حل مسائل کمک می کند. استفاده 
از یــک رویکرد گام به گام یک روش 
مؤثر برای اتخاذ تصمیمات متفکرانه 
و آگاهانه است تا اثر مثبتی بر اهداف 
کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تان 
داشــته باشــد. در ایــن نوشــتار بــا 
مــا همراه باشــید تا دربــاره مراحل 
تصمیــم گیری چیزهای بیشــتری 

بدانید.

مراحل تصمیم گیری
مراحل تصمیم گیری کســب و کار 
در کل به هفت گام تقسیم می شود. 
ممکــن اســت مدیــران کســب و 
کارهــا بســیاری از ایــن گام هــا را 
بدون آگاهی نسبت به آن ها انجام 

دهند، ولی اخذ یک درک شفاف تر 
از بهترین کارهایی که می توان انجام 
داد می تواند اثربخشی تصمیمات تان 

را بیشتر کند.
گام هــای کلیدی مراحــل تصمیم 

گیری به شرح ذیل هستند.
•

۱. شناسایی تصمیم
نخســتین گام در اتخــاذ تصمیــم 
درســت عبارت اســت از بازشناسی 
مســئله یا فرصــت و تصمیم گیری 
برای خطاب قرار دادن آن مســئله. 
مشخص کنید چرا این تصمیم برای 
مشــتریان یــا همکاران تــان تفاوت 

خواهد داشت.
•

2. جمع آوری اطالعات
ســپس، زمان جمع آوری اطالعات 
اســت تا بتوانید بر مبنای حقایق و 
داده ها تصمیم گیری کنید. تصمیم 
گیری مستلزم ارزش داوری، تعیین 
اطالعات مرتبط موجود، و نحوه ی 
دستیابی به آن ها است. از خودتان 
بپرسید برای اتخاذ تصمیم درست 
به چه چیزی نیاز دارید، ســپس به 
دنبال افرادی باشــید که باید در این 

فرآیند حضور داشته باشند.
•

3. شناسایی جایگزین ها
زمانی که درک واضحی از مسئله پیدا 
کردید، زمان شناسایی راه حل های 
مختلف اســت. این احتمال وجود 
دارد کــه در زمان تصمیــم گیری، 
در  متفاوتــی  بســیار  گزینه هــای 
اختیارتــان باشــد، بنابرایــن مهــم 
اســت گزینه های زیــادی در اختیار 
داشته باشید. این کار به شما کمک 
می کند بهترین راه را برای دستیابی 

به هدف تان برگزینید.
•

4. سنجش شواهد
در این گام از مراحل تصمیم گیری، 
بــه گفته ی متخصصیــن مدیریت، 
فیل هایســون و آنتونی استرجس، 
براساس شناسایی بهترین جایگزین 
“امکان پذیــر بــودن، قابــل قبــول 
بــودن، و محبوب بودن را بررســی 
کنید”. الزم اســت که مدیران قادر 
به ارزیابی مزایا و معایب موارد پیش 

روی شان باشند و 
ســپس گزینه ای را انتخاب کنند که 
باالترین شــانس موفقیــت را دارد. 
جویا شــدن نظر یک شــخص دیگر 
نیز برای به دســت آوردن نقطه نظر 
جدید در آن مورد نیز بســیار کمک 

رسان است.
•

5. انتخاب از میان گزینه های 
جایگزین

وقتی زمان تصمیم گیری می رسد، 
مطمئن شوید مخاطرات موجود بر 
سر راه انتخابی تان را درک کرده اید. 
ممکن است زمانی که تمام اطالعات 
مرتبط و مخاطرات بالقوه را به دست 
آوردید ترکیبی از راه های جایگزین را 

انتخاب کنید.
•

6. اقدام و عمل
ســپس، می بایســت طرحی را برای 
پیاده سازی تصمیم تان آماده کنید. 
این مرحله شــامل شناسایی منابع 
مورد نیاز و جلــب حمایت کارکنان 
و ســهامداران اســت. همراه کردن 
دیگــران با تصمیمتان یک مؤلفه ی 
کلیدی برای اجــرای مؤثر طرح تان 
است، بنابراین برای پاسخ گفتن به 
پرســش ها و نگرانی هایــی که ایجاد 

خواهند شد آماده باشید.
•

7. بازبینی تصمیم
یکی از مراحل تصمیم گیری که غالبا 
نادیده گرفته می شــود عبارت است 
از ارزیابی اثربخشــی تصمیم تان. از 
خودتان بپرســید چه کاری را خوب 
انجام داده اید و چه چیزی را می توان 

در نوبت بعد بهبود داد.
چالش های متداول تصمیم گیری

اگرچــه گام هــای ذیل بــرای کمک 
بــه اتخاذ یک تصمیــم مؤثر عنوان 
شــده اند، ولی مخاطراتی نیز وجود 
دارد کــه بایــد به آن هــا دقت کنید. 
در ادامــه متداول ترین چالش های 

تصمیم گیری بیان شده اند.
۱. اطــالعات بسیار زیاد یا 

بسیار کم
در  جمــع آوری اطالعــات مرتبــط 
بــه  شــدن  وارد  و  نزدیــک  زمــان 
مراحل تصمیم گیری مهم اســت، 

ولی شناســایی میزان واقعی 
اطالعــات پس زمینــه ی به دســت 
آمــده بســیار مهــم اســت. حجــم 
زیــاد اطالعات ممکن اســت باعث 
ســردرگمی یا گمراهی شــما شود، 
و  شــما را از دنبــال کردن بصیرت 

شخصی تان باز دارد.
به عالوه، تکیه کــردن بر یک منبع 
منفــرد از اطالعــات می توانــد بــه 
تعصب و سوءبرداشت منجر شود، 
که ممکن است اثرات مخربی در پی 

داشته باشد.
2. سوء شناخت از مسئله

در بســیاری موارد مسائل تأثیرگذار 
بــر تصمیم تان مشــهود هســتند. 
بااین حــال، زمان هایی وجــود دارد 
کــه تصمیم گیری پیچیده اســت و 
مطمئن نیســتید مســئله ی اصلی 
کجاســت. تحقیقات جامع و کاملی 
صــورت دهیــد و بــا متخصصیــن 
داخلی صحبت کنید که این مشکل 
را در وهلــه ی اول تجربــه کرده اند. 
این کار باعث ذخیره ســازی زمان و 
منابع تان در دراز مدت خواهند شد.
3. اعتماد بیش از حد به برون 

دادها
حتــی اگر از مراحــل تصمیم گیری 
فــوق پیــروی کنید، هنــوز هم این 
احتمــال وجــود دارد که بــرون داد 
تصمیم گیری تان آن چیزی نباشد 
که در سر داشته اید. به همین دلیل 
اســت که شناســایی یــک گزینه ی 
معتبر که امکان پذیر و دست یافتنی 
است بسیار هم است. اعتماد بیش 
از حد به یک برون داد ممکن اســت 
نتایج شدیدی به همراه داشته باشد.
تصمیم گیری، به ویژه برای مدیران 
و افــرادی که در جایگاه رهبری قرار 
دارنــد، یک مهارت حیاتی در محل 
کار به حســاب می آید. دنبال کردن 
یک فرآیند منطقــی مانند آن چه در 
این جا اشــاره شد، و همچنین آگاه 
بــودن از چالش های معمول فرآیند 
تصمیــم گیــری، بــه شــما کمک 
می کند تا یک تصمیــم خردمندانه 
اتخاذ کنید و به نتایج مثبت برسید.
csp :بازده : منبع

در دفاع از 
گیاه خواری 

اخیرا در توییتــر بحثی بین من و برخی 
دوستانم در مورد گیاه خواری و این که آیا 
گیاه خواری یک فضیلت اخالقی است یا نه 

در گرفت.
گیاه خــواری ای که به نیت پرهیز غذایی 
برای سالمت جسمی باشد در این نوشته 
مورد نظرم نیست بل که گیاه خواری ای را 
مورد نظر دارم که برای پرهیز از کشــتن 

حیوانات صورت می گیرد.
دالیلی که دوستان در تایید گوشت خواری 
می آوردند این بود که اگر دام داری صنعتی 
نباشد انسان های بســیاری در جهان از 
گرســنگی خواهند مرد. برخی نیز خلق 
حیوانات را برای انســان می دانستند و 
این که انسان اشــرف مخلوقات است و 
ایرادی ندارد برای لذت و راحتی حیوانات 

را بكشد و بخورد.
در مورد نكته اول با این که معتقدم انسان 
دامداری صنعتی  و  گوشت خواری  از  اگر 
روبرگرداند می تواند با فراورده های گیاهی 
زندگی ســعادتمندانه ای داشته باشد و 
بسیاری از دانشمندان هم به این اذعان 
دارند اما در این نوشــته کامال می پذیرم 
که دام داری صنعتی اگر نباشد انسان ها از 
گرسنگی آسیب می بینند و نقدم را به این 

ادله بیان می کنم.
از این مثال شروع می کنم:

اگر ما سال خوردگانی که از کار افتاده اند 
و همینطور معلــوالن ذهنی و کودکان تا 
چندماه که هنوز قــدرت تفكر در آن ها 
شكل نگرفته است و همینطور کودکان با 
معلولیت ذهنی را از بین ببریم، می توانیم با 
هزینه ای که برای آن ها می کنیم انسان های 
نجات  جهان  در  را  بســیاری  گرسنه ی 

بدهیم. 
چرا چنین نمی کنیم؟

اگر شــما فرق فارق انسان و حیوان را در 
قدرت تفكر او می دانید و به این دلیل او 
باید  که  می شناسید  مخلوقات  اشرف  را 
حیوانات را برای تغذیه شان بكشند چرا 
نشود انسان های ناتوان ذهنی و فكری را 

بكشیم؟
پاســخ این پرسش می رسد به این جا که 
چون ما انسان هستیم و اینجا است که به 
تعبیر پیتر سینگر به دام »گونه پرستی« 
می افتیــم. چون ما گونه برتر هســتیم 

می توانیم گونه های دیگر را بكشیم.
ما انسان ها چون به قبح اخالقی و انسانی 
کشتن معلوالن و سالخوردگان آلزایمری و 
یا سال خوردگان ناتوان پی برده ایم هیچ گاه 
برای ساختن جهانی بهتر و پرلذت تر که 
انسان های کم تری گرسنه باشند به کشتن 
آن ها فكر نمی کنیــم و راه های دیگری 

می یابیم.
اگر نگاهمان را به حیوانات و کشتار آن ها 
تغییر دهیم، دیگر برای لذت و سیرکردن 
گرسنگی گرسنگان به کشتن آن ها فكر 
نمی کنیم و راه های دیگری می یابیم جز 

کشتن حیوانات.
اگر آن فرض نادرست را درست بگیریم که 
بشر دفعتا نمی تواند از دامداری صنعتی 
و گوشت خواری و کشتن حیوانات دست 
بردارد اما همینكه کشــتن حیوانات را 
غیراخالقی بدانیــم از همه قدرت علم و 
تكنولوژی استفاده می کنیم تا جایگزینی 
برای کشتار حیوانات بیابیم. این نگاه یک 
نگاه اصالح طلبانه برای از بین بردن کشتار 
حیوانات اســت اما به صورت شخصی و 
فردی مانعی وجود ندارد که انقالبی عمل 
کنیم و به طور مطلق از کشتن حیوانات و 

خوردن گوشت دست برداریم.
@behzadmehrani
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افقي:
و  س��ركش   – 1-عظم��ت، ج��اه و ج��ال 

نافرمان
2- مي��ل خانم ب��اردار – لوبي��اي هندي – 

عنكبوت
 – – آگاه و باخب��ر  3- هدي��ه ب��ه ع��روس 

وسيله ساده نگارش
 – معروف  تنه  4- انگشت برجس��ته – نيم 

جاي آب خوردن – كلمه تصديق
5- عضوي در تيم فوتبال – آزمون ورودي 

دانشگاه – اسلحه ساز
6- ام��ان – صف��ت س��يب زميني! – م��ادر 

عرب
7- ي��ار قف��ل – موازن��ه داراي��ي و بدهي – 

سرپرست
 – 8- ب��راي تخري��ب مك��ه لش��كر كش��يد 
خزن��ده خوش خ��ط و خال – ش��هر جنوب 

غربي ايران
9- رخن��ه، دريچه – خوراك��ي با بادمجان 

آبزي – جانوري 
10- صداي الس��تيك پنچر – پاك سازي 
گياه��ان هرز از زمين زراع��ت – از غذاهاي 
خوش��مزه ك��ه ب��ا گش��نيز خش��ك و پي��از و 

تخم مرغ تهيه مي شود
11- مح��ل قوه ش��امه – س��اكنان محل – 

نت سوم
كشت 12- آراستن، ترتيب دادن – تازه – ضمير جمع – نوعي 

13- خانم – فضاي گشاده – خود را بيمار وانمود كردن
14- تخته ستبر – كشوري در آفريقا – جهانگرد

15- مثنوي اهلي ش��يرازي در طريقت عارفان و صوفيان كه ش��اعر آن را با زبان بسيار دلنشين 
پرورده والحق كه استادانه از عهده مقصود برآمده است – ماه تمام

عمودي:
1-اثري از »الكساندر پوشكين« - گوركن

2- گيشه – تن پوش، جامه – ستمگر
3- بارك��ش ش��هري – باهوش و زرن��گ – طبق اصل هفت��اد و نهم برقراري حكوم��ت نظامي... 

است 
4- حجم هندسي – تنه درخت – پنبه پاك نكرده – حرف30

5- جوش صورت – براي بيماران قلبي مضر است – نوعي از موسيقي غربي
6- برجس��تگي زيرگون��ه – ش��هري در آذربايج��ان غرب��ي – غ��ده اي در پش��ت جن��اغ س��ينه 

كودكان
7- پيش رو – از شهرهاي استان تهران – اسب باركش

8- دستورها – حرف عصا – خميدگي
 – ن��گار  و  نق��ش  داراي   -9
تواب��ع  از  كوچك��ي  روس��تاي 
بخش مركزي شهرس��تان بندر 

 – هرم��زگان  اس��تان  در  لنگ��ه 
انجير

10- وزي��ر ش��طرنج – ج��ود و 
بخشش – مقابل آري

11- واح��د واليبال – پژوهش 
كوه باالي  – قلعه 

12- اس��ب چاپار – گندم – از 
جنس فلز مادر – شبانگاه

زن   – به��ار  ماه ه��اي  از   -13
نيكوكار فرعون – برادر مادر

14- مخف��ف تات��ار – تمري��ن 
نقاشي مقدماتي – آبيار

صائ��ب  ادب��ي  س��بك   -15
فران��س  آنات��ول  از  اث��ري   –

فرانسوي

خوردني هاي اصلي دوران شيردهي
تغذيه با شير مادر مناس��ب ترين، ايمن ترين و طبيعي ترين روش تغذيه شيرخوار است، 
زي��را عاوه بر تأمي��ن انرژي، مواد مغذي و آب مورد نياز بدن كودك، موجب افزايش ايمني 
او در برابر بيماري ها مي ش��ود.تغذيه مادر در دوران شيردهي براي داشتن شيردهي موفق 
و تأمين مواد مغذي مورد نياز كودك بسيار مهم است. مادر در اين دوران عاوه بر نيازهاي 
تغذيه اي خود، براي توليد ش��ير به مقدار بيشتري مواد مغذي و مايعات نياز دارد كه بايد به 

برنامه غذايي خود بيفزايد.
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افقي:
بردگان 1-حالتي از ماده – فرمانرواي 

2- پارس��نگ ت��رازو – آلي��اژي از مس و 
دخترانه روي – نامي 

3- عددي دو رقمي – ش��يريني پيچي 
– سبيل

4- چ��رك ب��دن – از بت ه��اي مع��روف 
جاهليت – گياه��ي صحرايي – گودال 

كوچك
5- ضمي��ر اول ش��خص مف��رد – محرم 

هتل انتظار  اسرار – سالن 
6- شهري در اس��تان همدان – روش، 

طريقه – استوار ساختن
در  س��بكي   – ع��رض  ك��م  پارچ��ه   -7
و  گل  ص��ورت  ب��ه  تزئين��ي  هنره��اي 

بوته هاي پيچ در پيچ – طبل
8- اط��راف – گرداگ��رد ده��ان – پي��ر 

شدن
9- جناح لش��كر – بررسي پزشك روي 

بدن بيمار – پيشوا
10- بدن – ترسناك – روزگاري جاي 

تاكسي بود
11- همدم، يار – پولي كه نقد و يكجا 

به كسي داده شود – سركه
مي كند سرخ  را  – چهره  – مرواريد  فضانورد  اولين  كوچك  12- از صور فلكي – نام 

13- نااميد – 92 سانتيمتر – اصطاحي در فوتبال
14- وسيله رگ زني – خانه ساحلي – سگ شكاري

15- پرتونگاري مفصل – شهر دادگاه بين المللي
عمودي:

1-كتابي به قلم لودويك فوئرباخ كه اولين بار در سال 1841 منتشر شد. اين كتاب در 
توضيح فلسفه فوئرباخ و نقد او از مذهب است – شبه جزيره اي در مصر

2- واحد طول در روسيه معادل 71 سانتيمتر – بالش و زير سري – لم يزرع
3- سوگ و عزا – اندوه – زندگاني 

4- اندازه گرمي يا سردي – ماه نو – صدايي به نشانه تمسخر – پوشيدگي، پوشش
رويه و  5- مجلس روسيه – نوعي ياقوت – سطح 

6- خادم قوم – پهنه آبي – منسوب به عيسي
7- مي گويند مرد را آبديده مي كند – شهري در انگليس – شهري در استان كرمان

8- از شخصيت هاي شاهنامه – نهنگ آذري – سدي در استان مركزي
9- غالب تر و بيشتر – جايگاه پيستون – معبد آپولون

از   – نه��ادن  گ��ردن   -10
– ويتامين  تواب��ع اصفه��ان 

جواني
11- تيش��ه – فاقد روشنايي 

عمل  طرز  و  – فن 
12- نكاش��تن كوت��اه مدت 
كش��تزار – ميوه خ��وب! – از 

ورزش ها – خط آهني
13- ش��هري در پاكستان – 

آلونك – از الهه هاي هندو
14- زيرك – خرقه دراويش 
اشخاص  براي  كه  – ميوه اي 
كم خون و مبتا به روماتيسم 

نافع است
 – س��ين  هف��ت  گل   -15
اش��تراوس  يوه��ان  از  اث��ري 

موسيقيدان اتريشي

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4431یک جدول با دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 5 بزرگراه منطقه 4
 ایمن سازی شد  
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صفحه 10

20

زیباترین هدیه خداوند در راه است 
صبوري كن

خارهایي در پاشنه

آرایشگري كه »هوو« شد

19

مراقبت هاي شخصي براي درمان التهاب كف پا

در صفحه ماجرا بخوانيد

بر كشور و تهران
قطار مغناطيسيبررسي تأثيرات قطار »َمِگلو« 

 جمعيت را از پايتخت دور مي كند
اگر در انتظار نوزادي هستيد، از امروز در انتظار درد زايمان نباشيد كه بخواهيد 
زايمان بدون درد داش��ته باشيد. مطمئن باش��يد اگر انتظار درد را نداشته باشيد، 
درد هم به سراغ شما نخواهد آمد. در انتظار لحظات زيبايي باشد كه نوزاد آمدنش 
را به شما نويد مي دهد. قانون حيات به نحوي ترتيب داده  شده است كه پس از هر 
انقباض، رحم مادر و نوزاد استراحت كنند، سپس انقباض بعدي شروع مي شود. 
مراح��ل زايمان كه در كتاب هاي مختلف بيان ش��ده، قراردادي اس��ت نه دائمي. 
واقعيت اين اس��ت كه اگر مادران باردار با ش��روع انقباض هاي رحم و منظم شدن 

آن، خود را گرم كنند، زايمان با مراحل مختلف همراه خواهد بود.

