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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(

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 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 تهران به مونترال از

899

___________
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 :

1396

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال
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CAMRY L 2018
Starting at $ 28,804 + Taxes

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

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle 
starting April 1. 2018 until April 30, 2018 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may 
lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% برترین سرویس و ارزان ترین بها

برای هموطنان گرامی

بامدیریت الکس پورقناد

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

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

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

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

•   دندانپزشکی کودکان
•   سفید کردن دندان ها   

•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  
    ثابت و متحرک   

•   کاشت دندان  
•   عصب کشی و درمان ریشه دندان

•   درمان لثه  
•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 

__________________________

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

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

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

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

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

•   دکتر الکساندرا دومون 
•   دکتر آنتوان کایایان

•   دکتر سیمون اون

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات ۱۰۰ ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

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

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

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

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

________________________________
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

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737

مشاور  فروش اتومبیل های نو و دوست دوم 

Homan Shab Booei
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
4525, boulevard St-Jean,

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

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

hshab@mbwestisland.ca 

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

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

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
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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

*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.

LEASE STARTING AT

$53/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
1,49% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$20,375

LEASE STARTING AT

$65/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
2,49% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$23,675

LEASE STARTING AT

$77/WEEK*

FOR 64 MONTHS
1,99% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$27,690

LEASE STARTING AT

$66/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
3,99% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$20,980

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...(

هر نرخی 
دارید، 
از ما ارزان تر 
بخواهید

4

RENTED!

SOLD!

New price: 
$325,000

New price: 
$ 339,000
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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.  1396
Vol. 25,  Nov. 15,  2018

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 2P1

 
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 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

ایران در آستانه... 

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

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

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com }<< ادامه در صفحه: 32{

چرا تحـــریم ها دالر را 
ارزان کرد؟

دوم  دور  آغــاز  از  پــس  روز   ۱۰
تحریم های آمریــکا علیه اقتصاد 
ایــران، ســیر نزولی قیمــت دالر 
همچنــان ادامــه دارد. به طوری 
که طی این ۱۰ روز بهای هر دالر 
آمریــکا از ۱۴ هــزار و ۸۰۰ تومان 
به نزدیک ۱۲ هزارتومان رســیده 

است.
این نرخ حدود ۴۵ روز پیش رکورد 
۱۹ هزارتومــان را ثبت کرده بود. 
قیمــت تمام ســکه طال نیــز روز 
پنجشــنبه به کمتــر از ۴ میلیون 

تومان رسید.
ایــن در حالی اســت کــه دور دوم 
تحریم های آمریکا افزون بر فروش 
نفت ایران، تجارت و مبادالت مالی 
و بانکی ایران را نیز در برمی گیرد. 
بر این اساس پیش بینی می شد که 
به لحاظ تاثیرگذاری این تحریم ها 
بر کاهش درآمد ارزی ایران، روند 
صعودی نرخ دالر همچنان ادامه 

داشته باشد.
اکنــون این ســوال مطرح اســت 
کــه دالیل کاهش نــرخ دالر طی 

روزهای اخیر چیست؟

مدیریت فضای روانی
برخــی کارشناســان معتقدنــد، 
دولــت ایــران در مدیریت فضای 
روانی پس از تحریم ها موفق عمل 
کرده اســت. دولت با سوار شدن 
بر موج معافیت ۸ کشور از تحریم 
خرید نفت ایران، این باور عمومی 
را القــاء کرده که آمریکا در تحریم 
ایــران کامال شکســت خــورده و 
اخاللی در روند کسب درآمدهای 
ارزی ایــران پیــش نخواهــد آمد. 
همچنین دولــت ایــران در حال 
تبلیغ این رویکرد است که آمریکا 
در تحریم ایران تنهاســت و سایر 
کشورها از تحریم های این کشور 

علیه ایران تبعیت نخواهد کرد.
این در حالی است که قیمت نفت 
در بازارهای جهانی سیر نزولی به 
خــود گرفته و بــه پایین ترین حد 
طی ۱۰ ما گذشــته رسیده است. 
طی معامالت روز پنجشنبه بازار 
جهانی، بهای هر بشکه نفت پایه 
وســت تگزاس اینترمدیت به ۵۶ 
دالر و ۲۲ ســنت تنــزل کرد. این 
نرخ ۴۰ روز پیش بیش از ۷۶ دالر 
بود. همچنین قیمت هر بشــکه 
نفت سنگین ایران نیز به ۵۹ دالر 
رســیده اســت. یعنی تنها ۴ دالر 
بیش از پیش بینــی قانون بودجه 

سال ۱۳۹۷.
در عین حال، معافیت ۸ کشــور 
از تحریــم خرید نفت ایران موقت 
بــوده و به شــرط اعمــال کاهش 
فــوری خرید ۴۰ تــا ۵۰ درصدی 

نفت ایران، صادر شده است. 
همچنیــن تحریــم شــرکت های 
نیــز  و  دریایــی  نقــل  و  حمــل 
شــرکت های بیمه تجاری شرایط 
را برای صادرات نفت ایران دشوار 

خواهد کرد.

تاثیرگذاری با وقفه حتریم ها

اقتصاددان،  ایمانــی راد،  مرتضی 
در گفــت و گویی پیش بینی کرده 
تاثیــر واقعی تحریم ها بر بازارها از 
جمله سکه و ارز طی از آذرماه بروز 
خواهد کــرد و این بازارها التهاب 
قیمتی محدودتری را نســبت به 

سابق تجربه خواهند کرد.
بــه گفتــه آقــای ایمانــی راد بعید 
اســت که شــرایط فعلی بازارها تا 
پایان ســال دوام بیاورد چرا که با 
وجود عملکرد روانی خوب دولت 
و مدیریت بانک مرکــزی، اجرای 
تحریم هــا نیــز بــه خوبــی پیش 
مــی رود، لذا تردیــدی در محدود 
شــدن درآمدهــای ارزی کشــور 

وجود ندارد.
آقای ایمانــی راد همچنین برآورد 
کــرده که طــی ماه هــای آتی طال 
بیش از دالر پتانسیل رشد قیمت 
دارد؛ چرا بازارجهانی طال آبستن 
رشد قیمت است. البته طی هفت 
ماه گذشته نرخ جهانی اونس طال 
بیش از ۱۰۰ دالر ارزان شــده و به 

یکهزار و ۲۱۰ دالر رسیده است.

مدیریت بانک مرکزی
در واکاوی دالیــل کاهش قیمت 
دالر، محمد کشــتی آرای، رئیس 
کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
نیز به خبرگزاری تسنیم گفته که 
کنترل قیمــت ارز توســط بانک 
مرکزی دلیل عمده کاهش قیمت 
بــوده و حفظ این روند هم منوط 
بــه ادامــه اجــرای این سیاســت 

خواهد بود.
آقــای  اشــاره  مــورد  سیاســت 
کشتی آرای، مدیریت نرخ بازار آزاد 
ارز از طریق فعال سازی بازارسازها 
و عرضــه محــدود و مســتمر ارز 

توسط بانک مرکزی است.
هر چند پیشــتر رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کــرده بود از ذخایر 
ارزی به مثابه نامــوس این بانک 
حفاظــت خواهد کــرد و از عرضه 
آن بــرای مدیریت بازار اســتفاده 
نخواهد کــرد ولی برخــی فعاالن 
اقتصــادی ایــن روزها نســبت به 
تاثیرگــذاری بانــک مرکــزی بــر 
نرخ هــای بازار آزاد ارز خوشــبین 

هستند.

جنبه سیاسی
البتــه مجیدرضا حریــری، نایب 
رئیــس اتــاق بازرگانی مشــترک 
ایــران و چیــن هم بــه خبرگزاری 
ایسنا گفته که دلیل نزول قیمت 
ارز، عرضه آن توسط سفته بازان و 
همچنین دارندگان پس انداز خرد 

ارزی بوده است.
آقای حریری تاکید کرده که دلیل 
اصلی ایــن ناپایداری ها و صعود و 
نزول هــا در نــرخ ارز به این  دلیل 
اســت که ارز و قیمت آن در ایران 
بیشــتر جنبه سیاســی داشــته و 
پارامترهــای اقتصادی چندان در 

آن دخیل نیستند.
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید½و½فروش،½اجاره،½وام½½½
ثبت½شرکت½ها½½
تهیه½وصیت½نامه½½½
تهیه½دعوت½نامه½برای½ویزا½½
تهیه½وکالت½نامه½ها½½½
ازدواج،½عقد½رسمی½½½
تغییر½نام½½½
تایید½امضا½½

½½½½½½½½½½½½½½½و½بسیاری½دیگر½

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

________________________________
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

}<<½ادامه½در½صفحه:½12{

شعر و ترانه...

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

هوا بس ناجوامنردانه سرد است ... 
سالمترانمیخواهندپاسخگفت،

سرهادرگریباناست.
کسیسربرنیاردکردپاسخگفتنودیداریارانرا.

نگهجزپیشپارادیدنتواند،
کهرهتاریکولغزاناست.

وگردستمحّبتسویکسیازی،
بهاکراهآورددستازبغلبیرون؛
کهسرماسختسوزاناست.

نفس،کزگرمگاهسینهمیآیدبرون،ابریشودتاریک.
چودیوارایستددرپیشچشمانت.

نفسکایناست،پسدیگرچهداریچشم
زچشمِدوستاندوریانزدیک؟

مسیحایجوانمردمن!ایترسایپیرپیرهنچرکین!

هوابسناجوانمردانهسرداست...آی...
دمتگرموسرتخوشباد!

سالممراتوپاسخگوی،دربگشای!

منممن،میهمانهرشبت،لولیوشِمغموم.
منممن،سنگِتیپاخوردهرنجور.

منم،دشنامپستآفرینش،نغمهناجور.

نهازرومم،نهاززنگم،همانبیرنگِبیرنگم.
بیابگشایدر،بگشای،دلتنگم.

حریفا!میزبانا!
میهمانسالوماهتپشتدرچونموجمیلرزد.

تگرگینیست،مرگینیست.
صداییگرشنیدی،صحبتسرماودنداناست.

منامشبآمدستموامبگزارم.
حسابتراکنارجامبگذارم.

چهمیگوییکهبیگهشد،سحرشد،بامدادآمد؟
فریبتمیدهد،

برآسماناینسرخیِبعدازسحرگهنیست.
حریفا!گوشِسرمابردهاستاین،
یادگارسیلیسردزمستاناست.

وقندیلسپهرتنگمیدان،مردهیازنده،
بهتابوتِستبِرظلمتُنهتویمرگاندود،پنهاناست.
حریفا!روچراغبادهرابفروز،شبباروزیکساناست.

سالمترانمیخواهندپاسخگفت.
هوادلگیر،درهابسته،سرهادرگریبان،دستهاپنهان،

نفسهاابر،دلهاخستهوغمگین،
درختاناسکلتهایبلورآجین،

زمیندلمرده،سقفِآسمانکوتاه،
غبارآلودهمهروماه،

زمستاناست.
مهدی اخوان ثالث

کاهش بهای نفت ایران: 
کارگزاران نظام می گویند هدف »براندازی« و »تغییر رژیم« است

حسنروحانی،شنبه۱۹آبان،درنشستمشترک
ســرانقــواادعاکــردتحریمهایآمریکابــرروند

اقتصادیکشورتاثیرنداشتهاست.
اوگفت،آمریکاقادرنیستصادراتنفتایرانرابه
صفربرساند،همچنینعنوانکرد»برایتامین
کاالهایاساسیوموردنیازوضروریمردمهیچ
مشــکلینداریموانبارهایماازهمیشــهبیشــتر
آمادگــیداردتــابرایماههایــیطوالنیکاالهای
اساســیمــردمراتامینکند.«بااعالمفهرســت
تحریمهایرژیمایرانازســویوزارتخزانهداری
ایاالتمتحده،مقامهایاینکشورازجملهمایک
پمپئووزیرخارجهوبرایانهوکمسئولامورایران
ووزارتخارجهآمریکادرصحبتهایخودعنوان
کردند»آمریکابهدنبالفشاربهمردمایراننیست
وبهدنبالفشــاربرنظاموحکومتایراناست«.
بااینحالروحانیدرســخنانیمدعیشد،»این
تحلیلکاماًلنادرســتاســتوآنهادرعملاین
واقعیتراآشــکارکردهاند،آنهاهســتندکهبایک
تحریمنابجاوغلــطمیخواهندبرزندگیمردمو

معیشتروزمرهآنهاتاثیرمنفیبگذارند.«
پمپئومیگوید،تحریمهایایرانبخشــی
ازکارزاربــاهــدفمحــرومکــردنرژیماز
درآمدهاییاستکهبرایگسترشمرگو
تخریبدرسراسرجهاناستفادهمیکند.

بــهگــزارشپایــگاهخبــریهیل)نشــریه
کنگرهآمریکا(اینتحریمهابرایجلوگیری
ازبرنامههــایاتمــیوموشــکیایــرانو
همچنینتأمینمنابعمالینیروهاینیابتی
آندرســوریه،لبنان،یمنودیگرمناطق

خاورمیانهاست.
حســنروحانــیامــادربخشدیگــریاز
ســخنانخودگفت،»آمریکاقادرنیســت
صــادراتنفتایرانرابهصفربرســاند…
خودشــانهــمبهتازگــیاعتــرافکردند،
اســتداللآمریکاییهــاایــنبــودکــهاگر
صــادراتنفتایــرانرابهصفربرســانیم،
قیمتهربشــکهنفتبه۱۵۰دالرافزایش
پیدامیکندواینهمانحرفیاستکهما

ازروزاولمیگفتیم.«
اماآماروارقاماعالمشــدهازســویمنابع
نفتینشانمیدهدحسنروحانیحقیقت

رانمیگوید.
ازآنجاکهدونالــدترامپرییسجمهوری
آمریــکااحتمالمیدادبــاتحریمهایایران
قیمتنفتافزایشپیداکندهشــتکشور
واردکننــدهنفــتایــرانرابطــورموقــتو
مشــروطبرایمدتهشتهفتهازمعامله
باایــرانمعافکــرد.مســئوالنجمهوری
اســالمیپیشبینــیکــردهبودنــدبــاآغاز
تحریمهایآمریکاقیمتنفتازهربشکه۸۰
دالربیشــترخواهدشــدوآنهابافروشکم
نیزمیتوانندباافزایشقیمتنفتبههمان
نســبتتأمینکنداماباسیاستهاینفتی

کاخسفیدبهاینفتایراندرحالسقوطاست.
روحانیکهادعامیکندکهمحاسباتآمریکاغلط
بــوده،فراموشمیکنــدکه۲۲مهرماهاســحاق
جهانگیریمعاوناوگفتهبودقیمتنفتبهباالی

۸۰دالرمیرسدوباوجودتحریمهاحتیاگرنصف
مقدارکنونیهمنفتبفروشیمسودخواهیمکرد!
روزیکهجهانگیریاینخیالپردازیهارامیکرد
نفتحدود۷۵دالربود.حاالامانفتسبکایران
۶۹دالرونفتســنگینایرانزیر۹۴دالراســت
واینبهدلیلمحاســباتآمریکادربارهشــیوهی
اجرایتحریمهاستکهجمهوریاسالمیرویآن

هیچحسابیبازنکردهاست.

 تولید نفت به زیر ۸۰۰ هزار بشکه خواهد 
رسید

یــکمنبعآگاهنفتیدرتهران،دوشــنبه۲۱آبان
گفت:

»تحریمهایآمریکاتولیدنفــتدرایرانرابهزیر
یکمیلیونبشــکهدرروزرساندهواگراینروند
ادامــهپیداکنددردوســههفتهآیندهتولیدنفت
بهکمتراز۸۰۰هزاربشــکهدرروزخواهدرسید،
مجموعآخرینســفارشهایخارجیحدود۷۰۰

-حســن روحانــی: آمریکا قادر نیســت 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

- یک منبع نفتی به کیهان لندن می گوید 
تا دو سه هفته آینده تولید نفت به زیر ۸۰۰ 

هزار بشکه در روز می رسد.
- پایگاه خبــری NBC: دولت ترامپ به 
این نتیجه رسیده  که رژیم ایران به شدت 

آسیب پذیر شده است.
- حبیب اللــه عســکراوالدی: بایــد بــا 
سرعت تحریم ها را دور بزنیم چون آمریکا 

به دنبال براندازی است!
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

نزدیکی فصل سرما و نیاز به واکسن
فصل آنفلوآنزا دارد سرمی رسد 
و ایــن یعنی زمان آن رســیده 
کــه همه واکســن هایشــان را 
بزننــد.  این یک پیام ســاده و 
کامال قابل درک است.  با این 
حال، ظاهرا مقامات بهداشت 
و ســالمت عمومی در کانادا با 
سرراســت و مســتقیم سخن 
گفتن مشــکل دارند چــرا که 
به جــای رســاندن ایــن پیام، 
بــه شــکلی کــه در بــاال آمــد، 

مــا با پیــام های گیــج کننده، 
سرمایه گذاری ها و سیاست های 
غیرعقالنی و غیرکاربردی ازسوی 
ایــن مقامــات روبــرو می شــویم.  
ســال گذشــته حدود ۹ میلیون و 
۹۰۰ هزار کانادایی واکسن آنفلوآنزا 
دریافت کردند؛ تعدادی که حتی از 
نیمی از جمعیت بزرگ سال کشور 
نیــز پایین تر اســت.  آنچه به طور 
رسمی اعالم می شود این است که 
هدف وزارت بهداشــت این اســت 
که ۸۰ درصــد از دوگروه جمعیتی 
هدف را دربرابر آنفلوآنزا واکســینه 
کند: گــروه افراد باالی ۶۵ ســال 
و نیــز افرادی کــه به بیماری های 

مزمن مبتال هســتند.  براســاس 
آمار، ما ســاالنه ۶۹ درصد از گروه 
اول یعنی سالمندان را واکسینه می 
کنیم، که آمار خوبی است، اما این 
میزان درگروه مبتالیان به بیماری 
های مزمن همچنــان پایین و در 
ســطح ۳۷ درصد اســت.  واکسن 
آنفلوآنــزا در همه مناطق کانادا به 
اســتثنای بریتیش کلمبیا، کبک  
و نیوبرانزویک بــرای همه رایگان 
اســت.  ایــن البته حاصــل تمرکز 
زدایی از نظام درمانی کشور است 
که باعث ایجاد اســتثنا و تبعیض 
هایی در ارائه خدمات همگانی شده 

است.  اما چرا واکسیناسیون 
در برخــی از اســتان ها رایگان 
است و در برخی دیگر نیست؟  
کبک یکی از استان هایی است 
کــه سیاســت هــای خدمات 
عمومــی اش همــواره موجب 
شــگفتی بوده اســت.  تزریق 
واکسن آنفلوآنزا دراین استان 
تا چندی پیش رایگان بود اما 
در ســال جــاری دولت کبک 
تصمیم گرفت واکسن رایگان 
را تنها به گــروه های جمعیتی 
ویژه ای ارائه دهد.  گروه هایی که 
آسیب پذیر تشخیص داده شده و 
تحت پوشش قراردارند عبارتند از: 
سالمندان باالی ۷۵ سال، نوزادان 
۶ تــا ۲۳ ماه، زنان باردار و افرادی 
که به بیماری هــای مزمن مبتال 
هســتند.  مقامــات اســتان برای 
این سیاســت مســخره حتی یک 
کارزار تبلیغاتی هم با شعار »وقتی 
نوبت به آنفلوآنزا می رسد، همه ما 
برابر نیســتیم« به راه انداخته اند.  
)تلخیص از تارنمای ایران جوان، 

۴ نوامبر ۲۰۱۸(.

