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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 
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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

3 :

1386

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

با آغاز کارزارهای انتخاباتی در کبک، اراده تغییر در میان رأی دهندگان بیش از پیش 
شکل می گیرد.  به نظر می آید که حزب لیبرال کبک بازنده اصلی باشد...
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INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

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
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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

جهت رزرو با من متاس بگیرید.-- رایگان --با حضور مشاور وام مسکنپاسخ می دهیم: 24 سپتامبـر   از ساعت ۱9 تا 2۱در گردهمـایی روز به متامی پرسش های شما 
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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

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

Lester B. Pearson Continuing Education offers:
 business class is 1 day a week for 5 months

 Professional Sales 3 days a week for 10 months
 Professional Waiter (7 months)

Upon completion: 
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education

-----------------------
Loans and Bursaries up to 900$ per month

Lester B. Pearson 
Continuing Education

 مرکز  آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

__________________________________
For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

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

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

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

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

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

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

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

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

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

ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier  
Pincourt QC  J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com
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 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.  1386
Vol. 25,  Sep.  01,  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

شهریور 67 ...  7

}<< ادامه در صفحه: 18{

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

چرا تابستــــان ۶۷ تاریخی 
سپری شده نیست

 ۳۰ از گذشــت  پــس 
اطالعــات  ســال، 
مســتند منتشرشــده 
دربــاره دالیــل اتخــاذ 
چنــدان  تصمیمــی 
هولناک که سرنوشت 
زندگی چند هزار زندانی 
سیاسی و خانواده های 

آنان را برای همیشــه تغییــر داد، 
آمــران و عامــالن اجــرای احــکام 
اعدام، نحوه اجرای احکام، شــمار 
اعدام شــدگان، نحوه خاکســپاری 
و نشــان مــزار آنان و ده ها ســوال 
کوچک و بزرگ دیگر چندان بیشتر 

از گذشته نیست.
تــداوم ایــن وضعیــت، ســکوت و 
خودداری یا جلوگیری از نوشــتن 
تاریخ و انتشار اســناد و مدارک - 
به اعتباری - ادامه اعدام و حذف 
کســانی اســت کــه در جمهــوری 
محســوب  غیرخــودی  اســالمی 

می شوند.
تردیدی نیســت که ایــران امروز و 
شهروندانش با مشکالت و مسایل 
مهمی درگیرند که به طور مستقیم 
بــه زندگی کنونی آنــان گره خورده 
اســت. از ایــن رو، ممکــن اســت 
بــرای برخــی اعدام دســته جمعی 
زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، 
امری صرفــا تاریخــی و متعلق به 
گذشته به حساب آید، اما واقعیت 
این است که ریشه چنین تصوری 
بیــش از آنکــه در اهمیت مســایل 
کنونی نهفتــه باشــد، در ناآگاهی 
نســل های جوانی ریشه دارد که به 
دلیل سیاســت حذف و سانســور 
حکومتــی، از واقعیت هــای دیروز 

جامعه بی اطالع مانده اند.
اهمیــت اعدام های دســته جمعی 
دهه شــصت و به ویژه تابستان ۶۷ 
چنان اســت که انتشــار اســناد و 
مدارک و اطالعات مستند و موثق 
مربوط بــه آن می تواند پیامدهایی 
بسیار گسترده و تعیین کننده حتی 
در بقا یا فنای نظام سیاسی مستقر 
و ماهیت و شــکل نظام سیاســی 

جایگزین آن داشته باشد.
تجربه کشورهای دیگر در مواجهه 
بــا فجایع تاریخی خــود و تصمیم 

یک ملت برای شــیوه 
نظام هایــی  از  گــذار 
کــه می تواننــد چنین 
فجایعی را پدید آورند، 
مانند مواجهــه آلمان 
پس از جنــگ جهانی 
دوم بــا آلمــان نازی و 
اقداماتش، یا آرژانتین 
یا شــیلی، به خوبی نشان می دهد 
که مسایلی از این دست هرگز امری 
تاریخی و متعلق به گذشته نخواهد 

شد.
سکوت آمران و عامالن اعدام های 
عمــدی  حــذف  دســته جمعی، 
نشــانه ها و اسناد، و یا تالش برای 
محدود کــردن چنین حادثه ای به 
امری تاریخی و متعلق به گذشته ای 
ســپری شــده، تنهــا می تواند این 
مواجهــه تاریخی و تعیین کننده را 
به تاخیر بیندازد اما مانع تحقق آن 

نخواهد شد.
درواقع، اگر در ۳۰ ســال گذشــته 
خانواده هــای جانباختــگان دهــه 
۱۳۶۷ و مخصوصا تابســتان ۶۷، 
گروه ها و احزاب سیاسی و از همه 
مهم تر رســانه ها، نهادهای مدنی 
و شــهروندان ایرانی این فرصت را 
می یافتند که با دسترسی آزادانه به 
اطالعات و اســناد مربــوط به این 
اعدام ها به درکی درست و نزدیک 
به واقعیت از حقیقت امر برســند، 
به احتمال قریب به یقین احتمال 
وقــوع بســیاری از رویدادهای دو 
سه دهه گذشته، به ویژه در درون 
زندان ها، بســیار کمتر می شد و در 
معیــاری گســترده تر، ســاز و کار 
شیوه برخورد قدرت با شهروندان 

دچار تغییراتی اساسی می شد.
اگر در ســه دهه گذشته مشخص 
شــده بود کــه بــه گفته آیــت الله 
منتظری حداقل ســه هزار و ۸۰۰ 
نفر و به گفته برخی پژوهشــگران 
حدود پنج هزار زندانی سیاسی چرا 
و چگونه در مدت زمانی کمتر از دو 
ماه اعدام و در گورهای دسته جمعی 
بی نــام و نشــان به خاک ســپرده 
شدند، احتمال اینکه در دهه های 
بعد همچنان شــماری از زندانیان 

مسایلی از این 
دست هرگز 

امری تاریخی و 
متعلق به گذشته 

خنواهد شد.
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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

}<< ادامه در صفحه: 28{

شعر و ترانه...
»بیاد داشته باشید انتخابات با عقل آغاز می شود و با احساسات پایان می پذیرد«

فیلیپ اوتی یر
کبــک – شــاید او در صــدد 
ارائــه چهره ای مقبــول بود.  
هنگامــی که فرانســوآ لوگو ، 

رهبر حزب »ائتــالف آینده کبک« )CAQ( روز 
پنجشــنبه 2۳ اوت کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد، 
بالفاصله اتوبوس های انتخاباتی را به ســوی میدان 
لویی ابر در شهر کبک راند.  این مکان برای »ائتالف 
آینده کبک« معنایی نمادین داشت زیرا محلی بود که 
در اکتبر گذشته در انتخابات میان دوره ای به برتری 

۱4 ساله حزب لیبرال پایان داده بود.
در آن شب لوگو  گفت: »دراین باره فکر کنید، پیروزی 
در لویی ابر به این معناســت که پیروزی در سراســر 

کبک هم ممکن خواهد بود«.
این آغاز یک تغییر در فضای سیاســی کبک بود و از 
آن پــس لیبرال ها کم و بیــش در موضع دفاعی قرار 
گرفتنــد.  اما، چند هفته دیگر نبــرد واقعی درپیش 
اســت.  لوگــو  و رهبران دیگر، فیلیــپ کوییار حزب 
لیبرال، ژان- فرانســوآ لیزه حزب کبکی ها )PQ( و 
مانون ماسه حزب همبستگی کبک )QS( برای برنده 
شــدن در انتخابات به جلب نظــر رأی دهندگان نیاز 

دارند.
از آنجــا که خبرهای انتخاباتی و نتیجه نظرســنجی 
ها نشــان می دهد که هنوز نتیجه قطعی مشــخص 
نیســت، ما با ۳ تن از کارشناســان ارشــد سیاسی به 

تحلیل نقاط قوت و ضعف رهبران می پردازیم.
•

فیلیپ کوییار
Philippe Couillard
Quebec Liberal Party

کوییــار که حرفــه اصلی اش 
جراحی مغز است، به خالف 
ـَــف خود، ژان شاره، که  سل
نزد همکاران خود محبوبیت 
داشت، درمیان همکارانش 
نیز از محبوبیــت برخوردار 

نیست.
اما کوییار پرتالش، بســیار باهوش و آرام اســت و به 
این خاطر بســیاری از مردم او را نخست وزیری قابل 

اعتماد می دانند.  
به عبارت دیگر، جامه نخســت وزیری بر قامتش می 

برازد.
او بر موقعیت هــا – اعم از نمایندگی کردن کبک در 
عرصــه بین المللی یا رهبری کبــک در بحران هایی 
مانند تیراندازی و کشــتار در مسجدی در شهر کبک 

درسال 2۰۱۷ – مسلط است.
برنارد موتولســکی استاد تصویر و ارتباطات دانشگاه 
کبــک در مونتریال می گوید: »او یک سیاســتمدار 
عوام گــرا نیســت.  او بیشــتر عقــل مــدار اســت تا 

احساساتی«.
ژان- مارک لژه Jean-Marc Léger رییس موسسه 
نظرسنجی لژه می گوید: آنچه به او اعتبار می بخشد 
این اســت که کوییار در طول 4 سال نخست وزیری 
وضعیت اقتصادی کبک را بهبود بخشیده و بر اعتبار 

حزب لیبرال کبک افزوده است.
لژه مــی گوید: بــه خــالف آخریــن کارزار انتخاباتی 
فدرال که کبکی ها به هر قیمت می خواســتنداز شر 

پر  ر ها ن  ســتیو ا
ص  خــال
در  شــوند، 
کنونی  کارزار 
متــی  خصو

نسبت به کوییار وجود ندارد.
اما تحلیــل گران اتفاق نظر دارنــد که چالش کوییار 
یافتن راهی اســت که بتواند خود را تجســم تغییری 
بنمایاند که کبکی ها خواستار آن هستند و »ائتالف 
آینده کبک« CAQ آن را در ســینی نقره ای به آنها 

عرضه می کند.
اما  لژه می گوید که الویت اصلی کوییاردر این مرحله 
نخست کارزار انتخاباتی مستحکم کردن پایگاه حزب 
لیبرال است که اکنون نزد سالمندان و غیر فرانسوی 

زبــان هــا آســیب شــدید دیــده اســت.  
حــزب لیبــرال معمــوال ۸۰ درصــد آراء 
غیرفرانســوی زبان ها را جلب می کرد، 
این مقــدار اکنون به ۶2 درصد رســیده 

است.  
لــژه می گوید: »پایگاه رأی او در همه جا 

دارد فرومی ریزد«.
کوییار گفته اســت می دانــد که یک دولت 

نمی تواند برمبنای گذشته اش تجدید انتخاب شود و 
ناگزیر است چیزهای تازه ای عرضه کند، مانند ایده 
ای که هفته گذشــته درمورد دادن دو کارت سالمت 
به کودکان عرضه شد.  برنامه حزب لیبرال این است 
که این ایده را به عنوان وسیله ای برای سهل تر کردن 

زندگی عرضه کند.
اما همه تحلیل گران می گویند که کوییار دراین کارزار 
انتخاباتی یک مزیت تاکتیکی را ازدســت داده است: 
برنامه انتخاباتی حزب کبکــی ها در انتخابات 2۰۱4 
مبنــی بر جداســازی کبــک که کلید پیــروزی حزب 

لیبرال بود.
لژه می گوید که لیبرال ها برای مقابله با پیشی گرفتن 
حزب »ائتالف آینده کبک« همان شیوه استدالل را 
به کار می برند و می گویند این گزینه ای پرخطر است 
که به رودررویی و مناقشه منجر می 
شود ولی این استدالل کارگر نیست.

•
فرانسوآ  لوگو 

François Legault
Coalition Avenir Québec

حتلیل کارشناسان از انتخابات کبک: 

ارزیابی رهبران 4 حزب

دسِت در پرده طو ّ ار تبهکاری چند

كاشت در مزرعه كشور ما خاری چند

اندر آنم كه بگیرم قلم و برگیرم

بی اجازت ز كسی پرده ز اسراری چند

سخن اندر دهنم خشك شود، چون نتوان

شرح این فاجعه ها داد به اشعاری چند

نخله ایی كه از او چشم ثمر داشته ایم 

شده از بهر جوانان وطن، داری چند

جای شمشیر سخن نیست در آنجا كه بود 

تیغ آدم كشی اندر كف غد ّ اری چند

دیگرم نیست به سر میل گلستان، زیرا

كشور از خون شهیدان شده گلزاری چند

آن چنان دشمن ما خانه ما ویران كرد

كه مرم ّت نكند كوشش معماری چند

جرم ما چیست؟ خدا را، كه چنان جان دادیم

بی گنه در كف گرگان وطن خواری چند

حیدر یغمای 
خشتمال نیشابوری

مرابه خانه ام ببر 
  اگرچه خانه خانه نیست... 

شب آشیان شب زده چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا 

مرا به خانه ام ببر
کسی به یادعشق نیست کسی به فکر ما شدن

از آن تباِر خود شکن تو مانده ای و بغض من 

از این چراغ مردگی از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم که یار غمگسار نیست
مرا به خانه ام ببر 

     که شهر،شهر یار نیست

مرابه خانه ام ببر 
   ستاره دلنواز نیست

سکوت نعره می زند که شب ترانه ساز نیست
مرابه خانه ام ببر 

    که عشق در میانه نیست
مرابه خانه ام ببر 

  اگرچه خانه خانه نیست ...
)ایرج جنتی عطایی(

ـــــــــــ
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

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

فروش ماری جوآنا توسط بخش خصوصی در انتاریو
داگ فورد نخســت 
انتاریو  وزیر جدیــد 
مــی خواهــد مثــل 
دانلــد ترامــپ اثــر 
انگشــت خود را بر 
هرکاری بگذارد و از 
این رو نظام فروش 
در  جوآنــا  مــاری 
انتاریــو را هم کامال 

متفاوت با آنچه دولت قبلی درنظر 
داشــت، به شــکل دلخواه خود به 
اجرا درمی آورد.  روز دوشــنبه ۱۳ 
اوت دولــت محافظــه کار انتاریــو 

کــه آخر ماه ژوئــن روی کار آمده، 
اعالم کرد که بعد از قانونی شــدن 
خریــد، فــروش و مصــرف مــاری 
جوآنــا در ۱۷ اکتبر، ایــن ماده در 

انتاریو به صــورت آنالین 
فروخته خواهد شــد و از 
اوایل ســال آینده توسط 
بخش خصوصــی هم به 
فروش می رســد.  دولت 
داگ  فورد گفت به دلیل 
نگرانی از ایمنی عمومی، 
ایــن تصمیــم را گرفتــه 
ولی منتقــدان می گویند 
مدل جدید می تواند فروش تحت 
ضابطــه و قانونمنــد مــاری جوآنا 
را مشــکل کند.  )تارنمای ســالم 

تورنتو، ۱۶ اوت 2۰۱۸(

بدترین هوای دنیا در بخش هایی از کانادا
بریتیــش کلمبیــا به خاطــر آتش 
ســوزی جنگلــی در تابســتان ها 
شــناخته شــده اســت.  به سبب 
این آتش سوزی ها کیفیت هوای 
دودآلود بســیار بد اســت.  با ۶۰۰ 
آتش ســوزی جنگلی که درسراسر 
بریتیــش کلمبیــا رخ مــی دهد، 
آلودگی هوا روز به روز بیشــتر می 
شــود و اخیرا کیفیت هــوای این 
منطقه بدترین در دنیا اعالم شده 

اســت.  خطر اثر وضعیــت هوا بر 
ســالمت افراد در بریتیش کلمبیا 

بسیار وخیم شده است.  
به ویژه بنابر اعالم محیط زیســت 
کانادا، ونکوور در بدترین شــرایط 
رده بندی شده .کیفیت هوای آن 
درمیــان ۱۰ شــهر در رده هشــتم 
قرارگرفته است.  کسانی که محل 
زندگی شان در فاصله ای از اقیانوس 
قراردارد می توانند از هوای بهتری 

برخوردار شوند ولی کسانی که در 
نزدیکی ساحل زندگی می کنند باید 
در انتظــار بدترشــدن کیفیت هوا 
باشند.  استنشــاق هوای دودآلود 
می تواند موجب تشــدید بیماری 

های ریوی و سرگیجه شود.  

)تلخیص از مونتریال بالگ، 2۰ 
۱وت 2۰۱۸(.

راه پیمایی دگرباشان جنسی در مونتریال
روز یکشنبه ۱9 اوت هزاران 
راه  در  مونتریــال  در  تــن 
پیمایی دگرباشــان جنســی 
ایــن راه  شــرکت کردنــد.  
پیمایــی در پایــان هفته ای 
انجام شد که در آن دگرباشان 

جنسی به 
انــواع فعالیت هــا پرداخته 

بودنــد.  این راه پیمایی درطول ۳ 
کیلومتر بین مرکز شهر مونتریال و 
دهکده دگرباشان انجام شد.  این 

سی و چهارمین راهپیمایی ساالنه 
آنهــا بود.  درایــن راه پیمایی زنان 
دگربــاش نیز در کنار مــردان به راه 

پیمایی پرداختند.  جاستین 
ترودو نخست وزیر کانادا در 

این مراسم گفت: 
»دیگــر تنهــا مــدارا کافــی 
نیســت، ما به گفتگو درباره 
پذیرش نیاز داریم، نیاز به آن 
داریم که با بلندنظری درباره 
آنهــا گفتگو کنیم«.  )گازت 

مونتریال، 2۰ اوت 2۰۱۸(.

پیشی گرفنت حزب »ائتالف آینده کبک« 
)CAQ( در نظرسنجی انتخابات پاییز 2۰۱8

بــا آغــاز کارزارهــای انتخاباتی در 
کبــک، اراده تغییــر درمیــان رأی 
دهندگان بیش از پیش شــکل می 
گیــرد.  بــه نظر می آیــد که حزب 
لیبرال کبک بازنده اصلی باشد، زیرا 
بنابر نظرسنجی ای که اخیرا انجام 
شــده ۳ درصــد از رأی دهنــدگان 
خود را ازدست داده است.  در این 
نظرســنجی که از تاریــخ ۱۸ تا 2۱ 

اوت توسط 
سســه  مو

و  ایپســوس 
الپرس انجام شده حزب »ائتالف 
آینــده کبک« )CAQ( با کســب 
یک درصــد شــمار رأی دهندگان 
احتمالــی خــود را بــه ۳۶ درصــد 
رســانده است.  با آن که این تغییر 
چنــدان زیاد  نیســت، اما موجب 

پیشــی گرفتن بیشــتر این حزب 
بر حــزب لیبرال کبک می شــود 
کــه با 29 درصد ابــراز تمایل رأی 
دهنــدگان ۷ درصــد از این حزب 
عقب اســت.  دراین نظرســنجی 
 )PQ( حــزب کبکــی هــا
هم بــا ازدســت دادن 2 
درصد ۱۸ درصد تمایل 
رأی دهنــدگان را بــه 
اســت.   آورده  دســت 
 )QS( حزب کبک همبسته
هم با ۳ درصد میــزان تمایل رأی 
دهندگان را به ۱۱ درصد رســانده 
اســت.  دراین نظرســنجی، آنچه 
بیــش از همه به چشــم می خورد 
تمایل رأی دهندگان به تغییر وضع 
موجود است.  )تلخیص از الپرس 

مونتریال، 2۳ اوت 2۰۱۸(

کمبود معلم در مونتریال
بازگشــایی  آســتانه  در 
مدارس، وضعیت کمبود 
مونتریــال  در  معلــم 
اســت.   نیافتــه  بهبــود 
مــدارس  »کمیســیون 
 )CSDM( مونتریــال« 
و »کمیســیون مــدارس 
 )CSDL( الوال« 
تبییــن  درصــدد 

راهبردهایی هســتند که چاره ساز 
این کمبود باشد.  بنابر گفته کاترین 
آرل بوردون، رییس  »کمیسیون 
مــدارس مونتریــال« امســال نیز 

کمبود معلم حس خواهد شد: 
»همچنان با مشکل کمبود معلم 
رودررو هســتیم.  یک دوره تربیت 
معلــم 4 ســال طول می کشــد و 

کسانی که ســال گذشته این دوره 
را آغــاز کــرده اند هنوز چندســال 
بــا پایان دوره تحصیلشــان فاصله 
دارند.  انتظار می رود این مشــکل 

هنوز مدتی ادامه داشته باشد«.  
دو سال پیش »کمیسیون مدارس 
مونتریــال« ناگزیــر از اســتخدام 
۷5۰ معلــم بــرای پرکــردن جای 

خالــی بازنشســته شــده 
ها، کســانی که مرخصی 
اســتعالجی گرفته اند و 
نیز افزایش شــمار دانش 
ســال  شــد.   آمــوزان 
گذشــته کمبود تشــدید 
شــد و ناگزیــر ۱۳42 تن 
اســتخدام شــدند.  بــه 
گفته رییس »کمیسیون 
مــدارس مونتریــال« ایــن تعداد 
می تواند درســال تحصیلی جاری 
افزایش بیشتری یابد.  پیش بینی 
می شــود کــه در ســال تحصیلی 
جاری شــمار دانش آموزان ۷ هزار 
تن افزایش یابد و بــه ۷۶ هزار تن 
برســد.  )تلخیــص از ژورنــال دو 

مترو، 24 اوت 2۰۱۸(. 

درخواست ۷00 هزار دالر غرامت از پلیس مونتریال
زنــی کــه درســال 2۰۱4 هنگام 
توســط  بازویــش  بازداشــت 
پلیس مونتریال شکســته بود از 
شــهرداری مونتریــال و 2 تن از 
پلیس های آن بــه خاطر کاربرد 
و  شــکایت  غیرضــروری  زور 
درخواست ۷۰۰ هزار دالر غرامت 

کرد.  
او که مجیزا فیلیپ نام دارد در ابتدا 
متهم شده بود که هنگام بازداشت 
خود مقاومت کرده اســت.  در ماه 
دسامبر گذشــته دادگاه او را از این 

اتهام مبری دانست و پلیس هایی 
کــه او را بازداشــت کــرده بودند را 
شــدیدا مالمت نمود و تأکید کرد 
که در شهادت پلیس ها در دادگاه 

موارد متعدد تناقض وجود دارد.  
درپــی ایــن حکــم دادگاه، خانم 
فیلیپ تصمیم گرفت از شهرداری 
مونتریــال و پلیس های مربوطه 
شــکایت کند.  درمتن شــکایت 
آمده اســت کــه دو مأمور پلیس 
»شخصا ناگزیر از جبران بخشی 
شــاکی  بــه  وارده  خســارت  از 

هستند«.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، 
25 اوت 2۰۱۸(.

برگزاری یادمان کشتار دهه 13۶0 در تورنتو
کمیتــه  اوت   2۶ یکشــنبه  روز 
یادمان تورنتو مراسم یادمان جان 
باختگان دهه ۱۳۶۰ ایران را برگزار 
کــرد.  در بیانیه ایــن یادمان آمده 
اســت: »قتل عام تابستان ۱۳۶۷ 
ســی ســاله شــد.  نه می بخشیم 
و نــه فرامــوش می کنیــم!«.  این 
مراسم دو سخنران مهمان داشت: 

مهرداد وهابی، اســتاد دانشــگاه 
پژوهشــگر  فرانســه،  پاریــس- 
چــپ که تحــت عنــوان »اقتصاد 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران« 
ســخنرانی کرد و حسین رییسی، 
وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه 
کارلتون – اتاوا که سخنرانی اش با 
عنوان »ساختار قضایی جمهوری 

اســالمی در مواجهــه بــا کشــتار 
زندانیان سیاسی دهه ی شصت« 
بــود.  این مراســم در نورت یورک 
سیویک ســنتر تورنتو برگزار شد.  
)برگرفته از صفحه فیسبوک رادیو 

پیام کانادا، 2۸ اوت 2۰۱۸(.
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حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 
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شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
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با تعیین وقت قبلی

مداد، مجله آنالین مونتــرال 
----------

www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید
از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.

»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068
No. ۳2۸5 Cavendish Blvd, Apt ۳55     Montréal, QC 

آیا کاهش فروش مسکن به پایین آمدن بهای 
آن منجر خواهد شد؟

مــا کانادایــی ها تــا همین 
چندی پیــش به پیش بینی 
ها درحوزه مســکن اهمیتی 
نمی دادیم.  اما وقتی درپایان 
یک دهه مناسب توام با وام 
مسکن با بهره پایین و دیگر 
شــرایطی که خریــد ملک را 
آســان کرده بود، با مقررات 
سخت تر شــدن گرفتن وام 

روبرو شدیم، دانستیم آن پیش 
بینی ها و هشدارها بی ربط نبود. 
کما ایــن که درحــال حاضر هیچ 
کس دراین مــورد تردید ندارد که 
افزایش آنچنانی بهای مســکن در 
کانــادا پایان یافته اســت.  چرا که 
آخرین اعداد و ارقام استخراج شده 
از اطالعــات موجــود و روزآمد در 
پیونــد با ونکوور و تورنتو نشــانگر 
آن است که آن رونق پیشین دیگر 

وجود ندارد.  
به همین ســبب اینک خریداران، 
مالکان، حرفه ای ها و اقتصاددانان 
بــی صبرانه منتظر آخرین ســرنخ 

های مربوطه هستند.  

براساس اطالعاتی که در اول اوت 
از ســوی هیئت مشــاوران امالک 
کالنشــهر ونکوور منتشــر شــد، 
میزان فروش امالک مســکونی در 
ماه ژوییه ســال جاری به کمترین 
حد ازسال 2۰۰۰ به ای سو رسیده 

است.  
در تورنتو نیــز که هم فروش و هم 
بهای مسکن فصلی افزایش داشته، 
این افزایش درپی کساد شدید سال 
گذشته بازار بوده که میزان فروش 
و بهای مســکن به ترتیب 2۰ و 5 

درصد کاهش داشت.  
از دیگر سو، ساخت و ساز در کانادا 
صنعتی عمده محســوب می شود 

که در کارآفرینی پیشــگام به 
شــمار مــی رود.  به همین 
سبب افراد زیادی به سالمتی 
و رونق بهای مسکن اهمیت 

می دهند... 
البته وضعیــت کنونی کانادا 
هیچ شباهتی با اوضاع پیش 
از ترکیدن حباب مسکن در 

آمریکا ندارد.  
کمــا ایــن کــه شــاخص های 
اقتصــادی نشــان مــی دهنــد که 
اوضاع به گونه ای اســت که بانک 
مرکزی کانادا مــی تواند درهمین 
ســال جاری هم یک بار دیگر بهره 
وام مســکن را مثــال در ماه اکتبر 

افزایش دهد.  
درچنیــن صورتــی طبیعتــا خرید 
ملک مشــکل تر می شود و میزان 
فروش آن کاهش پیدا می کند که 
این نیز به نوبه خود احتماال سبب 
پایین آمدن بهای مسکن می شود.  
)تلخیص از تارنمای ایران جوان، 

24 اوت 2۰۱۸(.

وعـــــده کاهش ۷00 میلیـــون دالری از 
مالیات های »غیرمنصفانه«

فرانســوآ لوگو، رهبر حزب 
کبــک«  آینــده  »ائتــالف 
)CAQ( روز یکشــنبه 2۶ 
اوت اعالم کرد که درصورت 
تشکیل دولت توسط حزب 
او در انتخابــات ماه اکتبر، 
مالیــات  میــزان  تدریجــا 
بــه  مــدارس در کبــک را 

حداقل ممکن کاهش خواهد داد 
و با این کار ۷۰۰ میلیون دالر از بار 
مالیات پرداختی کبکی ها خواهد 

کاســت.  او بــا اشــاره بــه افزایش 
مالیات مدارس در برخی مناطق تا 
میــزان ۱۱2 درصد گفت: »جلوی 

این افزایش سنگین مالیات 
شــد«.   خواهــد  گرفتــه 
فرانسوآ لوگو اعالم کرد که 
اگر این حزب در انتخابات 
اول اکتبــر پیروز شــود، او 
تعهد می کند که در مدت 4 
سال میزان مالیات مدارس 
را به ۱۰ ســنت درهر ۱۰۰ 
دالر ارزیابــی ملــک کاهش دهد.  
)تلخیص از تارنمــای رادیو کانادا، 

2۶ اوت 2۰۱۸(.

پرسش های بی پاسخ کانادا درباره توافق 
مبادله آزاد بازرگانی آمریکا- مکزیک

روز ســه شــنبه 2۸ اوت 
2۰۱۸، وزیرامــور خارجه 
کانادا برای تالش درمورد 
ازسرگیری گفتگوها درباره 
توافــق نامــه مبادلــه آزاد 
بازرگانــی بــه واشــنگتن 
رفــت.  اعــالم موفقیــت 
دونالــد ترامــپ درمــورد 
توافق مقدماتی با مکزیک 
برای تبدیل »توافق مبادله 
آمریــکای  بازرگانــی  آزاد 
NAFTA/( شــمالی« 

روز  در   )ALENA
دوشــنبه 2۷ اوت، بــرای کانــادا 
بســیاری پرســش های بی پاسخ 
به وجــود آورده اســت.  آیا کانادا، 
شــریک ســوم توافــق و دومیــن 
شــریک بازرگانی آمریــکا ناگزیر از 
امضــای پیمــان جدیــدی خواهد 

شد؟  
اگر نه، آیا این امر قانونی – یا ازنظر 
سیاســی عملی – است که ترامپ 
بــا مکزیک بــه تنهایی قــراردادی 

جایگزین امضاء کند؟  
آیا تغییرات مذاکره شده در قرارداد 
24 ساله »نفتا« به شرکت هایی که 
تجهیزاتی زنجیره ای برای تجارت 
بین ۳ کشور تدارک دیده اند لطمه 
می زند؟  پتر مک کی، وزیر پیشین 
دادگستری، دفاع و امور خارجه که 
اکنون از شرکای دفتر حقوقی بیکر 
مک کنزی است می گوید: »هنوز 
پرســش های بســیاری اســت که 
می باید پاســخ داده شــود، اکنون 

فضایی آکنــده از بی ثباتی، بیم و 
هراس، عصبیت و این احساس که 
مــا از بیرون به آنچه می گذرد نگاه 

می کنیم وجود دارد«. 
اقدام ترامــپ درمورد اعالم توافق 
مقدماتی با مکزیک به عنوان یک 
پیروزی، شتاب زده بود.  بخشی از 
این امر به خاطر توافق پشت پرده 

با مکزیک بود.  
رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد: 
»ما هم اکنون یک توافق بازرگانی 
بــا مکزیــک امضــاء کردیــم.  این 
توافقی است که بسیاری می گفتند 

نمی تواند انجام شود«.  
ســفر فریلند به واشنگتن.  ترامپ 
مــی گوید ممکن اســت کانــادا از 
توافق سه جانبه کنار گذاشته شود.  
او می گوید می خواهد این توافق را 
»توافق ایاالت متحده و مکزیک« 
بنامد زیرا به نظر او توافق سه جانبه 
پیشین شهرت یافته بود که به زیان 

کارگران آمریکایی است.  
امــا، او می گویــد که اگر 
»کانادا بخواهد گفتگوی 
باشد«  داشــته  منصفانه 
امکانی دیگر برای گفتگو 
به آن خواهد داد.  رییس 
برای  آمریــکا  جمهــوری 
تشدید فشارهای خود به 
اتاوا برای تسلیم شدن به 
شــرایطش، تهدیــد کرده 
که مالیات های جدیدی 
بــرواردات خودرو از کانادا 
وضــع کنــد.  کریســتیا 
فریلنــد، وزیرامورخارجه و مذاکره 
کننــده کانادا ســفر خود بــه اروپا 
بــرای  و  گذاشــت  کاره  نیمــه  را 
ازسرگیری مذاکرات روز سه شنبه 

2۸ اوت به واشنگتن رفت.  
آدام اوســتن ســخنگوی فریلنــد 
گفت: »ما فقط قرارداد سه جانبه 
ای را امضاء خواهیم کرد که برای 
کانــادا و طبقه متوســط آن خوب 
باشــد.  امضــای کانــادا ضــروری 
کودلــو، مشــور  اســت«.  الری 
اقتصادی کاخ سفید هنگام گفتگو 
با خبرنــگاران از کانادا دعوت کرد 

که به میز مذاکره بازگردد.  
او گفــت: »اجــازه دهید به توافقی 
بزرگ مانند مکزیک دست یابیم، 
درغیر این صورت آمریکا به تنهایی 
اقدام خواهد کــرد«.  )تلخیص از 
تارنمای تلویزیون سی بی سی، 2۸ 

اوت 2۰۱۸(.

تنوع قومی کانادا، سرمشقی برای دنیا
کانادایی ها می گویند شمار مهاجران باید کاهش یابد. 

درحال حاضر نظر سنجی ها حاکی 
از آن اســت کــه بســیاری از ما در 
عرصه تعهد کانادا نسبت به تنوع 
قومــی- نــژادی و جــذب مهاجر 
خواهان کاهش شمار مهاجران به 

کشورمان هستیم.  
موسســه  نظرســنجی  بنابــر 
انگوس ریــد، 49 درصد از کســانی 
که از آنها نظرسنجی شده خواهان 
آن هســتند که از شــمار ۳۱۰ هزار 
مهاجر برنامه ریزی شده برای سال 

2۰۱۸ کاسته شود.  

ایــن آمــار از آن جهــت قابل توجه 
اســت کــه از زمانی که جاســتین 
تــرودو نخســت وزیــر شــده، این 
نخســتین بار اســت که کانادایی 
ها می گویند شــمار مهاجران باید 
کاهش یابد.  دولت لیبرال در دوره 
جاســتین ترودو شــمار مهاجران 
و دارنــدگان اقامت دائــم را از 25۰ 
هــزار تن زمان دولت محافظه کار 
اســتیون هارپــر افزایــش داد و در 
ســال 2۰۱۷ به ۳۰۰ هزار و امسال 
به ۳۱۰ هزارتن رساند.  این تعداد 

قرار اســت درســال 2۰2۰ به ۳4۰ 
هزارتن برســد.  نظرســنجی اخیر 
نشــان می دهد که توافق عمومی 
در ایــن مورد برهم خــورده و رأی 
کار  محافظــه  حــزب  دهنــدگان 
خواهــان کاهش شــمار مهاجران 

هستند.  
رأی دهندگان حــزب های لیبرال 
و ان پــی دی هــم 4 برابر بیش از 
گذشــته خواهــان کاهش شــمار 
مهاجران هستند.  به نظر می آید 
کــه کانادایی ها کمتر از گذشــته 
مایــل به پذیرش افــراد نیازمند به 
کمک و آســیب پذیر هستند.  این 
درحالی اســت که به خاطر ِاعمال 
سیاســت هــای نفــرت و تفرقــه 
توسط همســایه جنوبی، بر شمار 
نیازمنــدان به کمک و پناهجویان 
افزوده شده است.  دراین شرایط، 
ضروری اســت که رهبران سیاسی 
با قدرت مدافع سیاســت و هویت 

تکثرگرای کانادا باشند.  
)تلخیص از استار تورنتو، 29 اوت 
.)2۰۱۸
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دو چیز را باید زود زود عوض کرد!...
دوم... سیاستمداران را! 

شایسته الهامی)مونتریال( 
2۷ آگوســت- انتخابات اســتان 
کبــک اول اکتبــر انجام میشــود. 
براســاس نظرســنجی هــا حــزب 
 La Coalition ا  ی    CAQ
avenir Québec با ۳۸ درصد از 
آراء در صدرجدول قرار گرفته است.

2۱ اوت در صفحــه ۱2 روزنامــه 
متــرو که مربــوط به عقایــد مردم 
و مقالــه های ســتون نویس های 
روزنامه اســت، مطلبی از آقای پل 
کلیش Paul Cliche که تحلیلگر 
انتخاباتی در مونتریال است، چاپ 

شده بود. عنوان نوشته این بود: 
را  ای  نتیجــه  نظرســنجی  یــک 
پیش بینی میکند که شــبیه دوره 
  Duplessite دوپلسیســت* 

خواهد بود. 
او می نویســد: اگر نتیجه آراء اول 
اکتبــر بر اســاس دو نظرســنجی 
زیــر باشــد، CAQ  برنده اکثریت 

خواهد شد.
توســط  یکــی  هــا،  نظرســنجی 
Léger-Le Journal و دیگــری 
تقســیم بنــدی کرســی ها اســت 
که توســط  تحلیلگر دیگری بنام 
  Bryan Breguet برایــان برگــه
انجام شده او با توضیحات بیشتر 
تقسیمات کرســی های پارلمان و 
درصد آراء هریک از احزاب را نشان 
میدهد. که اینجــا بحث و نتیجه 
گیری من روی این مسئله نیست. 
چون رســانه ها دایم در این مورد 
صحبت کرده و نشــان داده اند که 
حــزب لیبــرال ده درصــد کمتر از 
QAC و حــزب کبکــوا فقط  ۱5 
درصــد و حزب کبک ســولیدر ۱۰ 
درصد آراء را بدست خواهند آورد.