درد پاشنه پا ممكن است از فشرده شدن يك عصب يا در حاالت مزمني مانند 
التهاب مفاصل ناش��ي ش��ود، اما علت ش��ايع آن التهاب فيبري كف پا است كه از 
اس��تخوان پاشنه شروع ش��ده و تا انگش��تان ادامه دارد. درد ممكن است ناشي از 

كشيده شدن كف پا باشد كه گاه موجب آسيب در بافت مي شود.

ايران و لبنان

افقي:
و  س��ركش   – 1-عظم��ت، ج��اه و ج��ال 

نافرمان
2- مي��ل خانم ب��اردار – لوبي��اي هندي – 

عنكبوت
 – – آگاه و باخب��ر  3- هدي��ه ب��ه ع��روس 

وسيله ساده نگارش
 – معروف  تنه  4- انگشت برجس��ته – نيم 

جاي آب خوردن – كلمه تصديق
5- عضوي در تيم فوتبال – آزمون ورودي 

دانشگاه – اسلحه ساز
6- ام��ان – صف��ت س��يب زميني! – م��ادر 

عرب
7- ي��ار قف��ل – موازن��ه داراي��ي و بدهي – 

سرپرست
 – 8- ب��راي تخري��ب مك��ه لش��كر كش��يد 
خزن��ده خوش خ��ط و خال – ش��هر جنوب 

غربي ايران
9- رخن��ه، دريچه – خوراك��ي با بادمجان 

آبزي – جانوري 
10- صداي الس��تيك پنچر – پاك سازي 
گياه��ان هرز از زمين زراع��ت – از غذاهاي 
خوش��مزه ك��ه ب��ا گش��نيز خش��ك و پي��از و 

تخم مرغ تهيه مي شود
11- مح��ل قوه ش��امه – س��اكنان محل – 

نت سوم
كشت 12- آراستن، ترتيب دادن – تازه – ضمير جمع – نوعي 

13- خانم – فضاي گشاده – خود را بيمار وانمود كردن
14- تخته ستبر – كشوري در آفريقا – جهانگرد

15- مثنوي اهلي ش��يرازي در طريقت عارفان و صوفيان كه ش��اعر آن را با زبان بسيار دلنشين 
پرورده والحق كه استادانه از عهده مقصود برآمده است – ماه تمام

عمودي:
1-اثري از »الكساندر پوشكين« - گوركن

2- گيشه – تن پوش، جامه – ستمگر
3- بارك��ش ش��هري – باهوش و زرن��گ – طبق اصل هفت��اد و نهم برقراري حكوم��ت نظامي... 

است 
4- حجم هندسي – تنه درخت – پنبه پاك نكرده – حرف30

5- جوش صورت – براي بيماران قلبي مضر است – نوعي از موسيقي غربي
6- برجس��تگي زيرگون��ه – ش��هري در آذربايج��ان غرب��ي – غ��ده اي در پش��ت جن��اغ س��ينه 

كودكان
7- پيش رو – از شهرهاي استان تهران – اسب باركش

8- دستورها – حرف عصا – خميدگي
 – ن��گار  و  نق��ش  داراي   -9
تواب��ع  از  كوچك��ي  روس��تاي 
بخش مركزي شهرس��تان بندر 

 – هرم��زگان  اس��تان  در  لنگ��ه 
انجير

10- وزي��ر ش��طرنج – ج��ود و 
بخشش – مقابل آري

11- واح��د واليبال – پژوهش 
كوه باالي  – قلعه 

12- اس��ب چاپار – گندم – از 
جنس فلز مادر – شبانگاه

زن   – به��ار  ماه ه��اي  از   -13
نيكوكار فرعون – برادر مادر

14- مخف��ف تات��ار – تمري��ن 
نقاشي مقدماتي – آبيار

صائ��ب  ادب��ي  س��بك   -15
فران��س  آنات��ول  از  اث��ري   –

فرانسوي

خوردني هاي اصلي دوران شيردهي
تغذيه با شير مادر مناس��ب ترين، ايمن ترين و طبيعي ترين روش تغذيه شيرخوار است، 
زي��را عاوه بر تأمي��ن انرژي، مواد مغذي و آب مورد نياز بدن كودك، موجب افزايش ايمني 
او در برابر بيماري ها مي ش��ود.تغذيه مادر در دوران شيردهي براي داشتن شيردهي موفق 
و تأمين مواد مغذي مورد نياز كودك بسيار مهم است. مادر در اين دوران عاوه بر نيازهاي 
تغذيه اي خود، براي توليد ش��ير به مقدار بيشتري مواد مغذي و مايعات نياز دارد كه بايد به 

برنامه غذايي خود بيفزايد.
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افقي:
بردگان 1-حالتي از ماده – فرمانرواي 

2- پارس��نگ ت��رازو – آلي��اژي از مس و 
دخترانه روي – نامي 

3- عددي دو رقمي – ش��يريني پيچي 
– سبيل

4- چ��رك ب��دن – از بت ه��اي مع��روف 
جاهليت – گياه��ي صحرايي – گودال 

كوچك
5- ضمي��ر اول ش��خص مف��رد – محرم 

هتل انتظار  اسرار – سالن 
6- شهري در اس��تان همدان – روش، 

طريقه – استوار ساختن
در  س��بكي   – ع��رض  ك��م  پارچ��ه   -7
و  گل  ص��ورت  ب��ه  تزئين��ي  هنره��اي 

بوته هاي پيچ در پيچ – طبل
8- اط��راف – گرداگ��رد ده��ان – پي��ر 

شدن
9- جناح لش��كر – بررسي پزشك روي 

بدن بيمار – پيشوا
10- بدن – ترسناك – روزگاري جاي 

تاكسي بود
11- همدم، يار – پولي كه نقد و يكجا 

به كسي داده شود – سركه
مي كند سرخ  را  – چهره  – مرواريد  فضانورد  اولين  كوچك  12- از صور فلكي – نام 

13- نااميد – 92 سانتيمتر – اصطاحي در فوتبال
14- وسيله رگ زني – خانه ساحلي – سگ شكاري

15- پرتونگاري مفصل – شهر دادگاه بين المللي
عمودي:

1-كتابي به قلم لودويك فوئرباخ كه اولين بار در سال 1841 منتشر شد. اين كتاب در 
توضيح فلسفه فوئرباخ و نقد او از مذهب است – شبه جزيره اي در مصر

2- واحد طول در روسيه معادل 71 سانتيمتر – بالش و زير سري – لم يزرع
3- سوگ و عزا – اندوه – زندگاني 

4- اندازه گرمي يا سردي – ماه نو – صدايي به نشانه تمسخر – پوشيدگي، پوشش
رويه و  5- مجلس روسيه – نوعي ياقوت – سطح 

6- خادم قوم – پهنه آبي – منسوب به عيسي
7- مي گويند مرد را آبديده مي كند – شهري در انگليس – شهري در استان كرمان

8- از شخصيت هاي شاهنامه – نهنگ آذري – سدي در استان مركزي
9- غالب تر و بيشتر – جايگاه پيستون – معبد آپولون

از   – نه��ادن  گ��ردن   -10
– ويتامين  تواب��ع اصفه��ان 

جواني
11- تيش��ه – فاقد روشنايي 

عمل  طرز  و  – فن 
12- نكاش��تن كوت��اه مدت 
كش��تزار – ميوه خ��وب! – از 

ورزش ها – خط آهني
13- ش��هري در پاكستان – 

آلونك – از الهه هاي هندو
14- زيرك – خرقه دراويش 
اشخاص  براي  كه  – ميوه اي 
كم خون و مبتا به روماتيسم 

نافع است
 – س��ين  هف��ت  گل   -15
اش��تراوس  يوه��ان  از  اث��ري 

موسيقيدان اتريشي

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4431یک جدول با دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 5 بزرگراه منطقه 4
 ایمن سازی شد  

10

19

صفحه 10

20

زیباترین هدیه خداوند در راه است 
صبوري كن

خارهایي در پاشنه

آرایشگري كه »هوو« شد

19

مراقبت هاي شخصي براي درمان التهاب كف پا

در صفحه ماجرا بخوانيد

بر كشور و تهران
قطار مغناطيسيبررسي تأثيرات قطار »َمِگلو« 

 جمعيت را از پايتخت دور مي كند
اگر در انتظار نوزادي هستيد، از امروز در انتظار درد زايمان نباشيد كه بخواهيد 
زايمان بدون درد داش��ته باشيد. مطمئن باش��يد اگر انتظار درد را نداشته باشيد، 
درد هم به سراغ شما نخواهد آمد. در انتظار لحظات زيبايي باشد كه نوزاد آمدنش 
را به شما نويد مي دهد. قانون حيات به نحوي ترتيب داده  شده است كه پس از هر 
انقباض، رحم مادر و نوزاد استراحت كنند، سپس انقباض بعدي شروع مي شود. 
مراح��ل زايمان كه در كتاب هاي مختلف بيان ش��ده، قراردادي اس��ت نه دائمي. 
واقعيت اين اس��ت كه اگر مادران باردار با ش��روع انقباض هاي رحم و منظم شدن 

آن، خود را گرم كنند، زايمان با مراحل مختلف همراه خواهد بود.

درد پاشنه پا ممكن است از فشرده شدن يك عصب يا در حاالت مزمني مانند 
التهاب مفاصل ناش��ي ش��ود، اما علت ش��ايع آن التهاب فيبري كف پا است كه از 
اس��تخوان پاشنه شروع ش��ده و تا انگش��تان ادامه دارد. درد ممكن است ناشي از 

كشيده شدن كف پا باشد كه گاه موجب آسيب در بافت مي شود.

ايران و لبنان

  جدول های ____________________ عادی  و   ویژه ____________________  <<حل در صفحه 34  

www.
paivand

.ca
هر یکم و پانزدهم ماه     

   

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.. 

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
1 6 8

7 5

3 1

1 2

9 3 7

8 4 9

5 7 4

2 9 3

6 3 8 2

14
9 1 3 5 4

4 8 7

3 9

8 1 4 2

2 9 1

5 6 8 7

9 2 1

5 4 8

6 8

15
9 8

5 7 1

6 1 9

6 3

3 2 5

2 3 1 9

4 5 1 7

1 2 7 5

5 4 2

16
4 9 2 8

5 8 7

8 4 3

3 7

9 8 6

5 6 4

1 7 2 8 6

1 4 7

2 6

کــم کاری تیروئیــد، کــم خونی، 
ناهنجاری های هورمون ها شامل 
استروژن، تخمدان پلی کیستیک و 
یا حتی لوپوس همگی بیماری هایی 
هستند که می توانند موجب ریزش 

مو شوند.
•

۱. ژنتیک نقش مهمی دارد
زن ها هم از طــرف پدر ژن به ارث 
می برند و هم از طــرف مادر و این 
می تواند آن ها را بیشــتر مســتعد 

ریزش مو کند. 
هر چنــد فاکتورهای زیادی وجود 
دارد که در ریزش مو دخیل اســت 

امــا ژنتیــک، یکــی از قوی تریــن 
فاکتورهاست.

•
2. هورمون ها بخشی از مسئله 

هستند
تغییرات هورمونی نیز یکی از دالیل 

متداول ریزش مو هستند. 
اگر شــما در سنین بعد از یائسگی 
به سر می برید پس ریزش موهایتان 
مسئله ی غیرعادی نیست. زنانی 
که میزان تستوســترون خونشان 
بیشتر اســت نیز بیشــتر مستعد 

الگوی مردانه ی طاسی هستند.
•

3. ریزش مو می تواند دلیل 
یک بیماری باشد

ریزش مو در زن ها برخالف مردها 
عمدتًا به دلیــل یک بیماری روی 
می دهد. اگر بتوانیــد علت را پیدا 
کنید پس ریزش مویتان نیز کاهش 
پیدا کرده و یا حتی متوقف خواهد 

شد. 
کــم کاری تیروئیــد، کــم خونی، 
ناهنجاری های هورمون ها شامل 
استروژن، تخمدان پلی کیستیک و 
یا حتی لوپوس همگی بیماری هایی 
هستند که می توانند موجب ریزش 
مو شوند. اگر یکی از این بیماری ها 

در مورد شــما 
تشــخیص 

شــروع  بــا  شــد،  داده 
روند درمان، ریزش موهایتان نیز 

متوقف خواهد شد.
•

4. شسنت موها مفید است
کــه  می شــود  گفتــه  معمــواًل 
شستشــوی مکــرر موهــا خــوب 
نیســت. اما در واقــع باید موهای 
خــود را به طور مرتب بشــویید تا 
آن ها را ســالم و تمیز نگــه دارید. 
شواهد نشــان می دهد استفاده از 
شــامپوهای بــدون ســدیم لوریل 
سولفات در پیشگیری از ریزش مو 

مفید است.
استفاده از نرم کننده نیز سودمند 
اســت اما نباید آن را به پوست سر 

بزنید.
•

5. استفاده ی زیاد از سشوار 
خوب نیست

خشک کردن موها به طور مرتب، 
مخصوصــًا اگــر به طــور حرفه ای 
انجــام نشــود، می تواند بــه موها 
آســیب زده و آن هــا را شــکننده 
کنــد. اکستنشــن نیــز می توانــد 
موهــا را ضعیــف کنــد و موجــب 
آلوپسی )کاهش موی سر( ناشی از 

کشش شود زیرا مو، کشیده شده 
و ســنگین می شود. موها باید آزاد 

باشند تا خوب رشد کنند.
•

6. استرس می تواند ریزش مو 
را بیشتر کند

مــدت  طوالنــی  اســترس های 
می توانند تغییرات هورمونی ایجاد 
کننــد و در نتیجه موجب سســت 
شــدن موها شــوند. خــودِ  ریزش 
موهــا نیز باعث اســترس شــده و 
می توانــد چرخــه ی معیوبی برای 

فرد ایجاد کند. 
اگر می دانید که ریــزش موهایتان 
به علت اســترس است حتمًا برای 
کنترل و کاهش استرستان راهکار 

مفیدی در پیش بگیرید.
•

7. پروتئین مهم است
موهای شما از کراتین ساخته شده 
که یک پروتئین طبیعی است. رژیم 
غذایــی سرشــار از پروتئین کمک 
می کند تا موهایتان ســالم و قوی 
بمانند. تخم مرغ، ماهی و گوشت 
کم چرب را حتمــًا در رژیم غذایی 
روزانه ی خود بگنجانید تا شــاهد 

بهبود در موهای خود باشید.
•

8. امکان ُپر پشت کردن موها 

وجود دارد
مکمل هایــی وجود دارنــد که ادعا 
می کنند می توانند جلــوی ریزش 
مو را بگیرند اما شواهد کمی وجود 
دارد کــه تائید کند ایــن راهکارها 
واقعًا مؤثرند. مینوکسیدیل موضعی 
احتمــااًل تنها محصولی اســت که 
معلوم شده برای کاهش ریزش مو 
در مواردی خاص، بی خطر و مؤثر 

است.
•

9. می توانید مو بکارید
اگــر تمام وضعیت های را بررســی 
کردید و ریزش موهایتان همچنان 
ادامــه داشــت می توانیــد راهــکار 
کاشت مو را در پیش بگیرید. این 
روش بیــش از ده ســال اســت که 
امتحــان خود را پــس داده و ثابت 
شــده که برای خانم ها نیز تکنیک 

مؤثری است.
•

۱۰. ریشه ی مشکل را پیدا کنید
اولیــن و مهم تریــن کاری که باید 
بــرای ریــزش مــو انجــام دهید، 
مراجعه به پزشک متخصص است. 
پزشک می تواند علت دقیق ریزش 
موهای شــما و شــیوه ی مناسب 
کاهش ریزش موهایتان را تعیین 

کرده و مشکل را برطرف کند.

۱۰ نکته که باید در 
مورد ریزش مو بدانید
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خشکسالی بزرگ می آید...   << ادامه از صفحه: ۱۰

نگاه... 
حکمرانی و عوامل خارجی

محمود سریع القلم
چــرا مــا در ریشــه یابــی 
مشکالت داخلی به دنبال 

عوامل خارجی هستیم؟ 
چرا مســئولیت خود را در 
قبــال مشــکالت داخلــی 

نمی پذیریم؟ 
بــه ایــن فــراز از خاطرات 

دربــار  وزیــر  َعَلــم،  اســدالله 
محمدرضاشــاه در تاریخ هجدهم 

آذرماه ۱3۵۲ توجه فرمایید:
]محمدرضاشــاه[ از شــلوغ بودن 
دانشگاهها بســیار ناراحت بودند. 
فرمودنــد، قطعًا دســتور مســکو 
رسیده که همه دانشگاه ها ناراحت 
شده اند به استثناء دانشگاه پهلوی 
شیراز.... عرض کردم، مسلمًا یک 
تحریک خارجی است ولی این نکته 
را هم نباید از نظر دور داشــت که 
اگر زمینــه آماده نباشــد، خارجی 

کاری نمی تواند بکند.
)منبع: یادداشت های امیراسداله 

َعَلم. جلد سوم، سال ۱3۵۲(

آیا اماراتی ها، گرجستانی ها و مردم 
ترکیــه، پول و ســرمایه خــود را به 
بانک های ایرانی منتقل می کنند؟ 

یا برعکس. 
چرا گرجســتان ویزا برای ایرانی ها 
را لغــو می کنــد و زمینــه بــرای 
سرمایه گذاری میلیاردی آنها را در 

گرجستان فراهم می کند؟ 
و شاید پرسشی اصولی تر: 

چرا شهروندان به این فکر می افتند 
که دارایی های خود را به ارز تبدیل 
کرده و در خارج مستغالت بخرند؟

ایــن ســوال و ده هــا 
بــه  مرتبــط،  ســوال 

ثابــت  اصــول 
بــر  حکمرانــی 

می گردد. 
اگر شخصی روزی 
چهار پاکت سیگار 
مصرف کند و نیم 
کیلو چربی وارد بدن خود کند 
و با هر چــای دوازده حبه قند 

 CCU بخورد، نمی تواند وقتی در
بســتری شــد، روزگار و اطرافیان 
خود را ســرزنش کنــد. حکمرانی 
مانند سالمتی جسم انسان، اصول 
دارد و اگر آن اصول جهان شمول 
رعایــت نشــوند، کارآمــدی دچار 

اختالل می شود.
اولیــن شــرط حکمرانــی، ایجــاد 
امنیــت فکــری، شــغلی، مدنی و 

اقتصادی است. 
بعد از این که سطح قابل توجهی از 
این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، 
حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت 
پیدا می کند. اگر بخواهیم این اصل 
حکمرانی )ایجاد امنیت فردی( را 
به مرحله سیاست گذاری برسانیم، 
باید مجموعه افکار و عملکردها از 

ثبات برخوردار باشند. 
اگر شهروندان یک کشور صبح از 
خواب بیدار شوند و متوجه شوند 
چهل درصد ارزش دارایی های آنها 
از بین رفته است به طور طبیعی در 

پی چاره اندیشی خواهند بود. 
در چنین شــرایطی، هویت، تعلق 
به خــاک و اعتماد بــه آینده رنگ 

می بازد.