شکایت دسته جمعی دهها ایرانی از وزارت 
مهاجرت به دادگاه فدرال

تعــدادی از متقاضیانــی کــه در چهارچــوب برنامه 
فــدرال خود اشــتغالی تقاضــای اقامت دائــم کرده 
اند درخواستشــان رد شــده است.  آنها معتقدند که 
درخواســت به صورت نادرســت و یکجا رد شــده و 
به شدت در تالشــند تا درخواستشان مورد ارزیابی 
واقعی قرارگیرد و به طور دســته جمعی از طریق یک 

دفتر حقوقی به دادگاه فدرال شکایت کرده اند.  
خانم پانته آ جعفری کارشناس و وکیل امور مهاجرت 
درایــن مورد می گوید: »بعضــی از متقاضیان وقتی 
از طریق نماینده حقوقی شــان متوجه شــدند تنها 
نیســتند و افراد دیگری هم در وضعیت مشــابه آنها 

هستند، گروهی متشکل از چندین ده نفر را تشکیل 
داده و تصمیــم گرفتند این قضیه را به دادگاه فدرال 

کانادا بکشانند«.  
خانم جعفری پــس از توضیح جزییات وضعیت این 
متقاضیان اضافه می کند: »شکایت گروهی مذکور 
درحال حاضر در دادگاه فدرال کانادا درجریان است و 
دفتر حقوقی جعفری تأییدیه گرفته که شاکیان جدید 
می توانند درطول مدتی که شکایت در حال پیشروی 
در سیستم دادگاهی اســت، به گروه شاکیان اضافه 
شوند«.  )تلخیص از تارنمای سالم تورنتو، ۶ نوامبر 

.)۲۰۱۸

وضعیت نابسامان خیابان ها در مونتریال

حتی اگر مونتریال بودجه تعمیرات 
اساسی خیابان های خود را ۳ برابر 
کند، تکمیل این کار تا سال ۲۰۴۰ 

طول خواهد کشید.  
اســت  ممکــن  هــا  مونتریالــی 
خوشبینانه فکر کنند که سرانجام 
آور  عــذاب  کار  آینــده  در  روزی 
تعمیــرات خیابان ها پایان خواهد 
پذیرفت.  آیا این امکان پذیر است 
و ســال های بعد این راه بندان ها 

و تغییر مســیرها بــه پایان خواهد 
رسید؟ نه، چنین امیدی با واقعیت 

تطبیق نمی کند.  
گزارشی که ازسوی »خدمات مدنی 
مونتریال« درســال ۲۰۱۶ تهیه و 
تاکنون منتشــر نشــده بود نشان 
می دهد که اگر شهرداری ازهمین 
حاال بودجه تعمیرات اساسی خود 
را ۳ برابر کند، به سرانجام رساندن 
نابســامانی های خیابانی تا ســال 

۲۰۴۰ به درازا خواهد کشید.  
حتی همین پیش بینی در گزارش 
۱۰۳ صفحــه ای  نیز ســناریویی 
خوشبینانه اســت.  هدف از تهیه 
این گزارش که در ماه ژوئن ۲۰۱۶ 
تهیه شده این بوده که به تصمیم 
گیران امور شــهری امکان تدارک 
برنامه ای پنج ساله برای کارهای 
زیربنایی – اعم از زیر یا روی زمینی 
– برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ 
را بدهد.  در این گزارش، به عنوان 
بهترین روش سرمایه گذاری پیش 
بینی شــده که اگر بودجه نوسازی 
ها ۳ برابر شــود و هرسال نیز نرخ 
تورم به آن افــزوده گردد، تکمیل 
کارها برای خیابــان های اصلی تا 
سال ۲۰۳۷ و خیابان های فرعی تا 
سال ۲۰۴۷ به درازا خواهد کشید.  
)تلخیــص از گازت مونتریــال، ۷ 

نوامبر ۲۰۱۸(.

خودداری دولت کبک از پس دادن پول 
های اضافه دریافتی هیدرو کبک 

پی یر آرکان، سرپرست 
لیبــرال  اپوزیســیون 
دولــت جدیــد کبک از 
این که دولت از بازپس 
دادن پــول های اضافه 
دریافتی هیدروکبک به 

مردم خودداری می کند 
ابراز تعجب کرد.  این درحالی است که زمانی که حزب 
»ائتــالف آینده کبک« )CAQ( خــود دومین گروه 
اپوزیســیون بود، محاســبه کرده بود که هیدروکبک 
از ســال ۲۰۰۸ حدود ۱.۴ میلیــارد دالر پول اضافی از 
مردم دریافت کرده و می بایســت این پول را مســترد 
کنــد.  در آن زمان این موضوع بــرای »ائتالف آینده 

صــورت  بــه  کبــک« 
یک دستاویز حمله به 
لیبــرال کبک  دولــت 
درآمده بود و هرروز در 
مجلس از وزیر مربوطه 
خواسته می شد که این 
پول به مردم بازگردانده 
شود.  درآن زمان فرانسوا لوگو این اضافه دریافت های 
هیدروکبــک را مالیات حیله گرانــه و موذیانه نامیده 
بــود و اصرار براین داشــت که این پــول باید به مردم 

بازگردانده شود.  
)تلخیص از الپرس مونتریال، ۹ نوامبر ۲۰۱۸(.

استخدام پرستار فرانسوی برای کبک
بــزرگ  موسســات 
بهداشــت  و  ســالمت 
در کبــک کوشــش می 
کننــد هرچــه بیشــتر 
پرســتاران فرانسوی را 
به خدمت خود درآورند 
و امیدوارند بتوانند چند 
صد تن از آنهــا را برای 
کار در کبــک متقاعــد 

کننــد.  بــرای توفیق در 
این کار شرایطی پیشنهاد می شود 
که موجب ناخرسندی سندیکای 

شــده  پرســتاران 
پندارنــد  کــه مــی 
در  بایــد  اولویــت 
بهبود شــرایط کار 
پرســتاران شــاغل 

کنونی باشد.  
ســال  بهــار  در 
گذشته ۷ موسسه 
بــه  بیمارســتان  و 
فرانســه رفته  و ۱۰۷ 
پرستار استخدام کردند.  اکنون نیز 
نمایندگان ۱۴ موسسه در پاریس به 

ســر می برند و هدفشان استخدام 
۳۳۳ پرستار دیگر است.  بنابراین 
درســال ۲۰۱۹ ناظر ورود بیش از 
۴۰۰ پرستار فرانسوی خواهیم بود 
درحالی که این تعداد امسال حدود 
۶۰ تن بوده اســت.  درحال حاضر 
کمبــودی ۱۰ درصــدی در تعداد 
پرســتاران مورد نیاز وجــود دارد.  
)تلخیص از تارنمــای رادیو کانادا، 

۱۲ نوامبر ۲۰۱۸(. 

اخراج 5000 نفر از کارکنان شرکت 
هواپیماسازی بمباردیه کانادا 

بمباردیه  هواپیماســازی  شــرکت 
کانادا اعالم کرد برای ســاماندهی 
فعالیت هــای اقتصــادی خود به 
حداکثــری،  ســودآوری  منظــور 
۵۰۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج 

می کند. 
این شرکت اعالم کرد حدود ۵۰۰۰ 
نفــر از کارکنــان خــود در سراســر 

جهــان را تــا دوازده یــا هجده ماه 
آینده اخراج می کند. 

این رقم هفت ممیز دو دهم درصد 
از کل کارکنان شــرکت بمباردیه را 

شامل می شود. 
بمباردیــه اعالم کرد ایــن اقدام به 
منظور "ســاماندهی فعالیت های 
اقتصادی و ســودآوری حداکثری 
شرکت" که با مشکالت اقتصادی 

مواجه شده، صورت گرفته است.
این شــرکت هواپیماســازی که در 

مونترال قــرار دارد در بیانیه ای از 
فروش "دارایی های غیرراهبردی" 
خود خبر داد که جمعًا ۹۰۰ میلیون 

دالر آمریکا ارزش دارد. 
بنابراین برنامه ساخت توربوپراپ 
)هواپیمــای دارای موتــور توربین 
دار( Q۴۰۰ و نــام تجاری هاویلند 
 ۳۰۰ ارزش  بــه   Havilland
میلیون دالر به یک صندوق سرمایه 

گذاری کانادایی واگذار شد.
)خبرگزاری فرانسه(
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ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

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

با تعیین وقت قبلی

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. ۳۲۸۵ Cavendish Blvd, Apt ۳۵۵     Montréal, QC 

راهپیمایی دههاهزار نفری در مونتریال
دهها هزار تظاهرکننده روز شنبه ۱۰ 

نوامبر درخیابان هــای مونتریال 
راهپیمایی کردنــد تا توجه دولت 
جدیــد را بــه اهمیــت در اولویت 
قــراردادن محیــط زیســت جلب 
کنند.  این راهپیمایــی از میدان 
فســتیوال ها آغاز شــد و شــرکت 

کننــدگان خیابان های ســنت کاترین، منســفیلد 
و شــربروک را پیمودند.  طــول صف راهپیمایان به 

یــک کیلومتر می رســید.  چند تن 
از سیاســتمداران از جملــه ماریل 
شانتال شاسه وزیر محیط زیست، 
کریســتیان دوبــه رییس شــورای 
خزانــه داری و شــانتال رولو وزیر 
مسئول کالنشهر مونتریال در این 
راهپیمایی شرکت کردند.  )ژورنال 

دو مترو، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸(.
امیدواری ترودو به توافق با ترامپ درباره 

تعرفه فوالد و آلومینیوم 
بنابر گفته جاستین ترودو نخست 
وزیــر کانــادا به خبرگــزاری فرانس 
پــرس، او امیدوار اســت تــا زمان 
برگــزاری نشســت ســران جی ۲۰ 
در پایــان نوامبر، بــا دونالد ترامپ 
درمــورد حــذف عــوارض گمرکی 
فــوالد و آلومینیــوم صادراتــی به 

آمریکا به توافق برسد.  
او که به مناسبت یادمان صدمین 
ســالگرد »ترک مخاصمه« جنگ 
جهانــی اول در پاریس به ســر می 
بــرد در مصاحبه بــا آژانس فرانس 

پرس گفت: »ما در نشست 
جــی ۲۰ در آرژانتیــن دیدار 
خواهیم کــرد و امید براین 
اســت که بــه توافق مثبتی 

دست یابیم«.  
کــه   ۲۰ جــی  نشســت 

متشکل از ســران قدرتمند 
ترین کشــورهای دنیا اســت، قرار 
اســت در ۳۰ نوامبر و اول دسامبر 
در بوئنــوس آیــرس برگزار شــود.  
نخســت وزیر کانــادا گفــت که در 
پاریس گفتگوی »خیلی سریعی« 

با آقای ترامپ داشــته و »درمورد 
کارکــردن بــرای حــذف عــوارض 
گمرکی ]فوالد و آلومینیوم[ توافق 
شــد«.  )تلخیــص از ژورنــال دو 

مونتریال، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸(.

اختالف نظر کارفرما و کارکنان پست کانادا
با وجود تعیین یک میانجی برای 
حل و فصــل اختالفات کارفرما و 
کارکنان پســت کانــادا، هنوز این 
اختالفات که منجر به یک رشــته 
اعتصــاب های چرخشــی شــده 
بود برطرف نشــده اســت.  دولت 
فدرال می گوید که تعیین میانجی 
نمی توانــد همه مســایل مربوط 
بــه کارکنان پســت را حــل کند.  
مذاکره کنندگان کارکنان پست نیز 
می گویند که در دو و نیم هفته ای 
که از تعیین میانجی ویژه می گذرد 
پیشــرفت های کمی حاصل شده 
اســت.  اعتصاب های چرخشــی 

در هفته های گذشــته مشکالتی 
در نقــاط مختلف کانادا پدیدآورده 
و طرفین موافقت کــرده اند که به 

مذاکرات ادامه دهند.  

هفته گذشــته جاستین ترودو 
نخســت وزیــر هشــدار داد که 
اگر گفتگوها به نتیجه نرســد، 
دولت به ترتیب مقتضی عمل 
خواهد کــرد.  او درباره این که 
دولــت چه خواهد کرد توضیح 
نــداد اما گفت اتاوا همه گزینه 
ها را بررســی می کند و تأکید 
کرد که زمان حل این مشــکل 
فرارسیده است.  درپیش بودن 
تعطیالت سال نو حساسیت ویژه 

کار پست را بیشتر می کند.  
)تلخیص از تارنمای تلویزیون سی 
بی سی، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸(.

افت شدید سود شرکت البالز
روز چهارشــنبه ۱۴ نوامبــر 
مالــک  البــالز؛  شــرکت 
ســوپرمارکت هــای البــالز، 
پروویگو و ماکسی اعالم کرد 

که ســودش در سه ماهه سوم 
سال جاری ۱۰۹ میلیون دالر بوده 
و به دارنده هر سهم ۲۸ سنت سود 
پرداخت می کند.  سود این شرکت 

درســال گذشته ۸۸۶ میلیون دالر 
بود و به هر ســهم ۲.۲۳ دالر سود 
پرداخت شد و امسال میزان سود 

پرداختــی نســبت بــه ســال 
گذشــته ۸۸ درصــد کاهــش 
داشــته است.  دو سال پیش 
این شرکت سوپرمارکت های 
البــالز خــود در مونتریــال را 

تعطیل کرد.  
)الپرس کانادین، ۱۴ نوامبر 
.)۲۰۱۸

شیوع چاقی مفرط در کبک
بنابرنظر گروهی از کارشناسان، از 
چهل سال پیش، ازدیاد رستوران 
های فســت فــود، شــتاب زدگی 
زندگی شهرنشــینی و کــم تحرکی 
فزاینده منجر به باالرفتن شــدید 
میزان چاقی مفرط در کبک شده و 
به نظر نمی آید که این روند در آینده 
رو بــه کاهش بــرود.  هنگامی که 
درسال ۱۹۷۰ نخستین رستوران 
زنجیره ای مرغ سوخاری کنتاکی 
)PFK( در کبک گشــایش یافت، 
چاقی مفرط کمیــاب بود و نیمی 
از کبکــی ها به کارهایی اشــتغال 
داشــتند کــه مســتلزم حداقلی از 

تحرک جسمانی بود.  
درمــورد تنــد شــدن ضرباهنــگ 
زندگــی شــهری نیز، ایــن همواره 
یک ارمغان آمریکایی بوده اســت.  
نزدیک به ۵۰ سال بعد »انستیتو 
ملــی ســالمت عمومــی کبــک« 
)INSPQ( به نتایج نگران کننده 
ای دســت یافته اســت:  در ســال 

۲۰۱۳، از هــر ۱۰ کــودک کبکــی 
دســتکم یــک تن مبتال بــه چاقی 
مفرط بوده و ۲۵ درصد آنها اضافه 

وزن داشته اند.  
درمورد بزرگ ساالن نیز، در سال 
۲۰۱۵، حــدود ۶۰ درصــد اضافــه 
وزن داشــته و ۲۳ درصــد مبتــال 
به چاقــی مفرط بوده انــد.  با این 
حال، این فقط قطر شکم کبکی ها 
نیست که در طول ۵ دهه افزایش 
یافته اســت.  چشم انداز اجتماعی 
نیز تغییــر یافته و در ســال ۲۰۱۴ 
بیــش از ۸ هزار رســتوران فســت 
فود از مناطق پرجمعیت شــهری 

به حومه های دوردســت نیز 
گسترش یافته است.  

عوامل دیگری نیز درکار است: 
درســال ۲۰۱۳ بیــش از یک 
ســوم )۳۶ درصد( از خانواده 
ها دارای دو خــودرو بوده اند  
درحالی که این میزان در سال 
۱۹۷۸ تنهــا ۱۶ درصــد بوده 
اســت.  کارشناسان می گویند که 
منشــأ چاقی مفرط کبکی ها فقط 

درنحوه تغذیه آنها نیست.  
شــانتال بلوئن، پژوهشــگر عضو 
هیئــت علمــی »انســتیتو ملــی 
سالمت عمومی کبک« می گوید: 
»آنچه دیده می شود این است که 
چاقــی مفرط تنها ناشــی از عادت 
هــای شــخصی نیســت بلکــه به 
عواملی نیز مربوط است که تغذیه 
ســالم و داشــتن حداقل تحرک را 
دشــوارتر از گذشــته مــی ســازد« 
)تلخیــص از لــو دووآر، ۱۴ نوامبر 

.)۲۰۱۸

تعطیلی 3۱ شعبه فروشگاه های Lowe’s و Rona در کانادا
۱۰ نوامبر - شرکت آمریکایی  
Lowe’s طــی اطالعیــه ای 
اعالم کرد قصد دارد از شــمار 
شــعباتش در سرتاســر کانــادا 
بکاهــد و تعدادی از فروشــگاه 
هــا را تعطیــل کــرده و تمرکز 
را بیشــتر بر فعالیــت آن الین 

متمرکز کند.
بنا به این اطالعیه ۲۷ فروشــگاه 

و دو مرکــز منطقــه ای در انتاریــو 
و نیوفاندلنــد و دو انبــار بــزرگ 
در بریتیش کلمبیــا و نیوفاندلند 
بســته خواهنــد شــد. در بین ۲۷ 
فروشــگاهی که قرار است تا ژانویه 
تعطیل شوند، ۹ شعبه در انتاریو، 
۹ شــعبه در کبــک، ۶ شــعبه در 
نیوفاندلند ، دو شــعبه در آلبرتا و 
یکی در بریتیــش کلمبیا خواهند 

بود.

ســیلوین پرودوم مدیر امور کانادا 
شــرکت  Lowe’s مشخص نکرد 
چه تعــداد از کارکنان این شــرکت 
در کانادا بخاطر تعطیلی شــعبات 
بیــکار خواهنــد شــد ولی اشــاره 
کرد که شــرکت از کارکنــان بیکار 
شــده حمایت خواهد کرد وســعی 
خواهدشــد برخی از آنهــا به دیگر 
شعبات منتقل شوند. در کنار این 
فروشــگاه ها ، ۲۰ فروشگاه هم در 

آمریکا تعطیل خواهند شد.