* دوره دوپلسیست، بخاطر مسلط 
شــدن رژیم محافظه کار پلیســی 
تحــت نخســت وزیــری موریــس 
دوپلســی نامیــده میشــود، او دو 
زمــان، از تاریــخ ۱9۳۶ تا ۱9۳9 و 
بعــد در تاریخ ۱944 تــا ۱959 در 
کبــک روی کار آمده که آن دوره را 

"بزرگترین تاریکی" نامیده اند.
تاریــخ  روی کار آمدنهــا نشــان 
میدهد کــه اولیــن دوره او قبل از 
جنگ جهانــی دوم و دومین دوره 
بعــد از جنگ جهانی دوم و بمدت 
۱5 ســال بوده اســت. دوره او این 

خصوصیات را داشته:

 ضد اتحادیه ها و ضد کمونیســم، 
ضد اعتراضات کارگری... 

او از طــرف کلیســاها و مناطــق 
زراعتی و روستائی حمایت میشد.

دوره دوم او بــا دوره مکارتیســم 
در آمریــکا )از اواســط  دهه چهل 
میــالدی تــا اواخر دهــه پنجاه( و 
بگیر و ببندهای آزادیخواهان بنام 
مبــارزه با کمونیســم و ترســاندن 

مردم همزمان بوده است. 
از قربانیان مشهور در رابطه با این 
مســئله در آنزمــان چارلی چاپلین 
هنرپیشه مشهور است که بخاطر 
اینکه برچســب کمونیســتی زدند 

مجبور به ترک آمریکا شد. 
)بیاد بیاوریم که کودتای 2۸ مرداد 

در سال ۱95۳ بوده است.( 
در ضمن در همــان زمان و بعد از 
جنگ جهانی دوم، جنگ ســرد را 
تبلیــغ میکردند تا با ترســاندن از 
شوروی اسلحه بیشتری را به بلوک 
غرب و کشورهای تحت پیمان ناتو 
در مقابل کشورهای تحت پیمان 

ورشو بفروش برسانند. 
)قابل ذکر اســت که پیمان ورشــو 
بعد از فروپاشــی شــوروی منحل 
شد انهم با قولی که آمریکائی ها به 
گورباچف دادند که اگر این پیمان را 
منحل کند، پیمان ناتو هم منحل 
خواهد شد. میبینیم اینطور نشد 
و تازه دارند تا مرزهای روسیه هم 

پیشروی میکنند.(
نوشــتن این مطالب بــرای دادن 
اطالعــات اســت کــه در صــورت 
انتخاب حزب  CAQ چه وضعیتی 
بــرای آینــده فرزنــدان مــا بوجود 

خواهد آمد. 
حزب لیبرال که همیشــه انتخاب 
شده و نتیجه اش با وضعیت فعلی 
فــرق نخواهــد کرد البتــه انتخاب 
بار دیگر باو امــکان خواهد داد که 
راحــت ترهزینه هــای اجتماعی را 
بزند. امکان انتخــاب پارتی کبکوا 
کم اســت و تــازه او هم امتحانش 
را بــا قانون ارزشــهای کبک داده. 
اگرچه در زمان این حزب ســرمایه 
گــذاری روی خدمــات اجتماعــی 

بیشتر است.
در آخر حزب کبک سولیدر میماند. 
اگر چــه امیر خدیر اولین منتخب 
حزب، چند ماه پیش متاسفانه از 
حــزب کناره گیری کرد ولی چهره 

جــوان دیگــری بنام گابریــل نادو 
دوبوا اســت که میشــود روی او و 
دیگــران حســاب کرد. متاســفانه 
بــرای ترســاندن انگلیســی زبانان 
در دو روز گذشــته حرفهای مانون 
ماســه را تحریف کردنــد، او گفته 
بود که انگلیسی زبان رسمی کانادا 
اســت و در کبــک هــم ایــن زبان 

دومین زبان رسمی است. 
بالفاصلــه از او ایــراد گرفتنــد و او 
حرفــش را باین صــورت تصحیح 
کرد. »در صورت استقالل کبک، 

فرانسه زبان رسمی است«. 
از فوریه 2۰۱2 که گاریل نادو رهبر 
مبارزات دانشــجویی بــوده، روی 
آمــوزش مجانی از مهــد کودک تا 
آخر تحصیالت دانشــگاهی تاکید 
کــرده. در حــال حاضر هــم روی 
مینیموم دستمزد ساعتی ۱5 دالر 
و سایر خدمات اجتماعی مجانی در 
مبــارزات صحبت میکنند. اگرچه 
برای کنار زدن آنها شایعات زیادی 

درست میکنند.
خبر خوب اینکه در دو روز گذشته 
صحبت از اینســت کــه  در دوباره 
انتخاب شدن فیلیپ کوئیارد جای 
شــک وجود دارد. در ضمن چون 
ونســان ماریســل از حــزب کبک 
ســولیدر در منطقــه رزمونــت در 
مقابل ژان فرانسوا لیزه قرار گرفته، 
انتخــاب دوبــاره لیزه نیز مشــکل 

بنظر میرسد.
انتخابــات اخیــر اســتان انتاریــو 
نشان داد که بی توجهی و اهمیت 
کار  روی  باعــث  مــردم  نــدادن 
آمــدن محافظــه کاران یعنی داگ 
فورد شــد. او نیامــده تمام هزینه 
هــای مربوط به محیط زیســت و 
سایرهزینه های مربوط به خدمات 

اجتماعی را دارد از بین میبرد. 
این مشــکل تمام دنیاســت و اگر 
انتخابــات آمریکا منجر بــه  آمدن 
ترامــپ شــد، ولــی مــردم  کبک 
میتوانند بــا انتخــاب انقالبی راه 
جدیدی به استان های دیگر نشان 

بدهند.
در فیسبوک نوشته بود: 

دو چیز را باید زود زود عوض کرد. 
پوشک بچه ها و سیاستمداران! 

•

نخستین مراسم یابود نسل کشی روهینگیاها در کانادا
کانــادا  اوت-   25
میزبان نخســتین 
یادبود  روز جهانی 
کشــی  نســل 
روهینگیایی هــا 
بود و بســیاری از 
مردم این کشــور 
و سایر کشورهای 
ایــن  در  جهــان 

مراسم حضور داشتند.
و  ارتــش  اوت 2۰۱۷،   25 در 
نیروهــای امنیتــی میانمــار با 
حمله بــه منازل روســتایی در 
استان راخین واقع در غرب این 
کشور اقدام به سرکوب و کشتار 
روهینگیایی هــا کــرده و باعث 
شــدند تا صدها هزار تن از این 
افراد از بیــم جان به بنگالدش 

بگریزند.
عفــو  گــزارش  براســاس 
بین الملل، بیــش از ۷5۰ هزار 
تن از مســلمانان روهینگیایی 
که اکثرا زن و کودک هســتند، 

به بنگالدش گریخته اند.
امروز، تخمین زده می شود که 
یــک میلیون تن از این افراد در 

یط  ا شــر
نامناسب در کمپ های موقت 

در بنگالدش زندگی می کنند.
در حالیکه بسیاری از کشورها 
ایــن  بابــت  را  خــود  خشــم 
اوضــاع به دولت میانمار اعالم 
کرده اند، فشارها جهانی بر این 
کشور برای توقف این اقدامات 
وحشیانه ناکام مانده است. اما 
دولت کانــادا وعده کمک ۳۰۰ 
میلیون دالری کانــادا را داده؛ 
اما پول بیشــتری بــرای توقف 

این کشتار نیاز است.
احمد رمضــان، مدیــر ضربت 
از  )میانمــار(،  برمــه  ســریع 
مسئول  حمایتی  سازمان های 
برگزاری روز یادبود نسل کشی 

 ، یی هــا هینجا و ر
گفت: دولت کانادا 
اقداماتــی مناســب 
بــرای  را  فــوری  و 
مــردم  از  حمایــت 
انجام  روهینجایــی 
داده و ما قدردان این 
اقدامــات و تالش ها 
نســل  هســتیم. 
کشــی و رنج 4۰ ســاله در برمه 
همچنــان ادامه دارد و بیشــتر 
می شود. موفقیت تنها زمانی به 
دست می آید که روهینگیایی ها 
شــهروند برمه شــوند و آزادی 
آنها احیا شود و عامالن چنین 

جنایاتی مجازات شوند.
مراســم روز یادبود نسل کشی 
در سراســر کانــادا  روهینگیــا 
شــامل تورنتــو، هالیفاکــس، 
اوتاوا، وینیپگ و ونکوور برگزار 

شد.
همچنیــن راهپیمایی مشــابه 
در شیکاگو، نیویورک سیتی و 
واشنگتن دی.سی و همچنین 

چند شهر اروپایی برگزار  شد. 
)ایران آنالین(
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Represented by 
Jean Sébastien Boudreault (Lawyer) 

 is a student affairs manager and is a Canadian 
immigration consultant student

Michael Monfared

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
(across metro Langelier)
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

Since 2007

کلیه امور مهاجرتى
فدارل - کبک - استانى

مدیر امور دانشجویانمایکــل منفـرد
و دانشجوى رشته مهاجرت کانادا

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال

با کامى منفرد مدیر امور ایرانیان

1483 – 8552 (021)بدون هیچ پیش شماره

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران

         خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام 9204 550 514
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پروژه شوک درمانی رژیم
نادر فتوره چی

•
۱-کتــاب »نائومی کالین« با نام 
»دکترین شــوک« یــک دهه قبل 
تمامی مراحلی را، که امروز درحال 
تجربــه آن هســتیم ، بــه ترتیب و 

نوبت تشریح کرده است.
درمانــی  عمل»شــوک  مکانیــزم 
اقتصادی«، درست شبیه مکانیسم 
عمل»شوک درمانی روانی«ست: 

ایجاد یک ضربه مهیب به قربانی، 
خالــی کردن ذهن او و ســپس در 

اختیارگرفتن کنترلش.
•

2-شــوک درمانــی روانــی، طرح 
کــه  کامرون«بــود  دکتر»ایــوون 
کردن»شــوک  وارد  طریــق  از 
الکتریکــی«، بــه گفتــه خــودش 
»موجب میشود ذهن به لوح های 
پــاک و نانوشــته تبدیل شــود که 

بتوان روی آن نوشت«.
جملــه ای که جرج اورول در کتاب 

»۱9۸4« اینگونه نوشت:
»اونقدر فشــارتون میدیم تا خوب 
تخلیه شــید. بعد خودمون پرتون 

می کنیم«.
•

اقتصــادی،  درمانــی  ۳-شــوک 
الگویی مشابه شوک درمانی روانی 
دارد: بهره برداری از»فرصت« یک 
»فاجعه« )جنگ، زلزله، ســقوط 
بازار، تحریم اقتصادی و ...( برای 
»افزایــش قیمتهــا« و »کاهــش 
تعهــدات دولــت به شــهروندان« 
و ســپس بهره گیری از اســتیصال 
قربانی برای انطباق پذیر کردن او با 

»شرایط جدید«.
•

4-مکانیزم عمل »شوک درمانی« 
چه در عرصه »روان درمانی«، چه 
در »اقتصــاد سیاســی«، بــه زبان 

ساده تر این است:
وقتی مشــت اول را زدی و قربانی 
گیج شــد، از گیجی استفاده کن و 

مشت دوم را محکمتر بزن. 
•

5 -نخســتین مــورد از »شــوک 
درمانــی اقتصادی« در شــیلی به 

وقوع پیوست. 
جایــی کــه »میلتــون فریدمن«، 
استاد دانشــگاه شیکاگو به همراه 
جمعی از دانش آموختگانش، پس 
از کودتای پینوشــه در سال ۱9۷۳ 

به کاخ ریاست جمهوری شیلی نقل 
مکان کردند و به ســمت »مشاور 

اقتصادی پینوشه« منصوب شد.
•

۶-او بــه پینوشــه توصیــه کــرد: 
»دولــت جدید حــدودا  ۳ تا ۶ماه 
وقت دارد و اگر از فرصت اســتفاده 
نکند و دســت به اقدام نزند، دیگر 

فرصت مشابهی نخواهد یافت«.
منظور از تغییرات این بود:

کاهش مالیات، آزادسازی تجارت، 
خصوصی سازی آب، برق و تلفن، 
قطع بیمه های اجتماعی، آزادسازی 
قیمت ســوخت، برداشتن تمامی 

سوبسیدها.
•

پــس  ۷-شــیلی   
توســط  کودتــا،  از 
لقــب  فریدمــن 
 » ه یشــگا ما ز آ «

گرفت. 
دولــت  بعدهــا 
مــارگارت تاچــر بــا 
سرکوب اتحادیه های 

کارگری و شکســتن »اعتصابات« 
نسخه فریدمن را اجراء کرد. 

عراق پــس از اشــغال، نیواورلئان 
پس از طوفان کاترینا، روسیه پس 
از فروپاشی، آرژانتین دوران »ژنرال 
هــا« و لهســتان پــس از اشــغال 

نمونه های دیگرند.
•

درمانــی«  »شــوک  ۸-نتیجــه 
فریدمن در »آزمایشــگاه شــیلی« 

این بود: 
رکــود  ســال   ۳۰
زندگــی  تورمــی، 
4۰درصــد  از  بیــش 
»خــط  زیــر  جامعــه 
فقر«، تشــکیل طبقه 
نوکیســه ابرسرمایه دار 
و  آقازاده هــا  )بــا 
ی  ه هــا د ا نم ز خا
ریچ کیدز( که به خود 
»کارآفریــن«  لقــب 
داده انــد و همــه نیــز 

»خیریه« دارند!
•

در ایــران... 
9-مــا تــا کنــون ســه مرحلــه از 
»شوک درمانی« را تجربه کرده ایم:

مرحله اول:
دهه ۷۰ و استفاده از گیجی جامعه 

پــس از جنــگ و تصویــب قانــون 
خصوصی سازی

مرحله دوم: 
و  سوبســید  قطــع   ۸۰ دهــه 
برنامه های حمایتی بــا نام »طرح 
تحول اقتصادی« و »هدفمندی«

مرحله سوم:
شــوک قیمتــی 9۳ و افزایــش ۳ 

برابری تمام کاالها و خدمات
•

۱۰-شیوه عمل شوک درمانی 
مرحله چهارم:

الف-افزایش۳برابر قیمت ها
ب-ایجاد شرایط ذهنی جامعه با 
کمک رسانه ها برای افزایش بیشتر

ج-وحشت درجامعه
د-ایجــاد نمایــش »تالش 

برای مهار قیمت«
احساس رضایت  هـ-ایجاد 
از بیشتر نشــدن قیمتهای 

پیشبینی شده در رسانه ها
و-افزایش بیشتر قیمت ها
ز-تثبیت ۳ برابر قیمت ها

•
رســانه ای  ۱۱-دعــوای 
»ناکارامــدی« نبایــد مــا را گول 
بزند. دولت میتواند با بازگرداندن 
بــه  بشــکل»وام«  کــه  وجوهــی 
بازگردانــدن  داده،  آقازاده هــا 
توســط  شــده  خــارج  دالرهــای 
وابستگان و بستگان، بازپسگیری 
دارایی »خصوصی/غارت شــده« 
و دههــا برنامــه دیگــر، قیمت ها 
راکنترل کنــد؛ اما نمیکند، چون 
این مرحله چهارم»شوک 

درمانی«ست.
•

»تغییــر  ۱2-مقدمــات 
چشــم انداز  بــا  رفتــار« 
اقتصــاد  بــه  دســتیابی 
بــازار آزاد )مثــال اقتصــاد 
پویا( مســتلزم این شوک 
بــزودی  ما  قیمتی ســت. 
بعــد از پایــان رجزخوانی 
به بــازار جهانــی خواهیم 
پیوســت و قیمتهــا بایــد 
اســاس وزن مــان در  بــر 
بازارجهانی»واقعی«شود: 

ســقوط پول ملی به معنــای ارزان 
شدن نیروی کار و ابزار تولید است.

•
۱۳-بــرای آنکه انگیــزه حکومت 
در چینِش دردنــاک این مقدمات 

تحلیل... 

جمهوری 
اسالمی در 

مرحلۀ "دکترین 
شوک"؛ یا "رژیم 
چنج" یا همان 
"برجام 2" است

»پیوستن« به بازار جهانی از طریق 
وارد کردن »شوک قیمتی« را بهتر 
درک کنیــد، زمزمــه عضویت در 
معاهده پالمــرو )FATF(، زمزمه 
اقتصــاد بــدون نفت )توریســم( و 
اجــرای طــرح کارورزی را مد نظر 

داشته باشید.
•

۱4-بــر اســاس FATF، ایــران 
بــا نشــان دادن»اولین ســیگنال 
مذاکــره  نورمالیزاســیون«آماده 
برای پیوســتن به»بــازار جهانی« 
میشود و سپس با توجه به سقوط 
شــدید ارزش پــول ملــی »کارگــر 
ارزان« یکــی از »محصوالت«ش 
در بازار جهانی خواهد بود که بعد 
از اجــرای »اصالحات نمایشــی-

بــا  میتوانــد  بن ســلمانی)*(«، 
آن»نمایش رونق«بدهد.

•

۱5-دولــت طــرح کارورزی را بــا 
انداخت،  ادعای»اشتغالزایی«راه 
امــا عمــال شــغلی ایجــاد نشــد، 
بلکه بــرای »بــازار جهانــی« یک 
ارزیابــی صورت گرفت که در ایران 
بــدون  را  کار«  میتوان»نیــروی 
بیمــه و با حقوق روزانــه زیر ۱دالر 
)و حتی زیر 5۰ ســنت( اســتثمار 
کــرد. میلیونها نفــر در این طرح 
»بردگی«بطور داوطلبانه ثبت نام 

کردند.
•

۱۶-تبدیل شــدن نیــروی کار به 
»کاال«ی قابــل عرضــه در بــازار  

جهانی را با یک مثال بسنجیم:
فرض کنیم شــرکت سامسونگ یا 
فیــات و... بگوید می آیــم در کویر 
لــوت خط تولیــد میزنــم و به هر 
داوطلــب کــه بتواند بــا 4۰۰ هزار 
تومان و بدون بیمه کار کند، شغل 

میدهم. فکر میکنید چند صد هزار 
نفر داوطلب میشوند؟ بیشمار!

•
۱۷-مقدمــات فقــط بــه شــوک 
قیمتــی، زمزمه تصویــب معاهده 
پالرمــو و طــرح کارورزی محدود 
ایــن  کنــار  در  دولــت  نیســت. 
موارد، میکوشــد »اقتصــاد بدون 
نفت«)توریسم( را که یک »رویا« 
بــرای ایرانیان اســت »کمی بیش 
از یــک نمایــش« بــه راه انــدازد. 
»توریسم« اما »آزادی اجتماعی« 

الزم دارد.
•

۱۸-جانشــین کــردن »صنعــت 
توریسم« به جای »صنعت نفت« 
مستلزم انجام یکسری »اصالحات 
نمایش-بن ســلمانی« اســت که 
بهتریــن زمان بــرای اجــرای آنها 

رژیم ما را به 
مرگ گرفته تا 
به تب راضی 
شویم و وقتی 
در وحشت 
مرگ بسر 

میبریم، تب 
را به شکل 
»درمان«  
می بینیم.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.cje-ndg.com
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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

}<< ادامه در صفحه: 29{

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 

تحلیل...

ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION: September 4, 5, 6, 2018  
   9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session  --   Cash/Debit/Credit
All books and fees included

Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. 
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
    Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29)
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
    Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29)

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

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

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

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

در لحظۀ »شــوک اقتصــادی« و 
»گیجی« جامعه است.

•
سفید«،  ۱9-»چهارشــنبه های 
ایجاد جو خبری برای آزادی ورود 
زنــان بــه اســتادیوم، جــو خبری 
دست دادن فالن داور با داور زن، 
جو خبری نشــان آغوش کشیدن 
بازیکن تیم کرواسی توسط رئیس 
جمهــور زن این کشــور، شــرکت 
زنــان بــدون حجــاب در المپیــاد 
دانشگاه بهشتی و ... زمینه چینی 
این»اصالحــات  اجــرای  بــرای 

بن سلمانی«ست.
•

2۰-همیــن حــاال اگــر بگوینــد 
دالری کــه میرود 2۰هزار شــود، 
۸هــزار و حجــاب در برخــی جاها 
در  وشــغل4۰۰هزاری  اختیــاری 
کویر فراهم و خواسته های»جامعه 
اســرائیل  امنیت  جهانی«دربــاره 

داده شــده، بخشــهایی از جامعه 
)چه طبقه متوســط کــه خواهان 
آزادی اجتماعی و اعتبار پاسپورت 
ســت، چه طبقه فرودست که نان 

میخواهد( آرام میشوند.
•

2۱-تصویری که در باال داده شد 
را در پرتو این نکته ببینید:

زدن  یعنــی  درمانــی«  »شــوک 
ضربــه دوم بــه کســی کــه گیــج 
ضربه اول اســت و بعــد »پر کردن 
لوح ســفید«ش با مواد و مصالح 
دلخواه. از این حیث حکومت ما را 
به مرگ گرفته تا به تب راضی شویم 
و وقتــی در وحشــت مرگ به ســر 
میبریم، تب را به شکل »درمان« 

ببینیم.
•

کنونــی،  حرکــت  22-مســیر 
مرحلــه  مسیری ســت.  چنیــن 
»شــوک« به اوج رسیده و مرحله 

»اصالحات پس از شوک« عنقریب 
فرا میرسد. آنگاه خواهید دید چرا 
بارها گفته شــد »رژیم چنج همان 
برجــام2 ســت« و چرا خواســتیم 
منابع مالی رسانه های نوظهور که 
به افــکار عمومی جهــت میدهند 
به»فعــاالن«  چــرا  و  بدانیــم  را 

گفتیم»کارمندان«!
•

2۳-این مسیر مملو از ابهام و اما 
و اگر است. هزاران حادثه و رخداد 
پیش بینی نشده میتواند کل بازی 

را عوض کند. 
فســاد، بی کاله ماندن ســر برخی 
در »ســفره بازار جهانی« و خیلی 
چیزهــای دیگر ممکن اســت این 

مسیر را ُکند و یا تغییر دهد.  •
________

* محمد بن سلمان بن عبد العزیز 
آل ســعود ولیعهــد و رئیس دربار 
سلطنتی و عضو آل سعود است. 

پروژه شوک درمانی رژیم...   << ادامه از صفحه: ۱۱

ایران در سلطه 
مداحان و دالل ها!

شــعارگرایی رسمی و دروغ های پی در پی از 
تریبونهای رسمی تقریبا اعتماد عمومی به هر 

منبع را نابود کرده است.
کار جامعه امروز ایران به جائی رســیده است 
که یک منادی صــادق را بیش از یک کذاب 

شناخته شده مورد تمسخر قرار می دهد.
این شــرایط در کنــار ریاکار گزینی سیســتم 
حکومتی موجب گردیده است که برنده تمام 
عرصه ها دروغ گویان و شــارالتانهای حرفه 
ای باشــند و بختی برای ســاختن و صداقت 
و راســتی نمانده اســت )هنر خوار گشــت و 

جادوئی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند(
داللهــا و مداحان حســب خصوصیــت ذاتی 
خود برنده این میدان شده اند و  کشور ایران 

را مسخر فریب کاریهای خویش ساخته اند.
افسارگسیختگی قیمتها و کنترل ارزش پول 
کشور از جهان خارج به خوبی نشان می دهد 
که نه ساختار سیاسی و  نه خود جامعه دیگر 
قادر به تغییر جهت مداحان و داللها نیست.

اگر ایرانیان نتوانند عظم ملی خود را شــکل 
دهند و  به سامان آورند فردای تاریکی را پیش 

روی خواهیم داشت. رستم شجاعی مقدم ،
تحلیلگر سیاسی

حتریم های آمریکا علیه ایران؛ 
چالشی بزرگتر در راه است!

2۷ اوت - در فاصلــه نــه چنــدان 
زیاد از بــرج ایفــل، در پاریس، در 
مقر "ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصــادی" کــه ۳۶ اقتصاد بزرگ 
دارنــد،  عضویــت  آن  در  جهــان 
ســازمانی مشــغول بــه کار اســت 
کــه نامش کمتر به گــوش خورده 
امــا امــروز یکــی از قدرتمندترین 

سازمان های بین المللی است. 
 Financial ( "کارگروه اقدام مالی"
Action Task Force یــا بطــور 
اختصار FATF اف آی تی اف( در 
سال ۱9۸9 توسط گروه کشور های 
پیشرفته صنعتی، موسوم به جی۷، 
بــه منظــور مقابلــه بــا پولشــوئی 

پایه گذاری شد.

در حال حاضر هدف کارگروه اقدام 
مالــی متقاعــد کردن کشــورها به 
اتخاذ سیاســت ها، وضع قوانین و 
پیاده کردن آن قوانین برای مبارزه 
با "پولشوئی و تامین مالی تروریسم 
و نیــز جلوگیری از تولید و اشــاعه 
سال ح های کشتار همگانی" است. 
برای رسیدن به این هدف، اف آی 
تی اف هم توصیه هائی را به دولت ها 
ارائــه می دهــد و هــم پیشــرفت و 
تــالش آنهــا را بــرای رســیدن به 
اهداف اعالم شــده رصد می کند. 
ارزیابی این موضوع یا توسط تیمی 
که از طرف کارگروه ماموریت پیدا 
کرده صورت می گیرد و یا از سوی 
دو سازمان بین المللی، یکی بانک 
دیگــری  و  جهانــی 
صنــدوق بین المللــی 

پول.
انبــوه  میــان  در 
اطالعاتی که در مورد 
این کارگروه وجود دارد 
ذکر سه نکته ضروری 

است.
توصیه شــماره 29 از 
توصیه های چهل گانه 
بــا  مبــارزه  بــرای 
دولــت  از  پولشــوئی، 
کــه  می خواهــد  هــا 
تشــکیالتی را بــه نام 
اطالعــات  "واحــد 
 Financial( مالــی" 
 Intelligence Unit
یــا FIU اف آی یــو( 
راه انــدازی کنند. این 
واحد بطور کامل باید 
استقالل داشته باشد. 
واحد اطالعــات مالی 
تراکنش هــای  بایــد 
مشکوک را رصد کرده 
و مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهد. 
در صورت اثبات موارد 
خــالف واحــد مزبــور 
دســتگاه های ذیربــط 

را در جریــان بگــذارد. ایــن واحد 
باید به همه نوع اطالعات مرتبط 
بــه تراکنش هــای مالــی، در همه 
دستگاه های حکومتی برای انجام 

وظایفش دسترسی داشته باشد. 
ایــن واحــد می باید بر تشــخیص 
"ذینفع نهائی" در نقل و انتقال های 
مالی اشراف کامل داشته باشد. و 
باالخره، واحد مزبور باید اطالعات 
خود را نه تنها در داخل کشور، بلکه 
با واحد های مشــابه خود در سایر 
کشــور ها، در صورت درخواســت 

آنان، به اشتراک بگذارد.
گیــری  تصمیــم  مرجــع  دوم، 
کارگروه، مجمع عمومی اســت که 
ســه بار در سال تشکیل می شود. 
۳5 کشور و دو سازمان منطقه ای 
)اتحادیه اروپا و شــورای همکاری 
خلیــج فــارس( اعضاء کارگــروه را 
تشــکیل می دهند. جلســه بعدی 
مجمع عمومی در مهر ماه تشکیل 
می شــود. در عیــن حــال بیش از 
۱۸۰ کشور استانداردهای کارگروه 

اقدام مالی را پذیرفته اند.
سوم، طبق آخریــن بیانیه مجمع 
عمومــی مــورخ 29 ژوئــن 2۰۱۸ 
این سازمان )دو ماه پیش( ایران و 
کره شــمالی به عنوان دو کشوری 
شناخته شده اند که ارتباطات بانکی 
با آنان با "ریســک باالئــی" همراه 
اســت. به ایران تا مهر ماه فرصت 
داده شــده در 9 مــورد خــود را بــا 
خواسته های سازمان انطباق دهد. 
از جمله این خواســته ها پیوستن 
ایــران بــه کنوانســیون ســازمان 
ملل متحد برای مبــارزه با جرائم 
ســازمان یافته فراملی است که در 
ســال 2۰۰۰ در پالرمــوی ایتالیــا 
شکل گرفت. به احتمال قوی اگر 
ایران این موارد را مرتفع نکند مورد 
مجازات هــای خــاص اف ای تــی 
اف قرار می گیرد. این مجازات ها، 
طیفی را در بر می گیرد که از اخطار 
بــه کشــورهای جهــان در مــورد 
معامله  با کشور خاطی آغاز می شود 

و به ایجاد محدودیت های بانکی و 
باالخره ممنوعیت هر نوع معامله 
مالی با کشــور خاطی می انجامد. 
بــه عبــارت دیگــر مجازات هــای 
ایــن ســازمان ماننــد تحریم های 

بین المللی عمل می کند.

برای تامین نظر اف ای تی اف دولت 
ایران چهار الیحه تهیه و به مجلس 
ارائه کرده اســت. الیحه پیوســتن 
ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم 
ســازمان یافته فراملی موســوم به 
کنوانســیون پالرمو؛ الیحه الحاق 

ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریســم )CFT( ســی اف 
تی؛ الیحــه اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی و نیز الیحه اصالح قانون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم که 
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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: 

}<< ادامه در صفحه: 29{

PAIVAND 
Parution : samedi 1er septembre 2018

Format : 7,5 x 10 pouces 

October 1, 2018 
provincial election

 Important dates 

Enter your name on the list of electors or modify your entry
Go to the address shown on the information card that you received in the mail.  
Be sure to bring one or more pieces of identification that, together, show your name,  
date of birth and address.

From September 10 to 27 

7 days for voting in advance
Advance polling dates, times and locations are shown on the information card that you  
received in the mail. Be sure to bring one of the five required pieces of identification.

From September 21 to 27 

All votes are important.  
In the provincial election, it’s your vote!

Register and vote at the same time 
Take one or several pieces of identification that, together, indicate your name, date of birth  
and address to the office of your division’s returning officer. You’ll find the address on  
the information card that you received in the mail.

September 21, 22, 25, 26 and 27 

All advance polling stations are accessible to individuals with reduced mobility.

October 1 

Election day
You will receive a reminder card in the mail showing the address of your polling station  
on election day, along with the names of the candidates running in your electoral division.  
Be sure to bring one of the five required pieces of identification.

NEW!     Text “REMINDER” to VOTEQC (868372) and receive a text  
message that will remind you to go vote on October 1.

For more information:
• Visit our website at www.elections.quebec;
•  Contact us: 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1-888-ELECTION (1-888-353-2846).

If you are deaf or hearing impaired,  
you can dial 1-800-537-0644, toll free. 

کشتاری در کوچه ی امروز

ســی ســال از کشــتار جمعی زندانیان سیاســی ایران 
گذشــت. سی سال گذشت اما نگارش این برگ سیاه 
تاریخ، که از آنجا آغاز نشــده بود، هنوز معلوم نیست 
کی بپایان می رســد. به یاران خــود، به آزادی خواهان 
در ایــران که فکر می کنیم، همــه را هم چنان زیر تیغ 
می بینیم و دهان خاوران را همچنان دریده به بلعیدن 
نعش های نو و صفحات تاریخ کشور را همچنان پهن 

شده برای نگارش جنایات جدید.
ما چپ ها و ملیون، که زرتشتیان بیگانه شده در میهن 
خویــش هســتیم، در طول عمر جمهوری اســالمی 
جانمــان ارزش چانــه زدن برای مثقالــی مهر و رحم 
نداشته است. شکنجه و کشتارمان را کسی از جنبش 
خمینیستی کمتر جرئت اعتراض داشته است. بودن 
ما در ایران جزیه اش فرد و منفرد بودن ما است. نهان 
بودن هدفمان و پنهان شدن سایه مان پشت سکوت 
و سکون سیاسی و یا پشت یکی از پرچم های سبز، آن 
هم به گونه ای که بال علم ما از هیچ سو دیده نشود. 
امــا ما جزیــه را دور زدیم، زبان هنر و ادبیات و علم و 
فلسفه را تسخیر کردیم، ســازها را به صدا درآوردیم، 
دستگاه های موســیقی را دوباره صیقل دادیم و حتی 
شعر نو را فرستادیم سراغ نوحه ی آقایان تا با ضرباهنگ 

نیمایی ُسنت را صرف کنند.
اما، آن دســته از مدعیان و مدافعان مروت اســالمی 
کــه شراکت شــان در تملک نظــام مانــع از آن بود تا 
کالمی به اعتراض علیه شــکنجه و کشــتار ما بر زبان 
رانند خود نیز در چاه خودکنده گیر افتادند و گاه بس 
بی رحمانه تیغ انتقام بر گلویشان نشست و مثل یاران 
ما بی کســانه به مرگ سپرده شدند. بس عبرت انگیز 
است که برجسته ترین سران انقالب اسالمی خود در 
زندان باشند و یکی از سه لنگر اصلی معماری این نظام 
با تابش اشعه لیزر یا رادیواکتیو یا شوک الکتریکی در 
کنار استخر استراحت خود کشته شود وآنگاه نه تنها 
کتمانی بر این قتل نباشــد؛ بلکه روی قله ی سی مین 
سال کشتار زندانیان سیاسی بر علم تظاهرات طالب 
قــوم اعتــراف به این قتل حک شــده باشــد و رئیس 
جمهــور کشــور به جرم دفــاع از مذاکــره و تعامل به 
سرنوشت مرگ استخری تهدید شود و این تهدید در 
عید فطر از منبر مساجد به گوش برسد و تکرار شود و 

در هیچ کجا انکار نشود.
دردی هولنــاک و کشــنده و درمان ناپذیــر بود وقتی 
به همســری اعالم می کردند که در کشــتار زندانیان 
سیاســی، محبوب او را اعدام کرده و در ناکجاآباد زیر 
خاک فرستادند. او با چشم های بارانی و قلبی فشرده 
در چنــگال کرکــس مرده خــوار بقچــه را می گرفت و 
می رفت و به خلوت خانه ی تاریک پناه می برد. آنگاه، 
هنگامی که آن بقچه ی عجیب را می گشــود، در کنار 
لباس ها و تکه نامه یا قطعه یادگاری از یار، یک نانوشته 
را می دید به خط غرور و شــرافت و شــکوه انسانی که 

می گفت:
مرا به خاطر هدفی کشتند که داشتنش دارایی و دلیری 
بود. و خود میدانســتم بیان آشکار آن و پی گرفتنش 
کیفری سنگین دارد، اما به مرگ می ارزد. چون من، 
نه سکوت که صدای ملتم بودم، نه تسلیم که مقاومت 
ملتم بودم، نه ذلت که ســرافرای ملتم بودم. پس به 
زر شجاعت زنگار از آذرخش نیمه 
شــب برگفتم تا نامم نام مشترک 
»نه« باشد به هر چه تباهی در این 

دیار و در این جهان.

امــا، دردی بس هولناکتــر اختناق آورتر 
اســت وقتــی مقتــول خانــواده معمار و 
ستون اصلی این نظام و گزیننده ی حاکم 
وقت بوده باشد و در تمام دوران به خاطر 
نظام شــریک تبهکاری ها و ناظر ساکت 
جنایت ها بوده باشــد و آنوقت او را مثل 
یک مقتول متروک مافیا در کنار استخر 
استراحت اش بکشند و کشتنش را انکار 
نکنند و حتا مرگش را سرمشق کیفر دیگر 
سران منتقد کنند، چرا که او می خواست 
از مصلحــت و صالح هم ســخنی بگوید 
در ایــن نظام. چه پیامی بود در این قتل 
و اینگونــه قتل هــا جز امر به ســکوت و 
متابعت از زور ظالم. و کدام رستگاری بهره ی آنان شد 
که بدین زور ظالم تسلیم شدند و خود ظالمانه ناظر 
ساکت قتل دیگران گردیدند؟ کی وقت آن می رسد که 
کالم از تنگنای گلوی محافظه کاری برون آید و حرف 
حق علیه ســتم و زور به زبانی جــز زبان ذلت و ترس 

سربرآورد؟
»نه!«

شهریور خونین ... 

»نــه«  ایــن  پاســدار  جان هایــی 
مقدس انــد. »نــه«ای که لجاجت 
و مخالف خوانی نیســت. »نه« ای 
کــه نفــی بیهــوده ی هــر چیــزی 
نیســت. که نهیلیسم و آنارشیسم 

نیســت. کــه شــجاعت اســت به 
هنگام هراس افکنی و هراس. نبرد 
اســت در هنگامه ی ســتم و بیداد 
و توحــش. به هنگام ســربرآوردن 
راسیســم و فاشیسم و دیکتاتوری 

و دین ســاالری و تفتیش عقاید و 
جنگ و سرکوب. این »نه« صدای 
وجــدان بیدار و خیرخــواه جامعه 
است در برابر هر آنچه بر مسیر شر 
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سالم، من شیما هستم !
در کبک یادگیری فرانسه حیاتی است!

• شــیما جــان ایــن روزها حضور 
پررنگ شما در فضای مجازی نظر 
بسیاری را جلب کرده است، برای 

خوانندگان ما از خودت بگو:
- با ســالم، یکسال هست که در 

مونترال زندگی می کنم.
بــا  رو  فرانســه  زبــان  یادگیــری 
کالســهای میدی دانشــگاه بری 

یوکم شروع کردم.
•

چطورشــد کــه بــا اداره مهاجرت 
همکاریت رو شروع کردی؟

- شخصا به فعالیتهای اجتماعی و 
فرهنگی بسیار عالقه مند هستم و 
این فعالیتها رو در اینجا هم دنبال 
میکنم و از طریق یکی از همکارانم 
درکانال ICI به این سازمان معرفی 
شدم و بعد از چند مصاحبه از بین 
داوطلبان برای این پست انتخاب 

شدم.
درواقــع یادگیری زبان فرانســه در 
اینجا به من کمک کرد که بتونم با 

این اداره همکاریم رو شروع کنم.
•

زبان فرانسه را چطور آموختی؟
- واقعیت اینه که من در ایران به 
خاطر پروسه مهاجرت این زبان رو 
شــروع کردم و متاسفانه به خاطر 
وقفه های معمول تقریبا ضرورت 
یادگیری رو کم کم فراموش کردم.