ه  شــا ضا ر محمد
صدها هزار نفر را با 
آموزش  سواد کرد، 
دانشگاهی داد و دانشجو به خارج 

فرستاد، بعد گفت: 
حرف نزنید؛ من می فهمم. 

او بهتریــن اقتصاددانان )علینقی 
عالیخانی( و مجریان )عبدالمجید 
مجیــدی( را به کار گمارد و بعد به 
آنها دستور داد تا فرامین او را عمل 
کنند. او با گرفتن حس مشــارکت 
از آنهــا، امنیــت فــردی و اعتبار و 

مسئولیت را از افراد گرفت. 
مجریــان و شــهروندان بی تفاوت 
شدند. محمدرضاشــاه اعالم کرد 
جای مارکسیست ها در زندان است 
و هیچ حقوقی ندارند )سخنرانی در 
کاخ نیاوران، ۱۱ فروردین ۱3۵۴(. 
ســاکت  هــم  مارکسیســت ها 
ننشســتند و با ایجــاد ارتباطات و 
تشکیالت گسترده در میان احزاب 
چپ و رسانه های اروپایی، تبلیغات 
عظیمی علیه حکومت شاه ایجاد 

کردند.
اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا 
که ۵۰8 میلیون نفر جمعیت دارد 

زندگی بسیار معمولی دارند: 
یک آپارتمان بســیار کوچک، یک 
دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و 

یک شغل معمولی. اما بسیار راضی 
و خوشحال هستند، چون امنیت 
روانی دارنــد و در جوامعی با ثبات 

زندگی می کنند. 
نــرخ تورم حدود ۲ درصد اســت و 
به همان میزان درآمد آنها در سال 
افزایــش پیــدا می کنــد و بنابراین 

احساس ثبات می کنند.
وقتی عوارض خروج از کشــور یک 
دفعــه 3۰۰ درصد )بار اول( و ۴۲۰ 
درصــد )بــرای بــار دوم( افزایــش 
می یابد، خودبخــود تنظیم روانی 

مسافرین را به هم می ریزد. 
اگر در سال، عوارض خروج از کشور 
۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش 
یابــد با روان و انتظارات انســان ها 
تطابــق می کنــد، ولــی افزایــش 
ناگهانــی ۴۲۰ درصــدی، حاکی از 
فقدان آشنایی با روانشناسی انسان 
در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات 

معقول است. 
محمدرضاشــاه آموزش عمومی را 
گسترش داد، مردم را شهرنشین 
کــرد و درآمد آنهــا را افزایش داد و 

بعد حکم کرد: 
حرف نزنید و انتقاد ممنوع. 

هــر شــهروندی کــه نقــد می کرد 
عامل خارجی قلمداد می شد. این 
مسدود کردن حق طبیعی و امنیت 

فردی انسانها است.
حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی 

و معماری یک تخصص است: 
متونی در حد چند هزار کتاب دارد. 

محتاج تجربه و یادگیری است. 
به چارچوبی فکــری به نام قرارداد 
اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و 
از همه مهم تر تابع یک سیستم با 

ثبات است. 
آیــا آمریــکا می تواند در امــور نروژ 

دخالت کند؟ 
آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان 
و چین می توانند نروژ هراسی به راه 

اندازند؟ 
نمی توانند چون نروژ ثبات دارد. 

با پنــج میلیــون و دویســت هزار 
نفر جمعیــت، 37۱ میلیــارد دالر 
تولیــد ناخالــص داخلــی دارد. با 
۱.۲ درصــد نرخ تــورم، مردم این 
کشــور 7.3 درصد از درآمد خود را 
پس انداز می کنند، این در شرایطی 
است که دســتمزدها در سال ۴.6 
درصد افزایش پیدا می کنند. درآمد 
حاصل از نفــت فقط به »صندوق 
نفــت« رفتــه و در صدها شــرکت 
ســرمایه گــذاری می شــود و تنها 
۴درصد از سود سرمایه گذاری در 
بودجه جاری به کار گرفته می شود. 
صنــدوق نفــت نــروژ حــدود یک 

تریلیون دالر است. 
اصل و سود آن برای نسل های آتی 
است. درآمد ســرانه در این کشور 

6۲۵۱۰ دالر است. 
با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع 
امکانات و آینده نگری، کدام کشور 
خارجی می تواند در نروژ نارضایتی 

ایجاد کند؟
حکمرانی یک تخصص است. 

بــا تغییــر وزرای اقتصــادی اتفاق 
خاصی نمی افتد؛ باید اندیشه های 
حکمرانی را اصالح کرد. طبع بشر 
به گونه ای ساخته شده که دوست 

دارد دیده شود: 
دیده شــدن یــک نیاز اســت و هر 
فــردی کــه در خــود اســتعدادی 
می بیند، حس و عالقه مندی او به 

دیده شدن بیشتر است. 
وقتــی انســان ها دیــده نشــوند، 
ریشــه ی  نمی کننــد.  همــکاری 
عموم نارضایتی ها در نادیده شدن 
و بنابرایــن در ناکارآمــدی اســت. 
کارآمــدی در حکمرانــی نیازمنــد 
اجــرای سیاســت هایی اســت که 
بــه ثبــات و امنیت روانی انســانها 

بیانجامد.
•

حکمرانی 
یک 

ختصص 
است. 

شــاید پیش بینی مالتوس در قرن 
۱8 میــالدی و تئــوری او مبنــی 
بــر عدم تــوازن تولید غذا و رشــد 
مــورد کشــورهای  در  جمعیــت 
اروپایی نادرست بود، اما در اغلب 
کشــورهای خاورمیانه در شرف به 

واقعیت نشستن است.
مصر نیز به عنوان یکی از مهمترین 
کشورهای منطقه و خاستگاه یکی 
از مهمتریــن تمدنهای بشــری تا 
سال ۲۰۵۰ با فاجعه آبی هولناکی 
مواجه خواهد بود. جمعیت مصر 
هر ســال یک میلیون و 8۰۰ هزار 
نفر افزایش می یابد ولی ســهم آبی 
آن ۵۵ میلیــارد متــر مکعب ثابت 
است. در سال ۲۰۵۰ سرانه آبی آن 
به کمتر از 36۰ متر مکعب خواهد 
رســید، در حالیکه خــط فقر آبی 
جهان ۱۰۰۰ متر مکعب در ســال 

است! عمق فاجعه پیداست.

جامنایی فاجعه بار صنایع 
وابسته به آب ایران

بسیاری از صنایع وابسته به آب از 
جمله فوالدسازی و صنایع کاشی 
و سرامیک در قلب مناطق خشک 
و کویــری ایــران قــرار گرفته اند که 
حجم باالیی از آب شــیرین کشور 
را می بلعنــد. چیــن، ژاپن، هند و 
ایــاالت متحده آمریــکا مهمترین 

تولید کننــده و صاردرکننده فوالد 
دنیا می باشند و بدون استثنا همه 
صنایع فــوالدی این چهار کشــور 
در ســواحل دریا جانمایی شده اند 
تا نیاز به آب شــیرین را به حداقل 
برســانند. حتی ۹۰ درصد صنایع 
فــوالدی هند در ســواحل غربی و 

شرقی این کشور قرارگرفته اند!
همچنیــن جای شــگفتی اســت 
که قطــب تولید صنایع کاشــی و 
سرامیک ایران در قلب کویر ایران 
و اســتان یزد واقع شــده اســت و 
هم اکنــون ۴۲ کارخانه عظیم در 
قلب کویــر ایران حجــم انبوهی از 
آب شیرین کشور را می بلعند. این 
حجم از ســو مدیریت و نگاه قومی 
و قبیله ای که هستی ایران را فدای 
مصلحت های منطقــه ای مدیران 

کرده است، جای شگفتی دارد. 
این در حالی اســت که استان های 
ســاحلی ایران از جمله سیســتان 
و بلوچســتان، هرمزگان و بوشهر 
که بهترین موقعیت برای تولید و 
صادرات صنایع وابســته بــه آب از 
جمله فوالد و کاشــی و ســرامیک 
را داشــته اند، جــزو محرومتریــن 
نقاط ایران از نظر توســعه صنعتی 

هستند!

برنامه ریزی و مدیریت 

استراتژیک سایر کشورها
عربستان سعودی که همواره مورد 
تمســخر مدیران کشــور ماست، 
رقم خیره کننده ۵۰۰ میلیارد دالر 
بــرای إیجاد تکنولوژی های ســبز 
نویــن و پنل های خورشــیدی در 
فضایی به وسعت ۲6 هزار کیلومتر 
مربع ســرمایه گذاری کرده اســت 
تا جایگزین ســوخت های فسیلی 
کند. عربستان سعودی هم اکنون 
بزرگترین و مدرن ترین تاسیسات 
آب شــیرین کنــی منطقــه را دارد 
و اخیــرا قــراردادی بــه ارزش 7.۲ 
 BNP Paribas میلیــارد دالر بــا
امضا کرده اســت تا ۹ مرکز بزرگ 
دیگــر را در کرانه دریای ســرخ راه 

اندازی کند.
امارات متحده عربی با تخصیص 
۱63 میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
عظیمی انجام داده اســت تا سال 
۲۰۵۰ میالدی بیش از ۵۰ درصد 
نیاز انرژی اش را از منابع تجدیدپذیر 
تامیــن کند. ســرمایه گــذاری در 
منابع انرژی تجدیدپذیر یعنی هم 
کاســتن از هزینه های انرژی های 
گران قیمت فســیلی و کاســتن از 
آلودگــی و اثرات هولناک تغییرات 
اقلیمی از جمله خشکســالی است 
که هستی کشــورهای خاورمیانه 

را نشــانه گرفته اســت. همچنین 
امــارات تســهیالت ویــژه ای برای 
استفاده از خودروهای الکتریکی و 
رسیدن به چشم انداز شهر بدون-

اعمــال   )carbon-free( کربــن 
کرده است.

در کــره جنوبــی تدویــن و اجرای 
توسعه بدون کربن و سبز در سال 
۲۰۰8 هماهنــک بــا دغدغه های 
زیست محیطی و با هدف کاهش 
وابستگی به سوخت های فسیلی و 
مقابله با چالــش تغییرات اقلیمی 
تصویب و در دست اجرا قرار گرفت. 
براســاس این طرح تا سال ۲۰۲۵ 
کره جنوبی جزو ۵ کشور اول دنیا 
درصنایــع و تکنولوژی های ســبز 
قرار می گیرد و همزمان قراراســت 
شغل های مرتبط با تکنولوژی های 

سبز ایجاد شود.
سنگاپور نیز طرح مبارزه با تغییرات 
اقلیمی را از ســال ۲۰۰۵ آغاز کرده 
اســت. تقریبــا همــه ۱6۵۰ برج و 
ســاختمان های بزرگی که از سال 
۲۰۰۵ تــا کنون ســاخته شــده اند 
براســاس انرژی های سبز ساخته 
شده اند . براساس سند چشم انداز 
۲۰3۰ میالدی سنگاپور 3۵ درصد 
منبع انرژی های شهری و حمل و 
نقل باید انرژی های نو و تجدیدپذیر 
باشد و 8۰ درصد ساختمان ها باید 

گواهینامه سبز دریافت کنند.

هلند، الگوی توسعه کشاورزی
کشور هلند و مدیریت خیره کننده 
آن را می تــوان از عجایــب دنیــای 
مدرن نامید. کشور کوچک هلند 
۴۱ هــزار کیلومتــر مربــع که یک 
چهلم وســعت ایران است با بهره 
گیری از تکنولوژی فوق پیشــرفته 
کشــاورزی و صنعتــی اش دومین 
صادرکننــده مــواد غذایــی دنیــا 
بعد از آمریکاســت. راندمان تولید 
محصوالت کشاورزی هلند فاصله 
خیــره کننــده ای بــا کشــورهای 
پیشرفته حتی آلمان و آمریکا دارد!

هلندی ها در سال ۲۰۰۰ میالدی 
با شــعار »تولید محصول دوبرابر 
با اســتفاده از نصف منابع انرژی و 
آب« جنبشــی را آغــاز کردند که با 
بهــره گیری از شــرکت های دانش 
بنیان و start-up های کشاورزی 
صنایــع غذایی پیشــرفته خــود را 
بســیار پیشــرفت تر کردند. هلند 
ســاالنه 7۹ میلیارد دالر - تقریبا 
۲ برابــر صــادرات نفتــی ایــران - 
محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 
صادر می کند و علی رغم وســعت 
بســیار کوچکش از آلمان و فرانسه 

و چین و ژاپن بسیار جلوتر است.
کافی اســت راندمــان تولید گوجه 
فرنکی در هلند را با چین مقایســه 
کنیــم. هلنــد در هر مایــل مربع 

۱۴۴۰۰۰ تــن گوجه فرنکی تولید 
می کنــد درحالیکه ایــن رقم برای 
چیــن 386۰ تن در هر مایل مربع 
اســت که 38 برابر بیشــتر اســت. 
دانشــگاه WUR هلنــد کــه مغز 
متفکر پشت نوآوری های کشاورزی 
است به ده ها کشــور مشاوره ویژه 
ارایه می کند که البته کشور ما جزو 

آنها نیست!
بنابرایــن بــرای نجــات ایــران از 
خشکســالی حتــی نیاز بــه توقف 
کشــاورزی نیســت و فقــط کافی 
است از الگوی توسعه کشورهایی 

مثل هلند پیروی کرد.
ایران امروز که در اختالفات سیاسی 
و جناحی غرق شــده است از خطر 
واقعــی که کیــان و هســتی اش را 
بیش از هر چالــش داخلی و حتی 
خطر حمله نظامی خارجی بیشتر 
تهدید می کند، عمیقا غفلت کرده 
 Big« است. ایران امروز باید شعار
drought is coming« یعنــی 
»خشکســالی بزرگ می آید« را بر 
همه شعارهایش الویت دهد و همه 
امکانات کشور را با نگاهی آینده نگر 
معطوف دشمن بزرگ خشکسالی 
کند که از مرزهایش گذشته است و 
شهرهایش را یکی پس از دیگری با 

بی رحمی در می نوردد.
•
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نگاه... 
رقـص گلوهل اهی خشم...

محمدجواد کاشی
برای نسل جوان، حساسیت بیش 
از حــد نظام در مقابل بی حجابی 
یا رقــص دختران غیــر قابل فهم 
اســت. واقعا در کــوران این همه 
مشــکالت، بازداشــت یک دختر 
هفــده ســاله و بازجویــی از او و 
انتشارش در تلویزیون چه معنایی 

دارد؟ 
در این میــان واکنش منتقدان و 
رســانه های خارجی حائز اهمیت 
اســت. آن ها این رفتار را نشانه ی 
اســتبداد، جهل و تحقیر زنان به 

شمار می آورند.
فضاهای مجازی پر شــده است از 
تصاویــر و فیلم هایی کــه دختران 
در حمایت از آن دختر هفده ساله 
می رقصنــد. دختــران می رقصند 
و  می رقصنــد،  و  می رقصنــد  و 
گویــی می جنگنــد و می جنگند و 
می جنگند. می رقصنــد اما گویی 
صدای خشم آلود گلوله ای شنیده 
می شود. دختری که در مقابل یک 
مســجد می رقصد همزمان تیری 

شلیک می کند.
باید به صــدای یکدیگر گوش داد. 
آن که بازداشت و بازجویی می کند 
نماینده ی بخش مهمی از طبقات 
متدین و سنتی جامعه ایران است. 
نماینــده ی  می رقصــد  کــه  آن  و 
بخش دیگری از جامعه. هیچ کدام 
از جامعــه ی ملــی حــذف شــدنی 
نیســتند. آن که ســرکوب می کند 
باید بداند چه چیز این همه خشم 
او را از رقص یک دختر هفده سال 
لبریز می کند. او نیز که در حمایت 
از آن دختر هفده ســاله در مقابل 
یک مسجد می رقصد باید بداند چه 

چیز او را این چنین بر می انگیزد.
ما همه در یک قلمروی سرزمینی 
زندگــی می کنیم، امــا دو تصور از 
جمع خــود داریم. هرکــس درک 
از خود و زندگی شــخصی اش را بر 
درکی از کل و جماعت کلی استوار 
کــرده اســت. معجــزه ی گفتگــو 
گشــودن امــکان تامل بــر جهان 
دیگری ســت، قبل از آن که دست 

به قضاوت و خشونت بزنیم. 
بازجوها نماینده ی بخش مهمی از 
متدین های ســنتی هستند. آن ها 
امکان رســتگاری شخصی خود را 
در وجود جماعتی می یابند که تابع 
ضوابط شــریعت است. همه چیز، 
همــه ی رفتارهــا و گفتارها، حتی 
نیــات و مقاصــد، تســلیم احکام 
متشــرعانه اســت. حــال از ســر 
رضایت یا زور. آن ها فعال از نعمت 
وجود دســتگاه نظارت و سرکوب 
نظام بهره مندند. اگر نظام نباشد 
به هزار شیوه ی دیگر واکنش نشان 
خواهند داد. در جهان کنترل شده 
و ضابطه مند متشرعان، تن زنان 
بیــش از هر چیز باید تحت نظات 
و کنترل باشــد. هیچ چیز بیش از 
تن زنان این جهان استوار را از هم 
نمی پاشاند. تن بی مهار زنان بیش 
از هر چیزی قادر است استوانه های 
جهان مطلوب متشــرعان را زیر و 

رو کند.
اگر به اســناد تاریخی رجوع کنید 
متدین هــا و روحانیون مســئله و 
مشــکل خاصــی بــا رژیــم پهلوی 
نداشــتند. مســئله ی مهمــی که 
حساســیت آن ها را بر می انگیخت 
آزادی زنان و تن بی مهار آنان بود. 
هنوز هم که هنوز است بیشترین 
عامل همبستگی طبقات سنتی و 
متدین با هم و با نظام، حراســت 
جامعه از تن بی مهار زنانه اســت. 
متدین های ســنتی تداوم هســتی 
جمعی و فــردی خود را مشــروط 
به تادیــب تن زنــان می داند. خدا 
بــه منزلــه ی مقدس تریــن نــام با 
عریانی تن زنان گویی از جهان شان 
رخت بر می بندد. شیطان بر همه 
جا مســلط می شود، شــرارت زیر 
پوست هاشــان رســوخ می کنــد و 
زندگی شــان را تبــاه. بازجوهــا به 
نمایندگــی از این طبقات بازجویی 

می کنند.
طبقــات مــدرن امــا درکــی دیگر 
از جماعــت کلی دارنــد. اگر درک 
طبقــات ســنتی کلیــت مــردم را 
شــامل می شود، آن ها به جماعتی 
محدودتر وابسته اند. به نظر آن ها 
مــن و طیفی که مثــل من زندگی 
می کنند مرجعیــت دارند. آن ها با 
دیگران در قلمرو ســرزمینی کاری 
ندارند. نمی خواهند زحمتی برای 
دیگــران فراهــم کننــد. متقابــال 
نمی خواهند دیگــران هم برای آن 
ها زحمتی ایجاد کنند. آ ن ها اصوال 
به قلمرو سرزمینی فکر نمی کنند، 
گاهــی بــه جماعتــی در درون این 
قلمرو نظر دارند. و گاهی هم قلمرو 
نگاه و احساس شان به دوردست ها 
ایــن قلمــرو  از  بیــرون  مــی رود، 
سرزمینی. آن ها نمی توانند بفهمند 
چرا طبقات متدین سنتی این همه 
با نفرت و خشم به رفتار فردی آن 