در حــال حاضر ۶۸ فروشــگاه  
فروشــگاه   ۴۳۰ و   Lowe’s
Rona  تحت نظر این شرکت 
در آمریــکای شــمالی در حال 

فعالیت هستند.
کارشناســان معتقدنــد خرید 
شــرکت کانادایی رونا  توســط 
Lowe’s در ســال ۲۰۱۶ بــه 
مبلــغ ۳.۲ میلیــارد دالر ســبب 
شد تا این شــرکت در کانادا بیش 
از حد فروشــگاه داشــته باشد و از 
همــان زمان می شــد پیش بینی 
کرد که تعدادی از این فروشگاه ها 
باید بسته شوند. همچنین رقابت 
شدید شرکتهای کندین تایر ، هوم 
دیپو و حتی کاســتکو و وال مارت 
شــرایط را بــرای توســعه فعالیت 
Lowe’s در کانادا مشــکل کرده 

است . 
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قهوه پارکینسون و آلزایمر را رفع می کند
 نتایــج یک بررســی جدید نشــان 
می دهد، مصرف روزانه یک فنجان 
قهوه تلخ در صبح، می تواند خطر 
بــروز پارکینســون و آلزایمــر را به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد. 
این پژوهش کــه در کانادا صورت 
گرفتــه تأییــد می کنــد، کافئیــن 
موجود در قهوه می تواند به کاهش 
ریسک بروز بیماری پارکینسون  و 
آلزایمــر کمک کند. پارکینســون، 
همان لرزش در وضعیت استراحت 
است که شیوع آن بیشتر در سنین 
پیری است اما در جوانان هم دیده 

می شود؛ شیوع آن در تمام مناطق 
دنیا یکســان اســت یعنــی درصد 
شیوع بیماری با تغییر در منطقه 

خیلی فرق نمی کند.
بــه طور کلی این بیمــاری بر اثر از 
بین رفتن سلول های ترشح کننده 
مــاده ای بــه نام دوپامیــن که یک 
انتقــال دهنده عصبی اســت رخ 

می دهد. 
پارکینســون  آلزایمــر،  از  بعــد 
شایع ترین بیماری مخرب اعصاب 
به حســاب می آیــد؛ پارکینســون 
بیماری مزمن و پیشرونده ای است 
ســلول های  آن  در  کــه 
دوپامیــن  ترشــح کننده 
در جســم ســیاه در مغز 
فقــدان  در  و  می میرنــد 
دوپامیــن حــرکات بــدن 

نامنظم می شود.
نتایج تازه ترین بررسی ها 
نشان داده است، بیماری 
پارکینســون تــا ۷ ســال 
آینــده، یک پنجم رشــد 

می کنــد و تــا ســال ۲۰۴۰، موارد 
ابتال بــه آن با ۲ برابر افزایش رو به 
رو خواهد بود. وبور، محقق ارشد 
این مطالعه می گوید: »بررسی های 
متعــدد نشــان داده اســت، مواد 
شــیمیایی تشــکیل دهنده قهوه 
بــرای حفظ قدرت شــناختی مغز 

مفید است«.
 ۲۶ میــالدی   ۲۰۰۶ ســال  در 
میلیــون و ششــصد هــزار نفر در 
جهــان بــه بیمــاری آلزایمر مبتال 
بودند و پیش بینی می شــود که در 
ســال ۲۰۵۰ میالدی از هر ۸۵ نفر 
یک مبتال به آلزایمر وجود داشــته 
باشــد. پنج درصــد از جمعیت ۶۵ 
ســاله و باالتــر به بیمــاری آلزایمر 
متوســط تا شــدید مبتال هستند 
و ایــن در حالیســت کــه ۱۰ تا ۱۵ 
درصد ســالمندان در همین گروه 
سنی از بیماری آلزایمر خفیف رنج 

می برند. )منبع: جام نیوز(

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

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

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

Du 8 janvier 2019 au 24 mars 2019 (11 weeks / semaines)
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

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

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

Saturday & Sunday / Samedi et dimanche: 
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00

PLACES ARE LIMITED
PLEASE REGISTER BEFORE November 30th !!!

Sign-up today! 
Inscrivez-vous maintenant!

Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card 

or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

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

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

Montréal (QC) H4A 3J5
(Métro Villa-Maria ou Vendôme)

جمعیــت کانادا در ســه ماهه دوم ســال 
۲01۸، به میــزان 1۶۸٫۶۸۷ نفر افزایش 
پیدا کرده است که از این تعداد، هشتاد 
و دو درصــد یعنی 1۳۸٫۹۷۸ نفر، مربوط 

به مهاجران از کشورهای دیگر است.
اداره آمار کانادا می گوید که این ســطح از 
مهاجــرت بین المللی در هیــچ دوره ای 

تاکنون دیده نشده است.

نرخ باالی امید به زندگی در کانادا 
بر اســاس تحقیق منتشــر شــده 
در نشــریه پزشــکی انجمن کانادا 
کانادایی هــا  ســالمت   CMAJ
نسبت به دیگر کشورها بهتر است 

و بیماری کمتری دارند. 
هدر اورپانا، محقق آژانس بهداشت 
عمومــی کانادا و یکــی از محققان 
ایــن تحقیــق اظهــار کــرد: نتایج 
ایــن تحقیــق نشــان می دهــد در 
کانادا ســالمت عمومــی و امید به 
زندگی بیشتری در مقایسه با سایر 
کشــورهای مشــابه در آمریــکای 
شمالی، اروپا و استرالیا وجود دارد.

در ایــن تحقیق، رونــد بیماری ها 
 ۲۰۱۶ تــا   ۱۹۹۰ ســال های  در 
بررســی شــده و علل اصلــی مرگ 

و بیماری هــای ســرطان، قلبــی 
عضالنــی،  اســکلتی  عروقــی، 
اختالالت روانشــناختی و مصرف 

مواد مخدر اعالم شده است.
سن مرگ ومیر در سال های ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۱۶ حــدود ۱۲ درصد کاهش 
یافته است، البته میزان مرگ ومیر 
ناشی از اختالالت روانی و مصرف 
مــواد مخــدر ۱۱ درصــد افزایش 

داشته است.
محققان اظهــار کردنــد: به دلیل 
سیاست های مبارزه با مواد مخدر 
در کانــادا این روند ممکن اســت 

ثابت بماند.
از دیگــر نتایج این تحقیق، میزان 
مرگ ومیــر جمعیت پیر )جمعیت 

بــاالی ۶۵ ســال( کانادا اســت که 
برای نخســتین بــار در تاریخ این 
کشور از تعداد مرگ و میر جوانان 

بیشتر بوده است.
دکتر جاســتین النگ، سرپرســت 
این تحقیــق اظهار کــرد: با توجه 
بــه جمعیــت کانــادا، شناســایی 
بیماری هایــی که موجــب ناتوانی 
حفــظ  بــرای  می شــوند  افــراد 
ســالمت عمومی جمعیــت کانادا 
مهــم اســت. برنامه ریــزی دقیق 
و ارائــه مراقبت هــای بهداشــتی و 
ســالمت عمومی برای حمایت از 
کانادایی هایی که مبتال به بیماری 

هستند نیز اهمیت زیادی دارد.
)اطالع نیوز(

»هنردرمانی« روشی جدید برای درمان بیماری ها 
روش  کانادایــی  پزشــکان 
»هنردرمانی« را برای درمان برخی 
بیماری های روانی و جسمانی آغاز 

کردند.
 یک ابتکار جدید و غیرمتعارفی در 
کانــادا به زودی به پزشــکان اجازه 
می دهد تا آثار هنری را برای بهبود 

بیماران خود تجویز کنند. 
براساس این گزارش، این بیماران 
قــادر خواهنــد بــود بــه صــورت 
رایگان با چشم انداختن به خواص 
تســکین دهنده آثار هنــری، لذت 

ببرند.
این اولیــن ابتکار درمانــی در نوع 

خودش در جهان اســت. در حالی 
کــه افــراد قطعــا نمی تواننــد یک 
درمــان ســنتی را با چند نقاشــی 
جایگزین کنند، این ایده در برخی 
نســخه ها به طرح درمــان کمک 

می کند.
طبق این برنامــه جدید، اعضایی 
از انجمن پزشــکان فرانکوفونی در 
کانــادا قادر خواهند بــود تا به ۵۰ 
نسخه برای بیماران خود دسترسی 
داشته باشــند. این نسخه ها برای 
افــرادی که به صورت گســترده  از 
بیماری های روانی و جســمی رنج 

می برند تجویز می شود.

به هــر حال، فواید نــگاه کردن به 
یک اثر هنری کمی شــبیه به یک 
فعالیــت فیزیکی اســت. محققان 
در بررســی اصولی از »هنردرمانی 
بالینی«، دریافتند که تماشای آثار 
هنری اثرات قابل توجه و مثبتی بر 
افسردگی، اضطراب، روحیه، ضربه 
روحی، پریشانی، توانایی مقابله و 

اعتماد به نفس دارد.
تاکنون بیش از ۱۰۰ پزشــک این 

برنامه آزمایشی را امضا کرده اند.
)تندرست نیوز(

شکایت 65 میلیون دالری پناهجوی خالفکار از 
دولت کانادا بخاطر شرایط زندان

۱۴ نوامبر- مردی 
بــه  نزدیــک  کــه 
در  را  چهارســال 
وزارت  زندانهــای 
مهاجرت گذرانده ، 
شکایتی ۶۵ میلیون 
علیــه  را  دالری 
دولت کانادا تسلیم 
دادگاه کــرده و این 

دولــت را متهم به تخطی از اصول 
حقوق بشری کرده است .

پراســپر نیونزیما ۳۶ ســاله که در 
برونــدی بدنیــا آمــده ، در ســال 
۱۹۹۵ اقامــت دائم کانادا را پس از 
قتل عام والدین و سه تن از برادران 
و خواهرانش در نسل کشی روآندا 
دریافــت کرد. امــا او در کانــادا به 
دفعات دست به بزهکاری زد و پس 
از ارتکاب جرائمی چون ســرقت و 
قاچاق مواد مخدر دســتگیر شد و 
در ســال ۲۰۱۰ حق اقامت دائم را 

از دست داد.
او در ســال ۲۰۱۲ به زنــدان اداره 
مهاجرت منتقل شد تا به کشورش 
دیپورت شــود و در سال ۲۰۱۳ به 

زندان انفرادی منتقل شد .
او حــاال مدعــی شــده در زنــدان 
انفرادی غذا ولباس کافی نداشت و 
مراقبت های پزشکی الزم صورت 
نمــی گرفت و در عرض یک ســال 
تنها ســه بار به او اجازه داده شده 

بود به حمام برود ! 
پراســپر در ســال ۲۰۱۶ بــا اجازه 

اقامــت موقت از 
زندان آزاد شــد. 
شــکایت  در  او 
تاکید  اش  نامــه 
شــرایط  کــرده 
غیرانسانی  زندان 
انفــرادی ســبب 
شــده تا او دچار 
روحــی  ضربــه 
شدیدی شود و تا سه سال قادر به 
صحبت کردن عادی نباشد و حق 
حضانت دخترش را هم از دســت 

بدهد.
به این ترتیب پراسپر از دولت کانادا 
خواهان پرداخت ۶۵ میلیون دالر 
غرامت شــده و البته دولت فدرال 
همچنین باید تایید کند که حقوق 
او را تحت منشور کانادایی حقوق 

بشر و آزادی زیر پا گذاشته است.
ســوبود براتی، وکیــل او تایید می 
کند کــه موکلش بخاطر حضور در 
نســل کشــی رواندا در سال ۱۹۹۴ 
از نظر روانی دچار مشکل بوده ولی 
حضــور در زندان انفــرادی و عدم 
ادامه درمان روحی موکلش بیماری 

او را تشدید کرده است .
پراســپر که حــاال در تورنتو زندگی 
مــی کند ، به ســی بی ســی گفت  
در اینکــه برخورد اداره مهاجرت با 
او بیماری اش را تشدید کرد شکی 
نداردو افزود: »من همیشه افسرده 
بــودم و صداهایــی در ســرم مــی 
شنیدم ولی پس از زندان شرایط به 

مراتب بدتر شد.
براتی هم به ســی بی ســی گفت: 
»دولــت بایــد در قبال برخــورد با 
موکلش قبول مسئولیت کند. این 
برخــورد هولنــاک بــوده و چیزی 
نیســت که از دولت کانادا در قبال 

مردم انتظار داریم !«
او تاکیــد کــرد موکلــش مبتال به 
PTSD بوده و زمانی که شروع به 
گذراندن دوره درمانی در یک مرکز 
روانشناسی شده،دســت از جرم و 
جنایت برداشته ولی دولت بخاطر 
جرایمی که قبل از این مرتکب شده 
بــود ، اقامت دائــم او را لغو کرده و 
تصمیم به دیپــورت او به بروندی 

گرفت. 
پس از اعطای غرامت ۱۰ میلیون 
دالری به عمر خضر -عضو سابق 
القاعــده – و بــا توجــه بــه روندی 
که از ســوی مجرمیــن و  برخی از 
اعضای سابق گروه های تروریستی 
بــا همــکاری وکالی  و جهــادی 
دادگســتری در پیش گرفته شده، 
باید انتظار داشــت دولــت فدرال 
برای ســال آتی ردیف بودجه ای را 
برای جبــران خالهــای قانونی در 
مواجهه با این عده در نظر بگیرد به 
ویژه اگر نیروهای سابق داعش که 
در زندانهای ترکیه و عراق محبوس 
هستند ، بتوانند به کانادا بازگشته 
و پرونــده هــای  میلیــون دالری 

جدیدی علیه دولت تنظیم کنند!
iroonia.ca
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جنگ جهانی اول با ایران چه کرد؟

مصطفی ملکان

اول  جهانــی  جنــگ  در  ایــران 
بی طرف بود، امــا به دلیل ضعف 
قوای دولتی،  این بی طرفی رعایت 
نشــد و کشور از شمال و جنوب و 
غرب به اشــغال شــد. فجایع این 
جنگ در شمال غرب ایران کمتر از 
فجایع میدان های اصلی جنگ در 

اروپا نبود.
آتش جنگ جهانی اول )اوت ۱۹۱۴ 
تــا نوامبر ۱۹۱۸( را گلوله ســالح 
دســتی یک جوان ناسیونالیســت 
صرب به نام »گاوریلو پرنســیپ« 
روشــن   ،)Gavrilo Princip(
کرد؛ گلوله ای که در روز ۲۸ ژوئن 
۱۹۱۴ در شــهر ســارایوو، ســینه 
 Franz( فردینانــد«  »فرانتــس 
Ferdinand(، ولیعهد امپراتوری 

اتریش - مجارستان را شکافت.
»گاوریلو پرنسیپ« عضو یک گروه 
مخفی مسلح به نام »دست سیاه« 
بود کــه اعضــای آن را ملی گرایان 

صرب تشکیل می دادند.
در پی این ترور، امپراتوری اتریش 
صربســتان  از  مجارســتان   -
خواست درباره این ترور تحقیقاتی 
را با شرکت نمایندگان اتریش انجام 
دهد. دولت صربستان این تقاضا را 
رد و با حضور نمایندگان خارجی در 
تحقیقات مخالفت کرد. متعاقب 
آن امپراتوری اتریش - مجارستان 

به صربستان اعالم جنگ داد.
بالفاصله روسیه تزاری به حمایت 
از صربستان )اســالوهای جنوب 
اروپا( برخاســت. امپراتوری آلمان 
به حمایت از امپراتوری اتریش - 
مجارســتان به فرانســه که متحد 
روسیه بود حمله برد و بریتانیا نیز 
در حمایت از روســیه تــزاری وارد 
جنگ شد. امپراتوری عثمانی نیز 
بــه نفع آلمان علیه روســیه اعالن 
جنگ داد. به این ترتیب در فاصله 
کمتــر از چند هفتــه، آتش جنگ 
تمــام خــاک اروپا و غرب آســیا را 
فراگرفت. بعدها ایتالیا و ژاپن و در 
ســال پایانی جنگ نیز آمریکا وارد 

آن شدند.
بســیاری از مورخــان معتقدند که 
ترور ولیعهد امپراتوری اتریش - 
مجارســتان به دســت یک صرب 
بــرای آغــاز جنگ  بهانــه ای بیش 
نبود. قدرت های اروپایی از مدتها 
پیــش از ایــن تــرور خــود را برای 
جنــگ آماده کرده بودند. از جمله 
بــه دلیل اختالف و رقابت بر ســر 
منافع و حوزه نفــوذ؛ رقابت میان 
اتریش - مجارســتان و روسیه در 
بالکان، رقابت اقتصادی و نظامی 

و دریایی آلمان و بریتانیا، اختالف 
ارضی میان آلمان و فرانسه در مورد 
مناطق آلزاس و لورن، دالیل اصلی 

وقوع جنگ جهانی اول بودند.
هسته اصلی دو بلوک »متحدین« 
و »متفقیــن« کــه در جنــگ اول 
جهانــی روبروی هم قــرار گرفتند، 
ما ه ها و حتی ســال ها پیش از آغاز 
جنگ تشکیل شــده بودند. با این 
حال مورخان ســهم و نقش برخی 
کشــورها را در شعله ور شدن آتش 
جنــگ بیشــتر از بقیــه کشــورها 

دانسته اند.
نگاه ها در این زمینه بیشتر متوجه 

آلمان قیصری است. 
بلندپروازی ها  معتقدند  بســیاری 
و زیاده خواهی هــای ایــن کشــور 
نقش مهمی در شعله ورشدن آتش 
جنگ داشت. هم چنین شماری از 
مورخــان اروپایی بر این نظرند که 
امپراتوری اتریش- مجارستان به 
اتکای قول حمایت بی قید و شرط 
آلمــان بود که در مورد حادثه ترور 
فرانتس فردیناند موضع سرسختانه 

در برابر صربستان اتخاذ کرد.
مورخــان بــه قــدرت اقتصــادی و 
نظامی عظیمی اشاره می کنند که 
آلمان در ســال های پیــش از آغاز 
جنگ به هــم زده بــود؛ قدرتی که 
الجرم در پی بازارهای تازه و منابع 
اولیه تازه بود. رهبران آلمان اوضاع 
و شرایط را به سود خود می دیدند 
و باور داشــتند که با توسل به یک 
جنــگ محدود اروپایــی می توانند 
توازن قوا در اروپا و جهان را به سود 

خود تغییر دهند.
آلمان که در نیمه دوم قرن نوزدهم 
به کمک بیســمارک توانســته بود 
تمــام بخش های کشــور را متحد 
و یکپارچــه ســاخته و امپراتــوری 
گسترده ای برپا سازد، در سال های 
نخست قرن بیستم نیز به سرعت 
ظرفیت هــای اقتصــادی و نظامی 
خــود را توســعه داد. شــبکه های 
تأسیســات  راه آهــن،  گســتردٔه 
عظیم صنعتی، نهادهای قدرتمند 
اقتصادی و به خصوص تشکیالت 
گســتردٔه نظامــی آلمــان موجب 
وحشــت قدرت های اروپایی شده 
بود. گفته می شود شمار نیروهای 
نظامــی آلمــان در ایــن زمــان به 

میلیون نفر می رسید.
بــا این همه، بحث دربــاره این که 
کدام کشور و قدرت مقصر اصلی در 
جنگ جهانی اول بود و مسئولیت 
ایــن فاجعه بشــری متوجــه کدام 
دولت یا دولت هاســت، تا به امروز 

هم ادامه دارد.

جبهه ها و جغرافیای 
جنگ

جنگ جهانی اول هر 
چنــد در جبهه هــای 
میــان  و  مختلــف 
نزدیک به ۴۰ کشــور در جریان 
بــود، اما همه آنهــا در دو بلوک 
»متفقیــن«  و  »متحدیــن« 
رو در روی هــم قــرار داشــتند. 
شــامل  »متحدیــن«  بلــوک 
امپراتوری هــای آلمان، اتریش 
- مجارســتان و عثمانی می شد. 
بلغارستان نیز بعدا به این ائتالف 
پیوست. فرانسه، بریتانیا،  روسیه، 
صربستان، مســتعمرات بریتانیا، 
بلژیــک،  ایتالیا، رومانــی و ایاالت 
متحده آمریکا در بلوک »متفقین« 

قرار داشتند.
جغرافیای اصلی جنگ خاک اروپا 
بود. امــا آتش این جنگ در خارج 
از اروپا، به غرب آسیا، افریقا، شرق 
آسیا و تقریبا تمام اقیانوس ها نیز 
ســرایت کرد. جنــگ از ۲۸ ژوئیه 
۱۹۱۴ آغاز شد و ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ 
با شکست »متحدین« به رهبری 
امپراتــوری آلمان پایــان یافت. در 
این جنگ ۷۰ میلیون نفر اسلحه 
به دست گرفته بودند و در جریان 
آن حدود ۱۷ میلیون انســان جان 

خود را از دست دادند.
پــس از پایان جنگ جهانــی اول، 
ویلهلــم دوم، امپراتور آلمان، تاج 
و تخــت خــود را از دســت داد و 
در این کشــور جمهوری تشــکیل 
شــد. امپراتوری هــای اتریــش - 
دو  هــر  عثمانــی  و  مجارســتان 
فروپاشــیدند و امپراتوری روســیه 
مغلــوب  داخــل  در  نیــز  تــزاری 
بلشــویک ها شــد. جنــگ جهانی 
اول هم چنین زمینه ســاز پیروزی 
فاشیسم در ایتالیا و آلمان، پیروزی 
کمونیسم در روسیه و پیش درآمد 

جنگ جهانی دوم شد.