و زمانیکــه وارد مونترال شــدم در 
کالســهای میدی شــرکت کردم.

ایــن دوره ها برای من خیلی موثر 
بود و بعد از ۸ ماه تونستم پیشرفت 
خوبــی داشــته باشــم. احتیاج به 
زمان و آموزش بیشتری دارم که به 

سطح مطلوب برسم.

•
دستاورد این کالسها برای تو چی 

بوده؟
ایــن دوره هــا بــرای مــن، تنهــا 
کالســهای آموزش زبان فرانســه 
نبــود بلکه یادگرفتن اصــول اولیه 
فرهنگمــون،  تغییــر  بــا  زندگــی 
آشــنا شــدن با ملیت های دیگه و 
مهارتهای اولیه زندگی در رویارویی 

با سبک جدید زندگی بود.
تصور میکنم این کالســها در بدو 
ورود، برای مهاجرین خیلی مفید 
و کارآمــد هســتند هــم از لحــاظ 
آموزش زبان فرانسه و هم از لحاظ 
اطالعــات مفیدی که دانســتنش 

برای هر تازه وارد الزامی هست.
•

ضرورت یادگیری زبان فرانسه را در 
استان کبک در چه می بینی؟ 

- همونطــور کــه میدونیــم زبان 
رســمی ســازمان ملــل، اتحادیــه 
اروپــا، یونســکو، صلیــب ســرخ 
جهانی و... فرانسه است و بیش از 
2۰۰ میلیون به ایــن زبان در دنیا 
صحبت میکنند و استان کبک هم 
تنها استان کانادا با جمعیت غالبا 
فرانســوی زبان وتنها اســتان این 
کشور است که تنها زبان رسمی آن 

در سطح استانی فرانسوی است.
همیــن جملــه فکــر می کنــم در 
ابتدا، اهمیت یادگیری این زبان را 

مشخص می کند.  
هرکــدام از ما به دلیلــی مهاجرت 

کردیم اما نیاز اصلی مشترک همه 
مــا پیدا کردن شــغل، متناســب 
بــا عالیق و تحصیالتمان اســت، 
دانش زبان فرانســه به عنوان یک 
مزیــت بزرگ به مــا کمک میکنه 
که به این خواسته راحتتر برسیم.
ضــرورت یادگیری این زبــان با یه 
نگاه اجمالی به زندگی روزمره کامال 

مشهود است .
وقتــی بــه ادارات دولتــی و مراکز 
آموزشی مراجعه میکنیم وقتی در 
مراکز درمانی تشــکیل پرونده می 
دهیم زمانی که در ایســتگاه مترو 
به پیغام ها گوش میدیم؛ زمانی که 
ِالمانهای شهری رو برای خودمون 
میخونیم؛ در مدارس بچه هامون، 
در بیمارستان هاو... و... 
همه و همه روزانه ضرورت 
یادگیــری و اهمیــت ایــن 
زبانو بهمون گوشــزد می 

کنند.
فکــر میکنــم ایــن ضــرورت برای 
والدین از همه بیشــتر الزم باشــه 
چون یــه مســولیت مضاعف هم 
در رویارویــی بــا تکالیــف درســی 

فرزندانشون متقبل میشن.
•

از هدف این سازمان بگو. 
- هدف اصلی این سازمان ترویج 
زبان فرانســه و تشــویق و ترغیب 
مهاجرین به زندگی در استان کبک 
هســت و در این خصــوص برنامه 
های زیادی رو سازماندهی کردند.

یکــی از دالیل اصلــی مهاجرت از 
اســتان کبک به ســایر استان ها، 
عــدم موفقیــت در یادگیــری این 
زبــان ومتعاقب آن از دســت دادن 
موقیعتهــای شــغلی در مصاحبه 
های فرانســه زبان هســت، دولت 
کبــک ایــن فرآیند یادگیــری رو با 
تسهیالت و حمایتهای زیادی در 
اختیــار مهاجرین قــرارداده بطور 
مثال شــما تا 5 سال می تونید در 
این کالسها شرکت کنید یعنی اگر 
از کبک رفتید و ســه سال در شهر 
دیگه زندگــی کردید بــاز میتونید 
برگردیــد و تو این دوره ها شــرکت 

کنید .
من همیشــه به خــودم گفتم این 
اســتان به من اجــازه ورود و حق 
شــهروندی داد ودوســت دارم به 
تعهــدی بــرای این امتیــاز پایبند 
باشــم و تعهد خــودم رو یادگیری 

زبان فرانسه گذاشتم.

گفتگو...  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( 
)

 > �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

گردهمایی ساالنه متخصصان ایرانی مقیم کبک
گردهمایــی ســاالنه متخصصــان 
ســپتامبر  یکشــنبه 9  روز  ایرانــی 
در مرکــز کنفرانــس های دانشــگاه 
کنکوردیا، واقع در مدرسه بازرگانی 
خیابــان  مولســون، ۱45۰  جــان 
گای مونتریال طبقه نهم برگزار می 
شود.  دراین گردهمایی سخنرانان 

شــرکت کننده درباره موضوع های 
گوناگون ســخنرانی خواهنــد کرد.  
شــرکت در این گردهایی با ثبت نام 
قبلــی بــرای همــگان آزاد و رایگان 
اســت.  در گردهمایی ســال 2۰۱۷ 
متخصصان ایرانی کبــک موفق به 
دریافت جایزه شــدند.  این سومین 

گردهمایی ایرانیــان متخصص در 
استان کبک است که با هدف ایجاد 
ارتبــاط قــوی بین ایرانیــان مهاجر 
موفــق و حمایــت از نومهاجــران 
برگــزار مــی گــردد.  تلفــن کســب 
آگاهــی بیشــتر: 9۷9455۱- 5۱4

قرار ســت در کبک زندگی کنید، 
به این توصیه ی قدیمی بی اعتنا 
نباشید: زبان فرانسه را دست کم 
نگیرید. غفلت جایز نیست! هر چه 
در خصوص یادگیری زبان فرانسه 
در این اســتان زیبا  بیشتر وقت و 
انرژی صرف کنیــد، در درازمدت 

بیشتر به سود شماست. 
از بســیاری از هموطنان مهاجر، 
بویــژه قدیمــی تر هــا بارهــا می 
شــنویم، کاش زبان فرانســه را از  
آغاز یاد گرفته بودم و وقت و انرژی 
بیشــتری بــر آ ن گذاشــته بودم. 
تردید نداشته باشید، ناآشنایی با 
این زبان، و یا حتی زبان فرانســه 

ضعیف در کبک، ما را در محیط 
کار نــارکارآ و در متــن اجتمــاع 

منزوی خواهد کرد. 
همچنین اینک با انتخابات پیش 
روی اکتبر کبک، و پدیدار شــدن 
چشــم انــداز دیگری از سیاســت 
های نو، یادگیری زبان فرانسه در 
این وادی، بیش از همیشه مهم تر 

و جدی تر می نماید. 
در ایــن خصــوص، در پیونــد بــا 
برنامه جدیــد کالس های رایگان 
MIDI زبان فرانســه دولت کبک

به دیدار شیما  توکلی، سفیر زبان 
فرانسه، رفته ایم: 

شیما: سفیر زبان فرانسه 

 
MIDI در كـــالس های

يادگيری فرانسوی را در کبک 
یک امتياز ببينيم -نه اجبار!

»ناگفته« ی ناظری ها به دور جهان می رود 
پــس از اجــرای تــور »ناگفته« در 
ایــران و بعد از گذشــت 4 ســال از 
آخریــن کنســرت های بین المللی 
زودی  بــه  کانــادا  در  ناظری هــا 
کنســرت استاد شــهرام ناظری و 
حافــظ ناظــری به همــراه بزرگان 
موسیقی جهان در 5 شهر کانادا به 

اجرا درخواهد آمد.
برگــزاری  کننده هــای  تهیــه 
کنسرت ها که خود از سمت داران 
کانــادا  هنــری  فرهنگــی  مراکــز 
هســتند، چندیــن ماه اســت که 
تدارکات اجرای این کنســرت ها را 
در معتبرتریــن ســالن های کانادا 

انجام داده اند.
ناظری هــا امیــدوار هســتند که با 
اجرای این کنسرت ها بتوانند اشعار 
موالنا را با موسیقی ای که تلفیقی 
از شــرق و غــرب اســت بــه گوش 
جهانیان رســانده و قــدم کوچکی 
جهت معرفی بیشتر فرهنگ و هنر 

باستانی و اصیل ایران بردارند.
این کنسرت ها در تاریخ ۱۳ اکتبر 
از شهر »اتاوا« آغاز خواهد شد، 
در شــهر های مونترال، تورنتو و 
کلگــری ادامه پیدا کرده و در 2۸ 
اکتبــر در ونکوور به پایان خواهد 

رسید.
آلبوم »ناگفته« در ایران پارسال به 
مدت ۸ ماه جزو پرفروش ترین های 
موسیقی بوده اســت و همچنین 
تــور »ناگفتــه« پرمخاطب تریــن 
تور کنســرت ســال 9۶ محسوب 

می شود.

•
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صبح سپتامـبر ...

د مـهر www.icsow.comبامدا
یکی از مدارس قدیمی فارسی زبان 
مونترال اســت که سال جدید را از 

تاریخ ۸سپتامبر آغاز  می کند.
پس از اولین جلسه 
اولیا،که بعد از ثبت 
مشــخص  و  نــام 
شدن تعداد دانش 
برگزار می  آموزان، 
شود،هیئت مدیره را بر اساس رای 

و نظر والدین انتخاب می کنند.
هیئت مدیره این مدرسه شامل ٥ 
نفر از والدین دانش آموزان اســت 
که در صورت عدم تغییر در برنامه 
های شخصی خود)عدم جابجایی 
به شــهر دیگــر یا تغییراتــی از این 
قبیل(تــا انتهای ســال تحصیلی 

ثابت هستند.
در مــورد انتخــاب کتــاب هــای 
درسی، معلمان مربوطه براساس 
دانــش روز و اطالعاتی که باید به 
دانش آموزان تدریس شود،مطالب 
را انتخــاب و ویرایــش مــی کنند.  
امســال نیز کتاب هــای جدید به 

دانش آموزان عرضه می شود.
این مدرســه در کنار دروس رایج، 
کالس هــای آمــوزش خطاطــی، 
کاردســتی، نقاشــی و رقص را نیز 
برگــزار مــی کنــد و کالس هــای 
خوشنویســی برای بزرگساالن نیز 
توسط استاد مجرب در نظر گرفته 

شده.
مدرســه ایرانیــان وســت آیلند به 
برپایــی جشــن هــای مختلف به 
مناســبت های گوناگون و جشن 
نــوروز می پردازد و هرســاله برای 
این جشــن ها تدارکات ویژه ایی را 

در نظر می گیرد.
•   مدرسه دهخدا 

www.dehkhodaschool.com
قدیمی ترین مدرســه فارسی زبان 
مونترال، با ۳۰ ســال ســابقه کار، 
دارای کادر آموزشــی مجــرب و با 
ســابقه برای تعلیم دانــش آموزان 

است.
این مدرسه فارغ از هرگونه مذهب 
و سیاست، تنها به آموزش دانش 

آمــوزان در زمینــه هــای 
درســی و برگزاری کالس 
هــای فــوق العــاده مــی 
پــردازد. مدرســه دهخدا 
به ســبک مدارس ایرانی 
از روز شــنبه ۸ســپتامبر 

شروع به کار میکند.
در ایــن مدرســه یک روز 
در هفتــه از ســاعت ۱۰ 
تــا ۱۱)کالس های فوق 

العاده( و ۱۱تا 2:۳۰ )کالس های 
درسی( دایر می باشد. 

العــاده  فــوق  هــای  کالس 
شامل:موســیقی، نقاشی، رقص و 

رباتیک است.
کل  طــور  بــه  دهخــدا  مدرســه 
خانواده محور است و هیئت مدیره 
آن، هر ســال از بین خانواده های 
دانــش آمــوزان انتخاب می شــود 
و خانــواده ها می تواننــد در اداره 
مدرسه به طور مستقیم مشارکت 

کنند. 
گفتنی است که برگزاری انتخابات، 
با حضور خانواده ها و نظارت آن ها 

بر روند انتخابات همراه می باشد.
اسامی هیئت مدیره امسال مدرسه 

دهخدا به این شرح است:
و  کتابــی  مریــم  هــا،  خانــم 
علــی  آقایــان،  و  میترا تهرانی فــر 
کیانی،بیژن کمائی و بکتاش مقدم.
شیوه انتخاب کتاب های درسی نیز 
بر اساس جریان ســکوالر و برپایه 
یادگیــری خواندن و نوشــتن زبان 

فارسی بنا شده. 
کمیتــه کتــاب ایــن مدرســه، بــا 
تدوین هر ســاله  کتاب ها مطابق 
با جدیدترین متد آموزشی،امسال 
توانست کتاب ها را به ثبت برساند 

و شماره ثبت بگیرد.
در این مدرسه  »کلوپ نوجوانان« 
بــرای بچه های ۱2-۱٦ ســال در 
نظر گرفته شــده که فعالیت های 
مختلف را به زبان فارسی به آن ها 
آموزش می دهد. از جمله فعالیت 
هایی که در کلوپ نوجوانان برای 
بچــه ها درنظــر گرفته شــده، می 
توان به عکاســی، جواهرســازی و 

سفالگری اشاره کرد.
مدرســه دهخــدا با هــدف ترویج 
جشن های باستانی ایرانی همواره 
در برگــزاری جشــن هــا و برنامــه 
های فرهنگی ایرانی نیز پیشــقدم 
بوده. بازارچه نوروزی این مدرسه، 
هرساله برپا می شود و شامل ۳۰ تا 
۳٥ غرفه می باشد -که طرفداران 
بسیاری دارد و حتی خانواده هایی 
که بچــه هــای آن ها در مدرســه 
نیســتند نیز  از این بازارچه بازدید 
مــی کنند و به دلیــل قیمت های 
مناســب، امــکان حضــور را برای 

همگان فراهم می کند. 
تمامی جشــن ها در خود مدرسه 
برگزار می شود و رقص و موسیقی 
و ســفره هفت سین و برنامه های 
ســوری  چهارشــنبه  مخصــوص 
هرساله ٤۰۰-٥۰۰ عالقمند را به 

این مدرسه می کشاند.
مدرسه دهخدا برای آشنایی دانش 
آموزان و خانواده هــا در تاریخ 2٦ 
آگوســت، در پیــک نیــک بزرگی  
)که با باران شــدید برخورد کرد!( 
مراسمی را تدارک دیده بود. در این 
مراسم دانش آموزان و خانواده ها 
توانستند ساعاتی خوش و مفرح را 
در کنار یکدیگر ســپری کنند و با 
انگیزه بیشتر، سال تحصیلی جدید 
را آغاز کنند. این مراســم در پارک 
Angrignonبرگزار شد و شامل 
رقــص، موسیقی،مســابقه بــرای 
کودکان همراه با اهــدای جوایز و 
انجام پیش ثبت نام دانش آموزان 

بود.
•
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صبح سپتامبر... 
غزل خردمند )مونتریال(

مدارس در تمام 
جهــان  نقــاط 
بعــد  معمــوال 
تعطیــالت  از 
تابستانی آغاز به 
کار مــی کننــد. 
این زمان به نسبت 

اقلیمی  شــرایط 
و جغرافیایی کشــور هــا متفاوت 

است. 
در کانــادا، اکثــر مــدارس پایــان 
آگوست و اوائل سپتامبر آغاز به کار 
می کنند و این فعالیت تا روزهای 
آخر ماه ژوئن سال بعد ادامه دارد. 
روزهای آغازین مدرســه از جهات 
مختلف برای دانــش آموزان حائز 
اهمیت است. این روز که با معرفی 
معلم و برنامه های او برای یک سال 
تحصیلــی آغاز می شــود، فرصت 
خوبــی بــرای ایجــاد نگرش های 
مثبــت در دانش آمــوزان، تقویت 
انگیزه تحصیل، کاهش اضطراب و 
دوست شدن دانش آموزان با فرد 
یا افراد، متناسب با شخصیتشان 

برای یک سال تحصیلی است. 
از این رو، اغلب مدارس ســعی در 
برگزاری جشن های مختلف دارند 
تا امکان آشنایی دانش آموزان را با 

یکدیگر فراهم کنند. 
اینجا تحصیل در مدارس اجباری 
است و از سن ٥-٦ سالگی تا ۱٦-

۱۸ سالگی به طول می انجامد.
در اداره آمــوزش و پــرورش هــر 

منطقه شهری کانادا،رنکینگ هر 
مدرسه درج شده است.

یکی از جنبه های منحصر به فرد 
سیســتم آمــوزش دولتی کشــور 
کانادا، غیرمتمرکز بودن و اداره آن 

توسط مقامات محلی است. 
هــر اســتان در ســطح محلــی به 
مــدارس منطقــه ای تقســیم می 
شــود که توســط یک سرپرست و 
یک هیئت منتخب محلی )هیئت 

آموزش( اداره می شود.
مونتــرال دارای بیشــترین تعداد 
دانش آموز، پس از دوره متوسطه، 
در تمام شهرهای آمریکای شمالی 
اســت. این شهر، تقریبا 2٤۸۰۰۰ 
دانش آموز، بعد از دوره متوسطه 
دارد کــه یکی از بیشــترین تعداد 

دانش آموز در دنیاست.

 حتصیل در مدارس 
فارسی زبان برای 
فرزندان ایران زمین

مــی دانیم کــه مدرســه درتعیین 
مســیر زندگــی کــودکان بســیار 

تاثیر گــذار اســت، تــا حــدی که 
می تواند هدف و ســمت و ســوی 
زندگــی آینــده کــودکان را تعیین 
کنــد.از این رو تمامــی خانواده ها 
در تالش انــد تا تصمیم درســتی 
در زمینه انتخاب مدرسه مناسب 
بگیرند تــا از میان مدارس متعدد 
کانــادا با تنــوع فرهنگی بســیار،  
بتوانند بهترین انتخاب را داشــته 

باشند.
بســیاری از خانــواده هــای ایرانی 
که مهاجرت مــی کنند، تمایل به 
تحصیل فرزندانشــان در مدارس 
ایرانــی معتبر دارنــد. این مدارس 
شــرایط خوب تحصیل در محیط 
ایرانــی، امکان آشــنایی با تمدن، 
فرهنــگ و تاریــخ باشــکوه ایران، 
آشــنایی و تســلط بر زبان مادری 
)فارسی( را برای فرزندان خانواده 

های ایرانی فراهم می کند.
»وســت  و  »دهخــدا«  مــدارس 
آیلنــد« از جملــه مــدارس ایرانی 

مونترال هستند.
•  مدرسه وست آیلند

شور و شوق بازگشایی مدارس در مونترال

•
در مــورد کالس هــا کمــی 

توضیح بده. 
- کالســها در ۳ بخــش در نظــر 

گرفته شدند 
۱ – تمام وقت 

2- پاره وقت
۳ – دوره های آنالین

داوطلبیــن مــی تواننــد در یکــی 
از ۳ کالس متناســب بــا شــرایط 

زندگیشون شرکت 
کنند.

•
آیا برای شرکت در 
این کالســها باید 

شهریه پرداخت بشه ؟
خیــر، دولــت ماهیانــه مبلغی به 
عنوان کمک مالی به زبان آموزان 
پرداخت میکند حتی عالقه مندان 
بعد از پایان این دوره ها می تونن به 
صورت رایگان زبان تخصصی رشته 

تحصیلیشون رو دنبال کنند.
•

برای کسانی که می خواهند این زبان 
رو یاد بگیرند، توصیه خاصی نداری؟ 

- شــاید زبان فرانســه بــه خاطر 
ساختار زبان، گرامر و تلفظ مشکل 
به نظر برسه؛ اما با کمی تمرین و 
پشتکار این سختی کمرنگ میشه 
و زیبایــی این زبان اونقــدر جاذبه 
داره کــه بــه عالقمنــدان انگیــزه 
مضاعــف میــده؛ اســتان كبک و 
شــهر مونترال آنقدر جاذبه و مزايا 
داره كه  انگيزه كافی براي يادگيری 
اين زبان شيرين بهمون بده و اگر 
يادگيــری رو به شــکل 
امتياز ببينيم -نه اجبار 
-ديگه ســختی در كار 

نيست. 
• 

مدرسه فارسی دهخدا 
ثبت نام مدرسه زبان فارسی دهخدا برای 

سال تحصیلی جدید
شروع کالس ها: 8 سپتامبر

کالس های فوق برنامه: نقاشی، رقص، 
تئاتر، موسیقی، روباتیک، جواهرسازی

ثبت نام:
dehkhodaschool.com/registration

شما می توانید از این راه ها با شیما در ارتباط باشید:
Email: shima.tavakolinik@gmail.com
Télégramme:
https://t.me/joinchat/F-fnsAvlQsOPz98nEJo4cQ
Facebook: Shima T Nick SMS:  514 865 8680
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کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

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

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

ما   در  وادی دیگران... 

F.C. Smith
Loyola Campus
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6

نه می بخشیم
 و نه فراموش می کنیم

بمناسبت چهل سال کشتار رژیم جمهوری 
اسالمی و سی امین سالگرد قتل عام 

هزاران  زندانی سیاسی در ایران

برای اطالعات بیشتر با  ایمیل زیر تماس بگیرید:
Koshtaredahe60@gmail.com 

ورودی: 10 دالر 

زمان: شنبه 8 سپتامبر
          ساعت 6/30 عصر

•  »زنان و انقالب«
      سخنران میهمان، زندانی سیاسی دهه شصت: 

     خانم مرسده قائدی
•  شعر خوانی شاعر زندانی سیاسی دهه شصت: 

     مجید میرزایی
•  هنر نمایی گروه رقص خورشید خانوم، 

      به سرپرستی خانم آرام بیات
•  موسیقی، به همراه آوای خانم شیرین مهربد

    زندانی سیاسی دهه شصت

تعارضی خنده دار و غم انگیز!... 
روایت یک اقتصاددان از فسادهای میلیاردی 

با پاسپورت فروشی
 مدت هاســت کــه بحــث مدیران 
دوتابعیتــی در بدنــه دولت مطرح 
و  نماینــدگان  از  برخــی  اســت. 
و  سیاســی  فعالیــن  از  تعــدادی 
اجتماعی این موضوع را به شدت 

پیگیری می کنند.
این روزها که جامعه از مشــکالت 
اقتصادی رنج می برد، مردم نیز با 
دقت و حساســیت بیشتری رفتار 
مدیــران دولتی را دنبال می کنند. 
کمپیــن »فرزنــدت کجاســت؟« 
در فضــای مجازی یکــی از معدود 
اقدامــات و واکنش هــای مردم در 

روزهای اخیر بوده است.
یکی از مسائلی که این روزها جامعه 
نسبت به آن بسیار حساس است، 
مساله ســفرهای خارجی مقامات 

خارجی است. 
محمد طبیبیان، اقتصــاددان در 

شــتی  ا د د یا
کــه در کانــال 
تلگرامــی خود 
منتشــر کرده، 
مســئله  بــه 
ت  ر ســپو پا
جــى  ر خا
پرداخته است.

ن  طبیبیــا
 : یــد می گو
اســت  مدتــى 
برخى افراد و از 

جمله نماینــدگان محترم در مورد 
تبعیــت دوگانــه افــرادى در رده 
مدیریت صحبت مى کننــد و ابراز 
نگرانــى - کــه البته به جا اســت. 
اخیرا بزرگوارى گفته اند یک مقام 
عالى رتبه پاسپورت خارجى از یک 
کشــور اروپایى دارد. عــده اى هم 
کمپین راه انداخته اند که فرزندت 
کجا اســت. در این راستا ابتدا یک 
تجربه را عرض کنم و بعد به ادامه 

بحث بپردازم.
وی ادامه می دهد: حدود ۱5 سال 
پیش براى شرکت در یک سمینار 
تخصصى مى خواســتم بــه آمریکا 
بروم براى گرفتن ویزا )که آن موقع 
چندان مشکل نبود( دو بار به ترکیه 
مســافرت کردم. پــس از اخذ ویزا 
روز عزیمت در ســالن انتظار ورود 
به هواپیماى خط هوایى ترکیه در 
فرودگاه آنکارا، تعداد زیادى مسافر 
بــود. من پاســپورت خــودم را در 
دســت داشتم و چون زمان زیادى 
معطل بودیم در بین حدود سیصد 
نفر مســافر گشتم تا یک نفر ایرانى 
هم زبان پیدا کنم فقط یک جوان 
معلول پاســپورت ایرانى در دست 

داشت.
در بســیارى مــوارد هــر کــس بــا 
مســافرت  ایرانــى  پاســپورت 
برخــورد  بــا  مى کنــد، معمــوال 

نامناسب روبرو مى شود.
طبیبــان در ادامــه خاطــر خــود 
می گویــد: خانم ها آال مــد و آقایان 
شــیک و اروپایى مســلک، تصــور 
من این بود که البد بقیه ترکیه اى 
هستند و دو مســافر ایرانى. موقع 
ســوار شــدن که باید پاسپورت ها 
نشان داده مى شد، پاسپورت ها رو 
شــد. اکثرا ایرانى و معدود )در حد 
انگشتان دست( غیر ایرانى بودند. 

این تعارض خنده دار بود. به مرور 
رفتار با مســافران ایرانــى حتى در 
کشورهاى فالکت بار بسیار زننده 

شد.
وی بــا اشــاره به مشــکل ایرانیان 
در  می گویــد:  کشــور  از  خــارج 
بسیارى موارد هر کس با پاسپورت 
ایرانى مسافرت مى کند، معموال با 
برخورد نامناســب روبرو مى شود. 
چند ســال بعد براى یک سمینار 
کــه دعوت کننــده برنامه توســعه 
سازمان ملل بود، به اردن مسافرت 
مى کــردم که همان ســازمان ویزا 
تهیــه کرده بــود. بایــد ترانزیت از 
بیروت عبور مى کردم. لبنان براى 

ترانزیت ایرانى ها هم 
ویزا مى خواست!

می افزاید:  طبیبیان 
نامــه از دولــت اردن 
از  امــر  ایــن  بــراى 
اى میــل  طریــق 
دریافــت کــردم. در 
بیــروت  فــرودگاه 
یک فــرد امنیتى مرا 
تحویــل گرفــت و به 
ســالن ســوار شدن 
بــه هواپیمــاى اردن 
رســاند. لبنان کشــورى است که 
همــه از دریافــت کمک هاى قابل 
مالحظــه آن آگاه هســتیم. اگــر 
بخواهم از تجربیات دیگر صحبت 

کنم سخن به درازا مى کشد.
وی می افزایــد: در جهــان امــروز 
بسیارى نیازمند مسافرت به دلیل 
کار ، تجــارت، فعالیــت علمــى، 
تحصیل مسایل خانوادگى، معالجه 

و… هستند. 
ایــن از وظایــف دولت هاســت که 
از طریــق دیپلماســى و رفتار هاى 
دیگر، شــرایط عــزت و احتــرام و 
سهولت را براى شــهروندان خود 
فراهم کننــد. در غیر این صورت، 
هرکس در ســطح خــرد براى حل 
مشــکل خــودش یــک راهــى را 

جستجو مى کند.
ایــن اقتصــاددان می افزایــد: این 
آقایان معتــرض در این مورد فقط 
ســطح مســاله را خراشــیده اند، 
یــک جســتجوى گوگل فهرســت 
کشورهایى که مستقیما پاسپورت 
مى فروشند را همراه قیمت آن، به 

دست مى دهد. 
با حدود دویســت هزار دالر برخى 
کشــورها شــهروندى و پاسپورت 

مى فروشند. 
بدون نیاز به اقامت. 

تصور کنید چه تعداد از کسانى که 
رانت هــاى صد و هــزار میلیاردى 
کسب کرده اند، از این پاسپورت ها 

و حق شهروندى خریده اند.
وی در پایان می گوید: ســال پیش 
ســى ان ان با یــک دفتر حقوقى که 
کارش در اروپا داللى همین ماجرا 
است، مصاحبه کرد. مدیر مربوط 
گفت بیشتر مشتریان عرب و ایرانى 
هستند. در همان برنامه گفته شد 
کشــورى در حوزه کاراییب هست 
که بــا پانصد هزار دالر پاســپورت 
دیپلماتیــک مى فروشــد. گاهى از 
خود مى پرسم از کجا معلوم  فردى 
که از پاســپورت کانادایى دیگران 
انتقــاد مى کنــد، خود پاســپورت 
دومینکــن یــا گرنــادا را در جیب 
نداشــته باشــد! بیایید مشــکل را 
اصولى حل کنید که شهروند ایران 
هر موقع نیاز به ســفر داشــت، با 
مشــکالت عدیده موجود از قبیل 
ویــزا و برخورد هــاى تبعیض آمیز 
نامناســب روبرو نشــود و هر کس 
جداگانه مجبور نباشــد براى حل 
مشــکل خودش به یک تخته پاره 

بیاویزد.       •
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»اگر دالر آمریکای ۷ تومانی بشــود
 300 تومان، ایران منفجر خواهد!«

در دولت هاشــمی رفسنجانی دالر 
۳۰۰ تومان شد؛

روزنامه اعتماد شـــرق عکســی از 
یک دالر ســبز آمریکا انداخت و در 
کنارش عکســی از یک اســکناس 
سبز هـزار تومانی گذاشت و نوشت:

*تا مـا به کـــربال برسیـم، هر دالر 
آمـــریکا، به هـزار تومـان پول رایج 

ایران میرسـد*.
تمــام مطبوعــات ایــران، شــلوغ 

کردند.
باز هـوچی بازی درآوردند.

آقا این چه مطلبیست نوشته ای؟!
مگه میشه یک دالر آمریکا به هزار 

تومان برسه.
روزنامه اعتماد را بســتند صاحب 
امتیازش و نویسنده مطلب هـر دو 

رفتند اوین.
)به جرم پخش اکاذیب(

دوستی داشتم تحلیل گر سیاسی و 
نویسنده بود.

به دفتر من آمد و گفت شنیده ای 
شهـر شلوغ شده است ؟ 

روزنامــه هــا نوشــته اند اگــر دالر 
آمریکای ۷ تومانی بیشــتر از ۳۰۰ 
تومان بشود، ایران منفجر خواهد 
شــد، مردم از گرانی تاب نخواهند 

آورد، این مردم تلف خواهند شد.
پرسیدم اگر گرانتر شود چی؟

انقالب سـرنگون میشود؟
خنده ای کرد و گفت:

مگـر این مـردم برای دالر انقـالب 
کـرده اند؟

وقتی روضـــه خــان سیاســتمدار 
شـــود، باید فاتـــحه سیاســـت را 

خـواند. 
وقتی آخـوند اقتصـاد دان میشـود، 
باید فاتحه اقتصـاد کشـور را خـواند!

دالر به ۱۰۰۰ تومـــان هم خواهـد 
رسید، هیـچ اتفاقی نمی افتد!

اینها در نماز جمعـه اعالم میکنند 
در زمــان حضــرت علـــی خلیفــه 
مسلمین هم، دالر گران شده بود 
مردم صلـــوات می فرســتادند ؛که 
ما تسلیم دشمن اسالم نمیشویم 
و این مـردم هـم صلوات خـواهند 

فرستاد. 
به دوســتم گفتم اینچنین نیست 

که تو میگویی.
در ســال ۱۳4۸ بنزین بود 5 ریال، 

شد ۶ ریال.
مــردم تمام اتوبوس های شــرکت 
واحد را آتش زدند دولت فورا بنزین 

را کرد همان 5 ریال.
دوست پیرم خندید و گفت:

شـــاه همیـــن کارها را کـــرد کـه 
رفـــت!  اگر بنزین را کرده بود ۱۰ 
تومان، مـردِم آرامی داشت. از فـردا 
همه چیز گـران میشد، این مـردم 
بیــکار و بیعار؛ ســرکار میرفتند و 
فقط به قیمــت هایی که باال رفته 

بود نگاه میکردند.

تــا وقتی این مردم ســـرگرمند، تو 
نگـــران حکـــومت کردن بر آنهـــا 

نباش! 
شاه روزی ُمـــرد که دنبال آسایش 
ایــن مردم بــود؛ اینهـــا میمانند؛ 

چـون دنبال فـریب َمـردمنـد!
روزی را شاهد خواهی بود که این 
مـردم نادان ، نان از دست یکـدیگر 

بِکـشند و فـرار کنند. 
چند سال گذشت.

مدیران اعتمـــاد و شرق، هنوز در 
زنــدان بودند که دالر آمریکا شـــد 

هـزار تومان.
زنگ زدم به دوستم که در روزنامه 

کیهـان می نوشت.
تلفن خانه روزنامه کیهان گفت او 

ُمــرده.
نمیـدانم چـرا کسانیـ که حقیقت را 

میـدانند ، زود میمیرند! 
امــروز که هـــر دالر آمریکا به یازده 
هـــزار تومان رســید، یاد دوســتم 

افتادم که میگفت
تا این مـــردم ســـرگرمند ، نگـران 

حکـومت نباش! 
نه جایی آتش گرفت ،

نه جایی سوخت.
شــاید تنهــا دل خیلــی هــا برای 
روزهــای قبــل از انقــالب ایــران 
سوخت. چقـدر زود، امـروز شـد...
)از تلگرام(
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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

w w w . p a i v a n d . c a
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 
بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید... 

نکته از زندگی 7
زنبور ها که 

شاید ندانید

زنبور هــا  تعــداد 
بــه  جهــان  در 
طور نگران کننــده ای کاهش پیدا 
کرده اســت. دکتر ثور هانســون، 
زیست شــناس در کتاب خود "وز: 
طبیعت و لزوم زنبورهای عســل" 
در باره خــواص، تاریخچه و فواید 

زنبورها نوشته است.
در اینجا فهرســت هفتگانه نکات 
را  هانســون  دکتــر  مورد عالقــه 
درباره این حشــره پر تالش و کوشا 

می خوانیم.
•

زنبور عسل با زنبور های دیگر 
فرق دارد

زنبور های عسل با زنبور های دیگر 
فــرق دارند و در عین حال بســیار 
شبیه آنها هستند، به همین دلیل 
اســت که این دو گروه اغلب با هم 
اشتباه گرفته می شــوند. اگر شما 
از آن حشره ای که دور و بر همبرگر 
شــما  سیب زمینی سر خ شــده  و 
می پرد، می ترسید، تقصیر را گردن 
زنبور های عسل نیندازید. آنها نوع 
دیگــری از زنبور ها هســتند چون 
مهم ترین ویژگی شاخص زنبور های 
عســل، نظــم در خــوراک و رژیم 
غذایی است. انواع زنبور های دیگر 
شــکارچی و مردار خوار هستند اما 
زنبور های عسل گیاه خوارند و خود 
و بچه هایشان فقط از شیره و گرده 

موجود در گل ها تغذیه می کنند.
•

بیشتر زنبور های عسل، عسل 
تولید منی کنند

همه می دانند که زنبور های عسل 
در کندو زندگی می کنند، با هزاران 
زنبــور کارگــر کــه مدام مشــغول 
تبدیل شهد گل ها به شیره شیرین 
معروف شــان هســتند اما بیشتر 
گونه هــای زنبور از میــان بیش از 
2۰ هزار گونه در جهان موجوداتی 
تک زی هستند که النه های ساده 
خــود را بــا مخلــوط چســبناک 
شــیرینی که از شهد و گرده گل ها 
به عمــل می آوردند و بــه آن "نان 
زنبور عسل" می گویند، می سازند.