ها نظر دارند.
دو تصور از جماعت در سطح ملی 
وجــود دارد. برای کســانی قلمرو 
ملی یک قلمرو تک ســاحتی ست. 
بــا ســازمان دهی طراحی شــده و 
نظم یافته. بیشــترین هــدف این 
ســازمان دهی، تــن زنانــه اســت. 
حساسیت این ذهنیت در مراتبی 
بسیار پایین تر ممکن است متوجه 
فســاد، ظلم، تبعیض و تحقیر در 
سطح اجتماعی شود. اما در تصور 
دیگــر اصــوال جماعتی در ســطح 
عــام و کلــی وجود نــدارد. هرکس 

هر طور بخواهد می تواند 
زندگــی کنــد. هیچ کس 
متولی هیچ کس نیست. 
زندگی خرســندی  گوهر 
و لــذت فردی ســت. در 
تقابــل با جهــان طبقات 
ســنتی، تن زنان بیش از 
هرچیز نشــانه ی رهایی، 
عــاری  زندگــی  و  آزادی 
بیرونی ســت.  قیــود  از 
بــر بی مهــاری تــن زنان 
انبوهی از آرمان های فرو 

خفته تلنبار می شود: 
آزادی،  شــادی، 
دموکراسی  رهایی، 

و رفاه.
میان ایــن گروه ها و 
متدیــن  گروه هــای 
یــک وجــه  ســنتی، 
مشترک هست: این ها 
نیز غیــر از آزادی زنان 
دل مشــغول  چنــدان 
فساد و ظلم و تبعیض 
عمومــی  ســطح  در 

نیستند.
باید میزگردی ســاخت 
و گفتگویــی در انداخت. 
طبقات متدین و ســنتی 
اصالــت  دربــاره ی  بایــد 
خــود  مطلــوب  جهــان 
بازاندیشــی کنند. اگر تن 
زنان اعصاب شــان را بیش 
از فساد و تبعیض و تحقیر 
و طــرد اجتماعی می لرزاند 
با چه منطقــی جهان خود 
می پندارنــد؟  اخالقــی  را 
مومنی که با دیدن گیسوان 
یــک زن فریــاد می زنــد امــا 
در مقابــل آشــکارترین صور 
فساد و چپاول منابع عمومی 
سکوت می کند باید از چیستی 
ایمــان خود بپرســد. چرخش 
حساســیت ها از تــن زنانــه به 
مفاســد زندگی اجتماعی معنا 
و جهت تــازه ای به دین خواهد 
بخشید. دیگر با روزگاری مواجه 
نخواهیم بــود کــه بگویند تنها 
اختــالف یک نظــام دینی چهل 
ساله با نظام پهلوی زنانی ست که 

به اجبار حجاب بر سر نهاده اند.
اما گروه هــای مدرن نیــز باید در 
اصالت جهان مطلوب خود تردید 
کنند. شادی حق آنان است اما اگر 
قرار اســت شادی و رقص ابزار یک 
نزاع سیاسی باشد این میدان نزاع 
نتیجه ی نزاع را هم تعیین خواهد 
کــرد. در حال حاضر میدان نزاعی 
که کانون اش تن زنانه است در دو 
سوی ماجرا مولد کینه های تلنبار 
شونده است. از یک سو حساسیت 
نســبت به تن زنانــه را در طبقات 
سنتی بیشتر و بیشتر خواهد کرد 
و از ســوی دیگــر آزادی زنــان در 
پوشش و شادی را به غلط شاهراه 
همه ی مشــکالت جامعــه نمودار 

خواهد کرد.
بیاییــم از یــک تکنیک تــازه بهره 
بگیریم کــه هــر دو از آن غافل اند 
و آن هم حجم فســاد و تبعیض و 
تحقیر در عرصه ی عمومی ســت، 
که زنان نیز در این ماجرا قربانیان 
بزرگ اند. تحمیل پوشش بر زنان 
نیــز یکــی از مصادیــق آن اســت. 
مســئله، پیــدا کــردن راه ورود به 

خبرگزاری داخل ایران: 
مائده، رقص و اعترافات بغض آلود تلویزیونی 

عصــر ایــران: "مائــده" نوجوان 
۱7 ســاله ای اســت کــه در خانه 
اش می رقصیــد و ویدئوی رقص 
هایش را در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر می کرد. رقص های این 
دختــر نوجوان اما چنــدان ادامه 
دار نشد؛ پلیس او را شناسایی و 
دستگیر کرد، صفحاش را بست و 
صدا و سیما هم بیکار ننشست و 
با دوربین سراغش رفت و فیلمی 
از اعترافاتش)!( گرفت و منتشر 
کــرد. دختــرک - کــه البتــه در 
تصویر تلویزیون صورتش معلوم 
نبود - با بغض و ترس می گفت 
کــه از جایی خــط نگرفته و فقط 

می خواسته جلب توجه کند.
مائده البته تنها فعال اینستاگرام 
نیست که پلیس ســراغش رفته 
است. دستکم ســه نام دیگر نیز 
در روزهای اخیر به عنوان "شاخ 
های اینســتا" مطرح شده که با 
رقــص، دنبــال کننــده )فالوور( 
جذب می کردند و به همین اتهام 

بازداشت شده اند.
این که پلیس یک دختر نوجوان 
-که نــه دزدی کرده، نه مرتکب 
قتل شــده، نه کالهبــرداری می 
کــرده، نــه مرتکب پولشــویی یا 
اقدامات تروریســتی شده و تنها 
جرمش رقصیدن بوده - را بگیرد 
و صدا و سیمای کشور نیز تصویر 
و صــدای گریــان او را روی آنتن 
رسانه ملی بفرستد تا درس عبرتی 
باشد برای مردم که نرقصند و اگر 
هم رقصیدند فیلمش را منتشــر 
نکنند، حتمًا سابقه خوبی برای 

تاریخ معاصر ایران نخواهد بود.
بله! رقص زن و انتشار فیلم رقص 
در جمهــوری اســالمی ممنــوع 
اســت و مائده و دیگران نیز باید 
به عنوان شهروندان این کشور، 
به قوانیــن و مقــررات آن پایبند 
مــی بودند، حتی اگر آنها را قبول 

نداشتند. 
اما آیا تمام کســانی که قوانین و 
مقــررات این کشــور را نقض می 
کنند، به این ســرعت و قاطعیت 

دستگیر می شوند و جلوی دوربین 
های تلویزیون، اشــک شــان را در 

می آورند؟
چگونه است که در ماجرای صندوق 
هــای مالی و اعتبــاری غیرمجاز، 
هزاران میلیارد تومان از پول مردم 
توســط چند نفر رســمًا و علنًا باال 
کشــیده می شــود، خانواده های 
زیادی به خاک سیاه می نشینند، 
کار بــه اعتراضــات خیابانی و بزن 
و بگیر و بنند می کشــد ولی حتی 
یــک نفر از مدیران این صندوق ها 
را کت بسته به تلویزیون نمی آورند 
و مانند آن دختر نوجوان، اشکش 
را در نمی آورند که با این همه پول 

چه کرده ای؟!
چگونه هیچ کــس هنوز نمی داند 
کســانی کــه دکل هــای نفتــی را 
دزدیدند، چه کســانی هســتند و 

پشت شان به که گرم است؟ 
مــردم چگونــه شــب در تلویزیون 
اشــک های مائده که در گرماگرم 
نوجوانی و بــی تجربگی، رقصیده 
و در صفحــه اش منتشــر کــرده را 
ببینند و صبح در روزنامه بخوانند 
که هزاران خودروی لوکس توسط 
برخی دولتی ها به طور غیرقانونی 
ثبت ســفارش و وارد کشــور شده 
است و این دو خبر را با هم مقایسه 
نکننــد و نگوینــد چگونــه دختــر 
نوجوان را سکه یک پول می کنید 
ولــی حتــی از معرفی اســامی این 
دزدهای چندهزار میلیارد تومانی 

خودداری می کنید؟!
چگونــه عوامل قاچــاق ۱۵ الی ۲۰ 
میلیــارد دالری در ســال، زمیــن 
از  خوارانــی کــه هــزاران هکتــار 
اراضــی ملی را تصاحــب کرده اند، 
از ما بهترانی که مجوزهای خاص 
صادرات نفت گرفتند و معلوم نشد 
که پولــش را چه کردنــد، دالالنی 
که بــا ارز دولتی اختصــاص یافته 
بــرای دارو خودورهای لوکس وارد 
کردند، کسانی که با دستکاری در 
تعرفه قیر، موبایــل و خودرو، یک 

شــبه هــزاران میلیارد 
تومان به جیــب زدند، آنان که با 
تأسیس شــرکت های چند روزه، 
قراردادهای میلیــاردی با بخش 
های دولتی بســتند و ... معرفی 
و رســوا نشدند ولی چند دختر و 
پســر نوجوان و جوان که در برابر 
آن تبهــکاران، بچــه هایی بیش 
نیســتند و کاری نکرده اند سوژه 
برنامه تلویزیونی می شود که آی 
مردم! بشتابید که چه مجرمانی را 

گرفته ایم!
ایــن همــه مــردم گفتنــد کــه 
غارتگــران بیت المــال را بگیرید 
و معرفی شــان کنید، نتیجه اش 
این شد که چند دختر و پسر را به 
جرم رقص بگیرند و در تلویزیون 

به ملت نشان دهند؟ 
آیا شــنیدن و درک صدای مردم، 
این قدر ســخت اســت یا تجاهل 

می کنند؟!
اگر اســالم به خطر می افتد، اگر 
اخالق جامعه فاســد می شــود، 
اگــر نظــام تهدید می شــود، اگر 
منافع ملی آســیب می بیند، اگر 
فقر در جامعه گسترش می یابد، 
اگــر مردم امید و اعتمادشــان را 
از دســت می دهند، اگر دشمان 
خارجی ایران دنــدان طمع برای 
ایــن آب و خــاک تیز مــی کنند، 
ریشــه این ها، رقص فالن دختر 
نوجوان در صفحه اینستاگرامش 
نیست علت اصلی اش این است 
که ما، امور مهم را واگذاشته ایم 
و به جای پرداختن به موضوعات 
اصلی کشــور و حل بحران هایی 
کــه موجودیــت مــان را تهدیــد 
مــی کننــد، دل خــوش کــرده 
ایــم کــه چنــد نوجــوان و جوان 
اینستاگرامی را دستگیر و در برابر 
مردم، خردشان کردیم، بی توجه 
به آن که همین رفتار نیز مجددًا 
حس تبعیض و بی عدالتی را در 

جامعه گسترش می دهد.
جعفر محمدی

... چه خبر از دزدان بیت املال؟!

یــک گفتگــوی ثمربخش اســت. 
طبقــات ســنتی و مــدرن در پرتو 
توجه به حجم فسادها و تحقیرها و 
تبعیض ها بهتر می توانند یکدیگر را 
خطاب کنند و به وفاق برسند. در 
نقطه ی فرجامین این گفتگو قطعا 

با وضع تازه ای مواجه خواهیم شد. 
نه طبقات ســنتی این همه جهان 
مطلوب خود را بر تادیب تن زنان 
اســتوار می کنند و نه زنان با رقص 
خود روبروی یک مکان مقدس به 

شکست رقیب می اندیشند.

زنان نباید ســر آغاز شعله کشیدن 
کینه هــای تلنبــار باشــند. جهان 
زنانه، امید جامعه ای ست که جهان 
خشــونت بار مذکــر آن را به فســاد 

کشیده است.        •

منبع: کانال تلگرام نویسنده
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خاکسپاری و یادبود
با نهایت تاسف 

به آگاهی سروران و دوستان می رسانیم که 
مراسم خاکسپاری و یادبود پدری بزرگوار و همسری ارجمند 

رازقی  ـُ شادروان آقای حسین ب

در روز یکشنبه 22 جوالی 2018 
از ساعت یک  تا 3 نیم روز
در نشانی زیر برگزار خواهد شد:

Le Cimetière de Laval
5505 Rang du Bas-Saint-François, 

Laval, QC H7E 4P2
Info: (450) 661-7017

 حضور شما سروران گرامی تسال بخش
 خاطر حزین بازماندگان اوست.

خانواده های برازقی، شکوهی، امیرخانی، 
صفاریان، طاهری، عطاران، فارغی، 

کشورپرست، معتمدی، دوستان و همکاران 

بــه  رو  کرمانشــاه  کارخانه هــای 
تعطیلــی اســت و مســووالن باید 
صدای جامعه کارگری را بشــنوند 
قبل از اینکه دیر شــود. شرکتی که 
دو ماه پیش توسط وزیر بهداشت 
افتتــاح شــد امــروز بــه تعطیلــی 
کشیده شده، امروز باختربیوشیمی 
تعطیل شــده و فردا شــرکت های 
بزرگ تر اســتان تعطیل می شوند. 
بی شــک این روند تعطیلی صنایع 
راکد کرمانشــاه اگر ادامه پیدا کند 
رفته رفته همین اندک سهم استان 
از صنایع کشور را هم از ما خواهد 

گرفت.

قدیمی ترین برند تولید کننده 
لوازم خانگی به خواب رفت

یکی از این کارخانه ها که پرونده اش 
در دولــت تدبیــر و امیــد بســته 
شــد، کارخانــه قدیمــی ارج بود؛ 
کارخانــه ای که فعالیت خــود را از 
ســال ۱۳۱۶ آغاز کرده و با هشتاد 
سال ســابقه قدیمی ترین کارخانه 
تولیــد لوازم خانگــی در کشــور به 
شمار می رود. این کارخانه  به دلیل 
مشکالت شدید اقتصادی و بدهی 
زیاد، در خردادماه ســال گذشــته 
توسط دستگاه قضایی پلمب شد و 
با به فروش گذاشتن دستگاه های 
خود رسما فعالیت خود را تعطیل 

کرد.

آزمایش به تاریخ پیوست!

اما ارج تنها یکــی از کارخانه هایی 
اســت که در دولت حسن روحانی 
رســما از چرخه تولید کشور خارج 
شده اســت. برند معروف آزمایش 
دیگــر تولید کننــده لوازم خانگــی 
در کشــور هــم در دولــت تدبیر و 
امید تعطیل شد. در دی ماه سال 
گذشــته رســما خبر تعطیلی این 

کارخانه تایید شد .

کارخانه  مورد نظر روحانی 
در مناظره های انتخاباتی هم 

تعطیل شد
تعطیلــی  خبــر  انتشــار  امــا 
پارس الکتریک هم مردم و فعاالن 
اقتصادی را بدجوری غافلگیر کرد. 
این شرکت که متعلق به شستا بود 
و از شرکت های زیرمجموعه دولت 
هم به حساب می آید در سال های 
اخیر حدود ۳۰۰ تن از کارگران خود 
را اخراج و تقریبا کلیه فعالیت های 
خود را متوقف کرده است. جالب 
اینجاست که حسن روحانی سال 
۹۲ و در مناظــرات انتخاباتــی بــه 
مشکالت شرکت پارس الکتریک به 
عنوان یک بنگاه تولیدی اشاره و از 
بی توجهی دولت قبل به آن گالیه 

کرده بود.

رکود مسکن کمر تولید کنندگان 
کاشی را شکست

امــا تعطیلــی واحدهــای تولیدی 
در دولــت یازدهم به این ســه برند 

قدیمی ختم نمی شود و حوزه های 
مختلــف تولیــد طــی ســال های 
گذشــته ضربــات ســنگینی را از 
رکــود عمیق اقتصادی در کشــور 
خورده اند. شرکت کاشی کویر یزد 
یکی دیگر از این شرکت هاست که 
در ســال های اخیر ظرفیت تولید 
خــود را به شــدت کاهــش داده و 
حقوق کارگران خود را هم پرداخت 
نکرده است. کارخانه کاشی حافظ 
و کاشی ایرانا با مشکالتی از همین 
جنس مواجه هستند و بسیاری از 
محصوالتشان در انبارها دپو شده 
است. شاید دلیل اصلی مشکالت 
صنعت کاشی کشور را باید در رکود 
عمیق اقتصادی بخش مسکن در 
دولت یازدهم جســت وجو کرد که 
ناشی از توقف طرح مسکن مهر و 
عدم ارائه جایگزین برای این طرح 

است.

تعطیلی بیش از 1۷ کارخانه 
کاشی و سرامیک در کشور

شــهریور ۹۵ نیزخبــر تعطیلی ۱۷ 
کارخانه کاشی و سرامیک در کشور 
به عنوان یک فاجعه صنعتگران و 
تولید کننــدگان را ناراحت کرد . از 
اواخر سال ۹۴ به دلیل عدم کشش 
بازارهــا تعــدادی از شــرکت ها در 
سراســر کشور تعطیل شد و تعداد 
زیــادی نیز بــا راندمان حــدود ۵۰ 
درصــد به فعالیــت ادامه می دهند 
که متاســفانه ایــن روند همچنان 

هم ادامه دارد . در همین رابطه بود 
که نصرالله شریف فرد نایب رییس 
انجمن کاشــی و سرامیک ایران با 
اشاره به اینکه هیچ کارخانه کاشی 
و ســرامیکی در استان یزد تعطیل 
نشــده، اعــالم کــرد ۱۷ کارخانــه 
کاشی و سرامیک در کشور تعطیل 
شدند. در سه سال گذشته به دلیل 
مشکالتی که وجود داشت، فعالیت 
تولیدکنندگان کاشــی و سرامیک 

کشور تحت تاثیر قرار گرفت.
کاشی نیلو با ۴۲ سال سابقه تولید 
و کســب عنوان صادرکننده نمونه 
کشور این روزها درگیر مشکالتی 
اســت که این واحد بزرگ تولیدی 
را به تعطیلی کشــانده. گویا ریشه 
بحــران در کاشــی نیلــو از دوران 
خصوصی ســازی آغاز شــده است. 
کارخانه بزرگ کاشی نیلو این روزها 
نیمه تعطیــل اســت، ۴۵۰ کارگــر 
ایــن کارخانه از کار بیکار شــده اند 
و آن تعــدادی که در کارخانه باقی 
مانده اند نیــز از مهرماه ســال ۹۴ 
تاکنون هیچ حقوق و دستمزدی از 
کارفرمایان خود دریافت نکرده اند.

تعطیلی کارخانه های تولید 
سیمان

اما وضعیت ســیمان کشور هم به 
هیچ وجه مناسب نیســت و رکود 
در بخش هــای مختلف کشــور به 
خصــوص در صنعــت ســاختمان 
شرایط سختی برای تولید کنندگان 
ســیمان بــه وجــود آورده اســت. 
کارخانــه ســیمان ایــالم یکــی از 

کارخانه هایــی اســت کــه به علت 
رکــود و عدم فــروش در خردادماه 
سال ۹۴ تعطیل شد و کارگران آن 

بیکار شدند.

کارخانه های قند به خاک سیاه 
نشستند

امــا در حــوزه صنایــع وابســته به 
کشــاورزی هــم وضعیــت چندان 
مناسب نبود. از جمله کارخانه های 
مهمی که در این بخش کارشــان 
به تعطیلی کشید، کارخانه قدیمی 
قند ورامین بــود. این کارخانه که 
چند بــار در ســال های اخیر روند 
فعالیت خود را متوقف کرده بود، 
در سال ۹۵ به طور رسمی تعطیل 
شــد . دو کارخانه قند مهم کرج و 
کردســتان هم بــه دلیل شــرایط 
سخت اقتصادی و واردات گسترده 
شــکر ترجیح دادنــد فعالیت های 

خود را متوقف کنند.