اوضاع آشفته ایران در زمان 
آغاز جنگ

وقتــی آتــش جنــگ جهانــی اول 
شعله ور شــد، در ایران احمد شاه 
قاجار تازه به ۱۸ ســالگی رسیده و 
قبول مسئولیت رسمی پادشاهی 
خود را با مراسم تاجگذاری جشن 
گرفته بود. اولین فرمان احمد شاه 
به عنوان پادشاه رسمی نیز که سه 
روز پس از آغاز جنگ صادر شــد، 
اعــالم بی طرفــی ایــران در جنگ 
جهانــی اول بــود. امــا دولت های 
درگیــر در جنگ بی طرفی ایران را 

نادیده گرفتند.
در این ســال ها ایــران عمال حوزه 
نفوذ دو قدرت بزرگ اســتعماری 
زمان، یعنی روســیه و بریتانیا بود. 
ایــران هــر چند مســتعمره نبود، 
امــا در این کشــور از اســتقالل و 
حاکمیت ملــی هم جــز نامی باقی 
نمانده بــود. مجلس تعطیل شده 
بود و روســیه و بریتانیا از برگزاری 
سوم  مجلس  تشکیل  و  انتخابات 

جلوگیری میکردند.

}<< ادامه در صفحه: 14{

جنگ...  صدسالگی 

St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 3, 2018 TO MARCH 21, 2019

BASIC ENGLISH DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
November 7, 16, 19, 26

FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.
_____________________________

BASIC ENGLISH & FRENCH EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.

 REGISTRATION DATES
 NOVEMBER 6, 15, 20, 27
 FROM 5:00 p.m. – 7:15 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade? 
CEGEP and University?We offer Academic courses to fit YOUR goal!

ACADEMIC REGISTRATION
November 14, 22, 28

FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

PLACEMENT TESTS
November 8, 15, 20, 26

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

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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هزار بشــکه در روز است و کاهش 
صــادرات و محدودیت نفتکش ها 
و انبارها بــرای ذخیره نفت باعث 
خواهد شــد که راهــی بجز کاهش 

تولید نماند.«
طبــق آخرین برآوردهــا، مجموع 
تولید شرکت نفت مناطق مرکزی 
)ICOFC( و شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب )NISOC( حدود 
۷۹۰ هزار بشکه در روز و مجموع 
 )IOOC( تولید نفت فالت قــاره
حــدود ۴۰۰ هزار بشــکه بود اما با 
کاهش خریــد نفــت، در روزهای 
اخیــر تولیــد نفت خشــکی به زیر 
۷۰۰ هزار رسیده و با توقف فعالیت 
چهار سکو از نیمه اول آبان ماه نفت 
تولیدی در خلیج فارس نیز حدود 
۱۱۵ تــا ۱۲۰ هــزار بشــکه در روز 
کاهش پیدا کرده و به زیر ۲۹۰ هزار 
بشــکه رسیده اســت. مدیران این 
شرکت تصمیم گرفتند تولید نفت 
در ســکوی ابوذر را که بیشــترین 
میزان تولید نفــت ایران در خلیج 
فارس را دارد متوقف کنند و تنها از 
میادین مشترک )فروزان، سلمان 

و هنگام( نفت تولید شــود که در 
این شــرایط مجمــوع تولید نفت 
فالت قاره حدود ۱۰۰ هزار بشــکه 

در روز خواهد شد.
روز ۲۱ آبــان، دومیــن مرحلــه از 
فــروش نفــت در بــورس انجــام و 
۷۰۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت 

۶۴.۹۷ دالر فروخته شد. 
مرحله اول فــروش نفت در بورس 
ششــم آبان ماه صورت گرفت و در 
مجموع ۲۸۰ هزار بشکه از محموله 
یک میلیــون بشــکه ای خریداری 
شــد. فاصله ی بیــن دو مرحله ی 
عرضــه نفت در بورس و میزان کم 
آن آشکار می کند این روش دردی 
از جمهوری اسالمی برای دور زدن 

تحریم ها دوا نمی کند.
دیپلمات های خارجــی و مقامات 
 NBC بــه  آمریکایــی  پیشــین 
می گوینــد دولــت ترامپ بــه این 
نتیجــه رســیده  کــه رژیــم ایــران 
و  شــده  آســیب پذیر  شــدت  بــه 
تحریم های اقتصادی سختگیرانه 
آمریکا می تواند این روند را تسریع 
کند. کاخ سفید معتقد است رژیم 

شــکننده اســت و بطور روزافزون 
قادر بــه مدیریت اقتصاد بحرانی و 

جمعیت ناامید خود نیست.
این خبرگزاری می نویسد، مقامات 
ارشد آمریکا به نرخ رو به رشد تورم 
و اعتراضات اشاره می کنند و آن را 
نشانه ای از به خطر افتادن این رژیم 
می داننــد و معتقدنــد تحریم های 
آمریــکا علیه صــادرات نفــت این 
کشــور می تواند چنان ضربه ای به 
تهــران بزند که آن را مجبور به رها 
کردن ماجراجویی های نظامی در 
خاورمیانه یا حتی رها کردن قدرت 

کند.
در عیــن حــال برخــی مقامــات 
گفته انــد   NBC بــه  آمریکایــی 
آمریــکا  اطالعاتــی  آژانس هــای 
ایــران  اینکــه رژیــم  از  نشــانه ای 
هم اکنــون در آســتانه فروپاشــی 
باشــد، به دســت نیاورده اند. آنها 
رژیمــی را در ایــران می بیننــد که 
همانند ســال های گذشــته تحت 
کنترل است. اما به دردسر افتادن 

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

کاهش بهای نفت و...   << ادامه از صفحه: 7

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

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 

اسالمی  جمهوری 
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دو سال »اقتصاد مقاومتی« به امید روی کار 
آمدن دمکرات ها در آمریکا!

رژیــم جمهوری اســالمی طی ۳۹ 
سال گذشته برای خروج از بحران 
ها همواره روی توانایی های خود 
شــرط بندی کــرده اســت. رژیــم 
اســالمی طی این مدت برای غلبه 
بر آســیب  هــای ناشــی از درگیری 
هــای مســتقیم و غیر مســتقیم  
)اســتراتژیک یا تاکتیکی( بیشــتر 
به ماهیت سیاســی و ایدئولوژیک  
خــود اعتمــاد می کــرد؛ به همین 
دلیــل نتوانســت خــود را از بنــد 
ماهیت  ایدئولوژیک و ذات انقالبی 
و اندیشه ی توسعه طلبی خود رها 

کند.
جمهوری اســالمی از سال ۱۹۷۹ 
تــا کنــون بحران هــای سیاســی 
و اقتصــادی بســیار دشــواری را 
از طریــق بهــکار گرفتــن معادلــه  
»صبر اســتراتژیک« پشــت ســر 
گذاشــت. اتخاذ چنین عملکردی 
از ســوی تهران همواره به منظور 
وقت کشــی برای غلبه بر محاصره 
یا تحریم هایی که اغلب برای تغییر 
رفتار تهران از ســوی کشــورهای 
غربی بر ایران بوده اســت اما ایده 
تغییــر رفتــار رژیم با این فشــارها 
هرگز به صورت ریشه ای و حقیقی 

متحقق نشد.
تغییر رفتار رژیم تهران، موضوعی 
مطرح شــده از ســوی غرب است 
که رژیم جمهوری اسالمی با تمام 
وجود و توان با آن مقابله کرده زیرا 
رفتار تهران پیوندی ناگسستنی با 
ماهیت و ســاختار این رژیم دارد. 
در واقــع رفتار تهــران نتیجه ای از 
ذات و ماهیت رژیم حاکم است به 
همین دلیل طی ۴۰ سال گذشته 
نیــز همیــن ماهیــت رفتــار رژیم 
تهــران را مشــخص و سیاســت را 
ترسیم کرده و نه تغییری که بتواند 
ماهیت و سرشــت یا ساختار رژیم 
را عوض کند. به این ترتیب بسیار 
بعید اســت که جمهوری اسالمی 
در نتیجه فشــار تحریم های جدید 
که از ۴ نوامبر شــروع شده، رفتار 
خود یعنی طبیعت ساختاری خود 

را تغییر دهد.
این تحریم ها رژیم تهران را مجبور 
خواهــد کرد که در مــورد برخی از 
جنبه های »ماهیتی« خود بحث و 
بررســی کند و به این نتیجه برسد 
کــه باید بــرای مقاومتــی طوالنی 
جهت دفــاع از موجودیت خود در 
برابر شــدیدترین تحریم ها از زمان 
تأسیس جمهوری اسالمی در ایران 
تا به امــروز و پیامدهای آن، آماده 

شود.
به همین دلیل می بینیم که حسن 
روحانی در اولین واکنش خود پس 
از اعــالم تحریم های جدید آمریکا 

گفت: 

»ما در حالت جنگ هســتیم و در 
برابر جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم؛ 
مــا بــا دشــمنی ســلطه گر روبــرو 
هســتیم؛ بایــد مقاومــت کنیم تا 
پیروز شویم؛ آمریکا بداند که با زبان 
زور نبایــد با ایران ســخن بگوید؛ 
مــا آمــاده مقابله با هر نوع فشــار 

هستیم«.
از سخنان روحانی مشخص است 
که رژیم ایران مجبور شــده گزینه 
»صبر و مقاومت« بلندمدت را در 
برابر محاصــره اقتصادی، انتخاب 
کنــد مقاومتی که علــی خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی همواره آن 
را در سخنانش به عنوان »اقتصاد 

مقاومتی« مطرح کرده است. 
هدف این نوع مقاومت، تســخیر 
تمام دارایی های مردم ایران برای 
خدمــت بــه پروژه هــای داخلــی و 
خارجــی و در نهایــت حفــظ رژیم 

اسالمی است.
در طــرح »مقاومــت بلندمدت«، 
رژیم ایران از نقاط ضعف موجود در 
تحریم های جدید استفاده خواهد 
کرد و از  استثنائاتی که واشنگتن 
در نظــر گرفته، از جمله معافیت ۸ 
کشور از تحریم های نفتی ایران، به 

شدت بهره خواهد گرفت.
ایــران در حال حاضر حــدود ۱۰۰ 
میلیــارد دالر دارایی هــای مالــی 
دارد. این دارایی و درآمد ناشــی از 
فروش روزانه  یک میلیون بشــکه 
نفت به کشــورهای معاف شده از 
تحریم های آمریکا مقداری نقدینگی 
بــرای جمهــوری اســالمی فراهم 
می کند و به تهران یاری می رساند 
کــه حداقل تا پایان دوره  ریاســت 
جمهوری دونالــد ترامپ مقاومت 
کند . دولت ترامپ اکنون با نتایج 
انتخابات میاندوره ای مجلس سنا 
و مجلس نمایندگان به بررســی و 
ارزیابی تاثیرات سیاست داخلی و 

خارجی خود مشغول است.
رژیم اسالمی ایران آرزوهای زیادی 
برای نتایــج انتخابات اخیر آمریکا 
داشــت و روی شکست همه جانبه 
جمهوری خواهان در این انتخابات 

سرمایه گذاری کرده بود. 
از نظر مقامات رژیم ایران هر گونه 
تغییر در کنگــره آمریکا که به ضرر 
جمهوریخواهان تمام شود به نفع 
آنهاست چون با آمدن دمکرات ها 
احتمال تصویب قوانین شدیدتری 
علیــه رژیم ایــران ناممکن خواهد 
بــود بــه ویــژه آنکــه دمکرات ها از 
میراث اوباما یعنی توافق هسته ای 
بــا ایــران همــواره دفــاع کرده اند 
و شــاید بخواهنــد حتــی برخی از 
مصوبه های مربوط به تحریم ها را 
تعدیل کنند. از نگاه مقامات ایران 
پاره کردن توافق هسته ای توسط 

ترامــپ یک ســیلی معنــوی برای 
دمکرات ها بــود پس تهران انتظار 
دارد کــه دمکرات هــا این ســیلی 
معنــوی را که در توافق هســته ای 
خورده انــد،  جمهوریخواهــان  از 
به نحــوی جبــران کننــد. توافق 
هســته ای بــا ایــران دمکرات ها را 
مرتب زیر ضربات سنگین انتقادات 
جمهوریخواهان قرار داده و هرگاه 
از ضعف توافق هسته ای سخن به 
میان آمده، انتقاد از اوباما مترادف 
آن انتقادهاست. بارها ترامپ جمله 
»من اوباما نیســتم« را تکرار کرده 
و جان بولتون مشــاور امنیت ملی 
آمریکا گفته اســت تحریم های ما 
شــدیدتر و قویتــر از تحریم هایــی 
است که دولت باراک اوباما قبل از 
توافق اتمی علیه ایران اتخاذ کرده 

بود.
بنابراین،صبر و مقاومت دو ســاله 
اکنون یکی از اهداف اصلی حکومت 
ایــران پــس از تحریم های جدید ۴ 
نوامبر و پیروزی جمهوریخواهان 

در سنای ایاالت متحده است.  
اکنون حزب دموکــرات اکثریت را 
در مجلس نمایندگان دارد و حزب 
جمهوریخــواه اکثریت را در ســنا 
حفظ کرده اســت. با این وضعیت 
توانایی تهران برای مقاومت بسیار 
محدود است. نشــانه های عجز و 
ناتوانی رژیم اسالمی اکنون ظاهر 
نمی شود بلکه زمانی مشخص تر و 
واضح تر خود را نشــان می دهد که 
واشنگتن صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند و کشورهای جهان را 
از انجــام هر گونه معامالت مالی با 
بانک های جمهوی اســالمی منع 
کند؛ این تصمیم  واشنگتن ایران 

را در اوج انزوا قرار خواهد داد.
در فرهنگ عامیانه مردم روســیه 
می گویند: »اگر جوان زیر ۲۰ سال 
به اندیشه چپ گرایش پیدا نکند، 
دل خود را زیر پا گذاشــته ولی اگر 
پــس از چهــل ســالگی همچنان 
چپ باقی ماند، عقل خود را زیر پا 

گذاشته است«.
حــاال انقالب اســالمی در ایران در 
حالی چهل ســالگی خود را سپری 
می کند که هنوز میان »آنچه دلش 
می خواهــد« و »آنچــه می توانــد 
انجام دهد« تا باقی بماند، حیران 
و ســرگردان اســت؛  زمــان بــرای 
جمهوری اسالمی تا فوریه ۲۰۱۹، 
زمانی »مرگبار« به شــمار می رود 
و رژیــم تهــران پــس از یــک عمر 
ماجراجویی در مرحله ای قرار گرفته 
که باید بین »دل و »عقل« یکی را 

انتخاب کند.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص
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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: 

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

اقتصاد ... 

ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION: November 6, 7, 8, 2018 
   10:00 A.M. - 12:00 P.M. / 5:00 - 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. 
    Winter Session 2018 (Dec. 3 – March 22)
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
    Winter Session 2018 (Dec. 3 – March 21)

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

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

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

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

}<< ادامه در صفحه: 15{

اقتصاد 
تولیدکننده جمهوری اسالمی 

جمشید بسم اهلل 
و سلطان سکه

قصۀ بابک 
زجنانی ها، 

جمشید 
بسم اهلل ها 
و سلطان 
سکه ها، 

قصه تکراری 
اقتصاد ایران 

است.

آرش حسن نیا
۲۳/آبان- مهرماه ســال ۱۳۹۰، 
بــازار آزاد ارز ماه هاســت کــه بــا 
شــوک های قیمتی روبه رو است، 
حتی اعالم نرخ ۱۲۲۶ تومان برای 
هــر دالر در بهمن مــاه ۱۳۹۰ که 
محمود بهمنــی، رییس کل وقت 
بانــک مرکــزی بــا قــرار گرفتن در 
برابر دوربین های صداوسیما آن را 
اعالم کرد، سبب نشده تا نوسانات 
در چهارراه استانبول، پیاده روهای 
منوچهــری و پاســاژ افشــار، آرام 

گیرد.
در این بین بازداشت و دستگیری 
دالالن و ســفته بازان نیــز از جمله 
سیاســت های تکمیلــی دولــت و 
بانک مرکزی برای کنتــرل بازاری 
اســت که از کنترل خارج شــده و 

مهارناپذیر می نمایاند.
این بار نوبت به محمدرضا رحیمی، 
معــاون اول محمــود احمدی  نژاد 
می رسد تا متهم اصلی این نوسانات 

بی پایان را به مردم معرفی کند: 
جمشید بسم الله؛ 

داللــی از شــمار فعــاالن ســرپای 
بازار ارز که پاتوقش پاســاژ افشــار 
اســت و آن طــور کــه معــاون اول 
رئیس جمهوری ایــران می گوید: 
می ایســتاده  چهارپایــه ای  »روی 
و قیمــت دالر را تعییــن می کرده 

است.«
برادرانــش  و  جمشــید بســم الله 
بازداشت می شوند اما دالر و دیگر 
ارزها از راه افزایش باز نمی کردند.

جمشــید بســم الله دو ســال پس 
از آن بازداشــت آزاد می شــود و در 
گفــت و گو بــا روزنامه تعــادل، در 
تیرماه سال ۹۳، اتهامات وارده به 

خود را رد کرده و می گوید: 
»یــک صــراف همیشــه در خطر 

است.«
گفت و گــو  آن  در  او 
تعــادل،  روزنامــه  بــا 
»آقــای  می گویــد: 
باعــث  رحیمــی 
بین المللی شــدن من 

شد.«
شــاید  روزهــا  ایــن 
بســم الله،  جمشــید 
فعــال  شــکرگزارترین 

بازار ارز ایران باشــد که سرنوشتی 
و  وحیدمظلومیــن  همچــون 
نداشــت، »س۰لطان  دستیارش 

سکه« ای که بر دار شد.
وحیــد مظلومیــن، معــروف بــه 
»سلطان سکه«، شش سال پس 
از آن موج افزایش قیمت ها در بازار 
ارز و سکه در یک نابسامانی دیگر، 

بازداشت شد.
هر چند کــه نام مظلومین با تمام 
شوک های قیمتی بازار ارز در دهه 
هفتــاد، ســال های۹۰، ۹۱، ۹۲، 
سال ۹۶ و ســرانجام سال ۹۷ گره 
در گــره اســت و هر بــار او یکی از 

بازداشت شدگان بوده است.
ایــن بــار جرمی کــه گریبانــش را 
گرفت، بر اســاس کیفرخواســتی 
که برایش صادرشــده، »افساد فی 
االرض« از طریــق سردســتگی و 
تشکیل شبکه فساد اخالل درنظام 
اقتصــادی و ارزی و پولــی کشــور 
بــا انجــام معامــالت غیرقانونی و 
غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده 

ارز از کشور در حد کالن.
نعمت احمدی، وکیل و حقوق دان 
در تهــران می گویــد: »در قوانین 
ایران، بیش از هر موضوع دیگری، 
به موضوعــات مربوط به اخالل یا 
فســاد اقتصادی، توجه شده است 
و عالوه بر قانون مجازات اسالمی 

در دیگــر قوانین از جمله 
تشــدید مجــازات  قانون 
مرتکبین به کالهبرداری، 
ارتشــا و اختالس مصوب 
قانــون  یــا   ۱۳۶۸ ســال 
مبارزه با مفاسد اقتصادی 
یا در قانون پولی و بانکی، 
این جرایم تعریف شده اند 
قانونــی  صراحت هــای  و 
بســیاری در ایــن مــوارد 

است.«
این وکیل و حقوقدان در عین حال 
ابراز تأسف می کند که »استفاده از 
ایــن قوانین، فصلی و هــر ازگاهی 
است و با توجه به موجی که به راه 
می افتــد، مورد اســتفاده واقع می 

شود.«
به گفته نعمــت احمدی در همان 
قانون مصوب سال ۱۳۶۸، »ایجاد 
شبکه، ســرکردگی و باندهایی که 
اعمالی از این دست را انجام بدهد، 
عنوان افساد فی االرض شامل آنان 
می شود که مجازات اعدام هم برای 

این اتهام پیش بینی شده است.«

پرسش هایی بی پاسخ
اجــرای حکم اعــدام بــرای وحید 
محمداســماعیل  و  مظلومیــن 
قاسمی، دستیار او، آن هم پس از 
گذشــت ۴۳ روز از آغاز رسیدگی به 
پرونده آنان، پرسش های بسیاری 

را برانگیخته است.
یکی از این پرسش ها، تردید درباره 
آن اســت که مگر خریــد و فروش 
ســکه، حتی اگر رقــم آن به چند 
هزار سکه برسد، به خودی خود 
جرمی اســت که مســتلزم اعدام 

باشد؟
نعمت احمدی، وکیل دادگستری 
ضمن تأکید بر اینکه اطالعات او از 
این پرونده در حد همان چیزهایی 
است که در رسانه ها منتشر شده، 

می گوید: 
»در این پرونده، ســه اتهام وجود 
داشــته اول خرید و فروش ســکه، 
دیگری خرید وفروش ارز و آخرین 
اتهام ایجاد شــبکه ای کــه ارز را از 
ایران خــارج می کردند و این اتهام 
آخری است که از مصادیق اخالل 
در نظام اقتصــادی ایران از طریق 
خــروج غیرقانونــی ارز، به شــمار 

می آید.«
ایــن حقوقــدان در ادامــه به اخبار 
در  منتشرشــده  گزارش هــای  و 
ماه های گذشته از خرید سکه های 
طالی پرشــمار از ســوی کســانی 
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پیامدهای معاهده سن پترزبورگ 
و از حوادث فراموش ناشــدنی این 
سال های تاریک تاریخ ایران است.