•
زنبور  های عسل پنج چشم 

دارند
از فاصله خیلی نزدیک به سر زنبور 
عســل نــگاه کنید و ســه بر آمدگی 
درخشان مثل تیله های شیشه ای 
در میان دو چشــم آنها قرار گرفته 
است. درست است که این چشم ها 
کارشان دیدن تصویر چیزها نیست 
امــا این "نقطه های چشــم مانند" 
می تواننــد شــدت نــور و شــکل و 
فــرم و پراکندگی آن را دنبال کنند 
و این به ردیابی زنبور های عســل 
بخصــوص در هنــگام تاریکی هوا 

کمک می کند.
•

زنبور  های عسل مثل دیاپازون 
ارتعاش دارند

بعضی گیاهان مثــل گوجه فرنگی 
و علف جــارو گرده های خــود را در 
محفظه هــای بســته ای نگهداری 
می کنند که فقط ســوراخ کوچکی 
در انتهای آن دارد، وقتی زنبور های 
عسل از راه می رسند، ماهیچه های 
بال هایشــان را دقیقــًا بــا ارتعاش 
مناســب بــه نوســان در می آورند 
و باعث می شــوند کــه محفظه در 
مقابل این ارتعاش واکنش نشــان 
دهــد و گرده های خــود را به روی 

بدن پر موی زنبور ها بپاشد.
•

زنبور ها رنگ قرمز را منی بینند 
ولی فرا بنفش را می بینند

بــرای زنبور ها، دامنــه رنگ هایی 
که می توانند ببیننــد در محدوده 
و  نارنجــی  و  زرد   رنگ هــای 
سایه روشن های این دو رنگ است 
امــا آنهــا می توانند گل هــای قرمز 
را هــم از روی شــکل و بــوی آنها 

تشخیص دهند.
نکته جالب در ســوی دیگر طیف 
رنگ قــرار دارد، جایی که توانایی 
امــواج  شــامل  زنبور هــا  دیــدن 
فرا بنفش هم می شود. این موضوع 
زبــان جاذبه پنهانی کــه با حروف 
بــزرگ روی گلبرگ هــای گل هــا 
نوشته شــده اســت را بر ما آشکار 
می کنــد. آنچــه ما همچــون گل 
زرد رنــگ قاصــدک می بینیم برای 

زنبــور کامــاًل جهانی دیگر اســت 
که مرکز آن رنگی تند و درخشــان 
دارد جایی کــه رنگدانه های زرد با 
امواج فرا بنفش ترکیب شــده اند تا 
طیف رنگی تازه بسازند که ما آن را 

"بنفش زنبوری" می نامیم.
این ترکیب و بسیاری از ترکیب ها و 
طیف های رنگی دیگر روی گل های 
بیش از یک چهارم گیاهان گلدار که 
تا امروز مورد تحقیق و بررسی قرار 

گرفته اند، وجود دارد.
•

زنبور ها هوای داغ دوست 
دارند

بیشترین میزان گوناگونی گونه های 
زنبور ها در صحرا ها و دشــت های 
خشــک مثل جنوب غربی امریکا 
و شــرق مدیترانه و بخش هایی از 
جنوب آفریقاست. با اینکه در این 
مناطق دوره گلدهی گیاهان کوتاه 
است اما آب و هوای گرم و خشک 
امکانات بســیاری برای النه سازی 
بــرای زنبور هــا فراهــم می کنــد و 
جلوی بــروز عفونت های قارچی را 
درآنها می گیرد، مشکلی که آنها در 

مناطق مرطوب معمواًل دارند.
•

زنبور ها صبحانه )و ناهار و شام( 
ما را می سازند

البته آنها در آشپزخانه برای ما غذا 
نمی پزند اما تقریبًا در همه غذا هایی 
که می خوریــم، نقش دارند. بیش 
از ۱5۰ محصــول غذایــی وجــود 
دارد کــه نیازمند به گرده افشــانی 
زنبور هاســت یا این گرده افشــانی 
در تولید آنها مؤثر اســت. نه فقط 
میوه هــا و گیاهــان کــه در مــورد 
آنهــا این اثر مشــهود اســت بلکه 
بســیاری از ادویه ها، چاشــنی ها، 
شیرین کننده ها، روغن ها، رنگ ها 

و غلیظ کننده ها و بسیاری دیگر.
مــا  زنبور هــا  بــدون  دنیــای  در 
می توانیم گوشت و محصوالتی که 
با باد گرده افشانی شده اند بخوریم 
اما رژیم غذایی ما بســیار مالل آور 
خواهــد شــد و احتمــااًل عــاری از 
بسیاری مواد غذایی مفید خواهد 

بود.
•

سیاسی بدون رعایت آیین دادرسی 
اعدام شوند، بسیار کمتر بود.

اگر تاریخ دهه شــصت نوشته شده 
بود در دهه های هفتاد تا نود کسانی 
چون ستار بهشتی، زهرا کاظمی، 
هدا صابــر، امیر جوادی فر، محمد 
کامرانــی، محســن روح االمینی و 
بسیارانی دیگر بی آنکه حکمی برای 
مرگشــان وجود داشــته باشــد، در 

زندان جان نمی باختند. 

اگر نحــوه مواجهه قدرت مســتقر 
سیاســی بــا شــهروندان منتقــد و 
مخالــف در آن زمان مــورد ارزیابی 
قــرار گرفتــه بــود، احتمــال وقوع 
قتل های زنجیره ای یا جان باختن 
معترضان در خیابان ها کمتر می شد 
و حاکمان وقــت خود را موظف به 
پاســخگویی در قبال اقداماتشــان 

می دانستند.
اما اکنون ســه دهه پس از مرداد و 

شهریور ۶۷، نه تنها به پرسش ها در 
باره اعدام های این دو ماه پاســخی 
داده نشــده اســت، بلکــه در مورد 
آنچه در سه دهه گذشته از اعدام ها 
گرفته تا ترورها و قتل های سیاسی، 
و از جــان باختن زندانیان گرفته تا 
کشتن معترضان در خیابان ها نیز 
هیچ خبر، سند، مدرک و اطالعات 
دقیق و مستندی ارایه نشده است.

برای همین است که نمی توان گفت 

تابستان ۶۷ یا دهه شصت، دوره ای 
تاریخی و ســپری شــده است. این 
دوره به شکلی بی وقفه بازتولید شده 
و بهتریــن و روشــن ترین نمادش، 
دســت خالی رســانه ها، نهادهای 
مدنی و فعاالن حقوق بشــر، وکال، 
خانواده های قربانیان و ... از اسناد 
و مدارک حتی در باره شمار درست 

و واقعی اعدام شدگان است.
اگرچه در میانه مجادالت سیاســی 
درون حاکمیتــی، گاه و بــی گاه به 
نقش برخی از افراد، مانند ابراهیم 

رئیسی در جریان انتخابات ریاست 
جمهــوری ســال ۱۳9۶ اشــاراتی 
شــده، اما دامنه این اشارات هرگز 
به انتشار اســناد و اطالعات دقیق 
و مستند گسترش نیافته و درعین 
حال، تقریبا تمامی جناح های درون 
حاکمیتی در جمهوری اسالمی یا از 
وقوع اعدام ها دفاع و یا با توجیهاتی 
سعی در نسبی سازی و عادی سازی 

اعدام های دسته جمعی کرده اند.
تــداوم  کنــار  در  رویکردهــا  ایــن 
و  سانســور  و  حــذف  سیاســت 

بی اطالع نگه داشتن شهروندان از 
واقعیــت امور، احتمال تکرار بدون 
پاسخگویی این اقدامات را تضمین 

می کند.
اعــدام  ســالگرد  ســی امین  در 
دســته جمعی زندانیــان سیاســی، 
و  از گرایش هــای سیاســی  فــارغ 
ایدئولوژیک آنان، خواهیم کوشید 
بخشــی از آنچه را که رفته و آنچه را 
برای ثبت این تاریخ نانوشته انجام 

گرفته، به یاد آوریم.
جمشید برزگر

کشتار شهریور 67...   << ادامه از صفحه: 6
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

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

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

   بیش از ۱7 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

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

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

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

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

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

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

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱3۰۰ دالر 

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

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

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

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

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران۱2۰۰ دالر هزینه محضر 

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

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!

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

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
  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

�Invisalign������������������������������
�	�
�

Rapid Orthodontics �������
��������	�

Implant�������������
Root Canal  ��
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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

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

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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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 CALL TO RESERVE YOUR PLACE 
AT THE EVENT 514-574-5472

RUE PEEL

RUE DES RIVIERES

RUE S
AINT A

NTO
INE O

RUE S
AINT J

ACQ
UES

GARE WINDSOR WHEN: August 26, 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

TDC3 55713 Iranian Ad v2.indd   1 2018-08-07   1:45 PM

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 3۰ 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، ۳ سرویس دستشویی، 

توالت، آشپزخانه بزرگ و دلباز، 
مساحت زمین ۷۱۰ متر مربع 

قیمت  9۷5۰۰۰  دالر 

موقعیت عالی  ۳ طبقه مجزا 
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی 

قیمت جدید: 4۱5۰۰۰ دالر 

بــرای اجاره
ملک تجاری 2 طبقه مناسب برای رستوران 

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

www.cbnsrealestate.com

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

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

Asking price: 975,000$

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION

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

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

FOR RENT: Commercial Space in Westmount  
Ideal for restaurants, 

Coffee shops, Galleries…

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

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

یکشنبه 26 آگوست  از 3 تا 6 بعدازظهراجاره و وام مسکن به فارسی مسینار رایگان خرید و فروش،
تلفن رزرو:  5۱4-574-5472
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سالمت... 

Cell.: 438-402-0429

مشاور فروش 
اتومبیل های 

نـو 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

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

لیز سانتافه 2۰۱9 
)برای 6۰ ماه(
شروع از: 

  2۰5 دالر 
هر 2 هفته 

------
شامل تکس و فی

رضانوربخش
اقداماتی برای کاهش خطر سرطان پروستات

اندیشــه دربــاره ابتال به ســرطان 
پروستات برای بســیاری از مردان 
می تواند وحشت آفرین باشد. جدا 
از سرطان پوست، این شایع ترین 

نوع سرطان در مردان است. 
مــردان بــاالی 5۰ ســال احتمال 
بیشتری دارد به سرطان پروستات 

مبتال شوند.
ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت دارد که 
الزامــا یــک  ســرطان پروســتات 
بیمــاری کشــنده و حکمــی برای 

پایان زندگی محسوب نمی شود. 
در صــورت تشــخیص زودهنگام، 
به عنــوان مثال، پیــش از این که 
به بخش های دیگر بدن ســرایت 
کــرده باشــد، نــرخ بقای 5 ســال 
پــس از درمان بین بیماران حدود 

9۸درصد است. 
اما مــواردی وجــود دارنــد که می 
توانند خطر ابتال به این بیماری را 
به طور قابل توجهی کاهش دهند.

•
گوشت و لبنیات کمتری مصرف 

کنید
مطالعــات نشــان داده اند مردانی 
کــه غذاهایــی سرشــار از چربــی 
حیوانــی، مانند لبنیات و گوشــت 
قرمز، مصــرف می کنند، احتمال 
بیشتری دارد به سرطان پروستات 

مبتال شوند. 
ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت دارد که 
ایــن مطالعــات نشــان نــداده اند 
کــه غذاهای چاق کننــده در واقع 
موجــب ســرطان پروســتات مــی 
شــوند. در عــوض، آنهــا نشــان 
داده اند که پیوندی بین ســرطان 
پروستات و مصرف غذاهایی مانند 

پنیر و گوشت وجود دارد. 
با این وجود، به بیماران توصیه می 
شــود که جانب احتیاط را رعایت 
کرده و بیشتر چربی مورد نیاز خود 
را بــه جای محصوالت گوشــتی از 
غذاهایی مانند آووکادو و مغزهای 

خوراکی تامین کنند.
•

بروکلی مصرف کنید
در زمینه غذاهایی که با ســرطان 
مبــارزه مــی کننــد، ســبزیجات 
چلیپایی به واقع از جایگاه ویژه ای 
برخوردار هستند و اثرگذاری فوق 

العاده ای دارند. 
این نوع از سبزیجات مانند بروکلی 
و گل کلــم حاوی مواد شــیمیایی 
طبیعی هستند که ممکن است از 
رشد سرطان پیشگیری کنند. این 
مواد شــیمیایی برای سلول های 

سرطانی مضر هستند، اما آسیبی 
به سلول های سالم بدن وارد نمی 
کنند. شواهد در زمینه پیشگیری و 
مبارزه با سرطان به واسطه مصرف 
ســبزیجات چلیپایی بســیار قوی 

هستند.
•

سیگار نکشید
سیگار کشــیدن نه تنها با سرطان 
ریه پیوند خورده است، بلکه با ابتال 
به سرطان پروستات نیز در ارتباط 

است. 
به طور خاص، ســیگار کشــیدن با 
اشکال تهاجمی سرطان پروستات 
که احتمال بیشتری به نقاط دیگر 
بــدن گســترش یابنــد در ارتباط 

است. 
افزون بر این، بررســی 24 مطالعه 
درباره خطر ســرطان پروســتات و 
سیگار کشــیدن که در سال 2۰۱۰ 
انجــام شــد، نشــان داد مردانــی 
که ســیگار می کشــند با 24 تا ۳۰ 
درصــد خطر بیشــتر مرگ ناشــی 
از ســرطان پروســتات نســبت به 
افراد غیرسیگاری مواجه هستند. 
تومورهــای تهاجمی تــر مرتبط با 
ســیگار کشــیدن عامل کلیدی در 
این زمینه هســتند. پس لطفی در 
حق خود کرده و ســیگار را همین 

امروز ترک کنید.
•

 E از مصرف مکمل های ویتامین
پرهیز کنید

به طور معمــول فکر می کنیم که 
ویتامین ها چیز خوبی هســتند، 
امــا مطالعــه ای در ســال 2۰۱4 
 Journal of the کــه در نشــریه
 National Cancer Institute
منتشر شــد، نشان داد که مصرف 
بیــش از حــد ویتامیــن E ممکن 
اســت خطــر ســرطان پروســتات 

تهاجمی را افزایش دهد. 
بنابــر گــزارش موسســه ســالمت 
آمریــکا، اگر از رژیــم غذایی روزانه 
 E خــود ۱5 میلــی گــرم ویتامین
دریافت می کنید، نیازی به مصرف 

مکمل اضافه وجود ندارد. 
در حقیقت، استفاده از مکمل فراتر 
از نیازهای ما مــی تواند ایده بدی 

باشد.
•

رابطه جنسی ایمن داشته باشید
اســتفاده از محافــظ هــا هنــگام 
رابطه جنســی می توانــد احتمال 
ابتــال بــه ســرطان پروســتات را 
هــای  عفونــت  دهــد.  کاهــش 

رابطــه  طریــق  از  انتقــال  قابــل 
جنسی مانند ســیتومگالوویروس 
(Cytomegalovirus) و تریکومونیاز 
ســرطان  بــا   )Trichomoniasis(
پروســتات پیوند خورده اند. مورد 
نخســت نوعی تبخــال یا هرپیس 
پروســتات  بافــت  در  کــه  اســت 

سرطانی یافت می شود. 
از ســوی دیگــر، تریکومونیاز یک 
ویــروس قابــل درمــان اســت که 
ممکن اســت اثرات طوالنی مدت 

به همراه داشته باشد. 
 Cancer مطالعه ای که در نشریه
 Epidemiology Biomarkers
شــد،  منتشــر   & Prevention
نشان داد احتمال ابتال به سرطان 
پروســتات بیــن مردانــی کــه بــا 
تریکومونیاز آلوده شــده بودند 4۰ 

درصد بیشتر است.
•

وزن خود را کاهش دهید
بنابــر گــزارش انجمــن ســرطان 
آمریکا، ســال هــا پژوهش به طور 
آشــکار نشــان مــی دهد کــه وزن 
اضافی بدن بــا افزایش خطر ابتال 
بــه ســرطان پروســتات، از جمله 
انواع تهاجمی این بیماری، پیوند 
خورده اســت. این کــه چرا چربی 
اضافه با ســرطان مرتبط است به 
طور دقیق مشــخص نیســت، اما 
پژوهشــگران این نظریه را مطرح 
کرده اند که ممکن اســت سطوح 
برخی هورمون ها، به عنوان مثال، 
انسولین، اســتروژن و آندروژن در 
این زمینه نقش داشــته باشد زیرا 
زمانی که فرد از وزن سالم برخوردار 

است، آنها کاهش می یابند.
•

ورزش کنید
پژوهــش هــا نشــان داده انــد که 
فعالیت جســمانی ممکن است از 
سرطان پروستات پیشگیری کند. 
در حقیقت، ورزش کردن و حفظ 
وزن ســالم را می تــوان از بهترین 
روش ها برای کاهش خطر ابتال به 

سرطان پروستات عنوان کرد. 
اما شــاید این پرسش مطرح شود 

که چه میزان باید ورزش کرد؟
حدود دو ســاعت و نیــم ورزش با 
شدت متوسط یا حدود یک ساعت 
و پانــزده دقیقه هر نــوع ورزش با 
شدت باال در هفته حداقل چیزی 
اســت که می توانید مــد نظر قرار 

دهید. 
)به نقل از "منز هلث"(
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روانشناسی...

* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد. *مدت اقساط حداكثر ٣ ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست. *تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در 
هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى، امكان پذير مى باشد. *نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو، كالس پرواز و تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد. براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى 

ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران:

D
es

ig
ne

d 
by

 G
ET

W
AY

Holguin: .................... $478 + $380 Tax
Cuba - Hotel Don Lino 2**
Cancun:...................... $799 + $430 Tax
Cancun - All Ritmo Cancun Resort and Waterpark 3***
Santo Domingo: ........ $800 + 470 Tax
Dominican -Whala Bocachica 3***
Liberia: ...................... $750 + $360 Tax
Costa Rica - Riu Guanacaste 5*****
Montego Bay: ............. $819+ 500 Tax 
Jamaica - Deja Resort 3***
Nassau: ................... $1311+ $430 Tax
Bahamas - Breezes Bahamas 3.5***

All Inclusive Packages              

BOOK YOUR TICKET ONLINE:        WWW.TRAVELSUPPORT.COM

جهت اطالع بیشتر از تورهای این شرکت و تاریخهای حرکت تورها با مشاورین این شرکت متاس حاصل فرمایید.

Tel: 514.600.3114   info@travelsupport.com 8531.2004

Travel Support

1(855) 606 0606

)به مدیریت ویکتور فرجامی(آژانس مسافرتی  تراول ساپورت

تور یک روزه آبشار نیاگارا ............   $56
تور سه روزه کانادا ...................   $147
تور سه روزه کانادا با قطار  .........   $244
تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند .. $554              
تور یک روزه بلومانتین  ..............  $66

تور  ۱۲ روزه اروپا ....................................................... 

تور ۱۰ روزه اروپا ........................................................  

تور  ۱۰ روزه اروپا .......................................................  

تور ۸ روزه اروپا ........................................................   

تور چهار روزه بوستون، نیویورک سیتی و  
واشنگنت دی-سی .................... $271

تور سه روزه نیویورک و منهنت ..... $144
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک .. $194 

تور  ۱۰ روزه چین ...

تور پنج روزه بوستون، نیویورک سیتی و  
واشنگنت دی-سی .................... $328

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل می باشند.

* کلیه نرخها به همراه بلیت رفت و برگشت به تورنتو می باشند. * نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل در هتل ۳ 
ستاره با صبحانه می باشند. * نرخها شامل کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری می باشد. 

*نرخ تور ۳ روزه  بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در 
هتل ۳ ستاره می باشد.

*نرخ تور 7 روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در 
هتل 4 ستاره می باشد.  

* نرخها بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته می باشند.

* نرخ تورهای چین شامل:
 هر نفر در اتاق دبل در هتل ۵ ستاره با صبحانه، 4 نهار و 

2 شام می شود.

50021557

مونترال به: مونترال به: مونترال به: 

تهـران به: 

تورنتو

ونکوورفرانکفورت

نيويوركپاریساصفهان

اتاوا 
استانبول 
استکهلم 

سنفرانسیسکو آمستردام شیراز 

مونترال 

کبک دبی ونکوور 
وینی پگ 

لس آجنلس بارسلونا مشهد 

$1299$985$595

$1535$740$289

$1219

$1279

$779$183

$1545$950$455

$1210

$1225$1144$194
$480

$1455$917$475
الس وگاسرم

واشنگنتلندنتهران

$989$445

$1099$835$326

$1250 + $610 Tax

$1664 + $610 Tax

$999 Tax Included

$1050 + $480 Tax

$1720 + $610 Tax

$1550 + $610 Tax

تورهای داخلی کانادا

تور چینتورهای زمینی آمریکا

کروز 7 روزه دبی

تورهای اروپا

France, Switzerland, Italy & Monaco

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi

France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria & Switzerland

London, Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Gretna Green, Lake District, Manchester

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا

ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس

ويزاى دبی
ويزاى چین

اخذ ويزا

January, February  and March 

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

 شما می توانید هزینه های بلیت و یا تورهای

 تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید! 

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

BOOK NOW, PAY LATER!

تورنتو

چرا کارهایمان را پشت 
گوش می اندازیم؟

اهل پشت گوش انداختن هستید؟ 
زیادی برای شروع یا انجام کارهایتان 
تعلــل می کنیــد؟ تحقیق تــازه ای 
منتشر شــده که می گوید دلیل این 
عادت شــاید به بعضــی اجزای مغز 

شما و اندازه آنها مربوط باشد.
در ایــن پژوهــش دو بخــش از مغز 
بررســی شــده که مشــخص می کند آیا ما جزو افرادی 
هستیم که پی گیر کارها و قرارهایشان با خود هستند یا 

عادت داریم همه چیز را به تعویق بیندازیم. 
محققــان ایــن پژوهــش اســکن مغــز 24۶ نفــر را در 
جســت وجوی سرنخی برای فعال بودن با نبودن افراد 

بررسی کرده اند. 
آنهــا می گوینــد نتیجــه این تحقیــق در حــوزه علوم 
روان شناســی نشان می دهد که پشــت گوش انداختن 
کارها بیشتر به مدیریت احساسات مربوط می شود تا 

مدیریت زمان.
سر خن اصلی

تحقیق تازه نشان داده است که اندازه آمیگدال یا بادامه 
-عضــوی بادام شــکل در لوب گیجگاهــی مغز- در 
افرادی که اهل پشــت گوش انداختن هستند، بزرگتر 
اســت. این بخش عمدتا وظیفه پردازش احساسات و 

کنترل انگیزه را بر عهده دارد. 
همچنیــن در این افراد ارتبــاط بین آمیگدال و بخش 
پشتی کمربند جلویی قشر مغز یا DCAA ضعیف تر 

است. 
DCAA از اطالعــات آمیگــدال اســتفاده می کند تا 
درباره واکنــش بدن تصمیم بگیرد. این بخش از مغز 
با مسدود کردن و مدیریت احساسات موازی و عوامل 

حواس پرتی، به تصمیم گیری کمک می کند. 
ارهان گنچ، یکی از محققان این پژوهش در دانشــگاه 
رور بوخــوم آلمــان می گویــد: "کســانی کــه آمیگدال 
بزرگتر دارند درباره عواقب منفی کارهایشان نگرانی 
بیشــتری دارند و به همین دلیل مایلنــد که کارها را 

پشت گوش بیندازند و تعلل کننند." 
ایــن پژوهش نشــان می هد افــرادی که امــروز و فردا 
می کنند در فیلتر کردن احساســات متناقض و عوامل 
حواس پرتی ناتوان ترند؛ چــون ارتباط بین آمیگدال و 
DCAA در مغز آنها به خوبی کسانی نیست که پی گیر 

و کننده کار هستند.
توصیه هایی برای پشت گوش اندازها

مویرا اسکات، کارشناس بهره وری معتقد است که که 
باید برای انگیزه بخشیدن به خود ویژگی های شخصی 

را در نظر داشته باشیم: 
"بایــد آگاه باشــیم که چــه وقت هایی داریــم کارها را 
پشت گوش می اندازیم و ترفندهایی برای راه انداختن 

خودمان در چنته داشته باشیم." 
او توصیه می کند: 

•    اگر برای کاری که دارید می کنید موعدی در نظر 
نگرفته ایــد، بازه های زمانی کوتاه تر تعییــن و از تایمر 
برای تنظیم زمان اســتفاده کنید؛ مثال هر 25 دقیقه 
یک بار یک تنفس پنج دقیقه ای بگیرید و هر 9۰ دقیقه 

تنفسی بلندتر.
•    فهرســتی را کــه بــرای کارهایتــان تهیــه کنید به 
وظایف کوچکتری تقسیم کنید که تعریف آن واضح تر و 
مشخص تر باشد. این کار باعث می شود انجام و تکمیل 

وظایف تعریف شده آسان تر شود.
•    تــالش کنیــد که عوامل حواس پرتــی را به حداقل 
برســانید. قرار دادن موبایل در حالت پرواز یا رفتن به 
جایی که کمتر حواستان پرت شود و مجبور به انجام 

کار باشید، کمک می کند.
•    مشــغول کــردن خود معمــوال راحت تــر از انجام 
کارهایی اســت که از آنها فرار می کنیم. به جای آن که 
کار اصلی  را انجام دهیم، ترجیح می دهیم که سرمان 
را به کارهای ریز و درشــت دیگر مشــغول کنیم با این 
بهانه که بــرای کارهایمان به اندازه کافی وقت نداریم. 
وقت دارید فقط باید برنامه تان را مشخص کنید.       •

مدیریت 
زمــان

یـا
مدیریت 

احساسات؟!
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی
(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

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

با تعیین وقت قبلی

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

سالمت ... 

قطع کوتاه مدت تنفس هنگام خواب 
Sleep Apnea اپنه خواب

اپنه خواب قطع شدن 
ناخــودآگاه تنفس در 
خواب است و همیشه 
هنگام خواب به وجود 
می آیند. اپنــه خواب 
معمواًل در نزد افرادی 
بیشــتر  وزن  کــه 
دارنــد،  طبیعــی  از 
ســالمندان و کسانی 
که به شدت ُخروپف 
می کننــد، دیده می 

شود.
تنفــس  دو  فاصلــه 
معمواًل بیشــتر از ده 
ثانیه طول می کشد 
و ممکن است حتی 

به سی ثانیه هم برسد و چندین بار 
در شب تکرار شود با فرکانس های 
متفاوت. پزشکان عقیده دارند که 
اگر بیش از 5 بار در ســاعت تکرار 
شــود تولید مشــکالتی می کند و 
اگر ســی بار در ساعت بیشتر شود 

مرحله خطرناک اپنه است.
اپنه ها خــواب راحت را بر هم زده 
و باعث خســتگی در هنگام بیدار 
شدن، ســردردها و خواب آلودگی 

در روز بشوند.
اکثر کســانی که از اپنه های خواب 
رنج می برند با صدای بلند ُخروپف 
می کنند. ولی ُخروپف کردن اپنه 
نیست و مشکل سالمتی به شمار 
نمی رود و به ندرت ممکن اســت 

فاصله دو تنفس را بیشتر کند. 
دانشــمندان عقیده دارند که بین 
۳۰ تا 45 درصد بزرگســاالن مرتبًا 

ُخروپف می کنند.
•

علت ها
علــت این مســئله در اکثــر موارد 
بر اثر شــل شــدن زبان و عضالت 
گلو اســت که باعث بســته شدن 
مجرای عبور هوا در هنگام تنفس 
مــی شــود. شــخص مــی خواهد 
نفس بکشد و به علت بسته بودن 
مجاری تنفسی هوا عبور نمی کند 
به همین علت پزشکان به آن اپنه 
های بســته کننده )SAOS( می 

گویند.
شــل شدن شــدید عضالت گلو و 
زبان بیشتر در نزد سالمندان دیده 
می شود. افراد چاق نیز زیاد به اپنه 
خواب مبتال می شوند، زیرا زیادی 
چربی در گردن باعث تنگ شدن 
مجاری تنفسی می شوند. به ندرت 
ممکن است اپنه بر اثر بدکاری مغز 
باشد که به عضالت تنفسی دستور 
نمی دهد که نفس بکشند، در این 

حال شــخص ســعی به نفس 
کشیدن نمی کند و به آن اپنه 
خواب مرکزی می گوییم. این 
نوع اپنه بیشتر در نزد کسانی 
که از یک بیماری شــدید مثل 
بیمــاری هــای قلبــی عروقی 
)کــم کاری قلبــی( یــا یــک 
بیماری دستگاه عصبی مانند 
مننژیت، پارکینسون و...  رنج 
می برند و همین طور پس از 
سکته مغزی یا در افراد بسیار 
چــاق، ممکــن اســت دیــده 

شود.
اســتفاده از داروهــای خواب 
آور، نارکوتیــک یا الکل نیز از 
عوامل تولید ریسک هستند. 
افــراد زیــادی دچــار اپنــه خــواب 
مرکزی هســتند که از هر دوی آنها 

به نوبت رنج می برند.
تعداد بیماران زیاد است و می توان 
با بیماری هــای مزمن دیگر مثل 
دیابت نوع دو و یا آسم مقایسه کرد 
و کودک و بزرگســال می توانند به 
آن مبتال شــوند، ولی فرکانس آن 
با زیاد شدن سن بیشتر می شود. 
تا قبل از ۶۰ ســالگی این عارضه 2 
تا 4 بار بیشــتر در نزد مردها دیده 
می شــود تا زن ها؛ ولی بعد از ۶۰ 
ســالگی تعداد بیماران مــرد و زن 

برابر است. 
مطالعات انجام شــده در آمریکای 
شمالی نشان می دهد که فرکانس 
اپنه های بسته کننده هنگام خواب 
که بیشــتر از 5 بار در ساعت باشد 
در نزد 24 درصد مردان و 9 درصد 
زنان وجــود دارد و حدود 9درصد 
مــردان و 4درصد زنــان دچار نوع 
نیمه شــدید و شدید سندروم اپنه 
خواب بسته کننده مجاری تنفسی 

هستند.
•

مشکـــالتی که ممکن است 
پیش بیاید

در کوتــاه مدت اپنــه خواب تولید 
خســتگی، ســردرد، زودرنجــی و 
عصبیــت می کند و ممکن اســت 
باعث ناراحتی همســر هم بشود، 
زیرا اکثرًا همراه با ُخروپف های پر 
ســرو صدا است و در درازمدت اگر 
درمان نشود مشکالت زیادی برای 

سالمتی ایجاد می کند مانند:
•

بیماری های قلبی عروقی 
اپنه خواب امکان بروز بیماری های 
قلبی عروقی را زیاد می کند و علت 
آن هنوز به خوبی مشخص نیست. 
می دانیم کــه در مدت فاصله غیر 

طبیعی بین دو تنفــس باعث می 
شــود که بــه مغز اکســیژن کمتر 
برسد و هر بار بیدار شدن باعث باال 
رفتن فشار خون ســرخرگی و تند 
شــدن ضربان قلب می شــود و در 
درازمدت اپنه ها همراه با ریســک 
باالی ایجاد مشکالت قلبی عروقی 
است مانند فشار خون باال، سکته 
های مغــزی، انفارکتوس میوکارد 
)ســکته قلبــی(، ضربــان هــای 
نامنظم قلب )آریتمی کاردیاک( و 
کم کاری قلبــی و باالخره در اپنه 
های مهم امکان مرگ ناگهانی در 

خواب زیاد است.
•

افسردگی  
بی خوابی، خســتگی، احتیاج به 
خــواب بعدازظهر که امــکان پذیر 
نیست و خواب آلودگی تولید شده 
بــر اثر اپنه خواب باعث کم شــدن 
کیفیــت زندگی بیمار می شــود و 
اغلــب از افســردگی و تنهایی رنج 
مــی برد. یــک مطالعــه علمی که 
اخیرًا انجام شده نشان می دهد که 
رابطه ای بین اپنه خواب و اختالل 
حواس در نزد بانوان سالمند وجود 

دارد.
•

تصادفات 
بی خوابی بر اثر اپنه خواب امکان 
تولید تصادفــات را زیــاد می کند 
مخصوصًا تصادفات در محیط کار 
و در هنگام رانندگی. کسانی که از 
ســندروم اپنه خواب رنج می برند 
2 تا ۷ بار بیشــتر امــکان تصادف 

رانندگی دارند.
•

مشکالتی که بر اثر عمل 
جراحی ممکن است پیش بیاید 

اپنــه خــواب مخصوصًا اگــر هنوز 
تشــخیص داده نشــده باشــد در 
موقع بیهوشی عمومی برای عمل 
های جراحی می تواند تولید خطر 
کند، زیرا بیهوشی باعث شل شدن 
بیشتر عضالت گلو شده و اثر اپنه 
را شــدیدتر کند. داروهای ضد درد 
که پس از عمل جراحی به کار می 
رونــد هم می تواننــد امکان تولید 
اپنه های خطرناک بکنند. بنابراین 
بسیار مهم است که پزشک جراح 

از اپنه بیمار خبر داشته باشد.
•

چه مـــوقع باید با پزشک 
مشورت کرد

پزشــکان تصور می کننــد که اکثر 
کســانی که از اپنه خــواب رنج می 
برنــد از آن مطلــع نیســتند و در 

بیشــتر مواقع همسرشان متوجه 
ُخروپف شدید و قطع موقت تنفس 
آنها می شود. بنابراین بهتر است با 
در نظر گرفتن موارد زیر با پزشــک 

مشورت شود:
• اگر ُخروپف شــما با صدای بلند 
همراه اســت و خواب همسرتان را 

به هم می زند.
• اگر شــب هــا چند بــار به علت 
نفس کشیدن بد بیدار می شوید و 

یا چند بار به دستشویی می روید.
• همســرتان متوجه قطع تنفس 

شما در خواب می شود.
• هنگام روز خسته هستید و روزها 
احتیــاج به خواب داریــد. آزمایش 
خواب آلودگی نشان دهنده میزان 

خواب آلودگی در روز است.
پزشک شــما می تواند شــما را به 
یک مرکز تخصصی مطالعه خواب 
معرفی کند در این صورت آزمایشی 
 Polysomnographie بــه نــام
بــر روی شــما انجــام مــی شــود 
کــه فازهــای مختلــف خــواب و 

پارامترهای تشخیص اپنه خواب و 
شدت آنها را نشان می دهد. برای 
ایــن آزمایش بیمار باید یک شــب 
را در بیمارستان یا مرکز تخصصی 
خــواب بگذرانــد و الکترودهایــی 
در نقــاط مختلف بــدن وصل می 
شود که نشان دهنده پارامترهای 
فعالیت های مغز و عضالت، میزان 
اکسیژن خون برای اطمینان از این 
که تنفس بد باعث کمبود اکسیژن 
نمی شود و فازهای مختلف خواب 
برای این که مشــخص شود که آیا 
شــخص به مرحله خــواب عمیق 
می رســد و یا این که اپنه ها از آن 

جلوگیری می کنند.
•

نشانه های اپنه خواب
به طورکلی اشــخاصی کــه از اپنه 
خــواب رنج می برنــد متوجه نمی 
شــوند کــه در مــدت خواب شــب 
تنفس آنها موقتًا قطع می شود ولی 
اپنه باعث بیدار شــدن های بسیار 
کوتــاه مدت می شــود که کیفیت 

خواب را به هم مــی زند. بنابراین 
نشانه هایی )ســیمپتوم( که زیاد 
دیده می شوند آنهایی هستند که بر 
اثر خواب تکه تکه شده و بد کیفیت 

است مانند:
• خســتگی مفــرط هنــگام بیدار 

شدن و در طی روز
• خــواب آلــود بــودن و خوابیدن 
های غیرقابل کنتــرل )در جلوی 
تلویزیــون، در محــل کار، هنگام 

رانندگی و غیره( 
• ُخروپف شدید

• سردرد موقع بیدار شدن
• افسرده و زودرنج بودن و عکس 

العمل نشان دادن
• مشکالت حافظه

• در نــزد کــودکان و نوجوانــان 
مدرسه رو نتیجه امتحانات رضایت 

بخش نیست
• احساس قطع نفس و خفگی در 

شب
ادامه دارد

دکتر عطا انصاری 

<< بخش ۱
از 2 بخش

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه 
کیسانگانی Kisangani،مقیم کبک. 

ataansari@videotron.ca

یادآوری مهم: 
این سلسله 

مقاالت تنها جنبۀ 
آموزشی دارد 
نه درمانی؛ 
دارو باید با 
تشخیص و 

جتویز پزشک 
مصرف شود.
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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 
سالمت ... 

چرا چربی دور 
شکم خطرناک 

است؟!
ثابت شــده اســت که چاقــی دور شــکم رابطه 
مستقیم با افزایش بیماری های قلبی، بیماری 
قند و ســرطان دارد. ولی چرا چاقی در اعضای 
بدن با هم فرق دارد. اصال چرا باید نگران باشیم 
حتی اگر جاق نیستیم ولی همچنان شکم بزرگر 

از حد معمول داریم؟
قبل از همه بد نیست توضیحی در باره دو نوع 
چربــی جمع شــده در بدن داده شــود. به طور 
طبیعــی یک نوع ســلول چربی زیــر الیه های 
 subcutaneous پوســت ما وجود دارد به نام
کــه طبیعی و بی ضرر اســت و همه انســان ها 

نسبتی از آن را دارند.
چربــی نوع دوم کــه در درون بدن ما جمع می 
شود، سلول هایی هستند که ما احتیاج نداریم 
و وجودشــان بخصــوص در اطراف دور شــکم 
که بــه اعضای داخلی نظیر جگــر، قلب، کلیه 
نزدیک هســتند، بســیار خطرناک است. برای 
همین خیلی ها ممکن اســت بدن متناســبی 
داشته باشند ولی همچنان عارضه چاقی شکم 

و خطراتش را با خود حمل کنند.
ایــن چربی هــای موضعی یــا visceral عالقه 

خاصی دارند که دور شکم مردان جمع شوند. 
چربــی اضافی در بدن زنان بــه طور طبیعی به 
دور باســن شان جمع می شــود تا برای دوران 

حاملگی در دسترس باشند.
بــرای مــردان ولــی طبیعــت و تکامــل، کمی 

ناعادالنه رفتار کرده است. 
مردان هرچه مســن تر می شوند و از سرعت و 
قدرت کار و شکارشــان کم می شــود بر ذخیره 
چربی دور شکم شان برای روز مبادا افزوده می 

شود.
همه ســلول ها در حین انجام وظیفه مقداری 
سم و ضایعات ایجاد می کنند که باید دفع شود. 
انبوه ســلول های اضافی چربی دور شکم، باید 
تصفیه روزانه شــوند. برای همین مقدار زیادی 
اسید چرب و سایر مواد ناخواسته وارد جگر می 

شوند.
جگر قادر به تخیله مداوم شان نیست و افزایش 
مواد سمی فوق، عالمت هایی را در جگر ایجاد 
می کنند  که باعث افزایش قند خون می شود. 
قند خون هم قلب و هم کلیه را خسته می کند.