دیگر رکاب منی زند
یکی دیگر از کارخانه های مهمی که 
در سال ۹۶ پرونده فعالیتش بسته 
شد، دوچرخه ســازی ایساک بود. 
این شرکت که در استان خراسان و 
شمال شرقی کشور سال ها فعالیت 
می کرد، اوایل ســال گذشته رسما 
بــه فعالیت خود پایان داد و صدها 

کارگر خود را بیکار دید.
رکود دامن صنعت چوب و 

روغن نباتی را هم گرفت
در صنعــت چــوب هــم وضعیــت 
به هیــچ وجه مطلوب نبــود و کار 

کارخانــه ایران چــوب به تعطیلی 
کشــیده شــد. روغــن نباتــی هم 
بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن 
کارخانه هــای تولیــد روغن نباتی 
کشــور زیــر چرخ دنده هــای رکود 
دوام نیاورد و تعطیل شد. کارخانه 
معروف هپکو اراک هم در شرایط 
بحرانــی قــرار دارد و فعــال به طور 
موقــت تعطیل و باز بــا اعتراضات 
پی درپی کارگران با کندی در حال 

فعالیت است .

دومینوی تعطیلی کارخانه های 
نساجی

باز هم در سال ۹۵ کارخانه مشهد 
نــخ کــه حــدود ۳۰۰ نفــر کارگر و 
نیروی مســتقیم داشــت تعطیل 
شــد . کارخانه مشــهد نخ در سال 
مســاحت  بــه  زمینــی  در   ۱۳۷۰
۱۰۰ هــزار متر مربع افتتاح شــد؛ 
کارخانــه ای کــه تــوان تولیــد نخ 
پنبــه ای در آن در ســال بــه ۳۰۰۰ 
تن و نخ اکریلیک آن به ۱۵۰۰ تن 
می رسید، اما این کارخانه قدیمی و 
نام آشنای خراسانی، این روزها گویا 
در دومینوی تعطیلــی کارخانه ها 
گرفتار شده و با مشکالت فراوانی 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. در 
همیــن رابطــه محمــد مــروج از 
دومینوی تعطیلــی و توقف تولید 
در واحدهای نســاجی خبــر داد و 
اظهار داشت: کارخانه های نساجی 
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 

بیکاری و دومینوی تعطیلی کارخانه ها!...   << ادامه از صفحه: 6
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چــرا هیچ نهــاد و ســازمان 
یــا محققــی نمی توانــد بــه 
جمع آوری و انتشار آمارهای 

بازار کار بپردازد؟ 
وجــه عقالنــی و علمــی این 

انحصار چیست؟ 
همچنیــن چــرا محققــان و 
کارشناسان صالحیت بررسی 
آمارهــای مرکز آمار ایــران را 

ندارند؟ 
چــرا ایــن انحصــارات برقرار 
شده و چه کسانی از آن سود 

می برند؟
•

اخراج اساتید دانشگاه به 
خاطر اظهار نظر

چهار دهه اســت که اســاتید 
منتقــد و معترض دانشــگاه 
صرفــا به خاطر ابراز یک نظر 
در مــورد حکومت یــا دین از 

شغل خود اخراج شده اند. 
یک مــورد، اخــراج یکــی از 
استادان دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان مرکزی به علت ابراز 

این نظرها بوده است: 
»در اســالم حجــاب نداریم، 
آورده  شــیعه  را  حجــاب 
است… اگر پوشش و حجاب 
ایــن  جلــوی  می توانســت 
فسادها را بگیرد که این همه 
بزهکاری و مشکالت جنسی 
نداشــتیم« )به نقل از حکم 
اخراج نوشــته شــده توسط 
علــی اکبر والیتــی که رئیس 

دانشــگاه هــم نیســت، مهر 
۲۱ آبــان ۱۳۹۶٫ بدون توجه 
به درســتی یا نادرســتی این 
نظر، محــروم کردن یک نفر 
از شغل با حکم رئیس هیئت 
موسســی که در تاسیس این 
دانشگاه نقشی نداشته )علی 
اکبر والیتی( به دلیل نظری 
که مردم نیز از صبح تا شــام 
ابــراز  و خیابــان  در کوچــه 
می کننــد و به حقــوق هیچ 
کس خدشــه ای وارد نشــده 
هم شگفت انگیز و هم تراژیک 

است. 
ایــن اخراج هــا فقــط بــرای 
نمایش دینــی بودن مقامات 
و حکومت اســت، نمایشــی 
که از فرط تکرار و تهی بودن 
دیگر برای کسی جالب توجه 
نیســت بجــز حاکمــان کــه 
می خواهند دوســتان و افراد 
فامیل خود را در پســت های 

مختلف جای دهند.
•

آسیب های اجتماعی 
و مشکالت اقتصادِی 

محرمانه
شــورای  رئیــس  مجلــس 
اســالمی در جلسه غیرعلنی 
۲۴ آبــان ۱۳۹۵ گزارشــی از 
وضعیت آسیب های اجتماعی 
به مجلس ارائه کرد )کیهان 

۲۵ آبان ۱۳۹۵(.
در ســال ۹۷ نیــز جلســات 

مجلس در مورد مشــکالت 
اقتصادی چند بار به صورت 
شــده  برگــزار  علنــی  غیــر 
اســت. پرســش ایــن اســت 
که چــرا موضــوع و آمارهای 
و  اجتماعــی  آســیب های 
مشکالت اقتصادی محرمانه 

است؟! 
چرا مردمی که خود هر روزه 
با این آســیب ها و مشکالت 
از  نبایــد  هســتند  مواجــه 
گزارشــی که با بودجه ی آنها 
تهیه شــده و در مجلسی که 
ســاالنه حــدود ۶۵۰ میلیارد 
تومان هزینه برای مردم دارد 

خبر داشته باشند؟! 
چه مشــکل امنیتی در علنی 
بودن چنین جلســاتی وجود 

دارد؟ 
چرا حکومت آمار تن فروشی، 
اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی، 
خیابانــی،  و  کار  کــودکان 
کارتن خــواب،  معتــادان 
بیــکاری، جرائــم، ارزهــای 
تخصیص یافته به خودی ها، 
اثرات تحریم ها و بودجه های 
مداخالت خارجی جمهوری 
اســالمی را از مــردم پنهــان 
می کند؟ علت این پنهانکاری 
نقــش حکومــت در افزایش 
بی ســابقه ی این آسیب ها و 
مشکالت است یا عدم کارایی 

آن در مقابله با آنها؟
•

6 منایش در حکومت اسالمی...   << ادامه از صفحه: 11
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•
ناامنی رفت و آمد کودکان در 

شهر و مکان های عمومی
کــودکان در پهنــه شــهر و اماکن 
عمومی نیــز در موقعیت نابرابری 
نســبت به بزرگســاالن قرار دارند. 
جثه شــان کوچک است و در رفت 
و آمد و ازدحام شهری، به سختی 
دیده می شوند، بیشتر تنه می خورند 
و زیــر دســت و پــا گــم می شــوند 
و آســیب می بیننــد. کــودکان به 
دلیل موقعیت سنی شان، حس و 
سنجش متفاوتی از زمان و سرعت 
دارند. سرعت وسایل نقلیه و فاصله 
آنهــا را بــه گونه دیگــری تخمین 
می زننــد. به همین دلیل بیشــتر 
به میان خیابان یا رویروی وسایل 
نقلیــه می دونــد و میزان ســوانح 
خیابانی برای آنها به مراتب بیشتر 
از بزرگســاالن اســت. کودکان در 
جهت یابــی و پیدا کردن خیابانها 
و نشانی ها نیزبه گونه دیگری عمل 
می کنند، رفتارشان متفاوت است. 
گاه مدت ها شیفته ویترین مغازه ای 
یــا تابلویــی رنگارنگ می شــوند و 
حرکات آدمها توجهشــان را جلب 
می کنند. کودکان بیشتر در معرض 
گم شدن، وسوسه شدن و اعتماد 
کردن به بیگانگان قرار دارند. آنها 
به ویژه در شهر و در اماکن پررفت 
وآمد، نیازمنــد آموزش و همراهی 
بزرگســاالنند. آتنــا کــودک بود و 

هفت سال بیشتر نداشت. 
“آن اتفــاق دردنــاک” در فاصلــه 
میان خانه و بســاط دستفروشــی 
پــدرش رخ داد، فاصلــه ای که آتنا 
همواره به تنهایی طی می کرد. روز 
فاجعه، هنگامی که دستفروشی را 
ترک کرد، حتی پدر متوجه غیبت 

او نشد.
هیچکدام از عواملی که زمینه ساز 
قتل آتنا شده اند، ویژه و استثنائی 
نیســتند. همه جزئیــات در ابعاد 
وحشــت آوری عمومی و عادی به 
نظر می رســند و از تهدیدی جدی 
علیــه امنیــت، ســالمت و جــان 
کودکان حکایت می کنند، تهدیدی 
همچــون  نمونه هایــی  از  فراتــر 
“ســتایش” و “آتنا” که رسانه ای 

شده اند.
•

درباره تبهکار. برخی نکات 
مشترک درباره کودک آزاران

در اغلب رسانه ها جمله هایی مشابه 
درباره قاتل آتنا نگاشته شده است:
 مــردی متأهل، بچه دار و آرام، که 
توجه کسی را جلب نمی کرد… آتنا 

و پدرش را می شناخت…
در بیشتر جزوه ها و کتابهای راهنما 
بــرای مقابله بــا کــودک آزاری، به 
تیپ شناسی تبهکاران نیز پرداخته 

می شود. 
در یکــی از این نوشــته ها )به زبان 

آلمانی( چنین می خوانیم:
شناســه  هیچگونــه  »متاســفانه 
ویــژه ای برای تبهکارانی که تمایل 
بــه آزار و اذیــت کــودکان دارنــد، 
وجود ندارد. آنها به اقشار اجتماعی 
مختلفــی تعلق دارند، رفتارشــان 

برخــی  نمی کنــد.  توجــه  جلــب 
متأهل، برخی مجردند و برخی با 
دوســت دختر/ پسرشــان زندگی 
می کنند. اغلب آنها کامال منطبق 
بــا هنجارهــای رفتــاری غالب در 
جامعــه مدنــی رفتار می کننــد. از 
جمعبندی مشــاهدات پژوهشــی 
می توان به این نتیجه رسید که ۵ تا 
۲۵ درصد مجرمان کامال با کودک 
بیگانه اند . سی درصد مجرمان در 
روابط خویشــاوندی و ۴۵ در صد 
در روابط دوســتی و آشنایی عمل 
می کننــد. یعنی اغلــب مجرمان، 
قربانــی خــود را در متــن روابــط 
دوستی، همسایگی یا خویشاوندی 
می شناســند. آزار جنسی کودکان 
کامال بیگانــه، درصــد کوچکی را 

شامل می شود.« ]۲[
بخش پایانی در شماره آینده

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

کالبد شکافی قتل یک کودک
سیما راستین )اخبار روز(

پس از چند هفته جست وجو، پیکر 
بیجــان آتنا اصالنــی، در پارکینگ 
یــک مغازه رنگرزی پیدا شــد. آتنا 
دخترکی هفت ســاله  بــود که گاه 
به پدرش کــه در کنــار خیابانی از 
دستفروشی گذران زندگی می کند، 
کمــک می کرد. او برای نوشــیدن 
آب و اســتفاده از دستشــویی، به 
مغازه  ای در نزدیکی محل کســب 
پدرش می رفت. صاحب مغازه که 
از مدتها پیش در کمین آتنا نشسته 
بــود، او را بــه دام انداخــت، به او 
تجاوز کرد، و موجب مرگ او شد.

حادثــه ای  آتنــا،  مــرگ  تــراژدی 
تصادفی و استثنایی نیست. 

آزار و اذیــت کودکان ابعاد بســیار 
دارنــد.  پیچیــده ای  و  گســترده  
آمارهــای رســمی در ســال ۱3۹۵ 
حکایت از ۲7۰۰۰ مورد آزار و اذیت 
کودکان به مراکز حضوری و تلفنی 
اورژانــس اجتماعــی دارنــد ]۱[. 
دو درصــد ایــن آمــار در چارچوب 
دســته بندی  جنســی  آزارهــای 
می شــوند. آمــار جرم هایــی کــه 
بــه دالیــل فرهنگی، همبســتگی 
خانوادگی، آبروداری… پنهان نگه 
داشته می شوند، مشخص نیست. 
ولی همیــن آمار رســمی، به رغم 
فقــدان جامعیــت، بیانگــر وجود 
مسئله ای به شدت تکان دهنده در 
عمق جامعه و تهدیدی جدی برای 
سالمت و زندگی کودکان به شمار 

می آید.
لعــن و نفریــن، انتقــام گیــری و 
حتــی اعدام مجرمان، در مقابله با 
این گونه مسائل عمیق و پیچیده 
اجتماعی، دردی را دوا نمی کنند. 

برای محافظت از کودکان بایستی 
مهــر ســکوت فرهنگــی و توهــم 
“آبروداری” را به پرســش کشید و 

پهنه عمومی را فعال کرد. 
بایــد مســئوالنه در همه ســطوح 
بــه کار مطالعاتــی و پژوهشــی در 
زمینه های روانشناسی اجتماعی، 

تربیتی، فرهنگی پرداخت.
به موازات فعالیت پژوهشــی، باید 
آموزشــی  آگاهگرانه،  راهکارهایی 
و کنتــرل کننده در همه پهنه های 
اجتماعی به ویژه خانواده، مدرسه، 
موسســه ها و نهادهــای دولتــی و 
غیردولتی مربوط به امور کودکان 
و نوجوانــان و مراکز مشــاوره را به 

کار بست.
همچنیــن بایــد بپذیریم کــه این 
مشکل تنها مختص جامعه ویژه ای 
نیست و جوامع مختلف می توانند 
در  یکدیگــر  تجربیــات  و  از هــم 

برخورد با این مشکل بیاموزند.
مضمون این نوشته تأکیدی است 
برای ضــرورت فعالیت آگاه گرانه و 
پژوهشی در این عرصه و گشاده رو 
از  آموختــن  بــه  نســبت  بــودن 

تجربیات جهانیان.
•

سوءاستفاده از عدم توازن 
قدرت

آتنا هفت ساله بود و همچون همه 
کودکان ظریف و شکننده. 

او جانش را نه در پی ســانحه یا در 
اثر دچار شــدن به بیماری درمان 
ناپذیــر، یا در جریان جنگ یا زلزله 
و ماننــد اینها، بلکــه در محیطی 
ظاهرا امن و آشــنا از دســت داد، 
در یک رابطــه نابرابر انســانی، در 
رابطه نابرابری که کودکان به دلیل 
کوچک بودن انــدام و ناتوانی های 
جسمی  و معصومیت شان در برابر 
بزرگســاالن در آن قرار می گیرند. 
از خــود،  بــرای دفــاع  کــودکان 
سالحی جز غرولند، گریه و زاری، 

قهر و لجبازی ندارند. 
محبوس کردن یک کودک هفت 
ساله و خفه کردن صدای او، برای 
بزرگساالنی که قصد آزار و تخریب 
کــودکان را دارنــد، کار دشــواری 

نیست. قاتل آتنا چنین کرد.
کــودک آزاری پدیــد ه ای عمومــی 
و متعلــق به همه جوامع انســانی 
اســت. ریشــه این پدیده در پیوند 
بــا قدرت هــای نابرابــر جســمی، 
اختاللهای  فرهنگــی،  اجتماعی، 
روحــی و روانــی، ضعف آموزشــی 
و… اســت. ایجاد تعادل در رابطه 
قدرت هــای نابرابر، کار دشــواری 
است. از سویی وابسته به فعالیت 
متعهدانــه شــهروندی و جامعــه 
مدنی، و از ســوی دیگر مســتلزم 
حمایت هــای دولتی اســت. همه 
و  دولتــی  نهادهــای  و  ارگان هــا 
اجتماعــی برای مقابلــه با کودک 
آزاری مســئولیت دارنــد: خانواده 
و مدرســه، مراکز مشــاوره، نظام 
آموزشــی، حقوق جزایی معطوف 
به حمایــت از کودکان، سیســتم 
سالمتی و بهداشتی، پهنه عمومی 

و رسانه ها و ….
آزار و قتــل آتنــا یــک حادثــه ای 
استثنایی نیست، زنگ خطر است. 
زنــگ خطر جــدی علیــه امنیت 
و ســالمت کــودکان و نوجوانــان 
در جامعه. ایــن زنگ خطر را باید 

جدی گرفت.
•

نقش موقعیت اقتصادی– 
اجتماعی

خانــواده آتنا به لحــاظ اجتماعی−
ســاده  وضعیــت  در  اقتصــادی 
تنگدستانه ای قرار دارد. پدر آتنا در 
کنار خیابان دستفروشی می کند. 
مغازه ای ندارد که دست کم مجهز 
به دستشــویی باشــد. اســتخدام 
همکار یا شاگردی که بخشی از کار 
را برعهده بگیــرد و در نبودنش از 
بساط دستفروشــی مراقبت کند، 

برای یک دســتفروش، ممکن 
نیست. دستفروش شهر کوچک 
پارس آبــاد گــه گاه از همــکاری 
دختــر هفت ســاله  خــود بهره 
می گرفــت. آن گاه کــه دخترک 
خردســال تشــنه می شــد یا به 
دستشویی نیاز داشــت، ناچار 
بود که بــه مغازه های پیرامونی 
رجوع کند. شــکی نیســت که 
بایــد مــودب و مهربــان باشــد، 
خواهش کند که دستشویی شــان 
را لحظه ای در اختیارش بگذارند، 
یا لیوانی آب به او بدهند و بارها از 
بزرگواری شــان سپاسگزاری کند. 
دخترک در سلســله مراتب قدرت 
اجتماعی نیز در جایگاه ضعیف تری 

قرار داشت.
•

جایگاه ضعیف کودکان در 
فرهنگ مبتنی بر سلسله مراتب 
سنی و قدرت مداری بزرگترها

بخشــی  در  کمابیــش  و  هنــوز 
بقایــای  انســانی،  اجتماعــات  از 
مبتنی  فرهنگ های خویشاوندی 
بر تبعیت و احترام بر پایه سلســله 

مراتب سنی وجود دارد. 
به کــودکان از آغاز تولد می آموزند 
کــه در برابر بزرگســاالن مطیع و 
خوش برخــورد باشــند، وقتی آنها 
را در آغوش می گیرند، می بوســند 
و لپشــان را نیشــگون می گیرند، 
اعتراض نکنند، جیغ نزنند، گریه 
نکننــد. وقتــی بزرگ تــر شــدند، 
بایــد بــه بزرگ ترها ســالم کنند، 
همه دوســتان و آشنایان را خاله و 
عمو خطاب کننــد، روی پای آنها 
بنشینند، و وقتی بغلشان می کنند، 
اعتراض نکنند. بچه هایی که این 
آموزش هــا را یاد می گیرند و انجام 
می دهند، تشویق می شوند، جایزه 
می گیرند و آغوش همه خویشــان 

و دوســتان بر رویشــان گشوده 
صــورت،  غیرایــن  در  اســت. 
بداخالق و عنق و بهانه گیر لقب 
می گیرنــد و از لطــف بزرگترها 
محــروم می شــوند. کودکی که 
جرئت کند، عمــو و پدربزرگش 
را دوســت نداشــته باشــد، بــی 
درایــن  اســت.  و گســتاخ  ادب 
فرهنگ ها به کودکان، حساسیت 
به احســاس های بــد و نامطبوع 
در برابــر خویشــان و آشــنایان، 
مقاومت در برابــر انجام کارهایی 
کــه بــرای بســیاری از کــودکان 
نامطبوع اســت، اعتماد به نفس 
برای اینکه در چنین وضعیت هایی 
حق دارند، “نه” بگویند و امتناع 
کنند، آموخته نمی شود. شاید آتنا، 
آن مرد را که بــه او اجازه می داد از 
دستشویی مغازه اش استفاده کند، 
“عمــو” می نامیــد و آنــگاه که به 
دام او افتاد، هنوز نمی دانست که 
“آن اتفاق دردناک” در انتظارش 
نشسته است.  “آن اتفاق دردناک” 
همواره در رابطه  قدرت  های نابرابر، 
وابســتگی و چــه بســا در فضــای 

معصومانه اعتماد، رخ می دهد.