با آغــاز جنگ جهانی اول حضور و 
نفوذ روسیه تزاری و بریتانیا در ایران 
بیشتر شد. اعالم بی طرفی دولت 
ایران در جنگ نیز تاثیری در رفتار 
این دو قدرت نداشت. همسایگی با 
روسیه و عثمانی در شمال و شمال 
 غــرب، و مســتعمرات بریتانیا در 
جنوب و نیز منابع نفت و موقعیت 
سوق الجیشــی ایران، دالیل اصلی 
نقــض بی طرفــی و ورود نیروهای 

متخاصم به کشور بود. 
در ســال ۱۹۱۵ و هشتاد روز پس 
از اعالم بی طرفی ایران در جنگ، 
توافقنامــه دیگــری میان روســیه 
و بریتانیــا امضا شــد که براســاس 
آن دو کشــور می توانســتند نفــود 
خــود در ایران را بیــش از آنچه در 
پیمان ۱۹۰۷ آنان مقرر شــده بود، 
گســترش دهنــد. به موجــب این 
پیمان دو کشور حقوق و امتیازات 
ارضــی بیشــتری در ایــران بــرای 
خود قائل شــده و هزینه نگهداری 
نیروهای خــود در ایــران را نیز به 

گردن دولت تهران گذاشتند. 
یک ســال پس از آغاز جنگ، ایران 
عماًل به اشــغال قوای نظامی سه 
 کشــور درگیــر در جنــگ درآمــد: 
روس ها شــرق آذربایجان، گیالن 
و مناطق وســیعی از مرکز ایران، از 
جمله قم و کاشان و نطنز و بخشی 
از استان اصفهان را اشغال کردند. 
بخش های مهمی از جنوب کشور، 
از جمله بوشهر، برازجان و جزیره 
خارک، توسط قوای بریتانیا اشغال 
شد. آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، همدان و بروجرد نیز به 

تصرف نیروهای عثمانی درآمد. 
ویــژه  بــه  اشــغال گر،  نیروهــای 
روس ها و بریتانیایی ها، واحدهای 
مخصوص خــود را در ایران ایجاد 
بــا  بریتانیایی هــا  بودنــد.  کــرده 
مشــارکت نظامیــان هندی تحت 
فرمان خود در جنوب ایران نیروی 
نظامی موسوم به »پلیس جنوب« 
را تشــکیل داده بودنــد. روس هــا 
نیز در شمال ایران نیروی ویژه ای 
به نام »قزاق« ســازماندهی کرده 

بودند. 
احمد کسروی در »تاریخ ۱۸ ساله 

آذربایجــان« دربــاره علــت نقض 
بی طرفــی ایران در جنگ نوشــته 
اســت: »دولت ایران در این جنگ 
بی یکسویی )بی طرفی( نمود و تا 
انجام آن نیز که چهار سال کمابیش 
کشید برکنار ماند، لیکن دو چیز با 
ایــن برکناری نمی ســاخت و کار را 
بس دشوار می گردانید. یکی، بودن 
روسیان در شهرهای شمالی ایران 
که این خود بی یکســویی را به هم 
مــی زد و بی گمــان بــود ]تردیدی 
وجــود نداشــت[ که عثمانیــان را 
بــه ایران خواهد کشــید، بــه ویژه 
بــا نقشــه ای کــه آلمانیــان درباره 
افغانســتان و هندوستان داشتند 
و شــورانیدن آنجا را می خواستند 
و می بایســت از ایــران راه آنجــا باز 
کنند، دیگــری این که زورگویی ها 
در  روســیان  دژرفتاری هــای  و 
هشــت سال گذشــته و همدستی 
انگلیسیان با آنان، دل های ایرانیان 
را پر از کینٔه آنان گردانیده و این از 
دشــوارترین چیزها بود که در این 
هنگام شــور و آشــوب جهان آرام 

ایستند.«
مقاومت ایرانیان علیه اشغالگران

)بخش پایانی در شماره آینده (
منبع: دویچه وله فارسی

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

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

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(

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

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

کافه خاطرات
مهمان این گفتگو: خانم دکتر هما هودفر

هودفــر  دکتــر  خانــم 
 ۱۹۵۱ ســال  متولــد 
 ۱۳۲۹ یــا  میــالدی 
تهــران  در  شمســی 
هســتند و تحصیالت 
ابتدائــی و دبیرســتان 
شــان را در دبســتان 
پیشاهنگ و دبیرستان 
فرصت به پایان رسانده 
تحصیــالت  بــرای  و 

دانشــگاهی در رشــته اقتصــاد به 
منچستر انگلستان رهسپار شدند. 
خانــم هودفر در ســال ۱۹۷۴ پس 
از پایــان دوره دانشــگاه بــه ایران 

بازگشته و مشغول کار شدند.
ایشــان در ســال ۱۹۷۶ دوره فوق 
را در رشــته "جامعــه  لیســانس 

شناسی توسعه" در منچستر شروع 
کردند و ســپس دوره دکتــرا را در 
دانشگاه کنتبری در کنت در سال 
۱۸۹۷ به پایان رســاندند. ایشــان 
تحقیقات میدانی دوره دکترا را در 

مصر انجام دادند.
دکتــر هودفــر در ســال ۱۹۸۹ بــه 

کانادا مهاجرت کردند 
و در دانشــگاه مــک 
گیل مشغول تدریس 
شدند و از سال ۱۹۹۱ 
بــه بعــد در دپارتمان 
مردم شناسی و جامعه 
دانشــگاه  شناســی 
تدریــس  کنکوردیــا 
ایشــان  میکننــد. 
پروژه های تحقیقاتی 
متعــددی در ایران و کانــادا انجام 
داده انــد و مقــاالت و کتابهــای 
متعددی عرضه و منتشار کرده اند.

دوشنبه 26 نوامبر 2۰۱۸ :
18:00 – 20:30

Westmount Library
4574 Sherbrook Street W.

سیاستمداران و مقام های سیاسی 
و اداری کشور یا وابسته به روس ها 
بودنــد یــا از مقام هــای بریتانیــا 
دســتور می گرفتنــد. ســفیران و 
دیپلمات هــای روســیه و بریتانیــا 
حاکمــان واقعــی کشــور بودنــد. 
جنبش مشــروطه خواهی ایرانیان 
در سال های پیش از جنگ جهانی 
اول، در واقع تالشــی برای غلبه بر 
این وضعیت و احیای اســتقالل و 
تمامیــت ارضــی و حاکمیت ملی 

بود.
و  آزادیخواهــان  تــالش 
مشــروطه خواهان ایران در ســال 
۱۹۰۵ نتیجــه داد و مظفرالدیــن 
شاه فرمان مشــروطه را امضا کرد 
اما با درگذشــت او که پنج ماه بعد 
رخ داد، پســرش محمدعلی شــاه 
با حمایت روســیه علیه مشروطه 
و مشــروطه خواهان برخاســت. او 
مجلــس شــورای ملی را بــه توپ 
بست )۱۹۰۸( و آزادیخواهان را به 

قتل رساند.
هــر چنــد مشــروطه خواهان یک 
ســال بعد توانستند بر محمدعلی 
شاه غلبه و مشروطه را دوباره احیا 

کنند اما این کشــاکش ها بیش از 
پیــش قوای ایران را تحلیل برد. از 
ایــن رو دوره ده ســاله ای که ایران 
از زمان امضای فرمان مشروطه تا 
آغاز جنگ جهانی اول طی کرد، هر 
چند دوره ای درخشان از مبارزات 
ایرانیان بــرای رهایی از اســتبداد 
و برداشــتن موانع توســعه و ترقی 
کشــور بــه شــمار مــی رود، اما در 
عین حال دوره ضعــف و انحطاط 

ایران بود.
مورخــان این را نیــز می گویند که 
ایران به طور کلی در دوره حاکمیت 
سلســله قاجارهــا ضعیــف بــود و 
توانایــی مقابله با نیروهای نظامی 
قدرت هایی نظیر بریتانیا و روسیه 
تــزاری را نداشــت. ایــران در این 
ســال ها فاقــد ارتش منظــم قابل 
 توجــه بود. گفته می شــود شــمار 
نیروهای مسلح ایران در زمان آغاز 
جنگ حدود هفت هــزار نفر بود. 
بخشی از نیروی نظامی ایران که در 
قالــب بریگادهای قزاق و به کمک 
روس هــا ســازمان یافته بــود، زیر 

فرمان دولت مرکزی نبود.

ورود ارتش های بیگانه به ایران
همانطور که اشــاره رفت، روســیه 
و بریتانیــا حتی پیش از آغاز جنگ 
نفــوذی  و  اول، حضــور  جهانــی 
تعیین کننــده در ایــران داشــتند. 
ایــن دو قــدرت جهانــی آن دوره، 
چندین سال پیش از آغاز جنگ با 
قراردادی که در تاریخ به »معاهده 
۱۹۰۷ ســن پترزبورگ« معــروف 
اســت،  ایــران را میان خــود به دو 

منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند.
طبق این معاهده که بریتانیا آن را 
پیشنهاد کرده بود، مناطق شمالی 
ایران حوزه نفوذ روس ها و مناطق 
جنوب قلمرو حضور و نفوذ بریتانیا 
محسوب می شــد. نخست شمال 
ایران به اشــغال روس هــا درآمد و 
پس از آغاز جنگ نیز بریتانیایی ها 
صفحات جنوبی ایران را به تصرف 

خود درآوردند.
این معاهده بدون آگاهی یا مشارکت 
دولــت ایران امضاء شــد. اشــغال 
تبریــز در زمســتان ســال ۱۲۹۰ 
)۱۹۱۱( و بــه دار آویختــن تعداد 
زیــادی از مــردم و آزادی خواهان، 
از جمله ثقه االســالم تبریــزی، از 

ایران: جنگ جهانی اول...   << ادامه از صفحه: ۱۱

کتابخانه و بنیاد نیما برگزار می کند: 
بزرگداشت یاد یاران 

سالى دیگر از سفر بی بازگشت یاران مان گذشت و ما همانند سالهاى پیش  در محل كتابخانه و بنیاد فرهنگى 
نیما، گرد هم مى آییم و یاد و خاطره تمامى كوشش گران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کتابخانه و بنیاد نیما،  

كه دیگر در میان ما نیستند را گرامى میداریم: 
بزرگداشت زنده یادان: 

مصی اسکندری، کوروش احراری، محمد انصاری، رفعت دانش، افشین صبری، فریدون صبوری، 
عبدالله قاسملو،  پوراندخت قاسملو، رضا هومن و ناصر اویسی 

برنامه شامل: 
پیام بنیاد نیما، شعر، موسیقی، یاد و خاطرات

پذ  یـــرایی: 
بوفه خوراک های متنوع 

مکان: کتابخانه نیما ٥۲۰٦ بلوار دکاری، سوئیت شماره ۳ 
زمان: شنبه 24 ماه نوامبر ساعت 6:3۰ شب 

----------------
ورود برای همه عزیزان آزاد است

-------------------
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اشاره می کند که سرنوشتی مشابه 
بــا مظلومیــن نداشــتند کــه مهر 
اتهامات دیگری بر فعالیت آنها زده 

شده است.

بانک مرکزی؛ وکیل مدافع 
متهم

پیش از این غالمسحین محسنی 
اژه ای، ســخنگوی قوه قضاییه در 
بیــان چنــد و چون پرونــده وحید 
مظلومین گفته بود که او حتی در 
یکی از بازداشت هایش که احتمااًل 

بــه تحوالت بازار ارز در ســا ل های 
۹۰ یــا ۹۱ مربــوط بــوده بــا دفاع 
مسئوالن وقت بانک مرکزی، آزاد 

می شود.
بــه گفتــه اژه ای، مســوول وقــت 
حراســت بانک مرکــزی و معاونت 
حقوقی این بانــک در آن زمان، او 
را عامل ایــن بانک برای تزریق ارز 
به بازار و کنترل نرخ در بازار، اعالم 

کرده است.
حجم فعالیــت وحید مظلومین و 
شبکه اش در برنامه عرضه ارز بانک 

مرکزی به بازار، بر اساس اطالعاتی 
که محسنی اژه ای ارائه کرده است، 
۳۶ مــورد بوده و هر بــار بین ۴ تا 
هفت میلیــون دالر بــه او تحویل 

داده شده است.
به عبارت ســاده تر، در دوره زمانی 
نامشــخصی، ۱۴۴ میلیون تا ۲۵۲ 
میلیون دالر بــه وحید مظلومین 
تحویل داده شده بود تا در بازار آزاد 

ارز عرضه کند.
امــا این که بانک مرکــزی با وجود 
داشــتن شــبکه ای از صرافی های 

مجاز که شماری از آنها صرافی های 
وابســته به بانک های رسمی فعال 
در ایران اســت، چرا یــک دالل ارز 
را برای تنظیم بازار، انتخاب کرده 

است؟ 
چه کســی چنین تصمیمی گرفته 
و چگونه بــرکار او و دیگر دالالن و 
صرافان احتمالی نظارت می شــده 
پرســش های  جملــه  از  اســت؟ 

بی پاسخ این پرونده است.
تنهــا می دانیــم کــه نــام و ردپای 
شماری از مدیران بانک مرکزی در 
دوره های مختلف با بحث نوسانات 
شــدید ارزی در ســال های اخیــر، 

وجود دارد. معاون ارزی پیشــین 
بانک مرکزی بازداشت شده است 
و ولی الله سیف، رئیس کل پیشین 
بانک مرکزی نیــز ممنوع الخروج 
اســت تا به پرســش های دستگاه 
قضایی پیرامون سیاست های ارزی 
ایــن بانــک در ماه های گذشــته، 

پاسخ گوید.

اینجا، نقطه پایان نیست
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان 
نیز بــه همین موارد مبهم اشــاره 
دارد و معتقد اســت که این پرونده 
»نباید به همین جا ختم شــود«، 

چراکه به گفته این حقوقدان، »ارز 
و ســکه، چیزی نیســت که در هر 
مغازه یــا کارگاهی چــاپ یا ضرب 
شــود و منشــأ آن بانــک مرکــزی 

است.«
قصــه پرغصــه بابــک زنجانی هــا، 
جمشــید بســم الله ها و ســلطان 
سکه ها، قصه تکراری اقتصاد ایران 
است هر چند سال یک باری نامی 
از یکــی از »مفســدان اقتصادی« 
یــا »اخالل گــران« مــی شــنویم، 
محاکمــه ای شــکل می گیــرد و 
حکمی صادر می شــود و باز در بر 

اعدام سلطان سکه و...   << ادامه از صفحه: ۱3

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
ترم زمستانی:  2019 

)۸ ژانویه  تا  24 مارس(
Tel.: 514-737-3642

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

ظرفیت محدود

Snowdon

Winter session 
(8 Jan.–24 Mars 2019) 

}<< ادامه در صفحه: 30{

سالمت...

آیا می دانستید که بیش از ۸۰درصد 
ســروتونین - که مســؤول حس 
خوب در انســان اســت - در روده 

تولید می شود؟ 
بنابراین اگر اضطراب دارید شــاید 
روده تــان بــه مشــکلی برخــورده 

است.
در دستگاه گوارش انسان مجموعه 
ای از میکروب ها به نام میکروبیوم 
زندگی می کنند که شامل باکتری 
ها، قارچ ها و حتی ویروس ها می 

شوند.
اگرچه در ابتدا ناخوشایند و ناسالم 
به نظر می رسد، اما باکتری های 
روده در عملکردهای مهمی نقش 
دارنــد که از آن جمله مــی توان به 
تولیــد ماده شــیمیایی مســئول 
احســاس خوب به نام سروتونین، 
کمک به سیســتم ایمنــی، تولید 
انرژی از غذای مصرفی، و دفع مواد 

خارجی و سموم اشاره کرد.
اگرچه همــه مــا دارای ترکیبی از 
باکتری های خوب و بد هســتیم، 
گاهی اوقات جمعیت باکتری های 
بد بر نمونه های خوب برتری یافته 
و موجب شــرایطی به نــام ناترازی 
همزیستی )Dysbiosis( یا عدم 
تعــادل در باکتری هــای روده می 
شــود که می تواند در بــروز برخی 
شرایط سالمت نقش داشته باشد. 
در ادامــه بــا برخی از نشــانه های 
آشکار این شرایط که پتانسیل ابتال 
بــه بیمــاری را افزایش مــی دهد، 

بیشتر آشنا می شویم.

احساس خوبی در معده ندارید
اســهال، یبوســت، نفــخ، حالــت 
تهوع، و سوزش سردل نشانه های 
کالسیک بروز مشکل در سالمت 
روده هســتند. ناراحتی گوارشی، 

به ویژه پــس از مصرف وعده های 
غذایی سرشار از کربوهیدارت می 
توانــد در نتیجه گــوارش و جذب 
ضعیــف کربوهیــدارت ها شــکل 
بگیرد. بازگشــت اســید معــده به 
روده،  التهابــی  بیمــاری  مــری، 
بیمــاری روده تحریــک پذیــر، و 
کولیت، همگی با عــدم تعادل در 

میکروبیوم پیوند خورده اند.
برخی غذاها را زیاد هوس می کنید

هوس های غذایــی، به ویژه برای 
خوراکی های شــیرین می تواند به 
معنای عدم تعادل در باکتری های 
روده باشــد. در صورت رشد بیش 
از حــد مخمــر در بدن، که ممکن 
است پس از یک یا دو دوره مصرف 
آنتــی بیوتیــک هــا و از بین رفتن 
باکتری های خــوب رخ دهد، می 
توانــد موجب هوس هــای غذایی 
برای خوراکی های شیرین شود. با 
افزایش مصرف پروبیوتیک ها می 
توانید سالمت روده خود را تقویت 

کنید.