بر اساس اندازه گیری ها انجام شده برای زنان، 
دور شکم باالی 9۰ سانتیمتر خطرناک است و 
بــرای مردان حد نصاب  خطر ســالمتی حدود 

۱۰2 سانتیمتر می باشد.
•
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اثرات افسردگی می تواند از سالمت روان 
و احساســات فرد فراتر رفته و سالمت 

جسمی او را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 
افسردگی یک وضعیت پیچیده سالمت 
روان اســت کــه باعث می شــود خلق و 
خوی فرد تنگ شده و احساس ناراحتی 

یا ناامیدی مداومی داشته باشد.

عالئــم افســردگی می توانــد تجربه ای 
موقــت در پاســخ به یک غم یا آســیب 
روحی )تروما( باشد. اما زمانی که عالئم 
طوالنی تــر از دو هفتــه شــود می تواند 
نشانه اختالل افســردگی شدید باشد. 
این عالئم همچنین می تواند نشانه ای 
از نوعــی وضعیت ســالمت روانی دیگر 
مانند اختالل دو قطبی یا استرس پس 

از سانحه )PTSD( باشند. 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 
روانی عالئم زیر را برای افســردگی ذکر 

کرده است:
•  خلــق و خــوی افســرده از جملــه 

احساس غم یا پوچی در اکثر روزها
•   از دست دادن لذت در فعالیت هایی 
که پیش تر برای فرد لذت بخش بوده اند

•   خواب بیش از حد یا کمتر از میزان 
الزم

•   کاهش یا افزایش وزن ناخواســته یا 
تغییر در اشتها

•   آشــفتگی جســمی یــا احساســی و 
کرختی

•   کاهش انرژی یا خستگی
•   احساس بی اهمیت یا گناهکار بودن
•   مشکالت در تمرکز یا تصمیم گیری
•   افکار ناخوانده ی مرگ یا خودکشی

 
ایــن عالئم بیــن افراد متفــاوت بوده و 

ممکن است با گذر زمان تغییر کند. 
برای تشخیص افسردگی توسط پزشک 

پنــج مورد یا بیشــتر از ایــن عالئم باید 
طی یک دوره دو هفته ای در فرد وجود 

داشته باشد.
  •

عالئم فیزیکی افسردگی
مســتندات بسیاری نشــان می دهد که 
افسردگی از راه های زیر می تواند سالمت 

جسمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد:
  • 

افزایش یا کاهش وزن: 
افراد مبتال به افســردگی ممکن اســت 
تغییــرات اشــتهایی را تجربــه کنند که 
می توانــد بــه کاهش یــا افزایــش وزن 
ناخواسته منجر شود. متخصصان علوم 
پزشــکی ارتباط افزایش وزن مفرط را با 
بیماری هــای مختلفــی از جمله دیابت 
و بیماری هــای قلبی کشــف کرده اند. 
کمبود وزن نیز می تواند عالوه بر آسیب 
رساندن به قلب بر باروری تاثیر گذاشته 

و باعث خستگی شود.
   •

درد مزمن: 
افراد مبتال به افســردگی ممکن اســت 
درد یا تیر کشــیدن های ناشــناخته ای 
از جمله دردهــای مفاصل یا عضالنی، 
حساســیت های پستان ها و ســردرد را 
تجربه کننــد. عالئم افســردگی فرد به 
علــت دردهای مزمن می تواند تشــدید 

شود.
   •

بیمــاری قلبی: 
افســردگی می تواند انگیزه فــرد را برای 
انتخاب تصمیم های مثبت در ســبک 
زندگی کاهش دهد. در نتیجه با انتخاب 
رژیم های غذایی نامناسب و سبک زندگی 
بــی تحرک خطر ابتال بــه بیماری های 
قلبــی افزایش می یابد. افســردگی خود 
ممکن اســت یک عامل خطر مستقل 

برای مشــکالت ســالمت قلب باشــد. 
براســاس یک تحقیق منتشــر شده در 
ســال 2۰۱5 یک پنجم از افراد مبتال به 
نارسایی های قلبی یا بیماری های قلبی 

– عروقی دچار افسردگی هستند.
  • 

التهــاب: 
تحقیقات نشــان می دهد افســردگی و 
اســترس مزمن با بروز التهابات مرتبط 
بوده و ممکن است سیستم ایمنی بدن 
را تغییــر دهــد. برخی تحقیقــات دیگر 
نشــان می دهد که افســردگی می تواند 
ناشــی از التهابــات مزمن باشــد. افراد 
مبتال به افســردگی احتمال بیشــتری 
برای ابتــال به بیماری هــای التهابی یا 
اختالالت خودایمنی مانند سندرم روده 
تحریــک پذیــر )IBS(، دیابت نوع دو و 
آرتروز دارند. با این حال هنوز مشخص 
نیســت که  آیا افســردگی باعث التهاب 
مزمن می شــود یا این التهابات هستند 
کــه باعث افســردگی می شــوند و برای 
درک بهتر ارتباط بین این دو تحقیقات 

بیشتری الزم است.
  • 

مشکالت در سالمت جنسی: 
افراد مبتال به افســردگی ممکن اســت 
بــا کاهش میل جنســی روبرو شــوند. 
همچنین برخی افراد به دلیل افسردگی 
دچار مشکالتی در روابط خود می شوند 
که می تواند بر فعالیت جنسی آنها تاثیر 

بگذارد.
   •

تشدید بیماری های مزمن: 
افــرادی کــه بــه بیماری هــای مزمــن 
مختلف مبتال هستند در صورت ابتال به 
افسردگی ممکن است عالئم شان تشدید 
شــود. بیماری های مزمــن خود باعث 
احساس تنهایی و اســترس زایی شده 

افســردگی  و 
ممکن این احساســات را تشدید 

کند. همچنین فرد افسرده ممکن است 
به دنبال درمان نرفته که این نیز عالئم 
بیماری را تشــدید می کند. افرادی که 
در عیــن ابتال به بیماری های مزمن به 
افسردگی نیز مبتال هستند باید در مورد 
هر دو بیماری با پزشک مشورت کنند. 
حفظ ســالمت روان می تواند سالمت 
جســمی را بهبــود بخشــد و مدیریــت 

بیماری مزمن را تسهیل کند.
  • 

مشکالت خواب: 
افراد مبتال به افســردگی ممکن ســت 
احســاس بی خوابی یا خــواب آلودگی 
داشــته باشــند. این وضعیت می تواند 
باعــث ایجاد خســتگی در فرد شــده و 
ســالمت جســمی و روانی او را کنترل 

کند. 
عامــل  را  خــواب  کمبــود  پزشــکان 
ســالمت  مشــکالت  از  مجموعــه ای 
می داننــد. به همین ترتیب تحقیقات، 
کمبــود خــواب طوالنــی مــدت را بــا 
مشــکالتی همچــون فشــارخون باال، 
دیابت، مســائل مربوط به وزن و برخی 

انواع سرطان مرتبط می دانند.
   •

مشکــالت گوارشی: 
افراد مبتال به افسردگی اغلب مشکالت 
گوارشــی و معــده ای ماننــد اســهال، 
اســتفراغ، حالــت تهوع یا یبوســت را 
گــزارش می دهند. بعضی افــراد مبتال 
به افســردگی بــه بیماری هــای مزمن 
گوارشی همچون سندرم روده تحریک 
مبتــال می شــوند.  نیــز   )IBS( پذیــر 
براساس تحقیقات منتشر شده در سال 
2۰۱۶ این ممکن اســت بــه این دلیل 
باشد که افسردگی پاسخ مغز به استرس 
را با سرکوب فعالیت در هیپوتاالموس، 
غــده هیپوفیز و غدد فــوق کلیه تغییر 

می دهد. 
به گزارش مدیکال نیوز تودی، افسردگی 
قابــل درمان بوده و پزشــک می تواند با 
رویکــردی ترکیبی با اســتفاده از دارو، 
روان درمانی و تغییر ســبک زندگی و با 
حمایت درست، اثرات جسمی و روانی 

افسردگی را مدیریت کند.
•

سالمت.. 
شایع ترین عالئم جسمِی افسردگی آدم هایی که به فکر 

خودکشی هستند 
این کلمات را بیشتر 

تکرار می کنند
خبر شنیدن خودکشــی اغلب آدم هایی که می 
شناسیم در وهله اول باورنکردنی است. خیلی ها 
اصال نشان نمی دهند یا اعالم نمی کنند که چه 
در سرشــان می گذرد. خودکشی یک امر خیلی 

شخصی و خصوصی است.
با این وجود، تجربه دنیای پزشکی و روانشناسی 
توانسته اســت براساس مشــاهدات کلینیکی، 
تحقیقات و حتی یادداشــت های به جا مانده از 
آنها که خودکشی کرده اند متوجه بعضی عالئم 

بشوند.
یکی از مهمترین آثار کمابیش نامحسوس، نحوه 
حرف زدن افرادی است که به پایان دادن زندگی 
شــان، فکر می کننــد. برای همین اگــر نگران 
عزیزان یا دوستان تان هستید به کلماتی که در 

گفتگو استفاده می کنند دقت کنید.
محققین متوجه شــده اند ذهن انســانی که به 
انجام خودکشــی فکر می کنــد به طور همزمان 
ســه نوع منطق و شــیوه روبرو شدن با دنیا را از 
خــود بروز مــی دهد که در حرف زدن شــان نیز 

خودنمایی می کند.
•

۱- آنها ذهن یکدنده و سختگیری دارند. در طی 
زندگی، مدام به چند شیوه محدود برای تصمیم 
گیری یا قضاوت بسنده می کنند و به خودشان 
اجــازه نمــی دهند روش و تــالش یا تصمیمات 

دیگر را در نظر بگیرند.
•

2- افرادی که خودکشــی در آنها شــانس وقوع 
بیشتر دارد همه چیز را دو سویه می بینند. همه 
چیز یا بد است یا خوب… آدمها، کارها و فرصت 
هــای زندگی، معموال  برای شــان دو ســرانجام 

دارد.
•

۳- افرادی که به کشــتن خود می اندیشــند به 
خاطر دو خصوصیتی که توضیح داده شد طبیعتا 
به دام یک منطق غلط دیگر نیز می افتند. برای 
آنها حل مشــکالت یا تصمیماتی که باید گرفته 
شود سخت است و به روش های جانشین یا راه 
های متنوع  دیگر برای حل هر نوع مسئله، بها 

نمی دهند.
سه محدودیت ذهنی که این افراد دارند شرایط 
شــان را به نظر غیرقابل تغییر می ســازد. برای 
همین، وجودشان مملو از افکار منفی و غیرقابل 
تحمل اســت … احســاس در بن بست بودن، 

روح و روان شان را به شدت می فرساید.
درست به همین دلیل، احساس خوبی نسبت به 
مرگ به عنوان یک وســیله برای عبور از این بن 
بســت پیدا می کنند. این نوع افراد بدون اینکه 
بدانند وضعیت شــان را با بــه کار بردن کلماتی 
که حاصل سه ویژگی  محدود کننده ذهن شان 

است به نمایش می گذراند. کلماتی نظیر:
- مدام
- اصال

- همیشه
- هرگز

- مطلقا
- همه

- همگی
- تماما
- مدام

- حتمی
- کل
- باید

هیــچ   -
چیز

- کال
بــدون   -

تردید
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successful people
1. They commit to their goals
2. And they persist until they achieve them
3. They take responsibility
4. They work hard
5. Find people who are doing what they want and emulate them
6. They believe in themselves and their vision
7. They take care of themselves
8. They rest and recharge
9. They constantly learn
10. They make mistakes and learn from them

10

سال كه نه نو مي شه نه كهنه
واقعيت اينه كه سال نه نو مي شه، نه كهنه، يعني سال 89 نمي دونه كه نو شده و سال 

88 هم نمي دونه كه كهنه شده، اين قراريه كه ما با زمان مي گذاريم.
حاال اگه يكي بخواد س��ال براش كهنه نش��ه، نمي ش��ه. نو مي مونه مثل روز اول، اما اگه 
كسي قرارش، از همون اول قرار كهنگي باشه و در و ديوار ذهن و روحش بوي كهنگي بده، 
هزار سفره هفت سين هم كه كنار هم جمع بشن، باز نمي تونن عيدرو براي اوني كه باورش 

نداره و ذهن و روحش رو براش آماده نكرده بيارن. 9

10

19

در ف��از اول فعالي��ت »دفات��ر خدم��ات الكترونيك ش��هر« كه با مصوبه س��ال 
1386 ش��وراي اسالمي شهر تهران، ش��هرداري موظف به راه اندازي آن شده 
ب��ود، فعاليته��اي مربوط به حوزه شهرس��ازي و فعاليت در ح��وزه حمل ونقل و 

ثبت نام آرم طرح ترافيك و كنترل اسناد پيگيري شد.

صفحه 19

تدارك جديد براي رفاه و تفريح جوانان
مديرسازمان ملي جوانان استان تهران در گفت وگو با »ايران« اعالم كرد

كار شهروندان به كارمندان 
الكترونيك مي افتد

تهران شناسي

گزارش »ايران« از الكترونيكي شدن
 ارائه خدمات اداري شهر
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20

آغاز جامعه پذيري با ورود 
به مهدكودك

بررسي نقش هاي تربيتي مهد كودك

شهرستان 1329 كيلومتر مربعي شهريار در ارتفاع 1160 متري از سطح 
دريا، س��رزمين خوش آب و هوايي از اس��تان تهران اس��ت كه به 3 شهرس��تان 
ش��هريار، مالرد و قدس تقس��يم ش��ده است. »ش��هريار« از ش��مال با شهرستان 
كرج، از ش��رق با شهرس��تان هاي اسالمش��هر و تهران، از جنوب با شهرس��تان 

رباط كريم و از غرب با شهرستان كرج و استان مركزي همسايه است.

افقي:
س��يمين  از  اث��ري  وزن��ي-  1-ضمي��ر 

بهبهاني
2- قهوه اي مايل به سرخ- تار و رشته- 
تعيين كنن��ده  بين الملل��ي  عالم��ت 

مشخصات و قيمت كاال
ب��اد كش��نده- كاس��ه  3- بي غي��رت- 

بزرگ چوبين
4- يك دهم- ماتي��ك- درياچه اي در 

آسياي ميانه- زنجيره
5- ضمي��ر متص��ل دوم ش��خص مفرد- 

بدون امنيت- رسم كننده
6- دنبال- آينده- پوست قيمتي
7- نااميد- غيرقابل رؤيت- آينده

8- چراغ- پيش��وندي به معني پائين- 
نادر

9- حيران و سرگش��ته- قند س��وخته- 
نامي دخترانه

10- اس��م آذري- نوعي خ��ودرو- مار 
آذري

11- آلي��اژي از م��س و روي- تن��درو و 
خوش اخالق- نشانه فعل مضارع

ك��ه  هفت س��ين ها  از  انس��ان-   -12
موج��ب فراوان��ي و برك��ت در س��ال ن��و 
ش��خصي  ضماي��ر  از  يك��ي  مي ش��ود- 

پيوسته- تنه درخت
13- آرزوها- بهره مند- كتابت

14- نادر- گريه و شيون- از رنگ ها
15-كناي��ه از كس��ي ك��ه به هرك��ه خوبي ي��ا كمك كن��د اما س��رانجام به وي ناسپاس��ي 

مي شود- حرف همراهي
عمودی:

1-يك��ي از معروفترين رمان هاي س��يمون دوبوار كه در س��ال 1954 جاي��زه گنكور را به 
خود اختصاص داد- دسته و گروه

2- ناپاك بودن- برقرار- خادم كليسا
3- پرتاب سنگ- نوعي پارچه- التهاب كليه

4- آهك زنده- سازمان فضايي- جنبش خفيف- جسد حيوان
5- بلند- مجموعه پالن هاي مختلف- قهوه
6- مساوي- كشور توكيو- مجمع و مجلس

7- لكه بدنما- سفركردن- كم قطر
8- پرده نيلگون- ضمير مفعولي- جنين

9- بي پرواي��ي، بي باك��ي- اي��ن ش��هر آذربايجان غربي در جلگه وس��يع و سرس��بزي كه 
كيلومتره��ا  ت��ا  آن  اط��راف 
پوش��يده از باغ ه��اي انگ��ور 
و س��يب و مزرعه مي باش��د، 
واق��ع گرديده اس��ت- لقب 

اروپايي
انقالب��ي كوب��ا- ش��هر   -10
و تي��م فوتبال��ي در فرانس��ه- 

حرف عطف
از  بي دي��ن-  اعتب��ار-   -11

گل هاي زينتي
12- پي��ر س��فيدموي- عدد 
اش��اره ش��ده-  ي��ك رقمي- 

فرزند
13- فيلسوف هلندي- رسم 

و روش- قلمه درخت
14- آرايش صحنه- پايان و 

انجام- گناه كننده
الزم-  اضاف��ه  اب��زار   -15

رماني از ميشل لوبري

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4466یک 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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افقي:
1-مرغاب��ي- ي��ك ن��وع خوراك روس��ي 
ب��ه  گاو  گوش��ت  فيل��ه  تكه ه��اي  از  ك��ه 
همراه خامه تش��كيل ش��ده و در ايران نيز 

طرفداران زيادي پيدا كرده است
و  وظاي��ف  از  همه پرس��ي  فرم��ان   -2

اختيارات... است – مركز اكوادور- لوح
3-وس��يله رفت و روب- خرقه دراويش- 

شهري در استان كرمان
4- چه��ره را س��رخ مي كن��د- بي حس- 

هميشه- تكه پارچه كهنه
5- عالم��ت مصدر جعل��ي- توده مردم- 

جمع جنت، بهشت ها
6- چراغ��دان- پارچ��ه نخ��ي ش��بيه ب��ه 

اطلس- يازده!
خن��ك  نوش��يدني  ي��ك  كن��كاش-   -7
ك��ه معم��والً طعم��ي ش��يرين دارد- م��اه 

بازگشايي مدارس 
8- كناي��ه از كار دش��واري ك��ه راه ح��ل 
براي آن پيدا نش��ود- موي گردن ش��ير- 

پدربزرگ داريوش
9- كوير معروف- پايتخت آنگوال- قله

10- س��وره36- س��فره طع��ام- ماجرا، 
پيشامد

11- ت��رن- ورم ك��رده، آماس��يده- قلم 
انگليسي

12- ج��د- بي آب��رو- ح��رف مفعول��ي- 
توضيح، تفسير

13- همان پدر است- لباس بي آستر- پوست دباغي شده
14- تخ��ت و اورنگ- كش��ور قذافي- نرم افزاري بس��يار مش��هور براي طراحي س��ه بعدي و 

انيميشن سازي
15- كنايه از آماده شدن- حرص و طمع

عمودی:
1-از آث��ار ق��رون 4 و 5 هجري قمري در دوران س��لجوقي كه در ارتفاعات مش��رف به ش��هر 

دماوند واقع شده است- گوركن
2- پاكي اس��ت و به فرموده حضرت محمد)ص( بخش��ي از ايمان به ش��مار مي رود- زهره- 

قدرت، توان
3- از هالوژن ها- تقرب به خدا- فرزند آدم )ع(

4- امر به رفتن -صنعتي در شعر فارسي- دستنوشته- بازگشت صدا
5- شهرهاي عرب- رودي در استان همدان- سكسكه

6- آرواره- چاق – بازديد و رسيدگي
7- زمين آماده كشت- سدي در استان آذربايجان شرقي- جمع وكيل

8- مدح شده- ارزش و اعتبار – اداره دارايي قديم
9- شهري در روسيه- سرباز روسي- جيوه كيمياگران

10- واج��ب كردن- آتش- 
زمين آذري

11- صدمه، آس��يب- آخر، 
پايان- رودي در عراق

پوتي��ن-  12- پوش��ش روي 
صورتگ��ر-  نق��اش،  لحظ��ه- 

كشور مبارك
ش��كافته،  اس��تان-   -13

جداشده- ضمير مؤدبانه
14- يكي از پنج اصل دين كه 
براين اساس مسلمانان براين 
باورن��د ك��ه آخري��ن پي��ام آور 
خدا محمد بن عبداهلل است- 
پايتخ��ت  ب��ي ادب-  خط��اب 
كشور جزيره اي »كيپ ورد« در 

خاور آفريقا
اس��تان  در  س��دي   -15
سيستان و بلوچستان- اثري 

از محمد اقبال الهوري

10

سال كه نه نو مي شه نه كهنه
واقعيت اينه كه سال نه نو مي شه، نه كهنه، يعني سال 89 نمي دونه كه نو شده و سال 

88 هم نمي دونه كه كهنه شده، اين قراريه كه ما با زمان مي گذاريم.
حاال اگه يكي بخواد س��ال براش كهنه نش��ه، نمي ش��ه. نو مي مونه مثل روز اول، اما اگه 
كسي قرارش، از همون اول قرار كهنگي باشه و در و ديوار ذهن و روحش بوي كهنگي بده، 
هزار سفره هفت سين هم كه كنار هم جمع بشن، باز نمي تونن عيدرو براي اوني كه باورش 

نداره و ذهن و روحش رو براش آماده نكرده بيارن. 9

10

19

در ف��از اول فعالي��ت »دفات��ر خدم��ات الكترونيك ش��هر« كه با مصوبه س��ال 
1386 ش��وراي اسالمي شهر تهران، ش��هرداري موظف به راه اندازي آن شده 
ب��ود، فعاليته��اي مربوط به حوزه شهرس��ازي و فعاليت در ح��وزه حمل ونقل و 

ثبت نام آرم طرح ترافيك و كنترل اسناد پيگيري شد.

صفحه 19

تدارك جديد براي رفاه و تفريح جوانان
مديرسازمان ملي جوانان استان تهران در گفت وگو با »ايران« اعالم كرد

كار شهروندان به كارمندان 
الكترونيك مي افتد

تهران شناسي

گزارش »ايران« از الكترونيكي شدن
 ارائه خدمات اداري شهر
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آغاز جامعه پذيري با ورود 
به مهدكودك

بررسي نقش هاي تربيتي مهد كودك

شهرستان 1329 كيلومتر مربعي شهريار در ارتفاع 1160 متري از سطح 
دريا، س��رزمين خوش آب و هوايي از اس��تان تهران اس��ت كه به 3 شهرس��تان 
ش��هريار، مالرد و قدس تقس��يم ش��ده است. »ش��هريار« از ش��مال با شهرستان 
كرج، از ش��رق با شهرس��تان هاي اسالمش��هر و تهران، از جنوب با شهرس��تان 

رباط كريم و از غرب با شهرستان كرج و استان مركزي همسايه است.

افقي:
س��يمين  از  اث��ري  وزن��ي-  1-ضمي��ر 

بهبهاني
2- قهوه اي مايل به سرخ- تار و رشته- 
تعيين كنن��ده  بين الملل��ي  عالم��ت 

مشخصات و قيمت كاال
ب��اد كش��نده- كاس��ه  3- بي غي��رت- 

بزرگ چوبين
4- يك دهم- ماتي��ك- درياچه اي در 

آسياي ميانه- زنجيره
5- ضمي��ر متص��ل دوم ش��خص مفرد- 

بدون امنيت- رسم كننده
6- دنبال- آينده- پوست قيمتي
7- نااميد- غيرقابل رؤيت- آينده

8- چراغ- پيش��وندي به معني پائين- 
نادر

9- حيران و سرگش��ته- قند س��وخته- 
نامي دخترانه

10- اس��م آذري- نوعي خ��ودرو- مار 
آذري

11- آلي��اژي از م��س و روي- تن��درو و 
خوش اخالق- نشانه فعل مضارع

ك��ه  هفت س��ين ها  از  انس��ان-   -12
موج��ب فراوان��ي و برك��ت در س��ال ن��و 
ش��خصي  ضماي��ر  از  يك��ي  مي ش��ود- 

پيوسته- تنه درخت
13- آرزوها- بهره مند- كتابت

14- نادر- گريه و شيون- از رنگ ها
15-كناي��ه از كس��ي ك��ه به هرك��ه خوبي ي��ا كمك كن��د اما س��رانجام به وي ناسپاس��ي 

مي شود- حرف همراهي
عمودی:

1-يك��ي از معروفترين رمان هاي س��يمون دوبوار كه در س��ال 1954 جاي��زه گنكور را به 
خود اختصاص داد- دسته و گروه

2- ناپاك بودن- برقرار- خادم كليسا
3- پرتاب سنگ- نوعي پارچه- التهاب كليه

4- آهك زنده- سازمان فضايي- جنبش خفيف- جسد حيوان
5- بلند- مجموعه پالن هاي مختلف- قهوه
6- مساوي- كشور توكيو- مجمع و مجلس

7- لكه بدنما- سفركردن- كم قطر
8- پرده نيلگون- ضمير مفعولي- جنين

9- بي پرواي��ي، بي باك��ي- اي��ن ش��هر آذربايجان غربي در جلگه وس��يع و سرس��بزي كه 
كيلومتره��ا  ت��ا  آن  اط��راف 
پوش��يده از باغ ه��اي انگ��ور 
و س��يب و مزرعه مي باش��د، 
واق��ع گرديده اس��ت- لقب 

اروپايي
انقالب��ي كوب��ا- ش��هر   -10
و تي��م فوتبال��ي در فرانس��ه- 

حرف عطف
از  بي دي��ن-  اعتب��ار-   -11

گل هاي زينتي
12- پي��ر س��فيدموي- عدد 
اش��اره ش��ده-  ي��ك رقمي- 

فرزند
13- فيلسوف هلندي- رسم 

و روش- قلمه درخت
14- آرايش صحنه- پايان و 

انجام- گناه كننده
الزم-  اضاف��ه  اب��زار   -15

رماني از ميشل لوبري

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4466یک 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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افقي:
1-مرغاب��ي- ي��ك ن��وع خوراك روس��ي 
ب��ه  گاو  گوش��ت  فيل��ه  تكه ه��اي  از  ك��ه 
همراه خامه تش��كيل ش��ده و در ايران نيز 

طرفداران زيادي پيدا كرده است
و  وظاي��ف  از  همه پرس��ي  فرم��ان   -2

اختيارات... است – مركز اكوادور- لوح
3-وس��يله رفت و روب- خرقه دراويش- 

شهري در استان كرمان
4- چه��ره را س��رخ مي كن��د- بي حس- 

هميشه- تكه پارچه كهنه
5- عالم��ت مصدر جعل��ي- توده مردم- 

جمع جنت، بهشت ها
6- چراغ��دان- پارچ��ه نخ��ي ش��بيه ب��ه 

اطلس- يازده!
خن��ك  نوش��يدني  ي��ك  كن��كاش-   -7
ك��ه معم��والً طعم��ي ش��يرين دارد- م��اه 

بازگشايي مدارس 
8- كناي��ه از كار دش��واري ك��ه راه ح��ل 
براي آن پيدا نش��ود- موي گردن ش��ير- 

پدربزرگ داريوش
9- كوير معروف- پايتخت آنگوال- قله

10- س��وره36- س��فره طع��ام- ماجرا، 
پيشامد

11- ت��رن- ورم ك��رده، آماس��يده- قلم 
انگليسي

12- ج��د- بي آب��رو- ح��رف مفعول��ي- 
توضيح، تفسير

13- همان پدر است- لباس بي آستر- پوست دباغي شده
14- تخ��ت و اورنگ- كش��ور قذافي- نرم افزاري بس��يار مش��هور براي طراحي س��ه بعدي و 

انيميشن سازي
15- كنايه از آماده شدن- حرص و طمع

عمودی:
1-از آث��ار ق��رون 4 و 5 هجري قمري در دوران س��لجوقي كه در ارتفاعات مش��رف به ش��هر 

دماوند واقع شده است- گوركن
2- پاكي اس��ت و به فرموده حضرت محمد)ص( بخش��ي از ايمان به ش��مار مي رود- زهره- 

قدرت، توان
3- از هالوژن ها- تقرب به خدا- فرزند آدم )ع(

4- امر به رفتن -صنعتي در شعر فارسي- دستنوشته- بازگشت صدا
5- شهرهاي عرب- رودي در استان همدان- سكسكه

6- آرواره- چاق – بازديد و رسيدگي
7- زمين آماده كشت- سدي در استان آذربايجان شرقي- جمع وكيل

8- مدح شده- ارزش و اعتبار – اداره دارايي قديم
9- شهري در روسيه- سرباز روسي- جيوه كيمياگران

10- واج��ب كردن- آتش- 
زمين آذري

11- صدمه، آس��يب- آخر، 
پايان- رودي در عراق

پوتي��ن-  12- پوش��ش روي 
صورتگ��ر-  نق��اش،  لحظ��ه- 

كشور مبارك
ش��كافته،  اس��تان-   -13

جداشده- ضمير مؤدبانه
14- يكي از پنج اصل دين كه 
براين اساس مسلمانان براين 
باورن��د ك��ه آخري��ن پي��ام آور 
خدا محمد بن عبداهلل است- 
پايتخ��ت  ب��ي ادب-  خط��اب 
كشور جزيره اي »كيپ ورد« در 

خاور آفريقا
اس��تان  در  س��دي   -15
سيستان و بلوچستان- اثري 

از محمد اقبال الهوري

راهکار طبیعی برای کاهش فشارخون
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هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

*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

اگر فشــارخونتان باالســت )بیش 
از ۱4۰ میلی متــر جیوه( پس باید 
فکری به حال این وضعیت بکنید. 
راهکارهای طبیعــی برای کاهش 
فشــارخون وجود دارد که در ادامه 
به برخی از آن ها اشاره شده است:

•
عوامل مهم را یادداشت کنید 

در مالقاتی که با پزشــکتان دارید 
وضعیــت کنونی تــان را از دکتــر 

بپرسید: 
فشارخون، کلسترول، قند خون، 
دور کمــر و شــاخص تــوده بدنــی 
اطالعاتی هستند که باید در مورد 
آن هــا دقیقًا بدانید تــا در مالقات 
بعدی با پزشک، روند درمانتان را 

بررسی کنید.
• 

از مشاور کاهش وزن کمک 
بگیرید 

اگر فشارخون باال یا دیابت 
داریــد می توانید از مشــاور 
تغذیــه یــا مشــاور کاهش 
وزن و تناسب اندام کمک 

 . یــد هش بگیر کا
ن  ز و
جــب  مو

کاهش فشار خونتان نیز می شود.
• 

از تنهایی بیرون بیایید 
احســاس تنهایی کــردن می تواند 
را  قلبــی  بیماری هــای  ریســک 
29درصــد بــاال ببــرد. می توانیــد 
عضو گروه هــا و کلوپ ها شــوید و 
اوقات بیشتری را در میان جمع و 

مشغول باشید.

•
بیشتر میوه و سبزی بخورید 

اگر مصرف میوه و سبزی تان را به 
بیشــتر از دو وعده در روز افزایش 
دهید، احتمال اینکه در اثر بیماری 
قلبــی از بین برویــد را واقعًا پایین 

می آورید. 
امــا اینکــه ســبزیجات را چگونــه 
می پزیــد هــم مهــم اســت چــون 
حــرارت زیــاد ویتامین هــا و مواد 
مغذی را نابود می کند. سعی کنید 
سبزیجات را خام مصرف کنید، یا 
فقط کمی حرارت دهید و با روغن 

زیتون میل کنید.
• 

غذاهایتان را تند کنید 
یک خبر خوب بــرای آن هایی که 

عاشق غذاهای تند هستند: 
 25۰۰ روزانــه  دوســت ها  فلفــل 
میلی گــرم کمتــر نمــک مصرف 
می کننــد و نســبت بــه آن هایی 
که طعم هــای مالیم تر را ترجیح 
می دهند فشــارخون پایین تری 
دارنــد. محققان عقیــده دارند 
ی  هــا ا غذ

تنــد 

می توانند شما را نسبت به طعم و 
شوری نمک حساس کنند و باعث 

بشوند کمتر نمک بخورید.
• 

بیشتر ماست بخورید 
پنج بــار در هفته ماســت خوردن 
منجــر بــه کاهــش ۳۰ درصــدی 
احتمال سکته قلبی در میان زنان 

دچار فشارخون می شود. 
کلســیم موجود در لبنیات کمک 
می کند فشارخونتان پایین بیاید و 
غذاهای تخمیر شده مثل ماست 
می توانند از سفتی رگ ها کم کنند.

• 
هنــرمند درون تان را بیرون 

بکشید 

یــک  خلــق 
اثر هنری چه نقاشــی باشــد و چه 
مجسمه سازی می تواند به میزان 
هورمون هــای  از  توجهــی  قابــل 
استرستان که ریســک فشارخون 
بــاال را افزایــش می دهند کم کند. 
توجــه و تمرکــز شــما روی هنری 
که به آن مشــغولید، حواس شما 
را از عوامــل اضطراب برانگیز پرت 

می کند.
• 

بیشتر پروتئین مصرف کنید 
افرادی که بیشــتر از بقیه پروتئین 
می خورنــد، 4۰ درصــد کمتــر در 
معرض فشــارخون باال هســتند. 
می کنیــد  مصــرف  اگــر گوشــت 

آن را زیــادی نپزیــد چــون 
یافته ها نشــان می دهد افرادی که 
اســتیک های کامــاًل پخته شــده 
می خورنــد بیشــتر احتمــال دارد 

دچار فشارخون باال شوند.
• 

بیشتر به دل طبیعت بزنید 
»کمــی طبیعت گــردی« دارویی 
است که شاید پزشکتان هم تجویز 
کند. در هفته حداقل نیم ســاعت 
در طبیعت سپری کنید، در فضای 
سبزی که بتواند فشــارخونتان را 

واقعًا پایین بیاورد.
•

9
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نگاه... 
بگو کجاست

بگو کجاست

      بگو…!

فراموش کرده  ام 

        خودم را

    سرزمینم را

       آسمانم را...

آسمان فراموش کرده آبی اش را

                          پرندگانش را ...

پرندگان فراموش کرده اند خورشید را

                                          کوچ را

                                      و پرواز را…

و ما فراموش کرده ایم آوازهایمان را 

در مشت های متالشی...!

عصر فراموشی ست 

این عصِر تنگ ِدل…

عصِر بادبادک هاِی افسرده 

عصِر مادراِن گریان در جستجوِی فرزندانشان در گور

 عصِر زیرسیگاری هاِی ُپر از بهمن هاِی خسته

خسته از َزجر

      از ُجنون...  

ُجنوِن شنیدِن پچپچه  هاِی َتلِخ روزهاِی شکنجه و اعدام

از میاِن دیوارهاِی سیمانی

 و جنوِن فراموشی 

در سنگِر این َجنِگ هولناک

صدای بمباراِن دوباره ِی جسدهاِی موریانه  خورده ِی 

َمجنون در کالبِد کودکانِ  َسرِد عاشق …

 کودکاِن بی آسمان

            بی باران

        بی   سرزمین 

           بی   لبخند

بگو سرزمین مان کجاست 

   تا  ابِر شعرهایم َبر شانه هایش ِببارد!

نیلوفر فرحمند  

جوالی 2۰۱۸   

دراین مورد، مبانی مورد اســتفاده 
لوگو  برای شکســتن دایره قدرت 
دولت های حزب کبکی ها با ارائه 
یک گزینه تازه نیرومند اســت.  او 
که در نظر سنجی ها در صدر است 
خود را در موضعی مساعد و درعین 
حال خطرناک می بیند زیرا هدف 

حمالت همه جانبه قراردارد.
او می باید لحن مناســبی بیابد و 
ناخشــنودی خــود را از آنچه روی 
می دهــد ابــراز کند بــدون آن که 
چهره یک اصالح گر خشــمگین، 
که موجب هراس رأی دهدگان می 
شود، را به خود بگیرد.  او به  زبان 
انگلیســی خطاب به اقلیت ها می 
گوید که همه پرسی برگزار نخواهد 

کرد.
موتولســکی می گوید ابــزار بزرگ 
او »کنار گذاشــتن بحث جدایی« 
اســت زیرا این کار »زمین بازی« 
بین او و مخالفانش را هم ســطح 

می کند.
دفعتــا همــه بــه دادن وعــده در 
مــورد خانــواده، دانــش آمــوزان، 

سالمندان، جاده ها و عبور و مرور 
پرداخته اند.