عواملی که زمینه ساز قتل آتنا 
شد، استثنائی نیستند. همه 

جزئیات در ابعاد وحشت آوری 
عمومی و عادی به نظر 

می رسند و از تهدیدی جدی 
علیه امنیت، سالمت و جان 
کودکان حکایت می کنند. 

<< بخش ۱
از 2 بخش

همبستگی جمهوری خواهان ایرانفراخوان برای همایش چهارم ساالنه روز های 4 و 5 آگوست در مونتریال 
آگوست در شهر مونترال برگزار خواهد کرد. ایــران ) هجا( "چهارمین همایش ســاالنه خــود را در روز های ۴ و ۵ بدینوسیله به اطالع می رساند تشکل "همبستگی جمهوری خواهان 

موضــوع محــوری ایــن همایش 
در کنــار فعالیــت هــای متعارف 
تشــکیالتی و بررســى ابــر چالش 
های کشــور و تبیین راهکارهاى 
سياســى، اقتصادى و اجتماعى، 
ارزیابــی شــرایط جدید سیاســی 
ایران پس از اعتراضات سراســری 
دی ماه سال گذشته است . تاکید 
اصلی همایش شکل گیری جبهه 
وســیع جمهوری خواهــان عرفی 

)سکوالر( خواهد بود. 
به بــاور »هجا« مختصات کنونی 
سیاسی ایران بستر مناسبی برای 
فعالیت سیاسی موثر جریان های 
باورمند به گذار مســالمت آمیز از 
جمهوری اســالمی بــه جمهوری 

عرفی فراهم ساخته است. 

از ایــن رو افزایــش همگرایــی در 
صفــوف نیــرو هــای سیاســی و 
خواهــان  جمهــوری  اجتماعــی 
عرفی بیش از پیش اهمیت یافته 
است. این نزدیکی و تقویت رویکرد 
ائتالفی به تبیین جمهوری خواهی 
عرفــی بــه عنــوان یــک آلترناتیو 
سیاسی توانا در گذار به دمکراسی 
و تحکیــم آن وهمچنین روشــن 
کــردن صریــح مرزهــای تمایز با 
اصالح طلبی و مشروطه خواهی 

پادشاهی نیاز دارد. 
بنابرایــن هجــا در ایــن همایش 
می کوشد تا شــکل گیری جبهه 
جمهــوری خواهــی و رفــع موانع 
آن را در رهیافتــی واقــع بینانــه و 
غیرتعجیلی مــورد توجه قرار داده 

و در حــد توان به تحقق این مهم 
یــاری رســاند . در ایــن چارچوب 
هجــا از همه نیرو های سیاســی 
برون مرزی دوســتدار ایران آباد، 
آزاد و بویــژه گروه ها و کنش گران 
جمهوری خواه دعوت می کند تا 
در ایــن گردهمایــی علنی حضور 
یافته و بــا همراهی خود، کیفیت 
و بازدهی همایش را افزایش داده 
و روح همکاری و همبســتگی در 
بین نیرو هــای ایرانی برون مرزی 

را تقویت کنند.
برای دریافت اطالعات بیشــتر از 
همایــش و چگونگی حضــور می 
توانید با آدرس پست الکترونیکی 

زیر تماس برقرار نمایید.
Iranrepublic2014@gmail.com

هیات سیاسی و اجرایی 
همبستگی جمهوری خواهان 
ایران
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در باغچه ی حو0زه، گل سوره پالسید - تا مائده رقصید
وندر دهن شیخ بسی آیه که ماسید - تا مائده رقصید

آن روز که گلشیفته در خارجه شد لخت - این مائده را پخت
آنقدر ندادیم نشان وحشت و تهدید - تا مائده رقصید

این دختره وقتی که قرش در کمر افتاد - دین در خطر افتاد
سه شد به علی! حضرت مهدی همه را دید - تا مائده رقصید

زین حادثه مومن به هوا جست و زمین خورد - بیچاره دلش مرد
دیگر نه به دین دلخوشی اش هست و نه اّمید-چون مائده رقصید

تا موضع اسالم درین باره بداند - در جهل نماند،
میمون تلفن زد به خود مرجع تقلید - تا مائده رقصید

در کرب و بال گفت گدایی به گدایی - بیچاره کجائی؟
من حضرتو دیدم که ته مقبره لرزید - تا مائده رقصید

گوینده ی سیما و صدا موقع اخبار - سرکوفت به دیوار
در ولوله افتاد همه قسمت تولید - تا مائده رقصید

رهبر به پسر گفت که غافل ز چه هستی؟ - اینجا چه نشستی؟
باید که همینطور شبیخون زد و دزدید - تا مائده رقصید

سردار سه تا قّپه ی خود کند ز دوشش - برخاست خروشش
فرمود که باید پر و بال همه را چید - تا مائده رقصید

نالید یکی شیخ دم مسجد سّجاد - ای داد َبَبم داد
این دختره بدجور به عمامه ی ما ... - تا مائده رقصید

مصاحبه سردار شق القمر درباره 
دستگیری مائده هژبری 

بسم الله الرحمن الرحیم
از چند ماه پیش، بعد از ناآرامی های 
دیماه گذشــته گزارش هائی به ما 
میرسید که از مرکزی ناشناخته ای 
در باالخانه ای در خیابان شادروان 
شهید ســتوان خالد اسالمبولی، 
قاتل انــور ســادات، تحریکاتی به 
قصــد براندازی صــورت میگیرد. 
بــا توجه بــه اینکه همــه میدانیم 
که ســاقط شــدن نظــام مقدس 

جمهوری اســالمی منجر به 
از بیــن رفتــن تاریــخ چند 
هــزار ســاله ی میهن عزیز 
میشــود و احتمال دارد به 
خشک شــدن زاینده رود 
و نمکزار شدن دریاچه ی 
ارومیه هم منجر شــود، 
بالفاصله یگان های ویژه 
تندرآســای  و  نبــردآور 
پشــتیبانی  بــا  ســپاه 
اردنانــس تدارکاتی ناجا 
پایــگاه  لجســتیکی  و 
االئمه  رابــع  حضــرت 
العابدین،  زیــن  امــام 
پــس از قلــع و قمــع 
دراویش بازنشسته، با 

هشیاری به تعقیب ماجرا پرداختند 
و با ســر نخ هــای به دســت آمده، 
ردیابــی شــخصی بــه نام »اوســتا 
غــالم« را در برنامه ی کار خود قرار 

دادند.
بنابــر ایــن، شــبانه یــگان ویژه ی 
هوانیروز و تکواندوهای واحد تیپ 
کماندو و رنجرهای تیم چترباز عجل 
الله، با تجهیزات کامل کوچه ای را 
که در خیابان شهید سرهنگ خالد 
اســالمبولی قاتل انورســادات قرار 
داشــت با تانــک و زره پــوش فتح 
نموده از باال با هلیکوپتر و بالگرد و 
چرخبال، از طریق بلندگوی مجهز 
به آمپلی فایر از اوستا غالم خواستند 

از مخفیگاه خود خارج شود.
متأسفانه آنچه عملیات اولیه ی ما را 
با شکســت مواجه کرد، عدم دقت 
کارشناسان کشف رمز و کدخوانی 
بود کــه در زمینــه ی ضداطالعات 
مربوطه، به بن بست رسیده بودند 
و سرانجام معلوم شد اوستا غالمی 
در کار نبــوده، بلکــه قضیه مربوط 
به چیزی اســت به نام اینســتاگرام 
که از حوزه عمل نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی خارج و به بدنه ی 

ارتش سایبری مربوط است.
خوشــبختانه ســرانجام نیروهــای 
جــان بر کف ارتش ســایبری موفق 
شــدند دختری را در خیابان شهید 
سرتیپ خالد اسالمبولی قاتل انور 
سادات دستگیر کنند. نامبرده ابتدا 
حاضر نمیشد با مأموران همکاری 
کند و چون قضیه مربوط به رقص 
و پایکوبــی و در حــوزه ی فرهنــگ 
و ارشــاد بــود، تصمیــم گرفتیم با 
کارشناس مربوطه تماس بگیریم. از 
سوئی چون واحد ما اجازه ی تماس 
مســتقیم با این کارشــناس خرید 
خدمتی را نداشت، از طریق یکی از 
همسران او، با این شخص در لندن 
تماس گرفتیم و با راهنمائی ایشان، 

توانستیم متهم را بشکنیم!
متهــم نامبــرده پــس از برخــورد 
بــدون  ارشــادی مــا،  و  فرهنــگ 

عملیــات  بــه  مقاومــت، 
جاسوسی برای صهیونیزم و 
امپریالیسم اعتراف و کدهای 
خبرچینی و جاسوســی خود 
را بــدون هیــچ شــکنجه ای 
وی  ماگذاشــت.  اختیــار  در 
اعتــراف کــرد که بــا عملیات 
رقاصــی و اســتفاده از گرامرهــای 
ساین-لنگوئیچی و حرکت خوانی 
به مقاصد شوم خود جامه ی عمل 
میپوشانده و تکان دادن دست، باال 
انداختــن ابرو، قــر دادن کمر را در 
مأموریت های خود لحاظ میکرده. 
او با ایــن کارها، خبرهای داخلی و 
وضــع ســران حکومتــی و امکانات 
حملــه و راه هــای احتمالــی ورود 
بــه خاک مقــدس ایران عزیــز را به 

دشمن نشان میداده.
ناگفتــه نمانــد که نیروهــای ارتش 
ســایبری بــرای بــه دام انداختــن 
ســوژه، ابتدا چنــد هــزار الیک به 
اینســتاگرام او واریز، و سپس برای 
رد گــم کــردن و فریــب او تعدادی 
آنالیک نیز بــکار گرفتند. نیروهای 
مســلح ارتش جمهوری اســالمی 
این موفقیــت بزرگ را به پیشــگاه 
ولی عصــر، حضرت صاحب الزمان 
عجــل الله تبریک عــرض نموده و 
سربلندی اسالم عزیز را آرزومندیم. 
بدون شــک اگر هشیاری نیروهای 
مــا در حصــول بــه ایــن موفقیت 
کارســاز نبود، آسیب پذیری اسالم 
عزیــز ما نیز از تبعات انحرافات این 
دختــر در امان نمی ماند و آئینی که 
هزار و چهارصد و ســی و نه سال با 
ســربلندی زندگی کرده بر اثر سهل 
انگاری این دختر فاسد و منحرف از 

بین میرفت.
اهم کدهای بکار بسته شده، آنطور 
که گروه کشــف رمز و کدگشایی از 
متهم به دســت آورده اند قــرار بود 
با فیلمی کــه برادران جــان بر کف 
در صدا و ســیما از متهم گرفته اند، 
نشــان داده شــود ولــی متاســفانه 
دستگاه ویدیوی ما راه نیفتاد و یکی 
از برادران هم که میخواســت به آن 
ور بــرود برق او را گرفــت و در اتاق 
مجاور بستری است. ولی حاال بنده 
کــه ده بــار اوریژینالــش را دیده ام، 

کدهایی را عرض میکنم.
را  بنــده  دســت  کــه  همینطــور 
مالحظه میفرماییــد، اینطوری به 

بهانــه ی ر قــص، ســاق 
در  را  راســتش  دســت 
هوا، به این طرز، با اطوار 
مخصوصی میچرخانده و 
روی شانه ی چپش پائین 
میآورده و به دشمن نشانی 
میداده که یعنی با هواپیما، 
از طریــق شــانه ی چپش، 
یعنــی خراســان، میتوانند 
بنشینند و بعد دستش را به 
همین ترتیبی که نشــانتان 
میدهم از زیر غبغبش با قر و 
قمیش میآورده روی شانه ی 
راســتش، با این ادا، که یعنی 
باید از جاده ی کناره خودشان 
را زمینی به آذربایجان برسانند. 
دســت  حــال  همیــن  در 
راســتش، نه ببخشــید دســت 
چــپ را، مالحظــه بفرمائیــد، 
اینطــوررررررری، میبــرده توی 
پیراهنــش.... که حاال می بینید 
بنــده مشــکل میتوانــم ببرمش 
کل  در  ولــی  یونیفــورم  تــوی 
اینطــوری پیامرســانی میکــرده. 
یعنــی راحت میتوانیــد وارد ایران 

شوید. بعد که دستش را روی نافش 
میکشیده..... اجازه بدهید من بلند 
شــوم.... آخ... این دگمه ی ســگ 
مذهب هم.... نه، باز شد، بله...... 
با این کار، .... یعنی دست کشیدن 
روی نــاف.... میبخشــید ناف من 
یــک کم قلمبه اســت، به دشــمن 
میرســانده که نون، الف، ف، یعنی 
»نیروی ارتش فدافندی« ما، - که 
منظورش همان پدافندی است- 
چقدر قوی اســت. بستگی دارد به 
اینکه چنــد بار با کف دســت روی 
نافش میزده. ببینیــد، اینطوری، 

تپ تپ تپ!
کد دیگری که میداده، ابرو انداختن 
بوده..... اینطوری.... ببینید،..... 
نه نشد..... بنده مجبورم از انگشتم 
مدد بگیــرم برای بــاال پائین بردن 
ابرو.... البته ابروی بنده باال پائین 
رفتنش زیاد مشهود نیست، منظور 
اینکه این حرکت، پیام مشــخص و 
واضحی بوده برای شخص نتنیاهو 
که متأسفانه هنوز کدخوانی نشده، 
نمیدانیم چی بــوده، متهم هم در 
بازجوئــی ضــد و نقیض گفــت. در 
همیــن حــال، بــی ادبی نباشــد، 
شــرمنده ام، در همیــن حــال این 
قسمت پائین کمرش را...... کاش 
ویدئو خراب نشــده بود... با اجازه 
بنده نیمخیز شــوم... کمر درد... 
بله، برای اینکه پیام بدهد - البته 
بــه دروغ - کــه ســران جمهوری 
اســالمی، از ایــن اوضاع ســرگیجه 
گرفته انــد،... آخ.... ببخشــید.... 
هــم  ژیمناســت  دختــرک  البتــه 
مالحظــه  بلــه،  هســت.... 
بفرمائید... با یک قر کمر مالیم.... 
اینطور....... آخ.... قولنج بنده.... 
با چه صدائی هم شکست المصب!

____
توضیــح - به علــت بــوی برآمده 
مصاحبــه ی  ســردار!،  قولنــج  از 

مطبوعاتی همینجا تمام شد.

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(

۲۵ تا ۳۰ درصد پرســنل خود را 
به دالیل مختلف از جمله افزایش 
رکــود، تبعــات اجرای نادرســت 
قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده 

و … از دست داده اند.
هــم  چیت ســازی  صنعــت  در 
وضعیــت تولیــد اصــال تعریفی 
نــدارد بــه شــکلی کــه کارخانه 
»چیت سازی ری« که روزگاری 
زنــده و پویا بــود، اینک روزهای 
خوبی را سپری نمی کند و هزاران 
کارگر آن از کار بیکار شده اند. در 
میان کارخانه های روغن  کشــی 
هــم اوضــاع بســیار تیــره و تار 
است به شکلی که هفت کارخانه 
روغن کشی کشــور به طور کامل 
تعطیل شــدند و در حال حاضر 
صنایع روغن کشــی در مجموع 
تنها از ۳۹ درصــد ظرفیت خود 

استفاده می کنند.

تعطیلی تنها کارخانه تولید 
چرم خاورمیانه

کارخانــه   ۹۵ ســال  ادامــه  در 
پــارس کروم خــزر که بــه تولید 
امــالح کــروم می پــردازد، تنها 
تولید کننــده ســولفات بازیــک 
در خاورمیانه بــوده که به عنوان 

مواد اولیه در صنایع چرم  ســازی 
اســتفاده می شــود و کیفیت آن 
بــا محصــوالت آلمانــی برابری 
می کنــد که از ابتــدای خردادماه 
ســال ۹۵ به دلیل فروش نرفتن 
محصول تولیدی شرکت کارخانه 
تعطیل شــده است.به گفته ولی  
افتری مدیر کارخانه پارس کروم 
خــزر، تنها کارخانــه تولید مواد 
اولیه چــرم در خاورمیانه قربانی 
واردات  بــا  شــد.امروز  واردات 
محصوالت ارزان و بی کیفیت و 
با تعرفه بسیار کم به کشور باعث 
فروش نرفتن محصول کارخانه 
ما شــدند.در ســالی که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری 
شده اســت هیچ مسوولی از این 
محصول منحصر به فرد سراغی 

نمی گیرد.

تعطیلی شرکت داروگر با 
سابقه ۹۰ ساله

ســال گذشــته همچنــان روند 
تعطیلی  شرکت ها و کارخانه های 
معروف ادامه داشت. »داروگر« 
با عنوان شرکت سهامی عام کف 
با داشتن قدمت ۹۰ ساله در تولید 

انواع صابون، شامپو و سایر مواد 
شوینده به دالیلی نامشخص در 
سال گذشته تعطیل شده است و 
کارگران این شرکت در سال جاری 
با درهــای بســته ایــن کارخانه 
ســابق  شــده اند.عضو  مواجــه 
انجمن شویندگان با بیان اینکه 
با تعطیلــی داروگــر باید منتظر 
تعطیلی سایر شرکت های وابسته 
به این برنــد از جمله تولی پرس، 
تولیــددارو، کیوان و حتی روغن 
جهان باشــیم، افزود: متاسفانه 
در طــول این ســال ها نقدینگی 
این شــرکت کاهــش و بدهی آن 
به سیســتم بانکی افزایش یافته 
اســت اما هر بار که فعاالن حوزه 
شــوینده وضعیــت وخیــم ایــن 
کارخانه را به وزارت صنعت بیان 
کردند، هشدارها شنیده نشده و 
گشایشی ایجاد نشده است. این 
عضو ســابق انجمن شویندگان 
ســوءمدیریت در کارخانه داروگر 
را ریشــه اصلــی مشــکالت این 
کارخانه اعالم و تصریح کرد: هر 
بار که مشــکالت را گفتیم کسی 
اهمیــت نداد تا اینکه کارخانه به 

تعطیلی رسید.
منبع: صدای مردم

دومینوی تعطیلی کارخانه ها!...   << ادامه از صفحه: 3۰

هادی خرسندی
...

قصید
ده ر

ات مائ
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. . . شمار کاربران اینستاگرام از مرز یک نظنـز
میلیارد گذشت

بنیانگذار اینستاگرام ضمن 

رونمایــی از "تلویزیون" این 

شــبکه اجتماعی اعالم کرد 

که شــمار کاربــران آن از مرز 

یک میلیارد گذشــته است. 