با نوسان وزن مواجه هستید
برخی انواع باکتری های روده می 
تواننــد موجب افزایــش یا کاهش 
وزن شــوند، به ویــژه زمانی که در 
روده کوچک حضور داشته باشند، 
که این شــرایط به نام رشــد بیش 
از حد باکتری هــای روده کوچک 
شــود.  مــی  شــناخته   )SIBO(
میکروب های بیش از حد در روده 
کوچک می تواند به واسطه تداخل 
در جذب ویتامین ها، مواد معدنی 
و چربی در ســالمت روده اختالل 
ایجاد کنــد. اگر به صــورت عادی 
قــادر به گــوارش و جــذب چربی 
نباشید، امکان کاهش وزن وجود 
دارد. انواع دیگری از باکتری ها با 

افزایــش وزن پیوند خورده اند زیرا 
برخی میکروب ها می توانند کالری 

بیشتری از غذاها برداشت کنند.

مضطرب یا افسرده هستید
تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد سروتونین، 
یــک انتقال دهنــده عصبی که بر 
خلق و خو، رفتار اجتماعی، خواب، 
اشتها، حافظه و حتی میل جنسی 
تاثیرگذار است، در روده تولید می 
شود. زمانی که سروتونین کمتری 
در بدن تولید می شود، این شرایط 
می تواند اثر منفی بر خلق و خوی 

انسان داشته باشد.

خوب منی خوابید
سطوح ناکافی سروتونین می تواند 
به بــی خوابی یــا دشــواری در به 
خواب رفتن منجر شود. خستگی 
مزمــن و عالئــم فیبرومیالژیا می 
تواند با عدم تعــادل باکتری های 

روده مرتبط باشند.

با مشکالت پوستی مواجه 
هستید

راش های پوستی و اگزما، بیماری 
پوســتی که بــا جوش هــای قرمز 
خــارش دار و ملتهب روی پوســت 
توصیف می شود، می تواند نشانه 
ای از ضعف در سالمت روده افراد 
مبتال باشد. این قبیل شرایط می 
توانند به واســطه عدم تعــادل در 

باکتری های روده شکل بگیرند.

به یک بیماری خودایمنی مبتال 
هستید

عدم تعادل در میکروبیوم می تواند 
چیزی فراتر از عالئم گوارشی را به 
همراه داشته باشد. بیماری هایی 
که سیســتم ایمنــی را تحت تاثیر 

Améliorez votre expression écrite et 
orale et donnez-vous les moyens de 
réussir professionnellement.

DATE LIMITE D'ADMISSION

TRIMESTRE D'HIVER 2019  

Étudiants libres : 12 décembre

Temps complet ou temps partiel 

Cours offerts le jour

Cours ouverts aux étudiants libres 

Prêts et bourses

RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, poste 1043

langues@uqam.ca
langues.uqam.ca

COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

کالس های فرانسه:  زبان دوم 
زبان نوشتاری و گفتاری خود را تقویت کنید.

قــرار می دهنــد و به نــام بیماری 
های خودایمنی شناخته می شوند 
مــی توانند بــه عدم تعادل اشــاره 
داشته باشــند. آرتریت روماتوئید، 
و بیمــاری ام اس با عدم تعادل در 
باکتــری های روده پیونــد خورده 

اند.
•

چگونه روده ای سالم تر داشته 
باشیم 

در گام نخست، سالم غذا خوردن 
برای بهبــود ســالمت روده را مد 
نظــر قرار دهید. در حقیقت، مواد 
غذایی مصرفی شما می توانند تنها 
طی ۲۴ ســاعت نیز میکروبیوم را 
تغییر دهند. بــرای تغذیه باکتری 

های خوب و گرســنه نگه داشــتن 
باکتری های بــد، به جای غذاها، 
نان ها و پاستاهای پردازش شده، 
بیشتر از گیاهان، میوه ها، دانه ها 
و مغزهای خوراکی استفاده کنید. 
افزودن غذاهای تخمیر شده مانند 
ماست، کامبوچا، کیمچی، و کفیر 
که حاوی پروبیوتیک های طبیعی 
یا باکتری های ســالم هستند، به 
رژیــم غذایی خود را مــد نظر قرار 

دهید. 
همچنیــن، اســتفاده از غذاهــای 
پروبیوتیک که باکتری های خوب 
را تغذیــه مــی کنند، ایــده خوبی 

است. 

مصرف مواد غذایی مانند پســته، 
موز، سیر، پیاز، گندم، و جو دوسر 
و همچنین کینــوآ، ارزن یا چیا را 

مد نظر قرار دهید. 
در نهایــت، از مصرف غیر ضروری 
آنتی بیوتیک هــا پرهیز کنید. هر 
بار که از آنتی بیوتیک ها اســتفاده 
می کنید بسیاری از باکتری های 
خوب دستگاه گوارش را نیز از بین 
می برید. اگر مجبور به استفاده از 
آنتی بیوتیک ها هســتید، مصرف 
یــک مکمــل پروبیوتیــک بــرای 
بازسازی جامعه باکتری های سالم 

در روده را نیز مد نظر قرار دهید.

)به نقل از "ردیدرز دایجست"(

از نشانه های 
آشکار روده  
ناسالم
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صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.

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

کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

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

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

زیست... محیط 

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

ویرانگرترین آتش سوزی کالیفرنیا:  
نقش تغییرات اقلیمی و طفره روی ترامپ

در ایالت کالیفرنیا سه آتش سوزی 
عمده به مــرگ و مصدومیت ده ها 
تن و ناپدیدشــدن صدها تن دیگر 
انجامیده  است. این آتش سوزی تا 
آخر نوامبر به طور کامل مهار نخواهد 
شد، اما همین حاال به ویرانگرترین 
و مهلک ترین حریــق جنگل ها در 
تاریخ کالیفرنیا بدل شده. با اینکه 
بســیاری تغییرات اقلیمی را عامل 
چنین آتش سوزی های شدیدی در 
کالیفرنیا می دانند،  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده 
دلیــل اصلــی را »ســوء مدیریت« 
خوانــده و تهدید کــرده که بودجه 
فــدرال برای مدیریــت جنگل های 

کالیفرنیا را قطع می کند.
در  تــن   ۵۸ دســت کم  تاکنــون 
فایــر کشــته  آتش ســوزی کمــپ 
شده اند. از ۳۰۰ تن دیگر نیز خبری 
در دست نیســت. این آتش سوزی 
۷۱۰۰ خانــه و ســاختمان را نابود 
کرده و به مخرب ترین آتش سوزی 

تاریخ ایالت کالیفرنیا بدل شده.
 ۱۵ هــزار خانه دیگــر همچنان در 

معرض تهدید هستند.

دلیل آتش سوزی ها چیست؟
هنوز علت آتش ســوزی های اخیر 
مشخص نشــده است. یک شرکت 
الکتریکــی گفته بود کــه در یکی از 
خطوط ارتباط برقــش در نزدیکی 
محــل آغــاز حریق »کمــپ فایر« 
مشکلی مشاهده کرده است. هنوز 
اما مشخص نیست آیا این مشکل 
به وقوع آتش سوزی انجامیده یا نه.

بــه گفتــه کارشناســان آمریکایی، 
ترکیبــی از بادهــای تنــد، رطوبت 
پاییــن و هــوای گــرم در شــمال 
کالیفرنیا باعث شده که کمپ فایر 

این چنین گسترش یابد.
ایالت کالیفرنیا به خاطر آب و هوای 
گــرم و وزش بادهای ســانتا آنا در 
معرض تهدید آتش سوزی طبیعی 

مراتع و جنگل ها است.
در  شــدید  آتش ســوزی های  امــا 
کالیفرنیا در ســال های اخیر بارها 

تکرار شده است. 
در آتش سوزی »تابز فایر« در اکتبر 
گذشــته میــالدی ۵ هــزار و ۶۳۶ 
ساختمان ویران شد و آتش وسعتی 
معادل ۱۴۹ کیلومتر مربع را کاماًل 

سوزاند و ۲۲ تن را کشت.
تابز فایر تا همین هفته پیش رکورد 
نامبارک مخرب ترین آتش ســوزی 

کالیفرنیا را در دست داشت.
عامــل  بزرگتریــن  انســان ها 

آتش سوزی در طبیعت هستند. 
از یــک ســو، بــر اســاس گــزارش 

موسســه زمین شناسی آمریکا، ۹۵ 
درصــد آتش ســوزی های آمریکا به 
دســت یــک انســان رخ می دهد. 
چــه عمدی و چه ســهوی. عوامل 
بــرآورد  تنهــا ۵ درصــد  طبیعــی 

می شوند.
اما وقوع آتش ســوزی گسترده نیاز 

به شرایط مساعد طبیعی دارد. 
بــه عبارت دیگــر، آب و هوا باید به 
قــدر کافی گرم و خشــک باشــد،  
رطوبت به حد کافی پایین، و باد به 
حد کافی قدرتمند،  تا آتش ســوزی 
همچون آتش سوزی های سال های 
اخیر گسترش یابد و ویران گر شود. 
اینجــا بخــش دیگــری از دخالت 
انســانی آشکار می شــود: گرمایش 
زمیــن بــه خاطــر تولیــد گازهای 

گلخانه ای.

ترامپ و گرمایش زمین
بــه  واکنــش  در  ترامــپ  دونالــد 
آتش ســوزی کالیفرنیــا در توئیتی 

درباره علت آن نوشت:
»هیــچ دلیلی بــرای آتش ســوزی 
پرهزینــه  و  مرگبــار  گســترده، 
جنگل های کالیفرنیــا وجود ندارد 
به جز مدیریــت ضعیف جنگل ها. 
داده  ســال  هــر  دالر  میلیاردهــا 
می شــود و ایــن همــه آدم از بیــن 
می رونــد، فقط به خاطــر مدیریت 
بســیار بــد جنگل هــا. عالجــش 
همیــن حــاال پیدا شــود یــا دیگر 
خبری از پرداخت های دولت فدرال 

نیست!«.
و  آتش نشــان ها  و  کارشناســان 
مقام هــای محلی و بســیاری دیگر 
توئیــت ترامــپ را بی احترامــی به 
محلــی  قربانیــان  و  بازمانــدگان 
دانســتند و از آن انتقاد کردند. اما 
ســویه مهم تر توئیت او به مســئله 
زیست محیطی دیگری باز می گردد.

ترامپ بــه انکار تغییــرات اقلیمی 
ناشــی از دخالــت انســانی شــهره 
را  زمیــن  گرمایــش  و  اســت 
»حقــه« می خوانــد. اما بســیاری 
آتش ســوزی های کالیفرنیــا را بــه 

گرمایش زمین مربوط می دانند.
جــری براون، فرماندار کالیفرنیا در 
این مورد صریح تر از همه تغییرات 
اقلیمی را یک عامل آتش سوزی ها 
معرفی کرد و گفت: »این وضعیت 
عــادی جدیــد نیســت،  وضعیــِت 
غیرعادی جدید است. داریم تاوان 

کار خودمان را پس می دهیم.« 
آمریــکا دومیــن تولیدکننــده گاز 
گلخانــه ای در جهــان اســت و از 
معاهده اقلیمی پاریس خارج شده.

لی روی وسترلینگ، یک دانشمند 

اقلیم شناس آمریکایی نیز به روزنامه 
کرونیــکل«  »سان فرانسیســکو 
گفت: »حرف های رئیس جمهور و 
نسبت دادن آتش سوزی به مدیریت 
ضعیف جنگل مســخره اســت… 
تغییرات اقلیمــی دارد زمین مان را 

خشک می کند.«
نیــل یانــگ،  خواننــده آمریکایــی 
خانه اش را در آتش سوزی از دست 
داده. او در بیانیه ای در وب ســایش 
شرح داد این دومین خانه ای است 
که در آتش سوزی های کالیفرنیا از 
دســت می دهد و تغییرات اقلیمی 
را یکی از عوامل این آتش سوزی ها 

دانست.
اما ترامپ نه تنها تغییرات اقلیمی 
را موثر نمی داند، مدیریت جنگل را 

نیز بریدن درختان می فهمد. 
بــه بهانــه آتش ســوزی ها، ترامپ 
بــرای  توجیهــی  می خواهــد 
آسان ترکردن مقررات بریدن چوب و 
تهیه الوار فراهم کند. او ماه گذشته 
گفته بود »محیط زیستی ها خیلی 
کار بــدی می کنند، آنها به ما اجازه 
نمی دهند الوار برداریم، نمی گذارند 
درخت هــای مــرده را برداریم. اگر 
اینها جرقــه کوچکــی بخورند، آن 
وقــت ۲۰۰ هــزار هکتــار جنگل از 

دستشان می رود«.
اگــر جنگل ها بیــش از حد متراکم 
باشــند، می تــوان دســتور قطــع 
کنترل شــده درخت هــا را داد. بــر 
اساس برخی پژوهش ها، بخشی از 
افزایــش تراکم جنگل ها به دخالت 
بیــن  از  در  انســان  غیرمســتقیم 
بردن شــرایط آتش سوزی طبیعی 
بازمی گردد. امــا طرفداران محیط 
زیست نگرانند که بریدن درختان با 
مقررات زدایی از کنترل خارج شود.
حفــظ درختــان بــرای مبــارزه بــا 
رونــد گرمایــش زمیــن و کاهــش 
گازهای گلخانــه ای در جو اهمیت 
زیــادی دارد. نباید بــرای مبارزه با 
آتش سوزی جنگل ها دستور به قطع 

درختان داد.
در هفته هــای اخیــر گزارش هــای 
هشــداردهنده ای دربــاره تغییرات 

اقلیمی منتشر شده اند. 
و  بدتریــن  آنهــا،   اســاس  بــر 
نابودکننده تریــن اثــرات گرمایش 
زمین زودتر از آنچه تصور می شــد 
ظاهر خواهد شد و معاهده اقلیمی 
پاریس بــرای مقابلــه با ایــن روند 
کافی نیســت. با این وجود،  ترامپ 
همان ابتدا دستور خروج از معاهده 
پاریس را داد و گفت که آمریکا، یکی 
از آالینده ترین کشورهای جهان به 
همان تعهدات فروتنانه هم وفادار 

نخواهد ماند.
آتش هــای کالیفرنیــا هنــوز مهار 
نشــده اند. آتش نشان ها پیش بینی 
می کننــد کــه مهــار کامل شــان تا 
انتهــای ماه جاری میــالدی زمان 
الزم داشــته باشــد. ضرورت مهار 
در  هنــوز  امــا  زمیــن  گرمایــش 
برنامه های آتی رئیس جمهور آمریکا 

به چشم نمی خورد.  •

آمریکا دومین تولیدکننده گاز 
گلخانه ای در جهان است و از معاهده 

اقلیمی پاریس خارج شده.
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زیست... محیط 

سهم ما در مبارزه با گرمایش زمین
امــروزه تقریبــا بســیاری از مردم 
چیزهایــی درباره تغییرات اقلیمی 
شــنیده اند. در واقع همــه ما آن را 
به طور ملموسی در زندگی روزمره 

احســاس می کنیم. کمبود 
آب، آلودگــی هــوا، روزهای 
کاهــش  و  طوالنــی  گــرم 
بارندگی مسائلی هستند که 
همه آن را به چشم می بینند. 
همه ما می دانیــم گرمایش 
زمین واقعیت است اما کمتر 
کسی به مسئولیت شخصی 
در برابــر تغییــرات اقلیمــی 

توجه دارد.
ماننــد  کشــوری  در  شــهروندان 
ایــران که بخش خصوصــی در آن 
قدرتــی قدرتی نــدارد و بســیاری 
در  کــه  بزرگــی  شــرکت های  از 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی 
ســهم دارند دولتی یا نیمه دولتی 
هســتند اینگونه گمــان می کنند 
که اقدامات آنهــا تاثیری در تغییر 
ایــن روند ندارد زیرا قادر نیســتند 
سیاســت های بخش حمل ونقل، 
انــرژی و صنعــت را تغییر بدهند. 
همچنیــن نبــود احــزاب و عــدم 
ارائــه برنامه هــای عملی از ســوی 
اشــخاص باعث می شــوند خالف 
بسیاری از کشورهای دموکراتیک 
نقش محیــط زیســت و تغییرات 
اقلیمی در کمپین های انتخاباتی و 
سیاست گذاری ها کم رنگ باشد. از 
سوی دیگر مشکالت بسیاری که 
بر سر راه ســازمان های مردم نهاد 
وجــود دارد باعــث می شــود مــا 
بــه عنــوان یــک شــهروند نگران 
نتوانیم صــدای خــود را به گوش 
سیاست گذاران برسانیم. این موانع 
مســئولیت شخصی بیشــتری بر 
دوش شهروندان ایرانی برای مبارزه 

با گرمایش زمین قرار می دهد.
مردم گمان می کنند دولت ها باید 
در خط مقدم مبارزه با این وضعیت 
باشــند اما مســئولیت شهروندی 
در ایــن مبــارزه بســیار بیشــتر از 

تالش های دولتی است. 
هر فــردی می تواند با برداشــتن 
گام هایــی کوچک امــا تاثیرگذار 
ســهم خود را در برابــر زمین ادا 

کند. 
کارشناسان محیط زیست هر اقدام 
فــردی در کاهش تاثیر انســان در 

وخامت وضعیت اقلیمی را بســیار 
مهم و تاثیرگذار می دانند.

قـــدم های تاثیرگذار 
شهــــروند 

مصرف گوشت را 
کاهش دهید

پیــش از این پژوهش ها 
و  دامــداری  ســهم 
در  فراورده های حیوانی 
تولید گازهای گلخانه ای 
را حداکثــر ۲۰ درصــد 
گــزارش داده بودنــد اما 
در پژوهش های جدید ســهم این 
بخــش از صنعت در تولید گازهای 
گلخانــه ای ۵۱ درصد اعالم شــده 
اســت. این به معنای آن است که 
اگر تمام صنعــت، انرژی و حمل و 
نقل در جهان متوقف شــود تولید 
گازهای گلخانــه ای نصف خواهد 
شــد امــا همانطور که مشــخص 
اســت نیمی از گازهای گلخانه ای 
به دامداری و فراورده های حیوانی 

مرتبط است.
امروزه گیاه خواری به عنوان ایده ای 
بــرای کمــک بــه تغییــر وضعیت 
بحرانی اقلیم پیشــنهاد می شــود. 
شما حق دارید که نخواهید از این 
سبک زندگی پیروی کنید. اما اگر 
بتوانیــد مصرف گوشــت خــود را 
کاهــش دهیــد و آن را به هفته ای 
دو یــا یک بــار کاهش دهید کمک 
بزرگــی به تغییر سیســتم موجود 

خواهید کرد.

محصوالت ارگانیک بخورید
محصوالت ارگانیک برای سالمتی 
مفید هستند، زیرا با استفاده از این 
محصــوالت از ورود آفت کش ها به 
بدن خــود جلوگیری می کنید. اما 
جنبه ای که کمتر بــه آن پرداخته 
شــده ایــن اســت کــه در تولیــد 
محصــوالت ارگانیــک از کودهای 
غیرطبیعی استفاده نمی شود. این 
کود ها معموال بخشی از محصوالت 
جانبی صنعت نفت هستند؛ یعنی 
اگر یک ســیب معمولــی می خرید 
کمک کوچکــی به رونــق صنعت 

نفت کرده اید.
اگرچه محصــوالت ارگانیک کمی 
گران تــر از محصــوالت معمولــی 

هســتند اما اگر دغدغه اصلی شما 
کمک به محیط زیســت است این 

اقدام بسیار موثر خواهد بود.