بــا گذشــت 4 روز از آغــاز کارزار 
انتخاباتی، به نظر می آید که حزب 
»ائتالف آینده کبک« مهار کارزار را 
در دست دارد.  لوگو واضح صحبت 
می کند و حرف هایش به ســادگی 
قابــل درک اســت.  نظرســنجی 
نشــان مــی دهــد او فردی اســت 
که کبکی ها بیشــتر با او احساس 

صمیمیت می کنند.
دوفور می گوید: 
خــود  از  »او 
تصویر یک میانه 
رو را ترسیم کرده 

است«.
می  موتولســکی 
گویــد: »بــاد در 
بادبــان او افتاده 
و بــه نظرمی آید 
که برای دردست 
ســکان  گرفتــن 
و  اســت  آمــاده 
گــروه بزرگــی از 

نامزد ها را تدارک دیده است«.
لــژه هم مــی گوید لوگــو  می باید 
همچنان اشتیاق رأی دهندگان را 
نسبت به خود برانگیزد: »این یک 
رأی معقوالنه ضد لیبرال است اما 
هنوز رأی ها به نفع حزب »ائتالف 
آینده کبــک« به صنــدوق ریخته 
نشــده اســت: »باید با آن رودررو 
شــد.  برای فرد حسابگری )مانند 
لوگو ( برانگیختن احساســات کار 
خیلی دشواری است.  بیاد 
داشته باشید که انتخابات 
بــا عقل آغاز می شــود ولی 
بــا احساســات پایــان می 

پذیرد«.
•

ژان – فرانسوآ لیزه
Jean-François Lisée
Parti Québécois

این انتخابات نه فقط درباره 
آینــده رهبری لیــزه، بلکه 
درباره بقای حزب کبکی ها 
نیز هست.  حزب کبکی ها 

با داشــتن ۱۸ درصد گرایش آراء 
در نظر ســنجی، به گفته تارنمای 
Qc ۱25 می تواند بین حداکثر 2۸ 
و حداقل 5 تا ۱۰ کرسی در مجلس 

کبک به دست آورد.
لژه مــی گوید لیزه مــی باید راهی 
بیابد که بتواند رأی دهندگان حزب 
کبکــی ها – کــه در رویای جدایی 
و استقالل به ســر می برند – را از 
خواب بیدار کنــد.  رأی دهندگانی 

که با بی تفاوتی نسبت 
به حزب کبکی ها کنار 
نشســته اند و به الس 
زدن با حزب »ائتالف 
آینده کبک« به عنوان 
گزینــه ای بــرای رها 
شــدن از شــر حــزب 

لیبرال می نگرند.
لژه می گوید مســئله 

مبهم خود لیزه اســت، رفتار او به 
هیچ وجه مشخص نیست.  

ژان رویــه رییس دفتر ژاک پاریزو، 
لیزه را چنین تعریف می کند: »او 
درهــر روز ۱۰ ایــده دارد.  چالش، 
در یافتــن این اســت که کدام یک 

درست است«.

موتولسکی می گوید که لیزه از یک 
روشــنفکر پشت صحنه ای به یک 

سیاستمدار تحول نیافته است.
دوفــور مــی گویــد نیرومندتریــن 
دارایــی کنونــی حــزب کبکــی ها 
ورونیک ایون، نامزد ناحیه ژولیت 
اســت که با سخنرانی های پرشور 
مــدام جمعیت زیادی را جذب می 

کند.
اما لیزه که می گوید از ایفای نقش 
مظلوم لذت می برد، نیز 
می تواند در این کارزار 
نقشــی ضایــع کننده 
داشــته باشــد.  حتــی 
یک افزایش کوچک در 
میزان رای حزب کبکی 
هــا مــی توانــد اثــری 
غم انگیــز در موقعیت 
دیگران داشــته باشد.  
چشــم از او و جــوان ترهای حزب 

کبکی ها برندارید.
•

مانون ماسه
Manon Massé
Québec solidaire

او بــا حرف زدن ســربزیر و شــیوه 

خــاص خود از هم اکنون نظر رأی 
دهندگان را به خود جلب کرده زیرا 
»خیلــی اصیل اســت و ایده های 

خوبی دارد«.  
ماســه که میل به باالرفتــن دارد، 
می توانــد خطرپذیری کنــد.  کار 
اصلی او بسیج رای دهندگان حزب 

همبستگی کبک )QS( است.
از 2۰ هزار عضو حزب، ۱2 هزار تن 
در مناطق دورافتاده کبک سکونت 
دارنــد.  ازاین رو، چالش او تبدیل 
این رأی های پراکنده به کرسی در 
مجلس اســت.  حــزب براین باور 
اســت که او با حرکت از »تاشــرو« 
می تواند به شربروک و مرکز شهر 

کبک برود.
موتولســکی می گویــد: »هدف او 
در ایــن کارزار این اســت که جلب 
توجــه کند، او در مرحله نخســت 
انجام این کار که ساختن تصویری 
کمی عجیب و غریب از خود بوده، 

توفیق یافته است.
دوفور می گوید: »دوست نداشتن 
او، حتــی وقتی که حرف بی معنی 

می زند کار سختی است«.
)گازت مونتریال – 2۶ اوت(

انتخابات کبک...   << ادامه از صفحه: 7

 آنها که مدعی ثروت خانواده پادشاهی هستند
 

فرهاد طباطبایی 
هیتلــر زمانی گفته بود که دروغ هر 
چه بزرگتر باشد، باور کردنی تر است 
)البته منظور او این بود که یهودی ها 
دروغگویان بزرگی هستند( و بعدها 
جــوزف گوبلز هم این تئــوری را به 

انگلیسی ها نسبت داد.
جمهــوری اســالمی کــه در اینجور 
موارد دانش آموز برجســته ای است 
بــه نظریه دروغ بــزرگ متممی هم 

افزود: 
»دزدی هر چقدر بزرگتر باشد کمتر 

حساسیت زاست!«
بــه هر حــال مغز یــک آدم معمولی 
درکی ملمــوس از صدهــزار دالر یا 
یــک میلیــون دالر دارد ولــی وقتی 
کار بــه میلیارد می رســد، داســتان 
فرق می کند. یا کمتر کسی می داند 
که یک دکل نفتی چقــدر می ارزد و 
چقــدر بزرگ اســت و وقتی که خبر 
گم شدنش را می شنود عظمت این 

سرقت را درک نمی کند.
با ایــن خــوان یغمایی کــه از ایران 
ســاخته اند، هنــوز هســتند خل و 
چل هایــی که مدعی شــاهزاده رضا 
پهلوی هستند که باید جواب آن ۶۰ 
میلیون)*( دالری که پدرش از ایران 

خارج کرده را بدهد!
صرفنظــر از ایــن که ایــن جماعت 
نخســت باید برادری خــود را ثابت 
کننــد و بعد طلــب ارثیــه نمایند و 
اصوال باید دید که خودشــان چقدر 
در نظــر قاطبــه ملت ایــران معتبر 
هســتند، چیــزی که در میــان این 
فرافکنــی و هیاهو گم می شــود این 
اســت که اینها فکر می کنند که اگر 
شاه پولی داشته حتما مانند آخوندها 

از راه دزدی بدست آمده است.
پادشاهی، قدیمی ترین نوع حکومت 
است و تا همین 2۰۰ سال پیش کل 
اروپا یا خاورمیانه جزو مایملک چند 

شــاه و ســلطان بود. بعدها که این 
نوع حکومت نوســازی شد و قدرت 
پادشــاه را گرفتند و نهاد ســلطنت 
را بــه چیزی نمادین تبدیل کردند، 
مــردم صاحــب کشــورها شــدند و 
شاهان عالوه بر قدرت، مکنت خود 
را هم از دســت دادند اما نه این که 
مانند گداها زندگی کنند. بخشی به 
نسبت سابق ناچیز از ثروت پیشین 
را نگه داشتند و با آن پول مانند بقیه 
افراد بشــر کار کردنــد. همین امروز 
شــاه کشــور ذره بینی لوکزامبورگ 
دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر پول 
دارد، همتایــش در لیختنشــتاین 
ســه میلیــارد دالر، پادشــاه هلنــد 
2۳۰ میلیــون دالر، ملکــه الیزابت 
در انگلستان قریب به 5۰۰ میلیون 

و الخ.
رضا خان وقت, پس از کودتا و پادشاه 
شــدن ماننــد همه پادشــاهی های 
تاریــخ بخشــی از ثــروت خانــدان 
ســلطنت پیشــین را بــه ارث بــرد 

)کاخ، زمین ســلطنتی و...( 
و مقداری از زمین های دوله 
و سلطنه های قجری را هم 
تصاحــب کرد که دســتش 
هــم درد نکند، آبادشــان 

کرد و بعدها فرزندش محمدرضا 
شــاه اصــال اصالحــات ارضــی را از 
زمین های سلطنتی آغازید و بعدها 
هــم خیلی از امالک به طور ســنتی 
متعلق به پادشاه را به دولت واگذار 

کرد از جمله کاخ مرمر را.
درآمــد نفت هم که تا قــران آخرش 
معلوم بود و بر خالف حاال حســاب 
و کتاب داشت. 22 درصد مستقیما 
سهم ارتش و دفاع از مملکت می شد 
و بقیه هم به دولت می رسید و مانند 
اکنون نبود که اصال نمی دانیم نفت 
را که می خرد و که می فروشد و کدام 

نهاد و آدم چقدر می برد.
حتی در یادداشت های علم از این که 

هویدا  دولــت 
می خواهد دیوار 
کاخ ســعدآباد را تعمیر کند، آشفته 
می شــود و می گوید خانه من است 
و خــودم پولش را می دهم. شــاه با 
پولی که داشت کار می کرد، در بازار 
بــورس، ســاخت و ســاز و مانند آن 

بود.
دکتر باهری در مصاحبه انتقادی که 
با دانشگاه هاروارد داشت و کلی هم 
به پروپای شاه پیچید تاکید کرد که 
مطلقا آلودگی مالی نداشــت، شاید 
از درباری ها کسانی فاسد بودند ولی 
خودش نبود. حاال جماعتی طلبکار 

پسرش در خارجه هستند.
کسانی که زندگی شهبانو را از نزدیک 

دیده اند، شــهادت می دهنــد که در 
یــک آپارتمــان کوچــک در پاریــس 
زندگــی می کنــد و زندگی ســاده ای 
دارد. گرفتاری ایشــان این است که 
زنی است باکالس و احترام برانگیز که 
اگــر یک کیف 25 دالری از والمارت 
بخــرد و دســتش بگیــرد همه فکر 
می کنند کــه پنج هــزار دالر می ارزد 
در حالــی کــه آقازاده های اســالمی 
روی هر برندی که انگشــت بگذارند 

بی ارزشش می کنند.
براســتی در روزگاری که دزدی های 
میلیــارد دالری به امری عــادی در 
ایــران تبدیل شــده ایــن پیله کردن 
بــه رضا پهلوی نشــان از چــه دارد؟ 
اینجا قصد من دفاع از کسی نیست، 
هدفــم حمله بــه مزاحمین پــررو و 
یاوه گوســت، هرچنــد که بــه نظرم 
پس از 4۰ ســال خاکسترنشینی اگر 
می شــد که زمــان به عقــب برگردد، 
خود مردم با دست هایشان و سرمایه 
شخصی، چهار تا کاخ دیگر برای شاه 

فقید می ساختند.
__________

* دکتر عباس میالنی معتقد اســت 
که ۶۰ میلیون دالر قابل باور نیست 
و او "بــرآورد" کــرده کــه شــاه یک 
میلیارد دالر پول داشت. نمونه ای از 
برآوردهای ایشان را در تعداد مساجد 
زمان شاه دیده ایم که گفته بود بالغ 
بر 5۰ هزار )البته اگر 5۰ میلیون هم 
بود ربطی به شــاه نداشت و مسجد 
را بخش خصوصی می ســاخت( اما 
چنــدی بعــد که آمــار رســمی وقت 
درباره مساجد ایران پیدا شد، معلوم 
گردید که در حدود پنج هزار تا بوده 
است. در پاسخ به منتقدین، میالنی 

گفت: من تخمین زده بودم!
به قول رندی، "ت" تخمین میالنی 

به جای فتحه، ضمه دارد!  

)دماوند(

سرنا از سر گشاد؛

»دزدی هر چقدر 

بزرگتر باشد کمتر 

حساسیت زاست!«
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مورد تایید شــورای نگهبــان قرار 
گرفته است.

درگیــری بر ســر ایــن لوایح بین 
جنــاح حامــی دولت از یکســو، و 
مخالفیــن دولت از ســوی دیگر، 

عمیق و شدید است.
نگرانی مخالفین پیوسنت ایران 

به اف ای تی اف چیست؟
بطــور اختصــار ایــن نگرانــی هــا 

عبارتند از:
و  مالــی"  اطالعــات  "واحــد    •
اختیارات آن پدیده ایست که کسی 
نظیــر آنــرا در جمهوری اســالمی 
ندیده و محافظه کاران نمی توانند 
آن را هضــم کننــد؛ یعنی واحدی 
مســتقل از همــه دســتگاه ها که 
همه باید به آن اطالعات و گزارش 
بدهنــد، کســی در کار آن نبایــد 
مداخلــه کند، آمرین پولشــوئی و 
حمایــت از تروریســم را نه تنها به 
دســتگاه های دیگر برای مجازات 
معرفــی می کنــد بلکــه اطالعات 
مربوطه را با همتاهای خارجی اش 
می توانــد به اشــتراک بگــذارد. به 
عبــارت دیگــر این واحــد، بخش 
عمده شفاف نمودن عملیات مالی 
را در ایــران، بدون اینکــه از جائی 

دستور بگیرد، بر عهده می گیرد.
•  هر چند که در تعریف تروریسم 
ایــران چندان مشــکلی بــا تعریف 
مــورد قبول کارگروه نــدارد )البته 
ایــران گــروه هائی را که با اشــغال 
خارجی و اســتعمار و نژادپرســتی 
مبــارزه می کننــد در قانــون خود 
مســتثنی کــرده و کارگــروه اقدام 

مالــی از ایران خواســته اســت که 
این عبارات حذف شــود( اما ترس 
محافظــه کاران در تعیین مصداق 
گروه هــای تروریســتی اســت. تــا 
ایــن لحظــه حزب اللــه و حماس 
توســط ســازمان ملل در فهرست 
قــرار  تروریســتی  ســازمان های 
نگرفته اند اما معلوم نیست در آینده 

چه پیش می آید.
•  سیســتم بانکی ایــران آلوده به 
فساد است. اختالس های هزاران 
میلیــاردی و رانــت خواری هــای 
نجومی به بخشی از زندگی روزمره 
ایران بدل شده است. در یک اظهار 
نظر عجیب، وزیر کشور عبدالرضا 
رحمانی فضلــی از ورود پول هــای 
کثیف به انتخابات ســخن گفت. 
ظبیعی اســت که گروه هــا و افراد 
ذینفع از طریق مراکز صاحب نفوذ 
تالش می کنند که مانع از شــفاف 

شدن عملیات بانکی شوند.
•  شــفافیت سیســتم بانکی  ، کار 
ایران را برای دور زدن تحریم های 

آمریکا مشکل می کند.
•  از آنجــا کــه تخطــی نکــردن 
سیســتم غیر شــفاف بانکی ایران 
از اســتانداردهای سختگیرانه اف 
ای تــی اف تقریبــا غیر محتمل به 
نظر می رســد، مخالفان می گویند 
که وارد شــدن ایران بــه این وادی 
به همان تبعاتی منجر می شود که 
حضور ایران در ان پی تی شد. آنان 
اســتدالل می کنند اگر ایران عضو 
ان پی تی نبود به کسی هم جوابگو 
نبود. اما این اســتدالل با مشکل 

روبروست. اگر ایران سیاست ها و 
قوانین مورد قبــول کارگروه اقدام 
مالــی را نپذیــرد بــا شــدت عمل 
ســازمان مزبور مواجه می شود به 
نحوی که ممکن است ارتباطش با 
نظام بانکی جهانی قطع شــود. در 
مورد تحریم هــای آمریکا، حداقل 
تــا اینجــا اتحادیــه اروپــا، ترکیه، 
روسیه، و چین گفته اند که تبعیت 
نخواهند کرد هر چند که در عمل، 
دستکم شرکت های اروپائی از بیم 
مجازات های آمریــکا، به احتمال 
قــوی رابطه خود را بــا ایران قطع 
خواهند کرد. اما اگر ایران در لیست 
ســیاه اف ای تی اف قرار بگیرد نه 
تنها اروپا بلکه چین و روسیه هم از 
معامله با ایران خودداری خواهند 
کرد چرا که خطر انزوا از سیســتم 
بانکی جهانی خود آنان را نیز تهدید 

می کند.
روز 2۶ مــرداد شــورای نگهبــان 
مصوبه مجلس را در مورد پیوستن 
به کنوانســیون پالرمــو )که قید و 
شــرط هائی را هم مجلــس در آن 
در نظر گرفتــه بود که معلوم نبود 
مــورد موافقــت اف ای تی اف قرار 
بگیــرد( مغایــر بــا موازین شــرع 
مقدس و قانون اساســی شناخته 
و آنــرا رد کــرد. این الیحه با توجه 
به اظهــار نظر آیت الله خامنه ای با 
مشــکل جدی روبروســت. ایشان 
بــه  پیوســتن  عــدم ضــرورت  از 
کنوانسیونها سخن گفته و عنوان 

}<< ادامه در صفحه: 32{

نگاه... 

سپاسـگزاری
          زنده یاد ارسالن فرزائی 
عزیز دلبندمان  به غروب ابدی پیوست...
-----------------------------------------
سپاسگزاریم از همه ی یاران آشنا و دوستان گرامی 
که با ایمیل های زیبا، با پیام های مهرآمیز
و با حضور چشمگیر و مهربان خود 
د رمراسم  خاکسپاری و یادبود، 

و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 
و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیسبوک و... 

ما را همراهی نمودند و تسالی قلب شكسته مان بودند. 
سربلندی و تندرستی و شادکامی  برایتان خواهانیم. 

برای فرد فرد شما عزیزان،  
بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

اگر در این روزهای دشوار فرصت تشكر حضوری 
از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید. 

خانواده های فرزائی، شکوه فر، 
سیمکانی، شریعتی 

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...
آیا ما انسجام فکری داریم؟

___________
محمود سریع القلم
-----

عمــل،  بهم ریختگــی 
ریشــه در بهم ریختگی 
فکری دارد. وقتی اجزاء 
فکــر یکدیگــر را نقض 
کنند، عمل به آنها نیز 
مجموعه ای از تناقضات 

را بــه وجــود می آورنــد. باالخــره 
مشخص نیست که:

•
 بخــش خصوصی را قبول داریم یا 
نداریم؟ در بیــان می گوییم قبول 
داریــم ولــی حاضر نیســتیم به او 
مسئولیت دهیم، تفویض کنیم و 

در حکمرانی با او شریک شویم؛
•

 باالخــره معلوم نیســت این نظام 
بین الملل را قبول داریم یا نداریم؟ 
در بیــان، قبول نداریــم ولی تمام 
فن آوریها، محصــوالت، اعتبارات 
و تحقیقــات آنهــا را می خواهیم. 
فلسفه وجودی آنها را قبول نداریم 
ولی بســیاری از محصوالت آنها را 

می خواهیم؛
•

 باالخره دنیا جای خوبی اســت یا 
باید با مظاهر آن مبــارزه کرد. در 
بیان، دنیا را مذمت می کنیم ولی 
برای پول و مقــام تقریبًا هر کاری 

می کنیم؛
•

 باالخــره معلوم نیســت تخصص 
را قبــول داریم یا نــه؟ البته که در 
بیان همه قبول دارند ولی دریاچه 
اورمیه، نرخ تورم، بانکداری، نظام 
آمــوزش عالــی، محیط زیســت، 
صنعت خودروســازی و سیاســت 
خارجی معرف اینســت کــه امور، 

تخصصی تصمیم سازی نشده اند؛
•

 باالخره می خواهیم با مسلمان ها 
روابــط خوبــی داشــته باشــیم یا 
بــا غربی ها، یــا با آســیایی ها یا با 
شمالی ها؟ یا با هیچ کدام؟ باالخره 

مسیر چیست؟
•

 باالخــره زمان مهم اســت و باید 
بــرای آن فکــر کــرد، برنامه ریزی 
کرد، آینده نگری کرد و در اندیشه 
5۰ سال آینده بود یا زمان تعطیل 

است و باید دم را غنیمت شمرد؛
•

باالخــره   
را  ســرمایه داری 
قبول داریم یا نه؟ 
هســتیم؟  چــپ 
لیســت  سیا سو
هســتیم؟ از نوع 
هســتیم؟  چینی 
مالزی هســتیم؟ 
هســتیم؟  هنــد 
ترکیه هســتیم؟ صدها الیه و پرده 

تو در تو هستیم؟ چه هستیم؟؛
•

 باالخــره می خواهیــم بــا کیفیت 
زندگی کنیم؟ همه با کیفیت زندگی 
کننــد؟ در دنیــا به واســطه آنچه 
ســاخته ایم اعتبار و احترام کسب 
کنیم؟ ســازوکار چنین مقصودی 
چیســت؟ اصواًل کیفیت اهمیتی 

دارد یا خیر؟
•

 باالخــره می خواهیم چکار کنیم؟ 
بقــا؟ رشــد؟ پیشــرفت؟ تقابل؟ 
تعامل سازنده؟ کدامیک؟ با کدام 
ترکیب؟ تقسیم بندی درصدها به 

چه صورت است؟
•

 و باالخره افکاری که افق های ما را 
تعیین می کنند کدامند؟ می دانیم؟ 
افرادی می دانند؟ اتاق فکری که به 
این امور توجه می کند کجاســت؟ 
آیا سیستمی داریم که کل مسایل 
کشــور را یکجا ببینــد و به صورت 
تسلسلی و سیستماتیک برای آنها 

طراحی کند؟

مــا،  علت العلــل مســایل  شــاید 
وضعیت اندیشه ای و فکری ماست. 
مجمع الجزایری از افکار به صورت 
معّلــق در فضــا بــدون آنکه نقطه 
مماسی داشته باشند در مدارهای 
خود خواســته حرکت می کنند. تا 
اندیشه منطقی و منسجم نشود، 
عملکــرد اصالح نمی  شــود. دلیل 
اینکه در نــروژ و دانمارک آرامش و 
ثبات وجود دارد به خاطر اینســت 
که پاسخ ســئواالت فوق را دهه ها 
پیش در میــان خود حل کرده اند. 
شاید با همین اســتدالل، فلسفه 
در غرب و در آســیا فعاًل جایگاهی 
ندارد ولی در میان خاورمیانه ای ها 
ســئواالت مهم فلســفی بی پاسخ 
مانده اند و تعدد و حجم بحران ها، 
مجــال پاســخگویی را نمی دهد. 
دستگاه مغزی ما محتاج انسجام 

درونی است تا سیستمی بپا شود. 
نمی  توان همه چیز را با هم و هم 

زمان خواست.
محتــاج  کیفیــت  بــا  زندگــی 
اولویت بندی، سیســتم، هرم، 
و  آینده نگــری  بنــدی،  زمــان 
واقع بینی اســت. بدون داشــتن 

در  نمی  تــوان   Consistency
انتظار جواب نشست. به درجه ای 
که میــان بیان و عمــل یک فرد، 
یا کشــور یا بنــگاه فاصله باشــد، 
به همــان میزان کیفیــت، اعتبار 
و کارآمــدی آن کاهــش می یابــد. 
شــفافیت و قاعده منــدی دو اصل 
ثابــت و جهان شــمول پیشــرفت 
دارد  انســجام  فکــری  هســتند. 
که شــفاف و قاعده مند باشــد. از 
سطح تناقضات یک اندیشه کاسته 

می شود وقتی شفاف باشد. 
ســالها پیش، به شــخصی که یک 
ساعت و 45 دقیقه به جلسه ای با 
تأخیر آمده بود مؤدبانه و خصوصی 
گله کــردم. او در پاســخ، نکته ای 
گفت که ســطح یادگیری از آن در 

حد یک دوره فوق لیسانس بود. 
او گفــت: اینقدر صحبــت از نظم 
و سیســتم و عقالنیــت و زمان و 
کارآمدی و آینده نگری و انسجام و 
دّقت و مدیریت و قانون گرایی….
نکــن. مــن و تــو را آخــر در قبــر 

خواهند گذاشت.
مسئولیت دســت یابی به انسجام 
فکری بــا خودمان اســت. در این 
نظام بین الملل، همه کشورها تنها 
هستند و صرفًا به فکر منافع خود. 
با توجــه به مثلــث در حال ظهور 
مجــدد چیــن، روســیه و آمریکا، 
این ویژگی نظــم جهانی عمیق تر 
نیــز خواهد شــد. اگر بــا دانش و 
تخصص به انسجام فکری نرسیم، 
هم چنان مانند ۱۷۰ سال گذشته 
سینوســی ســیر خواهیــم کــرد. 
مخالفان قدرتمند شدن کشور چه 
در منطقــه و چه خــارج از منطقه 
متوجه هســتند که مــا در انبوهی 
از تناقضات زندگی می کنیم. نباید 
گذاشت آنها به آنچه ناپلئون گفت 

برسند. 
ناپلئون گفت: »وقتی دشمن شما 
در حال اشتباه کردن است، مزاحم 

او نشوید.« 
مســئولیت ایجاد انســجام فکری 

بین ما و در درون ماست.
منبع: وبسایت نویسنده

باشد. وجدان نقاد و منتقد است. 
»نه!« یک صدای رســا اســت. در 
سکوت و در خفا زندگی نمی کند. 
امر به ســکوت را رعایت نمی کند. 
مصلحــت ســکوت را نمی پذیرد. 
اصالحات سکوت را تن نمی دهد. 
انقالب سکوت را وقعی نمی گذارد. 

چــرا که تنها وقتی وجــود دارد که 
صدایش بــا کلمات واضح و رســا 
شــنیده شــود. کشــتار ۶۷ تیغ بر 
کشیدن بروی این جنبش مشترک 

بود.
شگفت این که، به گونه ی نمادین، 
میــدان مرکــزی ســتیز در جریان 

کشــتار زندانیان سیاسی نه و آری 
بود. امر زمینه این بود که از کدام 
گروه آمده ای و چگونه می اندیشی. 
امــر تعیین کننــده تأیید یــا انکار 
باورها و مواضع خود بود. تســلیم 
شــدن به امر حاکم یا نه گفتن به 

آن.
مــا گفتیم و می گوییــم و خواهیم 

گفت »نه!«
تا وقتی که این کشــور بــه آزادی 

برسد و آزادی بما بگوید آری!
امیر ممبینی

کشتاری در کوچه ی امروز...   << ادامه از صفحه: ۱3

حتریم های آمریکا علیه ایران؛ ...   << ادامه از صفحه: ۱2

با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 

یکم   و   پانزدهم هر ماه منتشر می شود

راهنمای مشاغل ایرانیان  مونتریال

since 
1993

ازنازی بپرس!... 
زالل که باشی، 

آمسان در تو 
پیداست... 

اگــر از تمــام زندگی شــما نوار 
قلبی بگیرند، تصویر ضربان آن 

چگونه خواهد بود؟ 
ضربان زندگی هر انســانی ســه 

مدل بیشتر نیست : 
  •

روزمـــره 
)زندگی بر اســاس عــادت ها و 
تکرار هــا، موفق بودن در چند 
جنبــه خاص و معمولــی بودن 
در ســایر جنبــه هــای زندگی، 
دلزدگی های پنهان و آشــکار، 

عدم رضایت از لحظه ها(
 •

کاهنــده 
)زیستن با نگرانی، افسردگی و 
خشــم، هدر رفتن وقت و توان 
و ســالمتی، نداشــتن روابــط 
عاطفی رضایت بخش، اجبار و 

ناسازگاری(

•
بالنــده 

آفرینــش  خودشــکوفایی،   (
معنــای زندگی، رشــد در همه 
ابعــاد وجــودی، روابط عاطفی 
امــن و پایــدار و پویــا و آزاد بــه 
همــراه هر لحظــه تجربه های 

جدید (

  ضربان زندگی شما چگونه 
است ؟

-————
• با باورهای سمی خداحافظی 

کنیم: 
۱ - باور این که قربانی هستیم. 
میتوانیم  اینکه  به  باور   -  2

دیگران را تغییر دهیم. 
جای  اگر  اینکه  به  باور   -  ۳
بهتری  زندگی  بودم،  فالنی 

داشتم. 
4 - انتظار داشتن از دیگران و 
باور به اینکه دیگران باید مطابق 

انتظار ما رفتار کنند. 
5 - باور به اینکه برای رسیدن 
شادی  احساس  و  کمال  به 
حتما به حضور فرد خاصی نیاز 

داریم. 
است  اینکه همیشه الزم   - ۶
درست  ما  که  کنیم  ثابت 

میگوییم و حق با ماست. 
اینکه  ۷ - نگران بودن درباره 
فکری  چه  ما  درباره  دیگران 

میکنند. 
۸ - باور اینکه گذشته ما آینده 

ما را رقم میزند. 
9-باور اینکه بــرای تغییر دیر 

است. 
۱۰-بــاور اینکه مشــکالت ما 

غیرقابل حل شدن هستند.

باورهای غیرمنطقی:
یکی از روانشناسان برجسته، سیزده 
باور غیرمنطقی را در انسان شناسایی 

کرده است : 
•

۱. همــه افراد جامعــه باید مرا 
دوست بدارند و تأییدم کنند.

•
فــردی  این کــه  بــرای   .2
ارزشــمند و محبوب باشم،  
باید در همه زمینه ها توانمند 
و بالیاقت بوده،  در همه عرصه ها باید 
پیشرفت کنم و دست آوردهای قابل 

توجهی کسب کنم.
•

۳. جهان باید جایگاه عدل و انصاف 
بوده، همیشه باید با من خوب رفتار 

شود.
•

4. باورهــا و ارزش هــای دیگران باید 
مشابه باورها و ارزش های من باشد. 
دیگــران بایــد کارهــا را همان طوری 

انجام دهند که من انجام می دهم.
•

5. افراد خاصی وجود دارند که بدذات 
و شرورند.  آن ها باید برای رفتارهای 
زشت خود به شــدت مذمت و تنبیه 

شوند.
•

۶. من وقتی از عهده کاری به خوبی 
برنیایــم، نمایانگر این اســت که آدم 

بدی هستم؛ یک شکســت خورده و 
یک آدم احمق.

•
۷. روزگار بایــد آن چه را من الزم دارم 

برایم فراهم سازد.
زندگی بایســت آسوده و راحت باشد.  

من نباید سختی بکشم یا رنج ببرم.
•

۸. اگــر امــور و وقایع زندگــی آن طور 
نباشــد که مــن می خواهــم، موجب 
نهایت بدبختی می شود و فاجعه انگیز 

خواهد بود. 
وقتــی امــور بــر وفق مــراد نباشــد، 
احساس شــادمانی و خرســندی در 

زندگی محال است.
•

از مشــکالت،  اجتنــاب کــردن   .9
آسان تر از رویاروشدن با و حل و فصل 

نمودن آن هاست.
•

بدبختــی مــن  و  ناخشــنودی   .۱۰
به وســیله عوامــل بیرونی )خــارج از 

کنترل من( به وجود آمده است.
•

۱۱. اگــر این احتمال وجود داشــته 
باشد که واقعه ناگواری در زندگی من 
ممکن اســت رخ بدهد، از هم اکنون 
باید آماده باشم و بکوشم تا امکان به 
وقوع پیوستن آن ها را به تأخیر اندازم 

یا از آن ها جلوگیری کنم.

•
۱2. بــرای هر مشــکل و مســئله ای 
همــواره یک راه حل کامل و درســت 
وجــود دارد.  اگــر من نتوانــم به آن 
راه حل دست یابم، بسیار وحشتناک 

و فاجعه آمیز خواهد بود.
•

و  گذشــته  وقایــع  و  تجــارب   .۱۳
تعیین کننــده  زندگــی ام  تاریخچــه 
مطلق رفتارها و خصوصیات کنونی 
من هستند.  اثر گذشته را در تعیین 
رفتارهای کنونــی ام نمی توانم نادیده 

بگیرم.

باورهــای  ایــن  روانشــناس،   ایــن 
ســیزده گانه را در چهــار عنوان کلی 

طبقه بندی کرده است.
بــه اعتقــاد ایشــان ایــن چهــار باور 
ناسالم، هسته مرکزی تمام مشکالت 
روان شــناختی هــر فــرد را تشــکیل 

می دهند:
•

1 . پرتوقعی 
)انتظار غیرمنطقی(

2. فاجعه پنداری 
)وحشتناک دیدن وقایع(

3. سطح پایین تحمل ناکامی 
)بی تحملی(

4. کم ارزش شمردن خود 
)ناارزنده سازی خویشتن(.

زنده باد زندگی سالم بر آرامش 

در قانون انیشتین داریم:
 انــرژی از بیــن نمــی رود، بلکــه 

تبدیل می شود.

راستی انرژی ما به چی تبدیل می 
شود!؟

•به اخم کردن
•به تحقیر دیگری

•به عصبانیت
•به حسادت

•به افکار منفی ؟ ...
 یــــا 

انرژی مون تبدیل می شود 

• به لبخند
• به تشویق

•به خندیدن
•به افکار مثبت

• به همکاری

• به هم نوع دوستی
•به امید

•به اعتماد به نفس 
️<️<کدام یک 

 ایــن ما هســتیم کــه تصمیم می 
گیریم انرژی مان را :

 به منفی یا به مثبت تبدیل كنيم...
 پــس انســان نتیجــه انتخابهای 

خویش هست.

این جهان،  جهان تغییر است خود  را داشته باشیم ... باید شــهامت  ترک ســاحل آرام برای کشف اقیانوس های جدید، 
نه تقدیر...
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شرایط تبعیض  آمیز جنسیتی، 
عرصه را بر زنان تنگ تر کرده 
اســت. نه شــرایط اشــتغال 
مناسب وجود دارد، نه درآمد 
کافــی. زنان به مراتب فقیرتر 
شــده اند و دسترســی آنها به 
منابع مالی و درآمد به مراتب 
کمتر از مردان شــده اســت. 
در ایــن بــازار نابرابــر، زنــان 
به فــروش در دســترس ترین 

کاالی خود مشغول اند: 

تن شان. 
ســخن گفتن از حق انتخاب 
و آزادی تن فروشــی، نه تنها 
هنوز در میان فمینیست های 
جهــان موضوع بحث اســت 
که در جامعه ای مانند ایران، 
به یک شوخی شباهت دارد. 
تن فروشــی در ایــن کشــور، 
اجبــار مطلــق ناشــی از فقر 

است.
نعیمه دوستدار

تــن فروشی نام دیگر فقر است!
نگاهی به توریسم جنسی در شهرهای زیارتی ایران...

ارائه خدمات جنسی در شهرهای 
مذهبی ایران مانند مشــهد و قم، 
اتفاق تازه  ای نیســت. دهه هاست 
که همــگان می دانند در مشــهد 
یا قم، می تــوان زنانی را »صیغه« 
کرد. مشهور است که در رواق های 
حرمین مشــهد و قم، روحانیونی 
نشسته اند که در صورت مراجعه به 
آنها با این زنان ارتباط برقرار کرد و 
روحانی برایشان صیغه می خواند. 