ایرانیــان پس از مشــکالتی 

که دولت برای تلگرام ایجاد 

کــرد، بیش از پیــش به این 

شبکه روآورده اند.

کوین سیســتروم، بنیانگذار 

مراســم  در  اینســتاگرام 

)تلویزیــون   IGTV معرفــی

اینســتاگرامی( اظهار داشت 

کــه امســال نیز مانند ســال 

گذشــته ی میــالدی حــدود 

۲۰۰ میلیــون کاربــر بــه این 

شــبکه ی اجتماعــی افــزوده 
شده است.

اینستاگرام  ســپتامبر ۲۰۱7 

اعــالم کــرده بود که شــمار 

کاربران آن نســبت به ســال 

۲۰۱6 نزدیک به ۲۰۰ میلیون 

نفــر افزایش یافتــه و به 8۰۰ 

میلیون نفر رسیده است.

از  پــس  اینســتاگرام 

فیســبوک،  اپلیکشــن های 

فسیبوک مسنجر و واتس اپ 

چهارمین اپلیکیشن وابسته 

به فیسبوک اســت که شمار 

کاربران آن از مرز یک میلیارد 
نفر می گذرد.

کوین سیستروم آمار کاربران 

مراســم  در  را  اینســتاگرام 

رونمایــی "تلویزیــون" ایــن 

شبکه ی اجتماعی اعالم کرد. 

کاربــران اینســتاگرام از این 

پس می توانند ویدئوهایی تا 

ســقف 6۰ دقیقه را منتشر 

کننــد. آنها تاکنــون امکان 

انتشار ویدئوهای 6۰ ثانیه ای 
را داشتند.

مهم ترین ویژگی "تلویزیون" 

اینســتاگرام اندازه ی تصویر 

بــر خــالف  آن اســت کــه 

تلویز یون هــای عادی عریض 

نبوده بلکه عمودی است. این 

گونه تصویر برای استفاده در 

تلفن همراه مناسب تر است.

کوین سیستروم معتقد است 

که اکثر جوانان در کشورهای 

گوناگون به تلویزیون عالقه ی 

چندانی ندارند و برای تماشای 

تصاویر متحرک بیش از پیش 

از تلفن های همراه اســتفاده 
می کنند.

ما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!
pirekhorasani@yahoo.ca

•
ایرانی زبل و اهل طنز!؟

مــا باور داریــم که ایرانی هــا اکثرًا 
اهل طنز و شــوخی و متلک گوئی 
هستند و وفتی زورشان به ُقلدر ها 
و دیکتاتور ها نرســد با این سالح 
خدمت حریف می رســند! یادمان 
هست اندک زمانی پس از پیروزی 
انقالب باشــکوهمند اسالمی و در 
جریان جمع آوری اســکناس های 
رژیم شاهنشاهی و چاپ اسکناس 
های نو، یکی از طراحان در طراحی 
اسکناس جدید ده تومانی عکسی 
از آیت الله مدّرس کشــیده بود که 
وقتــی دّقــت می کردیــد در داخل 
ریش آن بزرگوار به سهولت عکس 
روباهی را می توانستید تشخیص 
بدهید و ببینید که نشان از زرنگی و 
زبلی طراح داشت!؟ چند روز قبل 
هم پارچه نوشته ای را دیدیم بر سر 
در بیمارستان مخصوص بیماران 
مبتال به بیمــاری ایدز در ایران که 
بر روی آن نوشته شده بود: خونی 
که در رگ ماســت هدیــه به رهبر 

ماست!!
•

داستان َملیَجک!؟
ســال 78 که دانشــجویان بر ضد 
آخونــد ها تظاهــرات کردند رهبر 
معّظم مســلمین و مســتضعفین 
جهان و حومــه، رفت روی منبر و 
گریزی زد به صحرای کربال و گریه 
کرد و حکومت را با گریه نگهداشت 
بار دوم درسال 88 باز وقتی کار به 
جای سخت و باریک کشید معّظم 
له ایــن بار بــاز هم رفــت منبر که 
تن علیلــی دارم و اگزوز شــلیلی و 
دوستان رذیلی ! و باز هم به روش 
پیشــین گریه کــرد وحکومت اش 
مانــد! اخیرًا که دوبــاره مردم بلند 
شده اند به آن حضرت دوباره دارد 
فشــار وارد می شــود! اگــر دوباره 
گریــه کرد به او رحم نکنید روایتی 
داریم که می فرماید: یک بار حسنی 
امام جمعه ارومیه بدســت کومله 
دموکرات گرفتارشــد شــروع کرد 
بــه گریه کردن هرچــه به او گفتند 
آزادت می کنیم ولی باز می ترسید 
و گریــه مــی کــرد بعد  کــه آزادش 
کردند گفت: من برای مظلومیت 
علی و حسین گریه می کردم وگرنه 
از شــما ذره ای نترســیدم!؟ بنا بر 
این اگر به رهبر معّظم و ســایرین 
رحــم کنید بعــدًا خواهنــد گفت: 
خدعه کردیم وگرنه شما که عددی 
نیستید! یک بار گریستی ملیجک، 
دوبار گریستی ملیجک، این بار به 

دستی ملیجک!؟

•
عملیات باال تر از 

خطر!
ما می خواهیم تبریک 
عــرض کنیــم خدمت 
ایــران  بــزرگ  رهبــر 
سلطان علی شــاه! که 
ازدست  همراه سردارانش، 
ناتــو در میــره، در ســوریه 
پــوزش زده شــده، در یمن 
حاضــر به مذاکره شــده، و 
در فــروش نفــت هــم توی 
سرش زده اند! از یک طرف 
دالر و ســکه هر روز گرانتر 
می شــود و از طــرف دیگر 
هم قطعــی آب و برق مزید 
برعلت شده ومردم شهرها 
هــر روز مرگ بــر آخوند می 
گوینــد! ولــی این هــا  مهم 
نیســت مهم این اســت که 
آسیدعلی آقا چهار تا دختر را 
به جرم برداشتن روسری به 
حبس هــای طویل المدت 
هفــده  دختــر  و  محکــوم 
ســاله دیگری را هم به جرم 
رقصیدن در منزل خودش 
و گرفتــن فیلم و گذاشــتن 
روی اینستاگرام گرفته و با 
کتــک وادار به گریه در جلو 
دوربیــن تلویزیــون کــرده 
اســت! کاری چنین بزرگ 
فقط از آخوندی چنان حقیر 
برمی آید وگرنه هیچ دولتی 
نمی تواند دختر رقصنده را 
دستگیر و شکنجه فیزیکی 
و روانــی و خــودش را هــم 
مفتضح کند بنابراین ضمن 
تبریک به رهبر مسلمین و 
مستضعفین جهان و حومه! 
این موفقیت بزرگ را به امام 
چاه خواب شان هم تبریک 
مــی گوئیم!؟ به امید روزی 

که این ها هم بروند الی دست باال 
دست هاشان!

•
ریز علی خواجوی ورژن جدید!

حکم شاپرک شجری زاده صادر شد 
بیست سال زندان برای برداشتن 
روســری در خیابــان! ایرانیان باید 
اسالم را با  گوشــت و پوست خود 
لمس کنند تا دیگر نگویند اسالم 
مســاوی اســت با گلســتان!؟ می 
گوینــد: ترن داشــت مــی آمد کوه 
ریزش کــرده بود دوســت ریزعلی 
خواجــوی »دهقان فــداکار« به او 
گفت: مش ریز بلند شو پارچه بذار 
ســرچوب آتش بزن و بدو برو جلو 
قطار تا لکوموتیو ران بفهمه ترمز 
کنه و قطار با ســنگ هــا تصادف 
نکنه و از خط خارج نشــه و مردم 
کشــته و مجــروح نشــن! ریزعلی 
نگاهی کرد و گفت: اون دفعه زمان 
آن خدابیامرز بود من رو تشــویق 
هــم کردند این دفعه اگر من رو به 
جرم پیروی از شاپرک شجری زاده 
بگیرند و فکر کنند ضد حجابم، باید 
بروم سی ســال زندان و آب خنک 

بخورم! ولش کن بذار ترن بخوره 
به کوه! بهتره تــا من گرفتار و زن 

و بچه ام هم بی سرپرست بشن!
•

فقط برای ثبت در تاریخ!
ســخنرانی تکان دهنده ای از آیت 
الله خمینی که بســیاری نشنیده 

اند!!
منبــع: صحیفۀ نور / ســخنرانی 
به مناســبت هفتۀ وحدت و تولد 

پیامبر اسالم / سال ۱36۰
اســت  روزی  واقعــی  اللــه  یــوم   
کــه امیرالمؤنیــن علیــه الّســالم 
شمشیرش را کشید و خوارج را از 
اّول تا آخر درو کرد و تمام شــان را 
کشت. اّیام الله روزهایی است که 
خداوند تبــارک و تعالی یک زلزله 
ای را وارد می کند، یک ســیلی را 
وارد مــی کند، یک توفانــی را وارد 
می کند، به این مردم شــالق می 
زند که آدم بشــوید. امیرالمؤمنین 
اگر بنا بود مسامحه بکند شمشیر 
نمی کشید تا هفتصد نفر را یک جا 
بکشد. شما آقایان علما چرا فقط 
ســراغ احکام نماز و روزه می روید 

؟ چرا هی آیات رحمت را در قرآن 
مــی خوانید و آیات ِقتــال را نمی 
خوانید ؟ قرآن می گوید بکشــید 
! بزنید ! حبس کنید، چرا شــما 
فقــط همان طــرف اش را گرفته 
اید که صحبت از رحمت می کند 
؟ رحمت مخالفت با خداســت ! 
ِمحراب یعنی مــکان َحرب، یعنی 
مکان جنــگ، از ِمحــراب ها باید 
جنگ پیدا شــود، چنانکه بیشــتر 
جنگ هــای اســالم از ِمحراب ها 
پیدا می شد. پیغمبر شمشیر دارد 
تا آدم بکشد، ائّمۀ ما علیهم الّسالم 
همگی جنگی بودند، همگی جنگی 
بودند، شمشیر می کشیدند، آدم 
می کشتند. ما خلیفه می خواهیم 
که دســت ببــرد، َحد بزنــد، َرجم 
)سنگســار( کند، همــان طور که 
رسول الله صلی اله علیه دست می 
بریــد، َحد مــی زد، َرجم می کرد. 
همان طورکــه یهود بنی قریضه را 
چــون جماعتی ناراضی بودند قتل 
عــام کرد. اگر رســول اللــه فرمان 
داد کــه فالن محل را بگیرید فالن 
خانه را آتش بزنید، فالن طایفه را 
از بین ببرید، حکم به عدل فرموده 
است. زندگی بشر را باید به قصاص 
تأمین کــرد، زیرا حیــات توده زیر 
این قتل قصاصی خوابیده اســت. 
با چند سال زندان کار درست نمی 
شود، این عواطف کودکانه را کنار 

بگذارید.

ایــن مطلــب را برای کســانی نقل 
کردیم که هنوز باور دارند که آن چه 
در مدت چهل سال اخیر در ایران 
می گذرد اســالمی نیست و اسالم 
واقعی چیز دیگری است یعنی شما 
از حضرت امــام راحل )ج( در این 
رشته دانا تر و استاد تر هستید؟ و 
کماالت اسالمی تان بیشتر است؟!

•
آگهی فروش!

به این خبر توّجه کنید: 
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، پیک 
مصرف برق امروز کشــور در حالی 
به عدد بی  سابقه ۵7 هزار مگاوات 
رســید کــه ظرفیــت تولیــد بــرق 
تابستان امســال ۵8 هزار مگاوات 
اســت و ادامه روند هشدار دهنده 
فعلی شبکه را در معرض خاموشی 
سراســری قرار داده اســت. وزارت 
نیرو اعــالم کرد؛ به رغم هشــدار 
های متعدد مسوالن وزارت نیرو و 
اجرای تمهیدات متعدد در کشور از 
جمله کاهش ساعات کاری ادارات 
بــرای صرفــه  جویــی در مصــرف 
برق، ولــی همچنان پیک مصرف 
به رکورد زنی  های بی ســابقه خود 
ادامه می  دهد و شبکه برق کشور را 
در وضعیت بحرانی قرار داده است. 
راســتش با خواندن ایــن خبر اول 
خیلی ناراحت شدیم ولی بعد فکر 
کردیم که جای نگرانی نیست و این 
موضوع که احتمــااًل می تواند کار 

دشمن و شــایعات منافقین باشد 
نباید باعث نگرانی امت همیشه در 
پیست رقص و حسینیه شود، چرا؟ 
چون مگر در صدر اسالم اصاًل برق 
وجود داشت؟ نه، ولی دیدم که کار 
اسالم عزیز بدون برق هم راه افتاد 
به طوری که امروز این دین مبین 
به این درجه از پیشرفت و ترقی در 

جهان رسیده است!؟ 
ولی برای احتیاط تصمیم گرفتیم 
یک فقــره آگهی از طرف آقازاده ها 
و بعضــی از ایــن فــکل کراواتی ها 
و بانــوان تی تیــش مامانی مکش 
مرگ مای طرفدار رژیم نا شــریف 
جمهوری اسالمی در خارج کشور 
تهیــه کنیــم و بدهیم بــه همین 
نشــریه پیوند مونتریــال خودمان 
بــرای چــاپ! متن ایــن آگهی هم 

چنین است: 
یک مملکت کلنگی بدون آب و برق 
و تلفن به فروش می رسد. طالبین 
مراجعه کننــد به بابــک زنجانی، 
رضا ضّراب و یا تریتا پارسی کثرالله 

امثالهم!؟
________

کانــادا – مدینــه منــّوره مونرآل – 
پانزدهم ماه جوالی المبارک! سال 

۲۰۱8 دربدری
برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال 

۱3۹7 مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی

چراغی که به خانه رواست...
چرا به پیوند بازگشتیم؟ 

خیلــی ســاده و مختصــر، چنانکه شــاید 
بعضی از شــما بینندگان نشــریه پیوند به 
خاطر دارید سال ها قبل مّدت ها با پیوند 
و رحیمیان همکاری داشــتیم و زمانی به 
دلیــل بعضی اختالف عقاید با رحیمیان، 
کناره گرفتیم و شروع به همکاری با میهن 
تی وی و ســعید بهبهانی دوســت دیرینه 
مــان نمودیم، ســپس به دعوت شــهرام 
همایــون سرپرســت کانــال یــک در لس 
آنجلس با این رســانه شروع به کار کردیم 
و حــدود هفت هشــت ماهی هم هســت 
که برای مجّله هفتگی  »دانستنی های« 

ونکوور می نویسیم. 
اّما همواره مورد ســوال دوستان و به ویژه 
اختر، عیال مان،  قرار می گرفتیم که مگر 
نه این که شــروع کار تو و آشــنائی بیشتر 
بــا هم میهنان ات با پیوند بود پس چرا با 
پیوند کار نمی کنی؟ مگر نه این که آن چه 
امــروز از بضاعت در کار قلــم و دوربین و 
میکروفن در توبرۀ منــدرس ات داری در 
پیوند پایــه گذاری شــد؟... و  حق نان و 
نمک و حق شناســی و ایــن مقوالت!؟ و 
بنا به بعضی شوریدگی ها و دیوانگی های 
ویــژه ای کــه در خودمان ســراغ داریم و 
اوضاع خاص امروز  میهن ســوخته مان، 
تصمیم گرفتیم که از این پس، از دیگی که 
هر هفته بار می گذاریم بر اســاس حدیث 
شــریف »چراغی که به خانه رواست همه 
اش نباید  در خانه همسایه بسوزد!« کاسۀ 
کوچکی هم -به رسم تبّرک و تّیمن -از 
طریــق نشــریه پیوند تقدیم هــم میهنان 
مونتریالی مان بکنیم؛ با توجه به این مهم 
کــه حتی پس از قطع همــکاری با پیوند، 
رشــته دوســتی را با رحیمیان به شهادت 
خودش، نبریدیم و جای صلح و دوستی را 
باقی گذاشتیم و امروز این رشته را گره زده 

ایم تا فاصله ها کوتاه تر شود.
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افقي:
حض��رت  فرم��وده  ب��ه   – گرداگ��رد    -1
اميرالمؤمنين)ع( هي��چ پناهگاهي بهتر 

از ... نيست 
2- حكومت عصر هيتلر – جمع رئيس– 

شیء داغ 
بزرگوارت��ر،   – بهان��ه  دس��تاويز،   -3

بلندپايه تر – اضافي و هرز
4- قبيل��ه ص��در اس��ام – زيرپامانده – 

كودك بي پدر – عزا
5- ردي��ف، ص��ف- بافت��ه – س��راميك 

زينتي
6- سس��ت رأي – نامي پس��رانه – اس��م 

آذری
7- ب��راي صي��د ماهي الزم اس��ت – رود 

طويل ايران – كاال
– درن��ده  بازيك��ن آزاد در واليب��ال   -8

جنگلي – غوغا، جار و جنجال
9- بركنار كردن – سجاده – گرمابه

10- گرب��ه عرب – كيس��ه پ��ول قديمي 
– مأيوس

 – وس��طي   – خام��وش  دوس��ت   -11
صفتي براي دهان سخن چين

12- بي درنگ – ق��درت و توان – انگور 
و درخت آن – راه آذري

13- كوشش كننده – بي معني، بيهوده – از جزاير جنوب ايران
14- نگهبان چماقدار – نام انگليسي موز – راه راست يافته، هدايت شده

15- پايدار – اثري از شيخ بهايي
عمودي:

1-  گوسفند فربه – از آثار معماري ارزشمند استان مازندران متعلق به قرن پنجم هجري
2- شهري در جنوب غربي ايران – پرتو بسيار نيرومند روزگار ما – سازمان فضايي 

3- سردسته، مهتر قوم – خطاي بسكتبال – جهان، عالم
4- رتبه كارمندي – بهاي پاكت نامه – صنم – محصول آتش

5- كشور الهه – محكمه باطني – محنت، رنج 
6- حرف زيادي – هيزم – از عناصر شيميايي فلزي

7- نغمه و آواز – قديمي – نصب و عزل و قبول اس��تعفاي رئيس س��تاد مشترك از وظايف 
ايشان است

8- نادان، بي خرد – روز – با ايمان
 – س��اخت  مقاب��ل   -9
عطاكردن، س��زاوار – جسد 

حيوان مرده
نش��انه  التي��ن  پس��وند   -10
كوچكي – زائرين – شكوه گوي 

جدايي ها
11- نق��ش هن��ري – س��وره 

تعاون – خانه
12- رنگ بهاري – سنگريزه 
اردش��ير  زم��ان  پيغمب��ر   –

بابكان – يقه جدولي
13- مهم و كليدي – حالتي 

از ماده – آهسته، آرام
14- نوعي اسباب بازي – سوم 

شخص جمع – افشره آلو
15- آخرين پادشاه ساساني 

– درويش

4 ترمه شدن دانشگاه ها نيازبازاركار را جواب نمي دهد
براي چهار ترمه شدن دانشگاه ها دو الگو مطرح شد؛ اول آن كه كاس هاي دانشگاهي 
نيم��ه اول ش��هريور ماه آغاز ش��ود و در مرحله بعدي اين كه ترم دانش��گاهي در هر س��ال در 
س��ه ترم تحصيلي برگزار ش��ود. يكي از علت  هاي رد چهار ترمي ش��دن دانشگاه آن بود كه 
بازار كار نمي تواند پاس��خگوي خروجي دانش��گاه باشد و ما در س��ال هاي آتي با موجي از 