محصوالت بومی بخرید
خریــد محصــوالت بومــی یعنــی 
خریــد محصوالتــی کــه در محل 
زندگی تان تولید می شــوند. هدف 
از ایــن توصیه آن اســت که حمل 
و نقل کاال را به حداقل برســانید. 
حمل ونقــل کاال در تولید گازهای 
گلخانه ای موثر است. خوردن یک 
میوه استوایی یا شکالت محبوب 
یک کشــور دیگــر شــاید جالب و 
خوشــایند باشد اما  هربار که اقدام 
بــه خرید یــک محصــول خارجی 
می کنید یادتان باشد که راه طوالنی 
رســیدن محصول به دســت شما 
توسط حمل ونقل هوایی یا زمینی 

انجام شده است.

گرما و سرما را حتمل کنید
همــه می خواهنــد چــه در فصــل 
گرمــا و چه در فصل ســرما دمای 
مطلوب خــود را ایجاد کنند. ما از 
وسایل گرمایشــی و سرمایشی در 
خانــه، ماشــین و محــل کار خود 
استفاده می کنیم که این سیستم ها 
معموال یا با ســوخت های فسیلی 
کار می کنند یا از الکتریسیته ای که 
برای ایجاد آن گاز گلخانه ای تولید 
شده اســت. واقعیت این است که 
انســان موجودی اســت که نیازی 
به کنترل دائمی دمــا ندارد. همه 
ما می توانیم کمی ســرما یا گرما را 

تحمل کنیم.
اســتفاده از وســایل گرمایشــی و 
سرمایشــی را فقــط منحصــر بــه 
روزهای بســیار سرد یا گرم کنید. 
تحمل خود را باال ببرید، در سرما 
بیشــتر بپوشــید یا از پتو استفاده 
کنید. ســرما لباس های روشــن، 
خــوردن  بــا  و  بپوشــید  ســبک 
نوشــیدنی های موثر خود را خنک 

نگه دارید.

لباس را روی بند رخت خشک 
کنید

استفاده از ماشین های خشک کن 
لبــاس نــه تنهــا مصــرف بــرق را 
باال می بــرد و از ایــن طریق باعث 
گرمایش زمین می شود بلکه باعث 

می شــود لباس هایتان زودتر کهنه 
شوند. هر لباسی که می خرید سهم 
خود را در گرمایش زمین پرداخته 
است. در تولید هر لباس از سوخت 
فسیلی استفاده شده است عالوه بر 
اینکه اغلب آنها از نقاط دوری مانند 
چین به کشور آورده شده اند و این 
به معنای مصرف سوختی است که 

هواپیماها داشته اند.

اگر بچه دارید…
را  از والدیــن فرزنــدان  بســیاری 
بهانه ای برای شــانه خالی کردن از 
مســئولیت در قبال نقش تاریخی 
زیســت  برابرمحیــط  در  خــود 

می کنند. 
پدرومادرهــا می گویند: »من بچه  
دارم بنابراین باید گوشت بخرم«، 
»من بچــه دارم و باید از ماشــین 
شخصی استفاده کنم«، »بچه دارم 
و خانه باید گرم باشم«. این بهانه ها 
در واقع تایید این جمله است »من 
بچــه دارم و می خواهم آینده اش را 
از بیــن ببــرم«. پژوهش ها در این 
زمینه شــوکه کننده هســتند؛ به 
طــور معمول بعد از بــه دنیا آمدن 
یک کــودک میــزان تولیــد کربن 
توسط والدین شش برابر می شود. 
بزرگتریــن وظیفه شــما به عنوان 
یک والد مسئول عالوه بر تالش بر 

رشد سالم کودک، تربیت کودکی 
است که نسبت به زمین مسیولیت 
پذیر اســت. این مهارتی اســت که 
فرزند شــما برای بقا در قرن ۲۱ به 

آن نیاز دارد.

حجم زباله ها را کاهش دهید
بازیافــت پیــش از آنکه بشــر بداند 
مشکل اقلیمی پیش رو است یک 
فضیلت بود. اما واقعیت این است 
کــه بازیافــت، انتقــال و پــردازش 
دوبــاره مــواد نیز منجر بــه تولید 
گازهای گلخانه ای می شود. هرچند 
تفکیک زبالــه و در نهایت بازیافت 
آنها و تولید یک محصول بازیافتی 
در کاهــش گازهــای گلخانــه ای 
موثر هســتند اما استفاده چندین 
باره وســایل پیــش از دورانداختن 
روش موثرتری است. قبل از اینکه 
یک شیشــه ، تخته چوبــی یا تکه 
پارچه ای را دور بیندازید به این فکر 
کنید که چه کارهای دیگری از آنها 

بر می آید.
•••••••

فهـــرستی از کارهای 
آســان و همیشگی

ایــن قدم هــای کوچــک در زندگی 
نیــز همچنــان موثــر و  روزمــره 

هوشمندانه هستند:

ـ از ماشــین طرفشــویی اســتفاده 
کنید

ـ  دوش ۵ دقیقــه ای را جایگزیــن 
حمام طوالنی و پرکردن وان حمام 

کنید
ـ خریــد موادغذایــی را محــدود و 
متناسب با نیاز واقعی انجام بدهید 

تا دورریز کمتری داشته باشید
ـ وســایل برقــی کهنه را با وســایل 

برقی بهینه تازه جایگزین کنید
ـ مصرف کاغذ را محدود کنید

ـ کیسه خرید خود را داشته باشید 
تا پالستیک کمتری دوربریزید

ـ لباس های با کیفیت بخرید
ـ مصرف محصوالت شــیمیایی را 

محدود کنید
را  آشــپزی  جدیــد  شــیوه های  ـ 
جایگزین شــیوه های سنتی کنید 
تــا هنگام پخت گاز و برق کمتری 

مصرف کنید
ـ روشنایی شب را کم تر کنید

ـ حمل ونقــل عمومــی را تبدیل به 
یک عادت کنید

ـ ….
این فهرســت همچنــان می تواند 
ادامــه داشــته باشــد چون شــما 
ایده هــای  می توانیــد  همیشــه 
خودتــان را برای کمــک به زمین 

داشته باشید.
•

»من بچه 
دارم و 

می خواهم 
آینده اش 
را از بین 

ببرم«!
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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( 

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

زندگی... 

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... 

خصوصیات یک انسان واقعی و اصیل

داشتن هوش، شــعور اجتماعی، 
ســالمت،  چشــمگیر،  قیافــه 
تحصیالت و ثــروت، همگی برگ 
های برنده ایی هســتند که زندگی 
زیبایی برای هر فرد می تواند فراهم 
کند خیلــی از آدمها نیــز از قدرت 
مدیریت یا هوش عاطفی بیشتری 
برخوردارند و درصد موفقیت شان 

در هر زمینه باال است.
ولی یک خصوصیت ناب هست که 
بعضی ها را با همه برگ های برنده 
زندگی یا بدون داشــتن هیچکدام 
شــان، همچنان خــاص و دلپذیر 
می سازد و آن اصیل و واقعی بودن 
شــخصیت شــان اســت. این نوع 

افراد:  
•

۱ – سعی منی کنند که همه را 
راضی کنند 

ایــن نــوع افراد می داننــد که نمی 
توانند خوشــایند همه باشند و با 
این مســئله کامال راحت هستند. 
نــه به این دلیل که ســلیقه و نظر 
دیگــران برای شــان مهم نیســت 
بلکه به این خاطــر که تصمیمات 
و رفتارشــان براساس دیسیپلینی 
اســت کــه شــرط آن، راضــی نگه 

داشتن همگان نیست.

آدم هــای نــاب و اصیــل محتــاج 
توجه دیگران واقعا نیستند. برای 
همین تالشی برای خودنمایی به 
خرج نمی دهند. اگر نظر یا دقت یا 
تاکیدی برای یک موضوع به خرج 
می دهند به خاطر همان موضوع 

است.
•

2-  قضاوت منی کنند
آدم های اصیــل و صمیمی، افراد 
دلبازی هستند و برای همین حس 
و نظر دیگران همیشــه برای شان 
جالب است. آنها نسبت به دیگران 
کنجــکاو هســتند و مــی خواهند 
بدنند چه چیزی برای شان اهمیت 
دارد. آنها به جای قضاوت دیگران 

سعی می کنند آنها را بفهمند.
•

3- مسیــرشان را خودشان 
می سازند 

آدم های اصیل و خودســاخته می 
دانند دقیقا چه می خواهند. ادا در 
نمی آورند. آنهــا به خاطر توقعات 
دیگران یا جامعه، تصمیمی مخالف 

اعتقادشان، اتخاذ نمی کنند. 
•

4 – افراد از دل و جان 
بخشنده ای هستند

بــدون هیــچ مالحظــه یــا 
خویشــتنداری، هــر چه که 
می دانند را با دیگران سهیم 
می شــوند. از کمــک کردن 
و شــاهد موفقیــت دیگــران 
بودن لذت می برند. آنها می 
فهمند پیروزی دیگران جای 

هیچکس را تنگ نمی کند.
•

5 – با همه با احترام 
برخورد می کنند

تنهــا دلیــل از اینکه بــا همه 
محترمانــه روبــرو می شــوند این 
است که از صمیم قلب و واقعا باور 

دارند که بهتر از دیگران نیستند.
•

6-  خواستنی های شان ساده 
و کوچک است

بــه فکر داشــتن بهترین ماشــین 
یا شــیک ترین کفش یا گرانترین 
آنهــا  نیســتند.  مچــی  ســاعت 
خوشــحالی شــان درونی اســت. 
زندگــی  در  شــان  رضایتمنــدی 
یعنی داشــتن دوست، دلبندی به 
خانواده و احساس اینکه هدفی در 

زندگی دارند.
•

7-  قابل اعتماد و صبور 
هستند

آدمها جذبش می شوند چون قابل 
اعتماد است. این نوع افراد دنبال 
نیات بد در دیگران نیســتند چون 
خودشــان را خوب می شناسند و 
می دانند که انگیزه شــان ســالم و 

مهربان است. •

David Wolfe:
The Importance of Being 
Genuine

ــــــــــــــــــــــــ
چهار نصیحت مالی امریکایی

هــر کس در بین چند آرزوی مهم، 
یکــی را هدف قرار مــی دهد. یکی 
دوســت دارد بــدن ورزشــی پــر و 
پیمانی داشته باشد یکی در رویای 
دستیابی به یک شغل فنی است. 
برای یکی، تحصیالت حرف اول را 
می زند. یکی نیز به دنبال یار زندگی 
اش اســت. امــا یکی از بــرگ های 
اصلی بــرای عملی شــدن آرزوها، 

پول است. 
جان دیویس راکفلر اولین میلیاردر 
امریکا بود کــه لقب ثروتمندترین 
انسان روی زمین را نیز کسب کرد. 
او ولی یک بچه کشاورز بود که در 
۱۵ ســالگی به شهر آمد و کارش را 

با پادویی شروع کرد.
راز موفقیتــش، نوشــتن دخــل و 
خــرج زندگی اش بــود. او برای هر 
دالر که به دســت می آورد نقشه و 
برنامه ایی می کشید. بودجه از نظر 
راکفلر یعنی یافتن نحوه استفاده از 

هر دالری که به دست می آید. 
•

اول به خودت بپرداز

از   George S. Clason
نویســندگان اقتصادی امریکا بود 
که نزدیک به ۱۰۰ سال پیش برای 
اولیــن بــار در کتابش بــه راه های 
ثروتمند شــدن اشاره کرده بود. او 
معتقد بود بایــد ۱۰ درصد درآمد، 

حتما پس انداز شود.
•

همیشه پایین تر از سطح درآمد 
خودت، خرج کن

یادتــان باشــد که همیشــه، خرج 
کردن هر پولی، خیلی ســاده تر از 
به دست آوردنش است. این روزها 
در همه جای دنیا تبلیغ برای خرید 
و مصرف بیشــتر، نصب کرده اند. 
مــدام نیازهــای کاذب برای آدمها 

درست می کنند.
یکی از معروفترین مشــاوران مالی 
Dave Ramsey مــی گویــد بــا 
تحریک احساســات مردم، آنها را 
به مصرف بیشتر، وام و بدهکاری 
می کشــانند. برای همین، زندگی 
صرفــه جویانه را پیشــه کنید. اگر 
کمتر از مقدار درآمدتان خرج کنید 

هم مقروض نمی شوید و هم مدام 
با باالرفتن سطح درآمدتان، سطح 
اســتاندارد زندگی تان افــزوده می 

شود.
•

اموالی بخرید که درآمدزا 
باشند

آدم هــای بــا پــول و حقــوق کم، 
شــاید هر چه بدوند همیشــه کم 
بیاورنــد. اما با ایجــاد بودجه، بها 
دادن به نیازمندی های اساســی، 
پــس انــداز ۱۰ درصــدی و عادت 
به صرفــه جویی، می توانند اموال 
و مستغالت بســیار کوچکی برای 

شروع بخرند.
یادتــان باشــد که اموال شــخصی 
مثل ماشین و خانه که هزینه هم 
دارند با دارایی های درآمد زا نظیر 
راه اندازی یک شرکت، خرید خانه 
اجــاره ایــی، مغازه و ســهام، فرق 
دارند. در هر سطح و مقدار محدود 
هم که شــده دارایی های درآمدزا 

تدارک ببینید.
•
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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!

استخـــدام
Comac Corporation

کمپانی »کومک« برای تكمیل کادر خود  به افراد زیر نیازمند است: 

مهندس برق  |   تکنسین برق   |  مونتاژ
برای اطالعات بیشتر، لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید: 

H I R E
Comac Corporation
Comac Corporation is looking for 

the following candidates:

• Electrical Engineer  
• Electrical Technician

• General Assembly 
Please contact Amir Samimi

2-25 Bould. Maisonneuve,    Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,            |            Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303       www.comaccorporation.com

فرصتی  استثنائی برای سرمایه گذاری

فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاران جدید 
به عنوان سهامدار 

برای سرمایه گذاری در امالک تجاری 
در کانادا و ایاالت متحده  

برای اطالعات بیشتر
لطفا با   Ali.R.Pazouki Mehr تماس بگیرید

514-952-7344

__________________
Investment Opportunity

At group Elegance, we are thrilled to announce that for 
a limited time, we are offering an opportunity to 

new investors as silent shareholders 
to invest in Commercial Real Estate 

in Canada and United Estates.

For further information 
please contact Ali.R.Pazouki Mehr at 

514-952-7344
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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
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

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

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر 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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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

یکشنبه 25 نوامبر   از 3 تا 6 بعدازظهراجاره و وام مسکن به فارسی مسینار رایگان خرید و فروش،
تلفن رزرو:  5۱4-574-5472

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

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

Email : masoudrealty@gmail.com

___________________
Clinique dentaire 

pédiatriqueTrottier-Nolet
1552 Rue Viel, 

Montréal, H3M 1G5
www.dentistespecialisepourenfant.com

Tel.: 514-332-1117

دکتر آیدا خانلرپور
(Dr Aida Khan)

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصص دندانپزشکی کودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال 

درخدمت هموطنان عزیز

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

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

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

بهروزباباخانی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

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

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

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

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

لیز سانتافه 2۰۱۹ 
)برای ۶۰ ماه(
شروع از: 

  2۰۵ دالر 
هر 2 هفته 

------
شامل تکس و فی

رضانوربخش

اینستاگرام در تسخیر زنان

اپلیکیشن اینستاگرام را باز کنید و 
نگاهی به پســت های منتشر شده 
از سوی دوستان و افرادی که آنها 
را دنبال کنیــد بیندازید و ارزیابی 
کنید چه تعداد از پست های منتشر 
شده در اینســتاگرام از سوی زنان 
و چه تعداد از آنها از ســوی مردان 

است. 
تفــاوت  ســاده،  ارزیابــی  یــک 
معناداری را به شما نشان خواهد 

داد. 
همچنیــن یــک نــگاه گــذرا بــه 
صفحــات دنبال کننده ها به شــما 
نشــان می دهــد کــه بســیاری از 
دنبال کننده هــای مــرد کمتــر در 
اینســتاگرام فعال هستند و کمتر 
پســتی را در صفحه خود منتشــر 

می کنند. 
چــه بســا مردانــی را در اطرافتان 
بشناســید که اصــا اینســتاگرام 
ندارنــد یــا در آن فعالیت خاموش 

دارند.
خانــه برخــی از مــا یــک جهــان 
صغیر از شکاف  جنسیتی و نمونه 
جمعیت شناختی واضحی از نحوه 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
اینســتاگرام  ماننــد  تصویــری 
اســت؛ خیلــی از مردها اســتفاده 
فعالیــت  یــک  را  اینســتاگرام  از 
غیرجــذاب، وقت گیــر یــا حتــی 
بی ارزش می دانند که الزم نیســت 
از آن بــرای نمایــش زندگــی خود 
اســتفاده کنند در عین حال زنانی 
هستند که فعالیت اینستاگرامی را 
فرصت خوبی بــرای ارائه نظرات، 
بیان احساســات و نمایش سبک 

زندگی خود می دانند.
بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده 
توسط موسســه comScore که 
ترافیــک اینترنتــی را اندازه گیری 
می کنــد، از میــان ۱۰۸ میلیــون 

روزانــه بازدیدکننده 
اینســتاگرام ۴۰ درصد را مردان و 
۵۸ درصد زنان تشکیل می دهند. 

این موسسه می گوید تفاوت ها در 
سال ۲۰۱۲۷ نیز ثابت بوده است. 
اکنون پرسش اینجاست که چرا 
اینســتاگرام اینقــدر بــرای زنان 

جذاب است؟
اینســتاگرام اجتماعی نیم میلیارد 
نفــری اســت کــه در آن هرچیزی 
یافت می شود؛ از صفحات سامتی 
و ورزش و بارداری و مد و چیدمان 
تــا انــواع صفحات خبــری و طنز 
و تبلیغــات و کاربرانــی که ســبک 
زندگی ، فرزندپــروری، خانه داری و 

آشپزی تبلیغ می کنند. 
در واقع هرچه آنکه فکرش را بکنید 

می توانید در اینستاگرام بیابید.
پژوهش گــر  مارویــک،  آلیــس 
رســانه های جمعی در دادنشــگاه 
فوردهام می گوید این تنوع و تکثر 
در اینستاگرام و هر شبکه اجتماعی 
دیگری باعث نمی شــود که مردم 
ایده های عمومی درباره اینکه افراد 

چگونه باید باشند را رها کنند. 
اینســتاگرام به خوبی به ما نشان 
می دهد که با وجود تنوع صفحات 
همچنان استانداردهای ثابتی برای 
زندگی از جمله در مساله زیبایی و 
سامت و خانه داری ارائه می شود 
که می تواند به شــکاف جنســیتی 

دامن بزند.