حتی ســال ها گفته می شــد زنانی 
کــه در این شــهرها چادرشــان را 
برعکس ســر کنند، یعنــی مایلند 

صیغه شوند. 
با این حال چند روزی است که این 
موضوع ابعاد دیگری پیدا کرده و به 
ویژه به خاطر انتشــار گزارش هایی 
درباره خرید خدمات جنسی زنان 
ایرانی از ســوی مــردان عرب و به 
ویژه مردان عراقی جنجالی شــده 

است.
با وجودی که گزارش  رواج خرید و 
فروش سکس در مشهد، نخست 
از ســوی محمــد قانعــی، رئیــس 
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی 
تایید شــد، اما وزارت کشور ایران 
به ســرعت ســفر گروهی از زائران 
عراقــی به مشــهد و خوزســتان با 
هــدف دریافت خدمات جنســی و 
»سوء اســتفاده از زنان ایرانی« را 
تکذیب کرد و خواهــان »برخورد 
قاطع قضایی« با منتشر کنندگان 

این گزارش ها شد.
 روح اللــه جمعه ای، مشــاور وزیر 
کشــور ایــران، اعــالم کــرد کــه 
عبدالرضــا رحمانی فضلــی، وزیر 
کشور، »شایعه سوء استفاده زائران 
عراقــی از زنان ایرانــی «را تکذیب 

کرده است.
حاال رگ غیرت گروهی از کاربران 
ایرانی شبکه های اجتماعی هم باال 
زده و در حال اظهارتاسف از آزادی 

مــردان عراقی  عمل 
و عــرب شــده اند که 
به قول آنهــا در حال 
»سوءاستفاده از زنان 

ایرانی« هستند. 
آنها از جنگ ۸ ســاله 
ایــران و عــراق حرف 
آن  در  می زننــد کــه 
ایرانــی«  »مــردان 
ریخته شد تا ناموس 
ملــی و زن ایرانــی به 
»عرب هــا«  دســت 

نیفتد.
در عین حال گروهی 
توجیــه  در  از  هــم 

برآمده انــد  »سکس-توریســم« 
و معتقدنــد ایــن نوع توریســم در 
بسیاری از جاهای دنیا رواج داشته 

و چیز »عجیبی« نیست. 
از جمله، مســافران پاتایای تایلند 
هم خریدار سکس هستند و از این 
رو تقبیح مســاله چندان ضرورتی 
اتحادیــه  رییــس  حتــی  نــدارد. 
هتلداران گفته نمی شود آشکارا با 
این موضــوع برخورد کــرد، چون 
ایران مجبور اســت سرمایه گذاری 
در بخش گردشــگری را فعال نگه 

دارد.
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح 
می شــود کــه بــه نظــر می رســد 
اظهارنظرکننــدگان بــدون در نظر 
گرفتن پیچیدگی های مساله، تنها 
بــه ســطحی ترین روایــت از ماجرا 
پرداخته اند و خودآگاه یا ناخودآگاه، 
تن فروشی را به امری مرتبط با نژاد 
کاسته اند که اگر خدمات به مردان 
ایرانــی ارائه شــود حــالل و اگر به 
مردان خارجی به ویژه عرب ها داده 

شود، حرام و ناپسند است. 
در عیــن حــال، رواج مســاله هم 
چیــزی از پیچیدگی هــای آن کــم 
نمی کنــد، همــان طور کــه رواج 
بــرده داری و فاشیســم از قبــح و 

ناپسندی آن نمی کاست.
در  توریســم  ســکس  حاصــل 
کشــورهایی مانند تایلنــد، بیش 
از هرچیز قربانی شــدن زنان بوده 
اســت. زنانی که در ناامنی کامل، 
تــن و روح خود را در معرض انواع 
آســیب ها قرار می دهنــد و قربانی 
انــواع بیماری هــا و عامــل تولــد 

کودکانی بی سرنوشت می شوند. 
حتی در کشورهایی که تن فروشی 
در آنها قانونی است و زنان به عنوان 
کارگــر جنســی، امــکان دریافــت 
خدمــات پزشــکی و بهداشــتی را 
از  فراوانــی  گزارش هــای  دارنــد، 

سوءاســتفاده از این زنان به دست 
دالالن و صاحبان مکان های ارائه 
خدمات جنســی منتشــر می شود 
انــواع  زنــان در معــرض  ایــن  و 
خشونت ها هســتند؛ تنها بردگی 
جنسی آنها شکل و صورتی موجه تر 

پیدا کرده است.
امــا آنچه که ایــن میان از ســوی 
اظهارنظرکننــدگان نادیــده گرفته 
و  اقتصــادی  بحــران  می شــود، 
اجتماعی حاکم بر ایران اســت که 
به ویــژه در شــهرهای مذهبی به 
این شکل خود را نشان داده است. 
ارزش پول ملی ایــران در ماه های 
اخیر چنان افت کرده که ســفر به 
ایــران را به ویژه برای شــهروندان 
کشــورهای همســایه ارزان کرده 
آن  از  حاکــی  گزارش هــا  اســت. 
اســت کــه اهالی این کشــورها در 
مواردی حتی برای خرید روزانه به 
استان های جنوبی سفر می کنند 
و از جملــه منطقــه آزاد ارونــد به 
مقصد سفر آنها تبدیل شده است. 
ســفر زیارتی به ایران هم برای این 
مســافران، هــم فال اســت و هم 
تماشا. در عین گذراندن ایام زیارت 
می تواننــد  ارزان،  شــهرهایی  در 
خدمــات جنســی را هم به شــکل 

»شرعی« دریافت کنند.
طرفه آنکه نه آنها که رگ غیرت شان 
بــه دلیل حضور مــردان عرب و از 
روی نژادپرستی در این موضوع باال 
زده و نه آنها که می کوشند موضوع 
را با رایج بودن سکس -توریسم در 
جهــان عادی جلــوه دهند و حتی 
برای اقتصاد کشــور مفید بدانند، 

نگران زن ایرانی نیستند. 
بنا بر سنتی تاریخی، تن فروشی با 

فقر نسبتی مستقیم دارد. 
نتیجه نخست فقر محروم  ماندن از 
امکان تحصیل و تبعیض چندجانبه 
است. در شرایط بحرانی اقتصادی، 
آمار تن فروشی بیشتر 
می شــود. حاصل آن 
تصویــری اســت که 
امــروز در شــهرهای 
ایــران  مذهبــی 

می بینیم: 
خدمــات  تنهــا  نــه 
جنســی ارزان اســت 
که ارائه کنندگان این 
بیشــتر  خدمات هم 
شده اند و سخن از 5 
هزار خانه مسافر تنها 
در مشــهد در میــان 

است.
نابسامانی اقتصادی و 

زنــــان ...

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 9 سپتامبر  
از ساعت 11 صبح تا  13:30

در محل دفتر انجمن
زنان به گفتگو خواهیم نشست. 

به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم:
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

كارزار »نه به حترمي نه به جنگ«

فراخوان مادران صلـــــــــح جهت شرکت 
کـــارزار  نــه به تحریم ... نــه به 

جنگ 

جهانیـان بدانیـــد ؛ ما جنگ نمی 
خواهیم!

 ماخواهان صلح، آرامش وتوسعه 

هســتیم ، بــرای ســرزمینمان  
ایــران

نــــــــــــه به تحریم .... 

نــــــه به جنگ

ما جنگ نمی خواهیم!

ما دشتهایمان را سرسبز، سروها 

و نخــل هایمــان را ســربلند و 

استوار می خواهیم.

نـــــــه! به زمین های ســوخته 

وچشمان گریان

ما آســمانمان را آبی وامن برای 

پرواز می خواهیم.

و کودکانمان را شــاد وخندان و 
پرامید 

   برای آینده ی سرزمینمان 

نــــــه به جنگ،خون، جدایی و 
اندوه...

ما جوانان برومند وطن راچونان 

پرچم مقدس کشورمان

برافرشته ودر اهتزاز می خواهیم.

نـــــه به تحریم ... نــــه به جنگ

ما زنــان ومــردان میهنمــان را 

پرغرور، پر مهر وپرتالشـ   برای 

توســعه ی کشورـ  شانه به شانه 

ی یکدیگر می خواهیم.

ســربلندی  بــرای  باهــم  مــا 

کشــورمان ایران می کوشــیم و 

سرنوشــت خود را بــه پیش می 

بریم و دخالت هیچ بیگانه ای را 
نمی پذیریم.

ما با پــای بندی بــه توافقات  و 

تعهــدات بین المللــی، بر تداوم 

گفتگــو  و مذاکره بــرای تامین 

صلح  و امنیت پای می فشاریم و 

باور داریم که دستیابی به  بستر 

های توسعه ی پایدار جز از طریق 

تعامل برابر وگفتگوی همه جانبه 

با جهانیان میسر  نخواهد بود.

به کمپین  نـــــــه بــه تحریم...  

نــــه به جنگ،  بپیوندید.

                    مــادران صلح ایــران

https://t.me/mothersfor-

peaceiran

...دل آسائی...
زنده یاد خامن منصوره مجیدی

دوســتان منصوره خانــم در انجمن 
زنــان، زنی ســخت کوش، مهربان، 
دلســوز، سرشار ازعشــق به زندگی 
را از دســت دادنــد ... اوتنها زندگی 
میکــرد ولــی دوســتان بســیاری در 
سراسرشــهر داشت و محبوب همه 
بود. او مــی گفت آزادی لذتی ســت که باهیچ چیزعوض 

نخواهم کرد..
----- یادش گرامی و روانش شاد ----

Represented by 
Jean Sébastien Boudreault (Lawyer) 

 is a student affairs manager and is a Canadian 
immigration consultant student

Michael Monfared

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
(across metro Langelier)
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

Since 2007

کلیه امور مهاجرتى
فدارل - کبک - استانى

مدیر امور دانشجویانمایکــل منفـرد
و دانشجوى رشته مهاجرت کانادا

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال

با کامى منفرد مدیر امور ایرانیان

1483 – 8552 (021)بدون هیچ پیش شماره

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران

         خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام 9204 550 514
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w w w . p a i v a n d . c a
ماه پانــــــــــــــــزدهم  و  یکم 

     را بر روی سایت بخوانید 

. . . ه نگــا
دکتر کورش عرفانی 

هادی خرسندی

www.iraneabad.( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد است
org( برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن 

korosherfani@yahoo.com :کنید. آدرس ایمیل برای تماس

در سپهر سهراب
------------

آب را گل نکنیم
در فرودست انگار

کفتری غر زد و رفت

مرد بقال از من پرسید
دل خوش میخواهی؟

من به او گفتم نه
خربزه میخواهم

مرد بقال به من خربزه داد
و دلم را خوش کرد

اهل ایرانم 
و پناهنده به یک شهر سوئد

طرف قطب شمال
من نخواهم اسمش را گفتن،

)بدبختی(
یک کمی بی ادبی است!

خواهرم دلخور شد
و همان هفته ی اول

به ادارات پناهندگی شهر نوشت
من درین شهر ندارم دِل خوش
اسم آن فارسی اش، ناجور است

و جوابش دادند
برو پاریس اگر میخواهی

خواهرم گریه کنان
به دلیجان برگشت.

پدرم وقتی مرد
نامه آمد که دو تا عکس جدید

بهر ویزا بفرستد به سوئد

من به ویزا میگویم عشق
من به ویزا میگویم درد

من به ویزا میگویم کوروش
من به ویزا میگویم افسوس

من به ویزا میگویم ایذا

من مسلمانم، 
نه

من مسلمان بودم
آنهم نه

من نمازم را وقتی میخوانم
که بدانم که خدایم عربی میداند

و مرا میفهمد

من نمازم را وقتی میخوانم
که بدانم که خدا میفهمد

که من از معنی گفتار خودم بیخبرم

من االغی دیدم
روضه را میفهمید

و لگد میزد بر سینه ی خود

من کشیشی دیدم
بچه را میفهمید

و همیشه پسری را میبرد
پشت دیوار کلیسای بلند

پاسداری دیدم
وقت شالق زدن

پاسخ مناسب به بن بست استبداد در ایران
هــر جامعــه ای هــم با مشــکالت 

سطحی مواجه می شود هم با مشکالت 
ریشه ای و ساختاری. راه حل های هریک 
از این دو جداست. وقتی برای مشکالت 
سطحی راه حل های ساختاری پیشه می 
کنیــم دچار نوعــی از »واکنش افراطی« 
)Overreaction( شــده ایم؛ بی دلیل 
هزینــه می کنیــم و نتیجــه ی مطلوب 
هم عاید نمی شــود. بــه همین ترتیب، 
وقتی برای یک مشکل زیربنایی راه حلی 
روبنایی می یابیم به »واکنش تفریط گرا« 
)Underreaction( پرداخته ایم و از آن 

نتیجه ای حاصل نمی شود. 
ایــن درس ســاده ی مدیریتی بــه ما می 
آمــوزد که در رابطه با بن بســت وضعیت 
کشــورمان تشــخیص دهیم که مشکل 
سطحی چیست و مشکل ریشه ای کدام 
است. در این جاست که در می یابیم رژیم 
استبدادی، با وجود آن که برای مخالفان 
سیاســی خود به عنــوان معضل اصلی و 
بنیادین جلوه می کنــد، در واقع امریک 
مشکل روبنایی است، پدیده ی زیربنایی 
اما استبداد است که رژیم دیکتاتوری در 

واقع زاییده و عارضه ی آن است. 
پس، تعیین تکلیف یک رژیم استبدادی 
نیاز بــه راهــکار بنیادین نــدارد. این که 
کسانی می گویند باید تمام ساختارهای 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را تغییر 
داد تا رژیم اســتبدادی برود، نشــان می 
دهــد کــه آن هــا راه حل زیربنایــی برای 
مشــکل روبنایی مطرح مــی کنند. این 
درحالیست که تغییراتی که آنها سفارش 
می کنند در واقع درمان درد زیرســاخت 
اســتبداد اســت و کاریســت درازمــدت، 
پرهزینــه و نیازمنــد برنامــه ریــزی های 
استراتژیک و دقیق. بنابراین، برای آن که 
بتوانیم از استبداد، این بن بست تاریخی 
کشورمان بیرون بیاییم، باید به تشخیص 
درست درد بپردازیم تا درمان تجویز شده 

آن را مداوا سازد. 
وقتی توانستیم تشخیص درست را دهیم، 
در استفاده از وقت و امکانات صرفه جویی 
می کنیم و می رویم سراغ راهکار مناسب 

برای حل مشــکل. 
به طور مشخص وقتی می خواهیم رژیم 
اســتبدادی را، که یک مشــکل روبنایی 
است برطرف کنیم، به جای سفارش در 
مورد تغییرفرهنگ و رفتارهای اجتماعی 
و غیره، می آییم تمرکــز را می گذاریم به 
طور مشــخص روی کنــار زدن حکومت 
اســتبدادی وجایگزین کــردن آن با یک 

رژیم دمکراتیک. 
در این جا اما امکان دارد برخی بپرسند که 
آیا مگر می تــوان در یک جامعه ی آلوده 
به اســتبداد و بدون تغییر ســاختارهای 
آن، رژیمی اســتبدادی را برکنارساخت و 
به جای آن حکومتی دمکراتیک مســتقر 
کرد؟ آنها که به این پرســش پاسخ منفی 
می دهند به احتمال زیاد همان کســانی 
هســتند که به ســراغ راه حل های ریشه 
ای برای مشــکل ســطحی می روند. اما 
شــاید جواب درســت به این ســوال یک 
پاســخ مثبت باشــد. آری، می توان یک 
رژیم استبدادی را، حتی در جامعه ای که 
آلوده ی به استبداد است، با یک جایگزین 

دمکراتیک تعویض کرد. اما چگونه ؟ 
راهکار مشخص: 

تمــام ظرافت بحث نیز در این اســت که 
دریابیم تا زمانی که رژیم استبدادی حاکم 
است به شما اجازه نمی دهد به طور برنامه 
ریزی شــده و هدفمند برروی تغییرحتی 
تدریجی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی کار کنید تا تابع آن، پایه های 
رژیم سیاســی اســتبدادی به خطر افتد. 
چنین رژیمی با برخورد امنیتی و سرکوب 
و قهر مانع از رفتن به سوی راه حل های 
ریشــه ای مــی شــود. نگاهی بــه برخود 
دولت کنونی با فعاالن محیط زیســت به 
خوبی نشان می دهد که رژیم استبدادی 
تحمل کمترین کار مثبت سازمان یافته 
در دل جامعــه را ندارد. به عبارت دیگر، 
با آن که مبارزه با ساختارهای استبدادی 
برای محو اســتبداد الزم است، اما پیش 
از آن کــه بتــوان بــه این مهــم پرداخت 
باید، به عنوان یک ضرورت مسلم، رژیم 
اســتبدادی را برانداخت تــا راه برای کار 

بنیادین برای تغییر ساختاری باز شود. 
هم از این روی الزم است که ما در درجه 
ی اول راهکارهایــی بیابیــم که بتواند به 
مــا در کنار زدن رژیم اســتبدادی کمک 
کنــد و زمانی کــه این موفقیــت حاصل 
شد، مسیر دگرگون ساختن بنیان های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استبداد با 
هدف ریشــه کن کردن استبداد ساالری 
باز می شود. حال باز گردیم به این که راه 
حل مناسب مقطعی برای کنار زدن رژیم 

استبدادی حاکم بر ایران چیست؟ 
جمهوری دوم و کارکرد آن: 

درســت برای دادن پاسخ به این پرسش 
ایــده ی  نگارنــده  کــه  بــود  مشــخص 
»جمهــوری دوم« را مطرح ســاخت. در 
این طرح، نیروهای سیاســی و اجتماعی 
آزادیخواه گردهم می آیند، در یک حرکت 
هماهنــگ، رژیــم اســتبدادی را خلــع 
قدرت می کنند و ســپس، با تعهد ناشی 
از فرهیختگــی خــود، به جــای بازتولید 
استبداد، به زمینه سازی برای ریشه کن 

کردن استبداد می پردازند. 
نیروهــای  دوم،  جمهــوری  طــرح  در 
سیاســی، برای آن که جامعــه ی ایران را 
از اســتبداد رها ســازند، از همان ابتدا به 
ارائه ی راهکارهای اســتراتژیک،  کالن، 
بنیادین، دشــوار و درعین حال ناممکن 
وغیــر متناســب بــا ظرفیت خــود نمی 
پردازند؛ بلکه بر عکس، تمام انرژی و توان 
خود را می گذارند روی این که پرونده ی 
رژیم سیاسی حاکم را ببندند و با بازکردن 
مســیر بــرای مجموعــه ای از نیروهای 
خــالق و ضــد اســتبدادی درون جامعه 
بتواننــد به طراحی و اجــرای راهکارهای 
ریشــه ای و زیرســاختی در عرصــه های 
اقتصادی، اداری، آموزشــی، اجتماعی و 

فرهنگی بپردازند. 
به عبارت دیگر، ما تا نتوانیم رژیم سیاسی 
اســتبدادی را با رژیم سیاسی دمکراتیک 
جایگزین کنیم، نمی توانیم اســتبداد را 
با دمکراســی جایگزین سازیم. به همین 
خاطــر، در طرح جبهه ی جمهوری دوم  
کار اصلــی که بایــد صورت گیــرد، خلع 

قــدرت از رژیمــی اســت که، بــا وجود و 
عملکرد خود، بقای استبداد را، در کلیت 
خویش، تضمین و تامین می کند. در گام 
بعد و در نبود این رژیم می رویم برای زیر 
سوال بردن بقای استبداد در کلیت خود. 
اپوزیسیون ایرانی تاکنون با خطای روش 
شــناختی، فرق بین مشــکل سطحی و 
مشکل ریشــه ای را نادیده گرفته و برای 
بــن بســت تاریخــی کشــورمان راهــکار 
مناســب ارائه نداده اســت؛ از آن روی که 
تشخیص درست نداشته، راه حلی هم که 
ارائه می داده راه حلی نامناسب و غیر قابل 

اجرا بوده است. 
در جبهــه ی جمهــوری دوم مــا دیگــر 
بــه دنبــال ارائــه ی راهکارزیربنایی برای 
موضــوع روبنایی نمی رویــم تا در نهایت 
فرســوده و ناکام شویم، بلکه می آییم به 
طور مشخص به تغییر رژیم سیاسی می 
اندیشــیم. وقتــی این تغییر انجام شــد، 
در ســایه ی یــک طــرح عملی اســتقرار 
دمکراســی، به ســوی تغییــرات از نوع و 
ســطح دیگر می رویم. این رعایت ترتیب 
و تقــدم و تاخــر به طور عملــی اجازه می 
دهد که جبهه جمهوری دوم بتواند کاری 
را که از او ســاخته اســت معرفــی کند و 
صورت دهد، نه آن چه را که از او ساخته 
نیســت. جبهه می گوید می خواهد رژیم 
اســتبدادی را خلع قدرت کنــد و آن را با 
یک رژیم دمکراتیک جایگزین سازد. اگر 
در این کار موفق شود،-که دلیلی ندارد 
نشــود-، آن گاه ایــن رژیــم دمکراتیک 
بعدی است که باید، با مشارکت گسترده 
و ســازمان یافته ی شهروندان، به سوی 
و  ای  ریشــه  تغییــرات  چنــان  اجــرای 
درازمدت رود که بنیان های استبداد را به 
طور همیشــگی از جامعه ی ایرانی برکند 
و دمکراســی به شکل نهادینه ی خود در 

عمق جامعه مستقر شود. 
بدیهی است که موفقیت این جبهه درگرو 

مشارکت تک تک ما ایرانیان است.
آدرس وبســایت جبهه ی جمهوری دوم 

 www.j2iran.org :ایران

جبهه ی جمهوری دوم:

TIFFجنجال هدیه تهرانی 
در تورنتو 

فیلــم  جشــنواره 
تورنتو )tiff( که طی 
دهه های گذشــته به 
یکــی از معتبرتریــن 
رویداد هــای هنری و 
ســینمایی جهان در 
جشــنوار های  کنــار 
فیلــم کــن، ونیــز و 
برلیــن تبدیل شــده 
در  امســال  اســت، 
ســومین  و  چهــل 

دوره خــود در بخــش کشــف 
فیلم  میزبــان   ،)discovery(
سینمایی »روز های نارنجی« از 

ایران خواهد بود.
این جشــنواره معتبــر جهانی از 
۱5 تا 25 شهریور در کانادا برگزار 

خواهد می شود. 
نارنجی«  »روز های 
اولین اثر سینمایی 
آرش الهوتی، درباره 
آبان، زنی 45 ســاله 
اســت کــه واســطه 
کارگران  اســتخدام 

فصلی است.
هدیــه تهرانی، علی 
مهــران  مصفــا، 
احمــدی، علیرضــا 
اســتادی، ژیــال شــاهی، رویــا 
عســگری،  صــدف  حســینی، 
لیلــی فرهادپور، اکــرم علمدار، 
ســیامک  و  گلســتانه  امیــن 
ادیب بازیگران فیلم ســینمایی 

»روز های نارنجی« هستند.

نمود "مجلس شــورای اسالمی 
که رشــید و بالغ و عاقل اســت، 
باید مستقاًل در موضوعاتی مثل 
مبــارزه با تروریســم یا مبــارزه با 

پولشویی قانونگذاری کند".
اعضای تیم مذاکره کننده برجام 
که هم اکنون مشغول مذاکرات 
فشــرده ای بــا اروپائیــان بــرای 
خنثی کــردن تحریم های آمریکا 
هســتند آب پاکی را روی دســت 
مجلــس ریخته انــد. ابوالفضــل 
موســوی، عضو فراکسیون امید 
مجلس ایران، روز ۳ مرداد گفت 
کــه تیم مذکور گفته اســت "اگر 
می خواهید مــا در مذاکره موفق 

شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه 
به تصویب مجلس برسد".

بــه  ایــران  نهایتــا  آیــا  اینکــه 
خواسته های کارگروه اقدام مالی 
تــن در خواهــد داد در هالــه ای 
از ابهــام قــرار دارد. امــا آنچه که 
مشخص است این است که ایران 
کمتــر از 4۰ روز فرصــت دارد که 
خواســته های کارگروه را برآورده 
کنــد. در هــر حال، ایران بر ســر 
دوراهی عجیبی قرار گرفته است. 
اگر بــه خواســته های اف ای تی 
اف تن در ندهد ممکن اســت با 
یک تحریم گســترده بین المللی 
نظــام بانکی خود روبرو شــود. و 

اگر خود را با 9 خواســته منطبق 
کند پیچیدگی هائی مانند تشکیل 
واحــد اطالعــات مالــی و تبعات 
آن که پیشــتر ذکر شــد، تخطی 
از اســتاندارهای اف ای تی اف به 
دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی 
و مآال روبرو شــدن با تحریم های 
بین المللی، مشــکالت دور زدن 
تحریم هــای آمریــکا و باالخــره 
از تروریســم  موضــوع حمایــت 

می تواند گریبانگیرش شود.
شهیر شهید ثالث
)روزنامه نگار  تحلیلگر(
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. . . نظنـز
ما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!

pirekhorasani@yahoo.ca

خسرالّدنیا 
واآلخرة!؟

باردیگر به محرم نزدیک شدیم قربان لب 
تشــنه ات یــا پدیده هزاره ســّوم پرزیدنت 
ســابق منفور ابلهی نژاد علیه السالم! که 
گفتی بذارین درکوزه آبش رو بخورین اون 
هــا هم آبــش رو خوردند و یــک ُقلپ هم 
تعــارف نکردند! از اون ور هم بســیاری از 
خرّیت تو اســتفاده کردند و پول مردم رو 
خوردنــد فقط خــودت این وســط بی بار 
و بنه ماندی! خواســتی در بــری قّدت به 
اســب نرســید و رهبر معّظم تو رو گرفت! 
از طرف دیگه فکر می کردی مردم عاشق 
ات هستند همین که دست سپاه از پشت 
تو برداشــته شد فتنه شدی و یاران ات رو 
هریک به زندانی فرستادند و تو هنوز تشنه 
برگشــتن به قدرتی! قربان لب تشنه ات یا 

ممودی بال!؟

درویش و سگ ها؟!
همیشــه وقتی کاربه جای باریک می کشه 
و جبهه ها روشــن می شوند می بینیم در 
جنگ بین مــردم و آخوند هــا  اصولگرا و 
اصــالح طلب در یک طرف می ایســتند و 
مردم مظلوم و دست خالی درطرف دیگر! 
به عبارتی سگ ها هر قدر با هم دعوا داشته 
باشند و سر یک تکه استخوان همدیگر رو 
گاز بگیرند و چنگ بکشند؛ وقتی درویش 
بیآید دعوای خودشون رو کنار می گذارند 
و با هم همدست می شوند و می ریزند سر 
اون درویش! بیچاره مردم ما که با چه سگ 

هایی باید درگیر بشوند؟!

انتلیجنت سرویس 
آخوندی!؟

بــی لیاقتی ســران و ســردمداران 
رژیم ناشــریف جمهوری افالسی! 
در تدارکات و پشــتیبانی ماموران 
مثــاًل  امنیتــی اش باعث شــد که 
دو نفــر بــرای گرفتــن عکــس از 
مجاهدین و یهودیان قربانی شوند. 
جریان از این قرار است که یک نفر 
را بــرای به همراه داشــتن عکس 

همایش یهودیان و مجاهدین 
در فــرودگاه  بازداشــت مــی 
کنند و او هم  لو می دهد  که 
ایــن ها رو دوهــزار دالر خریده ام. 
یکی نیست به این آخوند ها بگه در 
زمانی که بّچه های دبستانی هزاران 
عکس و ســاعت ها فیلم را در یک 
رم کوچولو اندازه پشت ناخن نگه 
مــی دارند این مامور شــما چگونه 
برای همراه داشــتن 2۸  عکس به 
هنگام  خروج از امریکا دستگیر می 

شــود؟ اصاًل هر َمشنگی می داند  
کــه عالوه بــر اســتفاده از رم، می 
توان این عکس ها را با انواع رسانه 
ها به هر جای جهان فرستاد از ای 
میل و ایمو و یوتیوب و تویتر تا راه 
های پیچیده ای که ما نمی دانیم!  
والله اگر ما به جای اون وزیر چپول 
بــی ســواد اطالعــات بودیم وضع 
دولت آقا امــام زمان )عج( و رهبر 

معّظم بهتر از این ها بود؟!

جبران خسارت!؟
برخــی اصرار دارند که بگویند 
امــام راحل )ج( که ســر و ته 
جمله اش به هم پنالتی می زد 
دروغگو هم بوده و به عنوان 
شــاهد حــرف حســن ریش 
حنایی پســر احمــد گریان را 
مثال می آورند که گفت: امام 
پس از انقالب بدستور پزشک 
روزه نمــی گرفــت! در حالی 
که  چه انســان های شــریفی 
درآن ســال هــا چقــدر برای 
روزه خواری شالق خوردند؟ 
بمانــد! مــی خواهیم بگوئیم 
خمینی درست می گفت آب 
و بــرق را مجانــی مــی کنیم 
برای ایــن ها مجانــی کرده: 
برای عالمان محل، مساجد، 
گلزارشــهدا،  دارالقــران، 

امامــزاده ها، حســینیه ها، 
موسسات قرآنی و کلیه اماکنی 
که بوی مــرگ می دهد! و به 
جایش ما مردم بیگانه که می 
خندیم باید صد برابر پول آب 
و بــرق  را بدهیم تا خســارت 
آقایان جبران شود!؟ بنابراین 
شما هم اگر می خواهید از آب 
و برق و گاز و مخابرات رایگان 
برخوردار بشــوید باید لباسی 
چرک و ریش و مویی ژولیده 
و اخمی طلبکار داشته باشید 
و بــه همه امــر و نهی کنید و 
بوی لــو دادن و اعدام بدهید 
تــا از همه امکاناتــی که امام 
راحل )ج( فرمودند برخوردار 

شوید!

نـــگـــرانیـــم!؟...
نگرانیم، خیلی هم نگرانیم نگران 

کشــور زیبای مان کانــادا! حتمًا 

تعّجــب مــی کنید و می پرســید 

چرا؟ مگر نشــنیده ایــد که آقایان 

گفته اند که می خواهند کاخ سفید 

واشــنگتن را تبدیل به حســینیه 

بکنند! خوب با این همه پیشرفت 

در ســاخت تســلیحات مــدرن و 

پیشــرفته در ام القراء اسالم ناب 

مانند »جنگنده پیشرفته کوثر« 

این اّتفــاق در آینده نزدیک دور از 

انتظار نیســت و پس از انجام این 

مهم و گماردن مثاًل حضرت آیت 

الله احمد جّنتی به جایگاه ریاست 

جمهوری ایاالت مّتحده شــمس 

آبــاد )ایــاالت مّتحــده آمریــکای 

سابق( و به جای عالیجناب دانالد 

ترامــپ پس از اعــدام انقالبی آن 

ملعــون!؟ مــی آیند ســراغ کانادا 

برای حســینیه کردن مراکز مهم 

کشــور ما، بــرای مونتریــال زیاد 

نگــران نیســتیم چــون در ایــن 

شــهر ما تعداد زیادی مســجد و 

حســینیه داریم به اضافه حاج آقا 

های مربوطــه! اصاًل در مونتریال 

یــک کپــی برابــر اصــل  از بیــت 

رهبری داریم که با حفظ ســمت 

شــامل شــعباتی از دادگاه هــای 

انقالب اسالمی، زندان اوین، مقّر 

ســربازان گمنام امام زمان )عج( 

و خواهــران و برادران بســیجی و 

سپاه پاسداران هم می شود. بنا بر 

این باید آن ها را بفرستیم به شهر 

های دیگــر و اّول همه به اوتاوا تا 

قبــل از هر اقدامی دفتر نخســت 

وزیری در این شهر را به حسینیه 

تبدیــل کــرده حضرت آیــت الله 

احمد خاتمی را به عنوان نخست 

وزیر انتخاب نموده و روی این » 

جاستین ترودو« بّچه ُپر رو را کم 
کنند!؟

عـــــّلمه!؟
دوســتی می گفت: بــا موتور 
زمین خوردم رفتم به اورژانس 
ســه تا موتور ســوار دیگر هم 
زخمــی و خونین آمدند بعد از 
پانســمان فهمیــدم  دو تا که 
َترک نشســته بودنــد کوراند! 
راننده هم عینک ته استکانی 
داره!! از اون دو تا که کور بودند 
پرســیدم شــما چطور جرات 
کردید پشت این بابا بنشینید؟ 
گفتند: این بدشانسی ما بود! 
راننده چشــمش ســالم بود! 
نمــی دانیم چرا تصادف کرد؟ 
از یکی شــون پرسیدم: راننده 
که چشمانش خیلی ضعیفه! 
شــما چگونــه بــه او  اعتمــاد 
کردید؟ گقت: نه بابا چشماش 
ســالم بــود. بــدون عصــا راه 

میرفت! بدون دست کشیدن 
کفش هــاش رو پیدا می کرد! 
موتــور رو راحــت روشــن می 
کرد! بــدون کمک دیگران به 
دستشویی می رفت!  در بین 
آخوند ها هم  به همین ترتیب 
سران رو انتخاب می کنند هر 
کس دو سه کلمه انگلیسی بلد 
باشه بهش میگن عالمه! و او 
را حالل مشکالت می دانند! 
مثاًل اگه من برم حوزه علمیه؛ 
شاید من رو  به نام نواب امام 
زمان )عج( بشناسند و معجزه 
هم بــه مــن نســبت بدهند! 
چون عــالوه بر زبان فارســی 
کمی انگلیسی و فرانسه و چند 

کلمه ترکی هم بلدم!

ازقدیم گفته اند کدخدا رو ببین 
ده رو بچاپ! عربستان سبوعی! 

)عربســتان ســعودی سابق( هم 
به آمریکا شــیر میــده و هم براش 
دم تکــون میــده! و در عین حال 
از کشــورهای اروپایــی آدم ربایــی 
می کنه، کنشــگران حقوق بشر را 
زندانی می کنه و هم در سال های 
اّول قرن 2۱ میالدی برده داری می 
کنه! کانادای بیچاره فلک زده یک 
کلمه گفت: فّعاالن حقوق بشر را 
آزاد کنید! عربستان شلوار خودش 
رو کند و انداخت سِر کانادا؟! این 
رو ببــر اون رو بیار اون رو بخواه 

رو  این 
بیرون کن تا جایی که که کانادا از 
انگلیس خواست ترو خدا میانجی 
گــری کــن  وگرنه این مــن رو می 
خوره! فکر کنید عربستان چی داره 
که کانادا این قدر ازش می ترسه و 
حساب می بره؟ والله ما در نهایت 
به همان دالرهایی رسیدیم که آن 
شــب به دختر ترامپ دادند کاری 
نداریم اون شب به چی رسیدند ولی 
ایــن همه که عرب هــا جوالن می 
دهند، فقط به پشتوانه آمریکاست 

وگرنه 
خودتون شاهد اید حّتی پس از چند 
ســال از پس حوثــی ها هم برنمی 
آیند! کانادا که جای خود داره ولی 
بعید نیست با همون پول؛ ترامپ 
پشــت عرب ها رو بگیــره و کانادا 
رو مّتهــم کنه به دخالــت در امور 
مذهبی دیگــران!  چرا که در دین 
مبین اسالم حقوق بشر جایگاهی 
نداره و دخالت دراموراعراب یعنی 
ایرادگیری از الله متعال مدینه که 
به  چاه زمزم وبیابان نجد وشاهان 

عرب نظری پاک دارد!؟

کانادا – مدینه منّوره مونرآل – اّول ماه سپتامبر 
املبارک! سال 2۰۱8 دربدری
برابر با دهم شهریور ماه سال ۱397 مهرورزی 
زجنیره ای  - شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

ماجرای پول های آن شب؟!