فارغ التحصيان بيكار مواجه خواهيم شد. 
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افقي:
1-  داراي شرف و اعتبار – ماج

2- تيم فرانس��وي – زن سياه چشم – 
از امراض چشم

3- آسمان – مايه شير – انگشت نماي 
خلق

4- مخف��ف آگاه – نمايش تلويزيوني 
ماهي – تله  وضو  – بدل 

قاب��ل  مي��وه   – افزون��ي  برك��ت،   -5
خوردن – بزن بزن

6- پيل الكتريكي – خدايا – ديروز
دوره  در  انب��ار   – فل��ز  ن��وع  ه��ر   -7

ساساني – اضافه بار
8- قلب قرآن – چروك پارچه – تأثير

9- طناب تاب – چهار نعل رفتن اسب 
قمصر – سوغات 

10- رد پ��اي آب – به وجود آورنده – 
بيماري زردي

11- حركت��ي در ج��ودو – محل اذان 
گفتن در مسجد – عدد ورزشي

12- رن��گ – ش��عله آت��ش – لع��ن و 
نفرين – شهر عادت

 – پوپ��ك   – زل��ف  از  كناي��ه   -13
دوباره كاري

14- اختراع ماروي – كشوري در قاره سياه – خداي هندو
15- به قول سقراط تفكر در عاقبت هر كار باعث ... است – از آثار بزرگ علوي

عمودي:
1-  تص��ور – يك برنامه كامپيوتري اس��ت كه در داخل يك س��خت افزار به كار مي رود 
ولي ممكن است به صورت يك تصوير در اختيار كاربر قرار گيرد تا آن را در سخت افزار 

بار نمايد
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3- ابزار مطبخ – ايالت جدايي طلب اسپانيا – تيراندازي
4- حق گردن كلفتي – اتومبيلراني – حرف جر به معني از – لون

5- جلسه – نامي دخترانه – هر فصل يسنا
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8- نوعي ترشي – خانه شعري – خواركننده

9- زن برادر شوهر – گلي 
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10- مرطوب – وحشت – 
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 – خوابي��ده  رو  ب��ه   -12
صفح��ه اينترنت��ي – دي��د و 
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13- كتاب مقدس زرتشت 
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موتورهاي پايتخت
پالك ملي مي گيرند

داليل انتخاب قطار 
مغناطيسي برای پايتخت

كامراني : گذشته ام را
 فراموش نمي كنم

10

بررسي تأثيرات قطار »مگلو« بر كشور و تهران

گفت وگو با گارد رأس موفق تيم ملي بسكتبال

صفحه 19

گزارشي از زندگي دانشجويان در پانسيون ها دردسر زندگي در خانه هاي 
دانشجويي غيرمجاز

مدت هاس��ت كه الزام داش��تن معاينه فني براي موتوسيكلت ها مطرح شده 
اس��ت ام��ا تاكن��ون تنها كمت��ر از 300دس��تگاه موتوس��يكلت گواهي س��امت 
دريافت كرده اند. تعداد موتوس��يكلت ها ب��ا خودروها در تهران برابري مي كند. 
از رده خارج ش��دن موتوسيكلت های فرسوده س��بب مي شود تا موتورهاي نو با 
اس��تانداردهاي جديد و به روز جايگزين آنها شوند و عاوه بر زيبايي بخشيدن 

به شهر از آلودگي هوا  و صوت جلوگيري كند.

مهاجرت افراد و خانواده هايش��ان به تهران از مهمترين عوامل توسعه و تشديد 
مش��كل ترافيك در تهران اس��ت. با ارتقاي سيس��تم حمل ونقل ريلي، بس��ياري از 
شركت ها و كارخانجات مي توانند شعبه هاي اصلي خود را به شهرستان ها منتقل 

كنند و همين امر موجب بهبود وضعيت اشتغال در شهرستانها مي شود.

از ابتداي سال آينده

اجراي طرح انضباط اجتماعي
 در محورهاي پرتردد منطقه11
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پرستــا ر
نگهداری از مادر و نوزاد 

در بیمارستان هنگام زایمان 
--------------

نگهداری از پدر و مادران 
در منزل شما 

ویا خانه سالمندان 
اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

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

آمــــوزش 
خصوصی ریاضی
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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 

مسكونی
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

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 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

یک اوکازیون عالی!
فروش کامیون همراه با اشتغال 

Truck + job (fix run Monday to Friday) 
you make good money. 
Also there is extra job for weekend to 
make extra money. 
International 2007 day cab.
Low millage (340000 km).
Cummins engine. Good condition.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

514-655-6605 Ahmad

استخـــدام
یک شرکت تولیدی 

درجنوب مونترال
نیازمند همكاری 

تکنسین و کارگر ساده 
می باشــد. 

لطفا با تلفن های زیر تماس بگیرید: 

514-606-9007
514-949-5335

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

استخــدام
www.beyondbyaerus.com

به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار 
)با اتومبیل( فورا نیازمندیم.   تلفن اطالعات:   رضائی 

(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons 

on the road to give service and sale to our 
clienteles. Car is must. 

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

        Beginner level 3 (part time)
Where: District Parc-Extension

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

دکترعطاانصاری  
در کلینیک مدیکال 

آلفامــدیک
کلیه  درمــان 

مشکالت ارتوپدی پا
•  ساخت کفی های طبی      

•  انواع کفش های طبی، 
      جوراب واریس 

•  مچ بند، زانوبند، کرست های طبی      
•  داروهای طبیعی برای درمان 

     بیماری های پا

1253 Rue Guy 
Tel.: (418) 440-9494



35 35PAIVAND: Vol. 25  no.1380  July 15, 2018  سال 25 شماره   1380 24 تیر 1397 

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

000 توسط : داتیس پناهی  000
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 تكمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همكاری 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
• تكمیل 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

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیكاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$
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مربی کاریابی 
تیم دکتـر مالکی در خدمت

متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین 

)و سایر سازمانهای حرفه ای( کبک 
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام 

•  مشاور در کاریابی، تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری 
مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و ... 

• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار...
• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی، 

فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از 20 سال سابقه.
Tel.: 514-518-4568

Uازسپ017

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت

دستمزد: ساعتی 12 دالر 
We are hiring interested individuals as handy-
man assistant. Part time to start and potential 
for full time. Experience is an asset, but not 
necessary. (training will be provided)
compensation: $12.00/hr., Position available 
immediately.    Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our 
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، 

     سیتی زن، مدیکال کارت،  
PR  و کـــارت     

  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عكس 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

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

فراخوان: یک گروِه تئاتری تازه تأسیس، 
خواهان همکاری همه ی دوستداران تئاتر و 

هنرهای نمایشی است از عالقمندان در خواست 
می شود با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند:
514 659 4395

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787
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پشت صحنه ساخت یک مستند ویدئویی کوتاه
ایــن روزهــا دنیــای مجــازی 
و شــبکه هــای اجتماعــی پر 
هستند از ویدئوهای مختلف 
با ســوژه های گوناگون. یکی 
از موضوعات جالب و آموزنده 
در دنیــای تصویر، ویدئوهای 
مستند هســتند که بر خالف 
اکثر ویدئوها، »واقعیت« را به 

تصویر می ِکشند. 
البته فیلمهای مســتند انواع 
فراوانی داشته و معرفی و شرح 
تمام آنها از حوصله این بحث 

خارج است. 
این مقاله بطور خاص نگاهی 

دارد به پشــت صحنه و مراحل 
گوناگون تهیه یک مســتند کوتاه 
در اســتودیو. از آنجایــی که تعداد 
ویدئوها در دنیای مجازی بیشمار 
اســت و مخاطــب فرصــت دیدن 
همه را ندارد، فیلمســاز باید سعی 
کند تمامی پیام خــود را در مدت 
زمانــی در حد یک دقیقه )و برخی 
اوقات حتی کمتر( به مخاطب ارائه 
نموده تا شانس دیده شدن در این 

اقیانوس مجازی را داشته باشد! 
البتــه این موضــوع در مورد همه 
مســتندها صدق نکرده و برخی از 

آنها ممکن اســت چندین ساعت 
طــول بکشــند کــه طبیعتــا برای 
نمایش در شــبکه های اجتماعی 
مناسب نیستند. در ضمن، ناگفته 
نماند که برای تهیه یک مستند یک 
دقیقــه ای، گاهی اوقات مجبوریم 
چندین ساعت ضبط، صداگذاری 

و مونتاژ کنیم.
بصــورت  مســتندها  از  برخــی 
و  میشــوند  تهیــه  فی البداهــه 
تصویربردار فرصتی برای نورپردازی 

و نصب میکروفون ندارد. 
مثال مستندهایی که در طبیعت، 
یــا مراســم  و  خیابــان 
مختلف تهیه میشوند. 

بنابراین باید صحنه ها 
را قبل از اینکه از دست 
برونــد، بــه هــر نحوی 

شکار کند. 
برخی دیگر از مستندها 
را میتوان با سناریوی از 
پیش آماده شده، تهیه و 

ضبط کرد. 
ایده تهیه این مقاله پس 
از انجام سفارش ویدئوی 
بــه  »پژمــان«  دوســتم 
ذهنم رســید کــه در کار 
تولیــد صنایع دســتی با 

چرم طبیعی میباشد. 
لــذا خالصــه کارهایــی 

را کــه در پشــت صحنــه انجــام 
داده ایم، شرح میدهم: 

برای آنکه کار طبیعی به نظر برسد 
از ایشان خواستم که وسایل ریز و 
درشت کارگاه خود را به استودیوی 
ما آورده و یک کیف کوچک چرمی 

را در استودیو تولید کند. 
پیشــنهاد ایشــان این بود که این 
مســتند بدون هر گونــه موزیک و 
صداهای دیگر باشــد تا کار حرفه 
ای تــر بنظر برســد. بنابراین باید 
فقط صداهای طبیعی برش چرم، 
ســوراخ و پرس کــردن و دوخت و 
دوز به گوش میرســید. در نتیجه 
با چالش ضبط صدا مواجه بودیم. 
بــرای اینکار تصمیم گرفتم که دو 
نمونه از کار، صدابرداری کنیم که 
بــه اندازه کافی »متریال« داشــته 

باشیم. 
دلیل ایــن کار این بــود که برخی 
صداها بســیار بلنــد و برخی دیگر 
بســیار خفیــف بودنــد و نمیشــد 
همــه را با یک میــزان ضبط کرد؛ 
مثــال صدای کوبیدن چرم با کوبه 
ســنگین در مقابل صــدای برش 
چــرم با کاتر که اختــالف فرکانس 

بسیار زیادی دارند. 
لذا ابتــدا یک میکروفون »شــات 
گان« را با فاصله نزدیک به کار، در 
وضعیت »دستی« و با حساسیت 
زیاد بر روی سه پایه مستقر نمودم. 
XLR »سپس کابل »ایکس ال آر

میکروفون را مستقیما به دوربین 
وصل کردم. ضبــط ثانویه صدا را 
با یک دســتگاه »ریکوردر« مارک 
»زوم« و بر روی یک سه پایه دیگر 
نصب و نزدیک میز کار قرار دادم. 

ورودی میکروفــون این دســتگاه 
را محدودتــر کــردم تا حساســیت 
آن کمتر باشــد. دقــت کردم که 
دســتگاههای ضبط صدا با میز 
کار تماسی نداشته تا صدا و لرزه 
های اضافه، ضبط نگردند. تا حد 
الزم، استودیو را بی صدا کردیم تا 
هیچ صدای مزاحم دیگری ضبط 
نشود. تســت صدا را با استفاده 
از یــک »هد ســت«، انجام داده 
و میــزان ورودی میکروفونهــا را 

اندازه گیری کردم. 
صــدا،  تســت  پایــان  از  پــس 
میکروفونهــا را در جــای خــود 
مســتقر نمودم. سپس به سراغ 

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 اشكال و تمرین تنظیمات 

دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عكاسی در شب 

و عكسهای 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.

118

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

نورپردازی رفته و ســعی کردم که 
نــور بطور غیر مســتقیم باشــد تا 
مقدار ســایه ها به حداقل برســد. 
زمینه ی کار را سیاه در نظر گرفتم 
تــا تمرکز بــر روی ســوژه بــوده و 

بازگشت نور نداشته باشیم.
پس از چند تســت تصویــر و نور، 
کار ضبط را شروع کردم. از سوژه 
خواستم که نسبت به دوربین بی 
تفاوت بــوده و بــر روی کار خود 

تمرکز کند. 
ضبــط صدا بــه گونــه ای بود که 
خفیــف ترین صداها نیــز باید به 
ثبت میرســید. از صدای روشن 
شــدن فندک و یا رد شــدن نخ و 
ســوزن از درون الیــه های چرم. 
بنابراین باید ســعی میکردیم که 
خودمان با حرکاتمان، صداهای 

دیگری تولید نکنیم!
تصویربــرداری بــا کادر بســته و 
متحرک بودن ســوژه باعث شــد 

کــه برخی از سکانســها را چندین 
بار بگیریم. گاهی اوقات دوربین بر 
روی ســه پایه بــود و گاهی بر روی 

دست. 
با تمام تالشــی که در ســاکت نگه 
داشتن اســتودیو داشتیم، صدای 
وحشــتناک یــک موتورســیکلت 
»هارلی دیویدسون« باعث متوقف 

شدن کار ما شد! 
حتی مجبور شدیم که ایرکاندیشن 
را هم خاموش کرده تا هیچ صدای 
مزاحــم دیگری در زمینه نداشــته 
باشــیم. بــه همین علــت، بخش 
اعظــم کار، در دمــای 3۴ درجه و 

پشت درهای بسته انجام گردید! 
باالخره مراحل مختلف ضبط را به 

پایان رساندیم.
در زمان مونتــاژ و صداگذاری نیز 
هر دو کانال صدا را »سینکرونایز« 
نمــوده و آنها را با دقت بر روی هم 
و همزمان با تصویر منطبق کردم. 

طبیعتا مجبور شــدم بعضی جاها 
صــدا را ضعیفتــر و برخی جاها آن 
را تقویــت نمایم تا صداها متعادل 

باشند. 
نتیجــه کار از دو جهت، بســیار 

جالب شد : 
اول آنکه بیشتر پالنها بطور بسته 
و »کلوزآپ« تهیه شده و جزئیات 
کار را بــا ظرافت فراوانی به نمایش 

گذاشته ایم. 
دوم اینکه صداهــای فراگیر آن به 
گونه ای ضبط و به سمع مخاطب 
میرسند که انگار در آن محل حضور 
داشته است. به احتمال زیاد چنین 
کاری با این خصوصیات، میتواند 
بــرای عالقمنــدان هنــر و صنایع 

دستی جالب باشد. 
این ویدئو بزودی در گروه فیسبوکی 
»همــه چیــز در مــورد مونترآل« 

منتشر خواهد شد. 
•
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Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 
 Quebec experience program

The PEQ – Quebec 
experience pro-
gram is an accel-
erated program for 
selecting skilled 
workers, which 
allows individuals 
to obtain a (Certi-
ficat de sélection 
du Québec – CSQ) 
(Quebec selection 
certificate) with 
a view to gaining per-
manent residence. This 
program is intended for 
Quebec graduates or future 
graduates and temporary 
foreign workers who hold 
a skilled job and who meet 
certain conditions, such as 
demonstrating advanced 
intermediate knowledge of 
spoken French.
The PEQ – Québec expe-
rience program does not 
involve a selection grid and 
does not take into account 
the spouse’s or de facto 
spouse’s characteristics.
If you hold a post-graduate 
work permit, you can sub-
mit your application for a 
Quebec selection certificate 
(CSQ) as a graduate or 
skilled temporary foreign 
worker based on the selec-
tion conditions that are the 
most advantageous for you, 
using the appropriate form.

Conditions to satisfy as 
Quebec graduate or future 
graduate
You must satisfy all of 
the conditions of the 
PEQ – Quebec experience 
program, at the time of sub-
mission of your application 
for a Quebec selection 
certificate:
have the intention of 
settling in Québec to hold 
a job;
have lived temporarily in 
Québec with the primary 
goal of studying and have 
respected the conditions of 
your stay;
have lived in Québec for at 
least half of the duration of 
your study program;
hold an eligible Québec 
diploma or expect to com-
plete your study program 
within six months of the 
date of submission of your 
application;
demonstrate advanced 

intermediate knowl-
edge of oral French;
undertake to 
provide for your 
needs and, where 
applicable, those of 
your spouse or de 
facto spouse and 
dependent children 
included in your 
application for a 
Quebec selection 

certificate, for a minimum 
period of 3 months;
be at least 18 years old and 
hold a valid passport and, if 
you are submitting your ap-
plication from Québec, be 
legally residing in Québec 
at the time of submission 
of your application.
If you hold a post-diploma 
work permit, you can also 
submit your application 
under the PEQ as a skilled 
temporary foreign worker 
if the selection conditions 
are more advantageous for 
you.
You are not eligible for the 
PEQ – Quebec experience 
program if:
you hold a bursary with a 
clause stipulating a return 
to your country, unless you 
have already fulfilled this 
condition;
you have started a new 
study program in Québec.
more than 36 months have 

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

     را بر روی سایت بخوانید 

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

zarbarg paivand

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

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

elapsed between the time 
you completed your study 
program in Québec and the 
date on which you submit-
ted your application for a 
Certificat de sélection du 
Québec.
Note: 
If you are not eligible for 
the PEQ – Québec expe-
rience program, find out 
if you can apply to the 
Regular Skilled Worker 
Program. Applications 
submitted in Québec under 
this program receive prior-
ity processing and are not 
subject to a limited number 
of applications that can be 
received.

Eligible’s diplomas
Québec diplomas eligible 
under the PEQ are:
bachelor’s degree (univer-
sity undergraduate);
master’s degree (and an 
MBA);
doctorate;
DEC – diploma of college 
studies, technical training;
DEP – diploma of voca-
tional studies, attesting 
to 1800 hours of study or 
more;
DEP – diploma of voca-
tional studies followed by 
an ASP – attestation of 
vocational specialization, 
attesting to a minimum of 

1800 hours of continuing 
education and leading to a 
particular trade.
_______
For more details 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. 

در  را  مقــاالت  فارســی  ترجمــه 
وبسایت ما بخوانید

Immigration Canada 
Maria Cottone 
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com
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Matteo 

Lane

Gina 
Brillon

Francisco 

Ramos

Special Guest
Orny Adams 

Hosted by
Maz 

Jobrani 
Loyiso
Gola
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CONDO FOR SALE
1 bedroom, 1 bathroom
1000 de la Montagne #515
downtown Montreal
$276,582
+GST & QST

CONDO FOR SALE
2 bedrooms, 1bathroom
1000 de la Montagne # 816
downtown Montreal
$398,347
+GST & QST

www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. 
  Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

با پیش پرداخت فقط 2۰ ٪ 
صاحب واحدی در شیک ترین 

ساختمان 5۰ طبقه 
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال  شوید 

Cell.: (514) 971-7407

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

مخارج محضر توسط ما 
پرداخت خواهد شد 

فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاری در امالک 

کاظم پرتو تهرانی 
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-996-9692

تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

$980
از تهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از  

تورکوبا،مکزیک، 
دومنیکن، دبی،

بیمه مسافرتی و دانشجویی

$1060