یــادآوری:  پیر خراســانی عالوه 
بر قلمخراشــی هــر دو هفته در 
نشــریه پیونــد مونــرآل، در دو 
محّل زیر هم معرکـــــــــه گیری 

می کند:

و  هــا  شــنبه  هفتــه  هــر   -  1
دوشــنبه ها ســاعت 12 نیمروز 
)به وقت مدینه منــّوره مونرآل( 
در تلویزیون جهانی کانال یک به 

ch1.cc       :آدرس

2 - هر هفته جمعه ها در مجّله 
دانســتنی های ونکوور کانادا به 

آدرس:
danmagazine.com   

یا حسینی  میگفت 
یا حسینی میگفت از ته دل

که حسین اش یک ماه
الی پائین تنه ی زندانی

می ماسید

من آخوندی دیدم
هسته ی خرما را میبلعید

که نفهمند چطور این همه خرما خورده

شیخ پیری دیدم
تازه روآمده و نوکیسه

همچنان سنتی و کهنه پرست
بنز را دوست نداشت

آرزو داشت به او
یک خر ضد گلوله بدهند

مرد جاکش از من پرسید
صیغه ای میخواهی؟

من از او پرسیدم
آیت الله کجاست؟

او خودش صیغه ی رسمی دارد
زن و دختر دارد

دستک و دفتر دارد
کلینکس نذری

در اتاقی دلباز
پنجره ش رو به حرم
صحن قدس رضوی

اهل فیسبوکم
الیک و مایکی دارم

در کامنتم جریان دارد سنگ
جریان دارد فحش

جریان دارد خواهر مادر 

عکس من پیدا نیست
اسم من مجعول است

پاچه گیرم اما
پاچه خارم اما

ُدگم از پشت کامنتم پیداست

کفش هایم کو؟
آمدم بهر نماز

با خدا راز و نیاز
خادم مسجد گفت
یکنفر آقای نورانی

شال سّیدشهدا بر کمرش
هاله ی شیرخدا دور سرش
آمد و کفش ترا با خود برد

من نمی دانستم یکسان است
نمره ی کفش من و پیشنماز

چه کسی بود صدا زد احمق؟
من همینجا هستم
سر این چاه بزرگ
منتظر بهر ظهور

باید امشب بروم
یک نفر آنطرف دریاها منتظر است

که به من قایق سوراخ خودش را بفروشد برود
مرد با ایمانی است

می رود پای پیاده طرف کرب و بال

گنبدی دیدم از جنس طال
کفتری را دیدم رقص کنان

فضله انداخت بر آن گنبد و رفت
و افق روشن شد

بر سر کنگره ی دانایی
کفتری میخندید

سوسکی را دیدم
که ز دیوار امامزاده باال میرفت

شاهدان میگفتند
آدمی بود این سوسک

فحش بر آل پیمبر میداد
و امامزاده در خشم آمد
جا بجا سوسکش کرد

من جلوتر رفتم
گوش خود کردم تیز

سوسک فوق الذکر
همچنان فحش به پیغمبر و آلش میداد

شاهدان میگفتند
این امامزاده گوزپیچ شده

و نمی داند دیگر چه کند با این سوسک.
-----
آخر مرداد 9۷
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اللبازي
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رويان – جمع روح
3- نسل – طبقه اول اعداد – ميوه كال
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5- نفس خس��ته – فاقد آرامش و امنيت 
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3- شيريني پز – شكست در ورزش – كوچه اي كه آخرش بسته باشد و راه به جايي نداشته 
باشد

4- شب عرب – تيم فرانسوي – چه وقت؟ - شيريني تولد
5- مرد بخشنده – خرج زندگي – ابر رقيق

6- دندانه سوهان – ميانجي، واسطه – شيرين، گوارا
7- مظهر الغري – واسطه – فاني

8- آهن نوك تيز – چارچوب عكس – حبيب خدا
9- مي��وه بهش��تي – معجزه 

موسي)ع( – زائو ترسان
10- پايتخت نيجر – جنبش 

و تكان شديد – تير پيكاندار
11- لنگ��ه ب��ار – كالنت��ر – 

پيشواي هندي
فرانس��وي  نويس��نده   -12
داس��تان هاي تخيل��ي – پول 

ژاپن – مرگ – چغندر پخته
13- پيش��تر ب��ه دس��تمزد و 
حق��وق دائم��ي مي گفتند – 

وسط و بين – نوعي پارچه
اث��ر،   – پ��روردگارا   -14

عالمت – ظاهرشونده
مل��ي  تي��م  مهاج��م   -15
ك��ه  ته��ران  پرس��پوليس  و 
عنوان آقاي گل��ي ليگ برتر 
را ني��ز كس��ب كرده اس��ت – 

پيراستن پوست

تشويق هايي در پله باالتر
هدايت دانش آموزان در مسير رشد فردي، تحصيلي و اجتماعي در سنين كودكي و نوجواني، 
ابزارهاي مختلفي را از بوته تجربه گذرانده و همچنان بسياري از والدين و مربيان به دنبال روش هاي 
متفاوت  و البته تأثيرگذارتري در تربيت و راهنمايي بچه ها براي رشد و تكامل در جنبه هاي مختلف 
زندگي هس��تند. با اين وجود بعضي عناصر پرورش��ي و تربيتي در س��نين ش��كل گيري باورها و 

ارزش ها براي تطبيق با هنجارهاي موجود و موردنياز، همواره ثابت مانده است.
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مديريت مشاركتي رهيافتي 
كارآمد در تعالي سازمان ها
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افقي:
1-ساخته و پرداخته – شهري در هند

 – ترويج دهن��ده   – ويران كنن��ده   -2
شد آمدو 

3- ياقوت – آباد نيست – از استان هاي 
شبه قاره

4- دوات – يك��ي از ضماي��ر ش��خصي 
پيوسته – زين ساز – تاجريزي
5- عريان – دادگري – پيشوا

6- مقن��ي – از سيس��تم هاي نماي��ش 
رنگي تلويزيون – سطح و رويه

7- ب��رج هش��تم – هوش��يار – بلن��د و 
واضح

8- بافته – فام – اسب تندرو
س��رخي  و  س��پيدي   – 9- گاو تبت��ي 

چهره – مركز نروژ
10- پوس��ت بزغال��ه – يار قف��ل – تيم 

فوتبال آلماني
11- چين و ش��كن – سرگشته – حرف 

عطف
12- هس��ته انگ��ور – نوعي ناهنجاري 
كروموزوم��ي – از خداي��ان باس��تان – 

اولين سلسله پادشاهي ايران
 – س��بزه زار   – كت��ان  ب��ذر   -13

جوجه تيغي
14- وسطي – سازمان هواپيمايي – جان پناه سرباز

15- اثري از سيگريد اوندست بانوي نويسنده نروژي – نجيب زاده قرون وسطي
عمودي:

1-شبان – نويسنده 46 ساله افغان و برنده معتبرترين و معروف ترين جايزه ادبي كشور 
فرانسه در سال 2008 براي رمان »سنگ صبور«

2- ناگوار بودن – شيريني پز – الزم
3- آبگير – پارتيزان – نوايي از موسيقي

4- عالم يهودي – پارسا – حشره موذي – كشور عجايب
5- وسيله اي در خودرو – مخترع زيردريايي – همان يك است

6- به همان شكل و ترتيب – مركز بنگالدش – شهري در استان كردستان
7- مرغي افسانه اي – شهري در استان گيالن – حاجت

8- بلندترين قله – زشت، نانجيب – شيوه، روش
9- سنگتراش – از آثار تاريخي و ديدني استان آذربايجان غربي – دختر

بين الملل��ي  عالم��ت   -10
و  مش��خصات  تعيين كننده 
قيمت كاال – جواهر، نژاد – 

غذاي مريض
 – – نادان��ي  مرواري��د   -11

پست و ذليل
12- صدا – آواي درش��ت – 

جست وجو – خميازه
مع��روف  سياس��تمدار   -13
 – – رس��م كننده  انگليس��ي 

آلياژي از مس و نيكل
14- بي��خ درخت – پيامبر – 

مجال و فرصت
15- اثري از آنجل دس��اودرا 
سياستمدار  باكدانو  راميرزدو 
نمايش��نامه نويس  و  ش��اعر  و 
اسپانيايي – خانه دوم كارمند

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4467یک 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.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

حل جدول ویژه شماره 4466 حل جدول عادی شماره 4466

جدول ويژه جدول عادي
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عندالمطالبه
يا مدت دار بودن مهريه

»ويديچ« در انتظار برخورد با روني

نسل جديد تكواندو
به دنبال قهرماني آسيا

10

گفت وگو با رضا مهماندوست، سرمربي تيم ملي تكواندو

محيط كنوني، س��ازمان ها را هرچه بيشتر به ش��يوه هاي جديد مديريت سوق 
مي ده��د و گراي��ش به س��بك مديريت مش��اركتي يك��ي از گزينه ها اس��ت. در اين 
چارچوب، اصالح تأثير مؤلفه هاي��ي كه بر موفقيت اين فعاليت ها مؤثرند ضروري 

است.

مهريه به مالی می گويند كه مرد به هنگام ايجاد رابطه زوجيت به منظور جلب 
رضايت همسر )زن( مكلف است به زن پرداخت نمايد و از حقوق مسلم و مطلق زن 
به حساب می آيد و  يكی از مهمترين حقوق مالی زن است. كابين، صداق، فريضه، 

نحله و اجر از ديگر كلمات مترادف مهريه هستند. 

صفحه 19

درس و مشق در پرتو رنگ ها
شاخصه هاي رنگ و نور از مهم ترين عناصر تأثيرگذار در فرآيند ياددهي و يادگيري است
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نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 
موسیقی )جشن ها( 

تپش دیجیتال. ........................ 223-3336
وبسایت

  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی
649-9366  ................................... EvolWeb

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه 

افغان،  مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی 
و... 

وست آیلند :  آدونیس، شاتوکباب، و...
سن لوران: آدونیس، سمی فروت 

الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

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

آمادگی برای آزمون های 
 GRE، ،مدارس، دانشگاه ها

GMAT، CEGEP و …
علی صبری کارشناس مهندسی 
برق و کارشناس ارشد ریاضی از 

دانشگاه های تهران و کوئین کانادا؛ 
آموزش به زبــان های 

فارسی و انگلیسی
--------------

جلسه اول رایگان
-----------------------

Tel.:438-990-6529

آمــــوزش 
نوازندگی پیانو

کالسیک، پاپ و ایرانی در سطوح 
مبتدی تا پیشرفته

علی صبری با بیش از 20 سال 
سابقه در نوازندگی پیانو

بهره گیری از متدهای قدرتمند و 
تخصصی برای کودکان، نوجوانان 
و بزرگساالن؛ آموزش به زبان های 

انگلیسی و فارسی

Tel.:438-990-6529

استخدام 
به یک صندوقدار مرد، 

ترجیحًا  باتجربه،
 dépanneur برای کار در

واقع در مرکز شهر، 
به صورت پاره وقت 

نیازمندیم.
تلفن اطالعات: 

Tel.:514-293-1251
azaugP

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

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

نیازمندی های  

info@paivand.ca

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

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. 

فروش بیزنس تولید پوشاک
کمپانی تولید پوشاک زنانه با 25 سال سابقه درخشان 

در عرصه های گوناگون با تجهیزات کامل، 
شرایط عالی و نازل ترین قیمت بفروش می رسد.

برای اطالعات بیش تر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید.
Tel.: 514-984-7200

free

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

استخـــدام
به یک آقای باتجربه یا  بی تجربه 

برای کار در قنادی ایتالیایی 
فورا نیازمندیم.  )با شرایط خوب( 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید  )ماریا(:
 Looking for a male worker

 to work in an Italian confectionary
in East-Montreal St-Leonard/Anjou
pls contact Maria at the no. below

514-592-5660

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
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

آمــوزش زبان انگلیسی 
با 12سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی 

با شهریه مناسب :  برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts
یونس حــامتی 

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly
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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

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

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

صرافی
 5 ستاره

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 

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

 Hunt Auto Parts
فـروش کلیه لوازم خودرو 

سفـــارش آنالین

www.huntparts.ca
یا تلفن 

Tel.: 514-268-1212
ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال

p2j19

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

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

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

 STUDIO PHOTOBOOK :تلگرام
گروه ما در فیسبوک: »همه چیز در مورد مونترآل«
MTL PLUS TV تلویزیون آنالین مونترآل پالس

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

اسپشیال این شماره:
جلسه رفع 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.

121

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Lester B. Pearson Continuing Education offers:
 business class is 1 day a week for 5 months

 Professional Sales 3 days a week for 10 months
 Professional Waiter (7 months)

Upon completion: 
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education

-----------------------
Loans and Bursaries up to 900$ per month

Lester B. Pearson 
Continuing Education

 مرکز  آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

__________________________________
For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

DJI Mavic 2   معرفی پهپاد
هفتــه ای کــه گذشــت 

مصادف بود با 
معرفی رسمی 

پهپاد جدید شرکت 
»دی جــی آی« که 

خــارق  قابلیتهــای 
العــاده آن بســیاری را 
شــگفت زده کرد. قبل 
از هــر چیــز، شــرکت 
»دی جــی آی« یکی از 
معروفترین ســازندگان 
پهپادهای آماتور و حرفه 

ای در دنیا میباشــد. این ســازنده 
قبال پهپــاد »ماویــک ۱« را روانه 
ی بــازار نمــوده و نگارنده قبال در 
مقاله دیگری و در همین سلســله 

مقاالت، آنرا معرفی کرده بود. 
البته »ماویک ۱« یک پهپاد ساده  
ولی کارآمد برای افراد آماتور بود. 

امــا »ماویــک 2« بتازگــی در دو 
مــدل »Zoom« و »Pro« وارد 
بازار شــده کــه شــاید بتوانیم آنها 
را بــا در نظر گرفتــن توانایی های 
جدیدیشــان، تــا حــدی حرفه ای 
بدانیــم. البته این دو مــدل اخیر 
بسیار به هم شبیه بوده و تفاوتهای 
آنها بیشتر در نوع دوربینهای آنها 

است. 
در ایــن مقالــه ابتــدا ویژگیهــای 
مشــترک ایــن دومــدل جدیــد را 
بصــورت خالصــه و با زبان ســاده 
و  تفاوتهــا  ســپس  و  برشــمرده 
امتیازات ایــن دو دوربین پرنده را 

برایتان شرح میدهیم.
در ابتدا باید ذکر کنم که چون این 
مقالــه دقیقا یک روز بعد از معرفی 
این محصــول جدید تهیه شــده، 
هنوز موفق به خرید و تســت فنی 
آن نشده ام. بنابراین اطالعات این 
مقاله از طریق وبینار زنده نماینده 
شــرکت »دی جــی آی« تهیــه و 

ترجمه شده است.
برنــد  پهپادهــای   •
»ماویک« همگی قابل 
تا شــدن بــوده و حجم 
بســیار کمی را اشــغال 
میکنند. مثــال میتوان 
آن را براحتــی در جیب 

پالتو جا داد.
• از آنجایی کــه پروانه 
شــونده  خــم  هــای 
آن  روی  بــر  دســتگاه 
نصب میباشند، سرعت 
راه اندازی و آمادگی قبل 
از پرواز آن بســیار سریع 

است.
• با توجه به سبک بودن 
دســتگاه، انرژی کمتری 
مصرف کــرده و میتواند 

بــه مدت ۳۱ دقیقه پرواز 
نماید.

ایــن  بــرد   •
پرنــده  دوربیــن 
افزایــش یافتــه و به 
کیلومتــر   ۸ میــزان 
رسیده اســت. الزم به 
ذکر اســت کــه در این 
فاصله نیــز، »ماویک« 
قــادر به ارســال تصویر 
زنــده ویدئویــی بوده و 
چیــزی از کارآیی آن کم 

نمیشود.
• یکی از ویژگیهای جالب »ماویک 
2« ایــن اســت که سنســورهای 
اطراف آن تمامی جهات را پوشش 
داده و امــکان برخورد این دوربین 
پرنده با موانع بســیار کمتر شــده 
است. این سنسورها در بخشهای 
جلو، عقب، راســت، چــپ، باال و 
پایین پهپاد قــرار گرفته و دائما در 
حــال تجزیــه و تحلیــل محیط و 
موانع اطراف خود اســت. بنابراین 
اوپراتــور دغدغــه برخــورد آن بــا 
موانع را نداشــته و بیشــتر بر روی 

تصویربرداری تمرکز میکند.
• بدنه و بخصوص شکل پره های 
ایــن دوربین پرنده بهبــود یافته و 
باعــث شــده این پهپاد بســیار کم 
صداتــر باشــد. همیــن خصیصه 
باعث میشود که بتوان بدون جلب 
توجه، به برخی ســوژه ها نزدیکتر 

شد.
• بیشینه سرعت پرواز این پرنده 
بــه میزان ۷2 کیلومتر در ســاعت 
رســیده که میتوان با آن از ســوژه 
های متحرک با سرعت نسبتا باال 

تصویربرداری کرد.
ویژگی های خاص پهپاد 

»ماویک 2 پرو«:
• این پهپاد مجهز به یک دوربین 
عالــی برنــد حرفــه ای و معــروف 
Hasselblad بــوده کــه عکــس 
و ویدئوهــای بی نظیــری به ثبت 
میرســاند. این شــرکت سوئدی از 
ســال ۱94۱ تا به حال و در زمینه 
تولید دوربینهای حرفه ای تراز باال 
فعــال میباشــد. جالبترین ویژگی 
این دوربین، وجود یک سنسور 24 
در ۳۶ میلیمتری )معروف به یک 
اینچی( بوده و میتوانیم آن را یک 
پهپاد »فول فریم« بدانیم. طبیعتا 
کیفیــت و دقــت تصویربــرداری 
این دوربین بســیار بــاال بوده و 
میتواند تصاویر بسیار با کیفیتی 
در تمامی شــرایط نوری، بویژه 
در مکانهای تاریک تهیه نماید. 
روزولوشــن تصویری آن در حد 
2۰ مگاپیکسل بوده و دقت ثبت 
رنگها در آن بسیار باال میباشد. 
همچنیــن »نویــز« تصاویر در 
جاهــای تاریــک بســیار پایین 

میباشد.
• ویژگــی جالب و عالی دیگری 
که ایــن دوربیــن دارد، قابلیت 
تنظیم دهانه دیافراگم بوده که 

بیــن 2.۸ تــا ۱۱ متغیر میباشــد. 
بنابرایــن میتوان با توجــه به نیاز 
پــرواز،  حــال  در  و  تصویربــردار 
دیافراگم را بصورت دستی تنظیم 

نمود.
• قابلیــت ویــژه دیگــری کــه بــر 
دارد،  قــرار  دوربیــن  ایــن  روی 
 HDR تصویربــرداری در وضعیت
میباشــد. به تعبیر خیلی ســاده، 
در جاهایــی کــه دو ســوژه تاریک 
و روشــن را در یــک کادر داشــته 
باشــیم، دوربین طــوری تصویررا 
ثبــت میکند که بخشــهای خیلی 
روشن، تاریکتر شــده و برعکس، 
جاهای تاریک در تصویر، روشنتر 
ظاهر شوند. بنابراین تصاویر با نور 

بسیار متعادلی تهیه میشوند.

ویژگی های خاص پهپاد 
»ماویک 2 زوم«:

• همانطور که از نامش بر میآید، 
مجهز بــه یک دوربین بــا قابلیت 

زوم اپتیــک و در مقیــاس 24 تــا 
4۸ میلیمتــر اســت. همچنیــن 
عــالوه بر زوم اپتیــکال، مجهز به 
زوم دیجیتال نیز میباشد. به زبان 
خیلی ســاده، این دوربیــن پرنده 
میتواند بر روی ســوژه و با تنظیم 
دستی زوم کرده و از نزدیک شدن 

زیاد به سوژه جلوگیری کند.
• سنسور نصب شده بر روی این 
مــدل از دوربینــی کــه در باال ذکر 
شد، کوچکتربوده ولی قابلیتهای 
دیگــری دارد که بر کارآیی های آن 

می افزاید.
• قابلیــت زوم اپتیــکال در ایــن 
دوربیــن بــه آن ویژگیهای دیگری 
داده کــه »دالــی زوم« یکی از آنها 
میباشــد. این تکنیک در جاهایی 
استفاده میشــود که بر روی سوژه 
اصلــی زوم میکنیــم ولی برعکس 
پس زمینــه تصویــر، از زوم خارج 

میشود.
• فیلمبــرداری در حــال گــردش 

بــه دور ســوژه و در وضعیــت 4۸ 
میلیمتــر باعــث میشــود بتوانیم 
پالنهای سینمایی جالب و چشم 

انگیزی تهیه نماییم.
• البتــه این دوربیــن نیز میتواند 
در وضعیــت HDR تصویربرداری 
نمایــد ولی به علت کوچکتر بودن 
سنســور ثبــت نــور در آن، بهتــر 
اســت ترجیحا در طــول روز از آن 
اســتفاده شــود تا کیفیت تصاویر 
افت نکنــد. ناگفته نماند که طبق 
قوانین فــدرال وزارت راه و ترابری 
کانادا، اپراتورهای پهپاد نمیتوانند 
پرنده های خود را در شب به پرواز 

درآورند.
• دوربین »ماویک 2 زوم« مجهز 
به یــک نقاب چشــمی »ویرچوال 

ریالیتی« نیز میباشد.
بــا توجه بــه تفاوتهای ذکر شــده، 
قیمت این دو پهپاد و وسایل همراه 
آنها، به ترتیب ۱۸9۰ و 24۷۰ دالر 

میباشند.     عقابتان تیز پرواز!



37 37PAIVAND: Vol. 25  no.1386  Sep. 01, 2018  سال 25 شماره   1386 10 شهریور 1397 

Government of Canada to improve application intake 
system and accept more sponsorship applications for 

parents and grandparents

August 20, 2018 – Sur-
rey, BC – To help reunite 
even more parents and 
grandparents with their 
families in Canada, today, 
the Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and 
Citizenship, announced 
that the Government of 
Canada will accept up to 
20 000 applications for the 
sponsorship of parents and 
grandparents, in 2019. This 
is 4 times the number of 
applications accepted when 
the program reopened in 
2014, when the cap was set 
at 5000 applications.
This decision to increase 
the number of applications 
that Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada 
(IRCC) will accept for pro-
cessing is a result of con-

tinually high demand in the 
Parents and Grandparents 
(PGP) Program and the fact 
that we have significantly 
reduced the inventory of 
applications. The inventory 
has dropped from a peak of 
167 000 people, in 2011, to 
just under 26 000 people, 
in June 2018.
After increasing the 2018 
cap to 17 000 complete 
applications, IRCC sent a 
second round of invitations 
to randomly selected poten-
tial sponsors who submit-
ted an Interest to Sponsor 
form in early 2018. Those 
invited to the second round 
have until October 5, 2018, 
to submit a complete appli-
cation.
Minister Hussen also 
announced that, as a result 
of listening to stakeholders 

and closely examining the 
PGP Program, the gov-
ernment is making further 
changes to the application 
intake process that will 
streamline access to the 
program and improve 
client experience.
Using this modified intake 
process will give the gov-
ernment more flexibility 
in the application process, 
ensuring that we receive 
as many applications as 
possible.
In 2019, as in previous 
years, the Interest to Spon-
sor form will be available 
online, at the beginning 
of the year, so eligible 
potential sponsors can let 
IRCC know they wish to 
sponsor their parents and 
grandparents to come to 
Canada. However, instead 
of randomly selecting the 
sponsors to apply, we will 
invite them to submit an 
application to sponsor their 
parents and grandparents 
based on the order in which 
we receive their Interest to 
Sponsor forms. This pro-
cess will continue until we 
reach the 2019 cap of 20 
000 complete applications.
Further details of these im-
provements to the system 
will be announced this fall.

ورزشـــی... 
یادداشت های »شامپیون«!

از  تیز هــوش،  یوســف 
ایرانیان  قدیمی تریــن 
مونترال،  ایرانــی  جامعه 
قهرمــان پیشــین تیم 
ملــی پینگ پنگ،  مربی 
فدراســیون پینگ پنگ 

 ،1963
ورزشی قهرمان تیم ملی ایران در یوگسالوی 1965،  خبرنگارکیهان  درتهران 1974؛ مشاور فنی مسابقات داوران تنیس روی میزمسابقات آسیایی المپیک مونتریال 1976؛ سرپرست کمیته فنی در کلكتــه 1976؛ خبرنگارکیهان ورزشــی چكسولواکی 1976؛ 

جهانی در انگلستان 1977

کاپ روجر بانوان 
در مونتریال

مســابقات تنیــس بانــوان ســال 
2۰۱۸ کاپ راجر با حضور بازیکنان 
معروف تنیس بانوان در استادیوم 

جری مونتریال انجام گردید. 
در ایــن رقابت هــا بازیکنانی چون 
ســرینا ویلیامز، ســیمونا هالپ و 
اســتفان وزنیاک، اوژنی بوشارد و 
اسلون  اســتفان حضور یافتند که 
مورد اســتقبال بسیار تماشاچیان 

مونتریال و کبک قرار گرفتند.
در فینال مســابقات خانم سیمونا  
هالپ در مقابل خانم اسلون موفق 
گردیــد در یک بازی بســیار زیبا و 
پرمهارت و با سرویس های محکم 
خــود خانــم اســلون را در مدت 2 
ساعت و 4۱ درقیقه با نتیجه ۶/4 
و ۶/۳ و ۷/۶ شکست دهد و کاپ 

ســال 2۰۱۸ را نصیب خود 
نماید. 

خانــم  مســابقه  پایــان  در 
اســلون در اســتقبال گــرم 
تماشاچیان تشکر و قدردانی 
نمــود. ایــن مســابقات بــا 
حضــور بیــش از ۱۷ هــزار 

تماشاچی انجام گردید.

کبک: قهرمان بوکس 
سنگین وزن

آقای الیدر الوارز، قهرمان سنگین 
وزن کلمبیایی - که در حال حاضر 

اســتان کبک  در 
زندگی می کند- 
یک  در  توانســت 
مســابقه پرتالش 
سرسخت  حریف 
خود آقای ســرگی 
 Sergey کووالــو
را   Kovalev
نــاک اوت نمایــد 
و عنوان قهرمانی 
ایــن  در  را  دنیــا 
رشته نصیب خود 

کند.
آقای الوارز از سال 
 ۱۰ جــزو   2۰۰۷

نفر بهترین بکســورهای دنیا بوده 
و از این که باالخره توانســته است 
این عنوان را بدســت آورد، بسیار 

خوشحال می باشد.
آقای الوارز در جمع خبرنگاران 
ورزشــی اظهــار داشــت کــه 
تمرین های ورزشــی خود را 
با دریافت کمک های مالی از 
دوستانش انجام می داده و از 
اینکه توانسته است به رویای 
همیشــگی خود دســت یابد 

بسیار شادمان است. 
او همچنیــن اشــاره نمود که قبل 
از شروع ورزش بوکس آرزو داشته 
بعنوان یک هنرپیشه سینما 
زندگــی خــود را ادامه دهد. 
وی که اســتعداد زیادی در 
سخنرانی در مقابل جمع را 
دارد با تشــکر از مســئولین 
ایــن  کننــدگان  برگــذار  و 
مســابقات اظهار داشت که 
تصمیم دارد جشن پیروزی 
خود را به همراه دوستانش 
در کازینو مونرال برگذار کند.

قهرمان شنای 
۱۰۰ متر 

پان پاسیفیک

 Aurélie دوشــیزه اورلی ریــوارد
Rivard شــناگر 22 ساله کبکی 
توانست در مسابقات شنای استیل 
آزاد ۱۰۰ متر استرالیا در شهر  کرن 

CAIRNS با نتیجه  59/4۷ ثانیه 
عنوان قهرمانی این رشته را بدست 
آورد. او همچنین در شــنای 4۰۰ 
متــر آزاد موفق گردیــد در مدت 4 
دقیقــه و 29 ثانیه رقیبــان خود را 
شکســت دهد و عنوان قهرمانی و 

مدال طال را بدست آورد.
مربی خانــم ریوارد ضمــن اظهار 
خوشــحالی از پیــروزی وی گفته 
است که مسئابقات پان پاسیفیک 
تنها با حضور چهار کشور استرالیا، 
کانادا، آمریکا و ژاپن انجام میشد؛ 
امــا اکنــون کشــورهای چیــن، 
کره جنوبی، نیوزیلنــد نیز به این 

مسابقات پیوسته اند. 
هــر چهــار ســال هــر مرتبــه هر 
کشــور با دو شــناگر می توانند در 

قهرمانــی دنیا شــرکت 
بکنند.

دوچرخه سواری 
در مسیر ۱۰۰۰۰ 

کیلومتری
رووا  جوناتــان  آقــای 
دوچرخه سوار ۳2 ساله 
کبکی در سال 2۰۱۷ سفر 
۱۰۰۰۰ کیلومتری خود را 
در مسیرهای تعیین شده 
در اروپــا، آســیا و آمریکای 
جنوبی آغاز نمــود. در این 
مسیر وی 24 کشور را طی 

نموده است.
وی به خبرنگاران ورزشــی 
اظهــار داشــت کــه در آغاز 
احســاس  خــود  حرکــت 
خســتگی می کرده و سعی 
مواقــع  در  اســت  داشــته 
استراحت با خواندن کتاب 

و شنیدن موســیقی انرژی الزم را 
برای ادامه سفر بدست آورد. 

آقــای رووا در مســیرهای پایانــی 
ســفر خــود از کشــورهای ترکیه، 
کواالالمپــور، ســنگاپور، تایــوان، 

چین و کره جنوبی و ژاپن گذشت 
و مســیر ۱۰۰۰۰ کیلومتری سفر 
خــود را در آمریــکای جنوبــی بــا 
داشتن جاده های ناهموار در سال 

2۰۱۸ بپایان رسانید.  

 “Over the last few years, 
we have made substan-
tial improvements to the 
parents and grandparents 
sponsorship process and 
eliminated the backlog 
of applications. Now, by 
accepting even more appli-
cations this year and next 
as well as enhancing the 
intake system, the Govern-
ment of Canada is demon-
strating its commitment 
to helping families live, 
work and thrive together, in 
Canada.”
– The Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-

migration, Refugees and 
Citizenship
IRCC will accept for pro-
cessing 17 000 applications 
for sponsorship of parents 
and grandparents, in 2018, 
and 20 000 applications, in 
2019.
The number of parents and 
grandparents to be admitted 
to Canada in the coming 
years are as follows:
In 2018, the government 
plans to admit 20 000 par-
ents and grandparents in its 
immigration levels plan.
Parents and grandparents 
admission levels will 

increase to 20 500, in 2019, 
and 21 000, in 2020.
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
Represented by Jean Sébas-
tien Boudreault (Lawyer) 
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com
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RESIDENTIAL AND 
COMMERCIAL DRAFTING

PROGRAMS 
STARTING SOON AT 

VERDUN ADULT 
& CAREER CENTER

Are you a visual person 
with an interest in design
 and construction?

Become a Draer in
16 months!

1600 hour Program

Diplôme d'études 
professionnelles (DEP)

Financial Assistance Available

START YOUR DRAFTING CAREER TODAY!
DON’T DELAY, REGISTER TODAY!

www.lbpce.ca/vacc
514.798.0405
6050 BOUL. CHAMPLAIN, VERDUN

مرکز حرفه و فن  
بزرگساالن  »وردان« 

نقشه کشی ساختمان های 
جتاری و مسکونی 

رکورد بیست  ساله تورم 
در ایــــران شکسته شد

 گــزارش بانک مرکزی ایران از نرخ تــورم مردادماه با 
اعــدادی باورنکردنی همراه شــده کــه در مقابل تورم 
ماهانــه و تورم نقطه به نقطــه گروه های اصلی نقش 

بسته است.
نــرخ تورم میانگین مردادماه البته ۱۱.5 درصد اعالم 
شــده که نســبت به تورم میاگنی تیرمــاه، ۱.۳ واحد 
درصد رشد داشته و روند افزایشی نرخ تورم حفظ شده 
اســت. اما نرخ تورم میانگین، جهش تورمی ماه های 

اخیر را به درستی به تصویر نمی کشد.
برای فهم آن چه در ماه های اخیر در سطح بازار مصرف 
اتفاق افتاده باید از نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به 
نقطه کمک گرفت. بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ 
تورم ماهانه مردادماه 5.5 درصد بوده، رقمی کم سابقه 

که در 2۰ سال گذشته تکرار نشده بود.
آخریــن باری که نرخ تورم ماهانه رقمــی باالتر از 5.5 
درصد ثبت شد، فروردین ماه سال ۷۸ بود که نرخ تورم 

ماهانه به 5.9 درصد رسید.
معنــای این نــرخ تورم ماهانه این اســت که ســطح 
عمومی قیمت ها در ســطح خرده فروشــی در یک ماه 
گذشــته، 5.5 درصد افزایش یافته است، به این معنا 
که اگر نرخ تورم ماهانه در همین حدود باقی بماند، در 

پایان سال باید تورمی بی سابقه را تجربه کنیم.
نرخ تورم ماهانه چند ماه گذشــته نیز در محدوده ای 
باال در نوســان بــود که از تثبیت رونــد تورمی در این 

ماه ها خبر می دهد.
در مجموع از فروردین ماه امســال تــا مردادماه، عدد 
شــاخص بهای کاالها و خدمــات مصرفی در مناطق 

شهری ایران، ۱5.۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
در گــزارش بانک مرکــزی، نرخ تــورم نقطه به نقطه 

مردادماه نیز عددی باورنکردنی است:
 24.2 درصد.

بررسی اجزای تشــکیل دهنده تورم در میان شاخص 
بهای گروه های اصلی نیز نتایجی حیرت انگیز دارند.

تورم سه رقمی دخانیات
نرخ تورم گروه »دخانیات« در مردادماه، صدرنشین 
افزایش تورم است و تورم نقطه به نقطه این گروه وارد 
محدوده ســه رقمی شــد و معادل ۱۱4.4 درصد رشد 

کرد.
تورم ماهانه شــاخص بهای این گــروه کاالیی در این 

ماه، بیش از 24 درصد بود.
پــس از گــروه دخانیات، شــاخص بهای گــروه اصلی 
»تفریح و امور فرهنگــی« در ماه مورد گزارش، 5۱.۶ 

درصد گزارش شده است.
بــرای بیان دالیل ثبــت این نرخ های باال بــرای تورم 
برای شاخص بهای این دو گروه، نوسان در بازار ارز و 
جهش شدید قیمت ارز می تواند بهترین توضیح باشد.

مقایسه نرخ تورم گروه های اصلی ۱2گانه در دو مقطع 
زمانی مردادماه امســال و مردادماه پارسال، به خوبی 
بیانگر تغییر محدوده نوسان نرخ تورم در این دو مقطع 

زمانی است.
در میان ۱2 گروه اصلی مورد بررسی بانک مرکزی برای 
تعیین نرخ تورم، گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« 
از اهمیتی ویژه برخوردار است، ضریب اهمیت باالی 
این گروه در تعیین نرخ تورم و همچنین تاثیر تغییرات 
شــاخص بهای این گروه در ســبد هزینه دهک های 
پایین درآمدی، حساســیت ها به تغییرات قیمتی این 

گروه را دو چندان می کند.
در مردادماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص 
بهای گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها«، ۳5.9 درصد 
رشد کرد. نرخ تورم ماهانه این گروه، ۷.۶ درصد ثبت 

شد.

پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس:

رشــد اقتصادی ایران در ســال 
۹۷، یــا »منفی نیــم درصد« یا 
»منفی 2.۸ درصد« خواهد بود
کاظــم جاللــی، رییــس مرکــز 
پژوهش های مجلس پیش بینی 
کارشناســان ایــن مرکز از رشــد 
اقتصــادی ایران در ســال 9۷ را 

اعالم کرد.
بــه گزارش »انتخــاب«، جاللی 
در توئیتی نوشت: »کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس پیش 
بینــی کــرده اند در ســال ۱۳9۷ 
رشد اقتصادی ایران در سناریوی 
در  و  درصــد  نیــم  منفــی  اول 
ســناریوی دوم منفی 2 و ۸ دهم 

درصد باشد.«
در بخشــی از گزارش مورد اشاره 
جاللــی، آمــده اســت: عملکرد 
اقتصادی سال ۱۳9۷ بیش از هر 
چیز متأثر از وضعیت تحریم های 
آمریکا پس از خروج این کشور از 
برجام و نــوع واکنش اقتصادی 
ایران خواهد بود. براساس این، 
در این گزارش ضمن شناسایی 
کانال های مستقیم و کوتاه مدت 
تحریم بر عملکرد بخش حقیقی 
و تولید در سال ۱۳9۷، متناسب 
با زمانبنــدی اعالم شــده برای 
تحریم ها، در دو سناریو متفاوت 
آثــار تحریم بر رشــد اقتصادی و 
رشد بخش هایاصلی برآورد شده 
اســت. دلیل اصلی تفــاوت این 
دو ســناریو، به همکاری نسبی 
یــا عدم همــکاری اروپا بــا ایران 
در مواجهه با تحریم های آمریکا 

مربوط است.
بــا در نظر گرفتن این دو ســناریو 

پیش بینی می شــود در ســال ۱۳9۷ رشد 
اقتصادی ایران در سناریوی اول 5 / ۰ - و 
در سناریوی دوم ۸ / 2 - درصد باشد. این 
میزان بـــــرای رشد بدون نفت 9 / ۱ و ۸ / 

۰ درصد برآورد می شود. 
جزئیــات بــرآورد رشــد و تحلیــل هریــک از 
زیربخش ها در متن گزارش ارائه شــده است. 
همچنیــن دراین گزارش رشــد ســال ۱۳9۸ 
نیز پیش بینی شــده اســت که رشدی بین ۸ 
/ ۳ - تــا 5 / 5 - درصد را نشــان می دهد، 
البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه 
سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی 

با تحریم ها نداشته باشد.
صندوق بین المللی پــول و بانک جهانی نیز در 
آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در 
ســال2۰۱۸ را بهترتیــب ۷ / ۳ و ۱ / 4 درصــد 
پیــش بینــی کــرده اند. بــه نظر می رســد دلیل 
اصلــی اختالف در پیش بینی این گزارش با پیش 
بینی های دو نهاد مذکور آن اســت که آن ها بعد از 
خروج آمریــکا از برجام هنــوز گزارش های خود را 

تعدیل نکرده اند.)منبع: رادیو فردا (

"ایران ساالنه 7۰۰ میلیون دالر به حزب اهلل و 
۱۰۰میلیون دالر به گروه  های فلسطینی می دهد"

2۸ آگوســت: العربیــه ـ برایــان 
هــوک، رئیس گروه اقــدام ایران 
در وزارت امــور خارجــه آمریــکا 
گفت که ســپاه پاســداران ایران 
از ســال ۱9۷9 ملــت ایــران را 
سرکوب می کند و با تشبیه رژیم 
ایران به مافیا، گفت که این رژیم 
آزادی های دینی مــردم را نقض 
کرده و هیچ اندیشــه جدیدی را 

در جامعه نمی پذیرد.
رئیــس گروه اقدام ایــران در یک 
نشســت خبری موسسه دفاع از 
دموکراسی ها تاکید کرد که رهبر 
ایران و نیروهای سپاه پاسداران 
میلیون ها دالر در اختیار دارند، 
گفــت کــه رژیــم ایرانــی شــبیه 
مافیایی اســت کــه دارایی های 
ملــت این کشــور را به نــام دین 
ولی برای تامین مالی تروریسم به 

غارت می برد.
رئیس گروه اقدام ایران خواستار 
این شد که ایران به بازرسان آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی اجازه 

دهــد در هــر زمانی ســایت های 
هسته ای ایران را بارزسی کنند. 
او همچنیــن خواســتار متوقف 
شدن برنامه توسعه موشک های 
بالســتیک ایران و متوقف شدن 
روند غنی سازی اورانیوم و خروج 
نیروهای ایران از ســوریه و پایان 
داده بــه پنــاه داده بــه نیروهای 
القاعــده شــد. به گفتــه او ملت 
ایران خواســتار خــروج رژیم این 

کشور از سوریه شد.
هــوک اعــالم کــرد: »ایــران را 
از حضــور در ســوریه و اجــرای 
برنامه هاییش محــروم خواهیم 

کرد.«
هوک افزود: »تهران موشک در 
اختیــار حوثی ها قــرار می دهد تا 
ریاض را مورد هدف قرار دهند.«

او گفت که ایران ساالنه به حزب 
اللــه لبنان حــدود ۷۰۰ میلیون 
دالر و بــه گروه  های فلســطینی 
از جمله حماس و جنبش جهاد 
دالر  میلیــون   ۱۰۰ اســالمی 

می دهد.
برایان هــوک، رئیس گروه اقدام 
ایران در وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد کشــورش می کوشــد 
بیشترین تعداد ممکن از کشورها 
را برای همراهی با تحریم ها علیه 

ایران و حزب الله همراه کند.
او افــزود که آمریکا خــود را ملزم 
به برقراری شدیدترین تحریم ها 
علیــه ایران کنــد. ایــران پس از 
برجام درآمدهای هنگفتی زیادی 

در خاورمیانه داشت.
هوک گفت: »خروج ما از توافق 
هسته ای به ما آزادی دیپلماتیک 
برای مقابله با ایران خواهد داد. 
واشنگتن می خواهد رفتار ایران را 
تغییر دهد و نمی خواهد رژیم این 
کشور را مورد هدف قرار دهد.«

به گفته او ایــران میلیاردها دالر 
خرج بی ثباتی خاورمیانه می کند 
و ســپاه پاســداران ۸۰ درصــد 

اقتصاد کشور را در اختیار دارد.

اقتصاد... 
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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 
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مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)