اینستاگرام، فروشگاهی برای 
زنان

اینستاگرم پر اســت از عکس های 
بــا  بــا کیفیــت، روتــوش شــده 
نورپردازی های دقیق با موضوعات 
مورد عاقه زنان در حوزه زیبایی، 
ســامت، خانــه داری در صفحات 
کاربرانــی که توانســته اند با اندکی 

دنبال کننده هــای  خاقیــت 
داشــته  چندصدهزارنفــری 
باشند. به گفته آلیس مارویک 
و  عکس هــا  ایــن  جذابیــت 
محتوای ارائه شده در کنار آنها 
کافی ســت تا بدانیم چرا زنان 
بیش از مردان به اینستاگرام 

تعلق دارند.
هــر کاربــر  دیگــر  ســوی  از 
اینســتاگرامی می داند که این 
شبکه اجتماعی ابزار برندهای 
مــد، طراحی و زیبایی اســت 
کــه اغلب زنــان را برای تهیه 
قــرار  هــدف  محصــوالت 
می دهند. ســایتی که کارکرد 
اصلــی اش بازرســانی عکــس 
اســت بــا ارائه انــواع فیلترها 
و امکانــات تغییر رنــگ و نور 
ایــن امــکان را به کاربرانــش داده 
اســت که بتوانند بر قدرت بصری 
چیزها اثر بگذارند و در واقع آنها را 
آنگونه که نیستند ارائه بدهند و بر 
کاربــر اثر مورد نظر را ایجاد کنند. 
راشل سیمونز، که یک پژوهشگر 
مطالعات جنسیت است، می گوید 
زنان جوان بیشترین وقت خود را 
صرف ارائه و تماشای این عکس ها 

می کنند. 
اینســتاگرام این قــدرت را به زنان 
داده اســت کــه خــود را در قالــب 
ظاهــر جــذاب، نوع آرایــش، نوع 
پوشش و سبک زندگی تصور کنند 
و نمایش بدهند. این به معنای آن 
نیســت که مردان از این ابزار برای 
ارائه تصویر مردانه خود اســتفاده 
نمی کنند اما راشل بر این باور است 
که زنان جوان اینســتاگرام را یک 
فرصت می دانند برای نشان دادن 
خود و ارائه آنچه که از سوی جوامع 
و حکومت ها تحســین می شــود: 
»همــه می خواهند زیبــا و جذاب 
به نظر برسند، همه دوست دارند 
ســلیقه منحصر به فردی داشــته 
باشــند، لباس متفاوتی بپوشــند 
و خانــه خاصــی داشــته باشــند و 
اینســتاگرام پلت فرمی را ارائه داده 
است که شــما وارد آن می شوید و 
یک رقابت همــه روزه را با دیگران 

آغاز می کنید.«
اما رویکرد کاترین تیدنبرگ، جامعه 
شــناس و پژوهشــگر اینترنت در 
دانشــگاه تالین در مورد اینکه چرا 
زنان اینستاگرام را جذاب می دانند 

متفاوت است. او می گوید: 
»زنان به ویژه مادران به این دلیل 
اینســتاگرام را جذاب می دانند که 
آنها در طول تاریخ در فرهنگ های 
مختلف مسئول حفظ و نگهداری 
عکس هــای خانوادگــی بوده انــد. 

خانوادگــی  عکس هــای  انتشــار 
بخش گســترده ای از فعالیت های 
اینستاگرامی زنان است. زنان تقریبا 
در همه فرهنگ ها عکس فرزندان 
و عزیزان خود را منتشــر می کنند 
و خاطــرات خــود را از ایــن طریق 
ثبت می کنند و اکنون اینستاگرام 
قلمروی آنها برای حفظ و نگهداری 
آن چیزی اســت کــه در طی تاریخ 
همــواره مســئول آن بوده انــد. بر 
اســاس این رویکــرد اینســتاگرام 
بخشی از سنتی است که ادامه پیدا 
کرده است و از آلبوم های عکس در 
خانه ها به صفحات مجازی رسیده 

است.«

فشار زندگی اینستاگرامی
به خاطــر ایــن پویایی جنســیتی 
در اینســتاگرام ـ شــناخته شــدن 
با عکس هــای زیبا، چهــره زیبا یا 
تجربه هــای خــاص ـ بســیاری از 
زنــان زمان و تاش زیادی را برای 
گرفتن یک عکس صرف می کنند. 
اما حتی تماشای اینستاگرام زنان 

دیگر هم وقت زیادی الزم دارد.
یــک کاربــر زن ایرانی معــروف در 
اینســتاگرام کــه نزدیــک بــه یک 

میلیون دنبال کننده دارد می گوید 
برای تهیه هر ویدیوی آموزشــی ۵ 

ساعت زمان صرف می کند. 
او روزانــه چنــد عکــس منتشــر 
می کند و در ســاعت های مختلف 
روز اســتوری های مختلفی درباره 
خودش، اتفاقــات روزمره زندگی  و 
فعالیت هایش منتشر می کند. او هر 
هفته چندین بار نیز از پخش زنده 
اینستاگرام استفاده می کند. در یک 
ارزیابی ساده دنبال کننده هایی که 
بــه کارهای او عاقه مند هســتند 
اگر برای دیدن همه این فعالیت ها 
وقــت بگذارنــد روزانــه بایــد یک 
ســاعت را فقط اختصــاص به این 
فرد بدهند. امــا محتوایی که این 
فرد هر روز در اختیار دوستدارانش 
قــرار می دهد در نهایت آنهــا را در 
این احساس فشار غیرمستقیم قرار 
می دهد کــه باید زیبا، خوش اندام، 
محبوب، باهوش، تحسین شده، 
باشــند؛  پولــدار  خوش ســلیقه، 
یک زن که آشــپز خوبی اســت، از 
فروشگاه های خوب خرید می کند، 
اهل ســفر اســت و هر روز اتفاقات 
جالبــی در زندگی اش می افتد. این 
رقابتی است که زنان در اینستاگرام 

آغــاز کرده اند، برایــش وقت و پول 
هزینه می کنند و حتی به وسیله آن 

پول به دست می آورند.
اگر چه در اینستاگرام برای مردان 
نیــز در مــواردی پلت فرمــی برای 
ارائه تصویر مرد ایده آل خوش اندام 
جذاب به شمار می رود اما اثرگذاری 
ایــن شــبکه اجتماعــی در زندگی 
مردان به طور مشخصی کم رنگ تر 
و محدودتر اســت. اغلــب مردان 
قهوه شــان را بدون اینکه بخواهند 
تصویر آن را ثبت کنند می نوشــند 
و صبح هــا پیش از خــروج از خانه 
در مقابــل آینه ســلفی قابل عرضه 
در اینســتاگرام نمی گیرنــد. اغلب 
پــدران جــوان امروزی در گوشــی 
هوشمندشــان صدهــا عکــس با 
فرزنــد کوچک شــان در لحظــات 
متفــاوت حفــظ کرده انــد امــا در 
نهایت صفحه اینســتاگرام آنها هر 
روز بــا این تجربه پر نمی شــود. به 
این ترتیب اینســتاگرام به تسخیر 
زنانی درآمده اســت که آن را برای 
عرضه وجودی که پیشاپیش برای 
آنهــا از طریــق کلیشــه ها، عرف و 
سنت تعریف شــده است مناسب 

می دانند.   )نیلوفر جعفری(
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سالمت ... 

* 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
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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

سرطان پروستات 
دانشمندان راه 

جدیدی را برای 
بهبود سلول های 

سرطانی کشف کردند
مطالعات اخیر، ترکیب جدیدی را معرفی می کند که 
سلول های سرطانی را در سرطان بدخیم پروستات، 
مورد هدف قرارداده و می تواند راه را برای روش های 

درمانی بهتر در آینده هموار کند. 
این تحقیقات نشــان می دهد که این ترکیب خاص، 
نقاطی را که باعث افزایش ســلول های سرطانی در 

پروستات می شوند، مورد هدف قرار می دهد. 
به گــزارش فارس ایندکس، این ترکیب، ســیکلیک 
پپتوئید نام داشته و توسط محققان دانشکده پزشکی 

دانشگاه نیویورک، ساخته شده است. 
ســیکلیک پپتوئیــد بــه طــور ویــژه روی نقاطــی از 
پروستات موثر اســت که داروهای رایج برای درمان 

بزرگی پروستات، قادر به تاثیر روی آن نیستند. 
ایــن ترکیب تکثیر ســلولی در بافت های ســرطانی 
پروســتات را کاهش داده و نسبت به سایر روش ها 

۹۵ درصد موثرتر است.
• 

این درمان چه تفاوتی با درمان های رایج 
دارد؟  

درمان های رایج ســرطان پروستات، سیگنال های 
هورمونــی را مــورد هدف قرار داده، که باعث رشــد 
بیشتر سرطان پروستات می شود. سرطان در افرادی 
کــه از این نــوع درمان، که به عنــوان داروهای ضد 
آندروژن شناخته شــده اند، استفاده می کنند؛ طی 

یک ماه عود می کند. 
ایــن ترکیب جدید، منجر به مطالعات جدیدتری در 
این زمینه، به امید درمان ســرطان هایی که به دارو 

پاسخ نمی دهند، شده است.
دکتر سوزان لوگان: " هدف ما تمرکز روی بازبینی و 
تغییر ترکیب یک مولکول شبه دارو، به جای ساختن 
ترکیباتــی کــه از نظر عملکرد ماننــد داروهای قبلی 

هستند؛ می باشد." 
گــزارش دکتر ســوزان و همکارش، مکانیســم این 
ترکیب را که منجر به توقف رشــد سرطان می شود، 
نشان می دهد. این ترکیب از برخورد پروتئین هایی 
که ژن افزایش سلول را در سلول های سرطانی فعال 
می کنند، جلوگیری و رشــد ســرطان را متوقف می 

کند. 
فعالیت این ژن به رشد غده پروستات در طول رشد 
و بلــوغ فرد کمک می کند، اما در بزرگســالی تولید 
سلول را متوقف کرده و خاموش می شود؛ تغییراتی 
که باعث فعالسازی مجدد این ژن شود، می تواند به 

سرطان پروستات بینجامد.
• 

سرطان پروستات دومین سرطان رایج  
طبق آمار انجمن سرطان آمریکا )ACS(، سرطان 
پروســتات دومیــن ســرطان رایج )بعد از ســرطان 

پوست(، بین مردان ایالت متحده است. 
طبق این آمار، ســرطان پروستات از هر ۹ مرد در ۱ 
نفر پیشرفت خواهد کرد. سرطان پروستات همچنین 
دومیــن علت مرگ و میر ناشــی از ســرطان )بعد از 

سرطان ریه(، در میان مردان ایاالت متحده است. 
بــا ایــن ایــن حــال، 
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بولیمی: زیاده روی در خوردن 
مراحل مختلف حمله
ـ مرحله قبل از حمله

میــل بــه بهتریــن بــودن باعث 
ایجاد فشــارهای داخلی و روانی 
و احســاس کمبــود، نگرانــی و 

اضطراب می شود.
ـ مرحله کریز )حمله(

ـ از دست دادن کنترل و احساس 
ارضــاء کردن یک خواســته )مثل 

خوردن(
شروع حمله موقعی است که اراده 
شخص تحت کنترل این خواسته 
قرار می گیــرد و در مدت کوتاهی 
مقدار زیــادی مواد غذایــی را می 
بلعد و غذاهای انتخاب شده بیشتر 

شیرین و پر کالری هستند.
پــس از احســاس رضایــت مرحله 
احساس گناه پیش می آید و میل 
به تحریک کردن اســتفراغ و یک 
پــاک ســازی واقعی که احســاس 
آرامش می دهــد، بعضی وقت ها 
اســتفراغ کردن می تواند همراه با 
مصرف مســهل هــا، ادرار آورها و 

تنقیه ها باشد.
ـ مرحله پس از کریز )حمله(

احســاس گناه و خجالت زدگی از 
کاری که کرده و پس از آن تصمیم 
گرفتــن به کنترل خــود و این که 
دیگر این اعمال را انجام نمی دهد 
ولی این حمالت مرتبــًا تکرار می 
شــوند و با اراده نمــی توان جلوی 

تکراری شدن آن را گرفت.

چه کسانی در خطر مبتال شدن 
هستند

بولیمی در اواخر نوجوانی شــروع 
می شود و اکثر بیماران را دختران 
جــوان )۱۹ دختــر در مقابل یک 
پسر(تشــکیل می دهنــد. بعضی 
ورزشــکاران،  ماننــد  از مشــاغل 
هنرپیشه ها، مانکن ها، رقصنده 
ها که برای آنها خوش هیکل بودن 
و کنترل وزن مهم است بیشتر در 
خطر مبتال شدن هستند تا سایر 

مشاغل.

عوامل تولید خطر بیماری
از هر ۱۰ بیمار ۵ نفر بیماری شان 
با رژیم الغری شروع می شود و از 
هر ۱۰ بیمار ۳ نفر پس از آنورکسی 
ذهنــی و از هــر ۱۰۰۰ بیمار ۲ نفر 

پس از یک دپرسیون.

پیشگیری

بــا این کــه امــکان پیشــگیری 
وجود نــدارد ولی 
اگر هــر چه زودتر 
داده  تشــخیص 
پیشــرفت  شــود 
مــی  را  بیمــاری 
کنتــرل  شــود 
متخصص  کــرد. 
کودکان یا پزشــک عمومی می 
تواند عوارض اولیه را تشــخیص 
بدهــد و به یک بیمــاری تغذیه 

ای مشــکوک شــود. اگر احساس 
کردید که کودک یا نوجوان شــما 
در غذا خوردن یا فرم بدنش رفتار 
غیرعادی دارد بالفاصله با پزشک 

مشورت کنید.

درمان های دارویی
بــدون همراهــی گــروه درمانــی و 
خانــواده و خــود بیمــار خــروج از 
بولیمی بســیار ســخت و مشــکل 
اســت. تجویز داروهــا و همکاری 
روان شــناس بــرای روان درمانــی 
مفید هستند و گاهی بستری شدن 

در بیمارستان نیز الزم می شود.
داروها می توانند سیمپتوم ها را کم 
کنند مخصوصًا تعداد حمالت را و 
همین طور آرام کردن مشــکالت 
همــراه با بیماری ماننــد نگرانی و 

دپرسیون.
داروهای ضدافســردگی می توانند 
به کم شــدن ســیمپتوم ها کمک 
کننــد. اداره غذا و دارو پیشــنهاد 
می کنــد که از Prozac اســتفاده 
شود که روی سروتونین اثر دارد و 
باعث باال رفتن میزان آن می شود 
و در نتیجــه پیام هــا بین نرون ها 
در منطقه ســیناپس ها بهتر رد و 
بدل مــی شــوند. به علــت وجود 
مشکالت پیکوپاتولوژیک همراه با 
بیماری، پزشــک می تواند از آنتی 
دپرســورهای دیگر و یــا داروهای 
ضــد نگرانی برای درمــان بولیمی 

استفاده کند.

روان درمانی
برای اکثر بیماران روان درمانی به 
صورت گروهی یا به تنهایی تجویز 
می شود که برای شخصیت سازی 
و اطمینــان به خــود و رفع بعضی 
از مشــکالتی کــه بیمار بــا خود و 
دیگــران دارد و باز کردن بعضی از 

گره های روانی به کار می رود.
نوعی تراپی برای درمان سیمپتوم 

هــای بولیمی وجــود دارد که 
به بیمار رفتارهای پاتولوژیک 
خــودش را نشــان مــی دهند 
)هنگام حملــه و هنگام پاک 
ســازی( و بعد به او کمک می 
کننــد کــه ایــن کاراکترهــا را 
عوض کند. هدف این درمان 
پیــدا کــردن علــت بیمــاری 
نیســت، بلکــه عــوض کردن 

عادات بیماری است.
روان درمانگــر روی حاالتــی 
کــه در عکس العمل هــای بیمار 
وجــود دارد و او را مجبور به حمله 
می کند کار می کنــد. در این نوع 
درمــان بیمار بســیار فعال اســت 
و بایــد به ســئواالت بســیاری در 
روی کاغــذ جواب بدهــد و بیمار 
بولیمیک احتیاج به بیش از بیست 
جلســه درمان دارد تــا بتواند طرز 
فکــر کردنش را نســبت به تغذیه، 
وزن، تصــوری که از بدنش دارد و 

اطمینان به خود عوض کند.

روان درمانی خانواده بیمار
تمــام اعضای خانــواده بیمار باید 
در ایــن درمــان شــرکت کننــد تا 
بدانند چگونه رفتاری با او داشــته 
باشند و روابط داخلی خود را بهتر 
کنند. مثــاًل هنگام غــذا خوردن 
برای خانواده بســیار سخت است 
که رفتار و گفتــاری کمک کننده 
داشته باشــند و نه تخریب کننده 
و مقصر دانســتن خود یــا بیمار. 
اثراتی که بیمــاری بیمار روی آنها 
دارد، نتیجه اش بــه بیمار و خود 
آنها برمی گــردد. روش های روان 
درمانی دیگری هم هست که باید 

توسط متخصص انجام شود. 
داروهای دیگری هم ممکن است 
برای مشکالت فیزیولوژیکی تولید 
شــده بر اثر بی غذایــی یا مصرف 
زیاد مسهل ها و استفراغ ها مثل 
کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، 
مشکالت گوارشی، قلبی، کلیوی 
و هورمونــی تجویز شــود. کنترل 
و درمــان تغذیه ای بســیار مهم و 
کفایت کننده اســت و باید همراه 
درمان های دارویی و روان درمانی 
باشد. پزشک مخصوص بیمار باید 
اداره کننــده یک گــروه درمانگر با 
تخصص های مختلف برای درمان 
بیمار باشــد و یک ســری اهدافی 
برای تنظیــم وزن و کمبــود مواد 
غذایــی مورد احتیــاج بیمار تهیه 

IBNG  )همبستگی بازرگانی ایرانیان( متشکل  از 
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به 
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای 
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال 
 IBNG بــزرگ بوجود آمده اســت.  هدف مــا در
گســترش همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی برای 
اعضــاء، افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد 
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه 
مهاجر ایرانی مونترال می باشد.  از شما دعوت می 
شود با حضور در جلسات هفتگی IBNG که بطور 

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 
9  صبح در رســتوران Eggsfrutti   واقع در 6710  
خیابان  Saint Jacques  تشــکیل میشود، با اعضاء 
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید. 

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال: 
اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید، 
به ســایت ibng.ca مراجعه کــرده، بخش دریافت 
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.  این گونه هر هفته 
ایمیل گروه را دریافت کرده، از اخبار و ســخنرانان 

مطلع می شوید. 

سالمت ... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
Kisangani،مقیم کبک. 
ataansari@videotron.ca
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کننــد و از او بخواهنــد کــه با آنها 
همکاری داشته باشد.

درمان های تغذیه ای به بیمار یاد 
مــی دهد که چگونــه تغذیه کند و 
غذای متعادل داشته باشد و شروع 
به خوردن غذاهای ممنوعه )تابو( 
مثل کره و شــکر بکند و غذاهای 
حــاوی قند مالیم را به مقدار کم و 
بــه تدریج اضافه کند که دچار کریز 
نشــود و ۴ بــار در روز در کنار میز 
غذاخوری بنشیند و به میزان الزم 
و متعادل بخورد. وزنش را متعادل 
با قــدش نگه دارد و از مســهل ها 
اســتفاده نکند و خیلــی چیزهای 

دیگر.

بستری شدن در بیمارستان
گاهی بستری شدن در بیمارستان 
مخصــوص بــرای اضافــه کــردن 
شانس درمان بیمار الزم می شود 
مخصوصــًا وقتی کــه درمان های 
معمولی جواب نمــی دهد و وقتی 

کــه بیمار به شــدت الغر شــده و 
مشکالت سالمتی شــدید زندگی 
اش را تهدیــد مــی کند. بســتگی 
به بیمارســتان دارد که بیمار را تا 
درمان بســتری نگهــدارد یا فقط 
بستری شدن روزانه باشد و بیمار 
شــب به خانه اش برگردد و درمان 
توســط یک تیم متخصص مانند 
پزشــک، متخصص تغذیــه، روان 
شناس و روانکاو و غیره انجام می 

شود.
در مواقع بســیار شدید تیم درمان 
کننــده تصمیم می گیــرد که یک 
سوند از راه بینی وارد معده بکنند و 
تغذیه از طریق آن انجام شود یا یک 

تغذیه قوی از راه ورید.

طب مکمل
ـ یوگا: بعضی از متخصصان عقیده 
دارند کــه یوگا دارای آثــار مفید بر 
روی بیمــار اســت و باید به عنوان 
تکمیــل کننــده درمان هــا به کار 

رود، زیرا یوگا می تواند به شــخص 
کمــک کند که احســاس آرامش و 

آسایش بیشتری داشته باشد.
یــک مطالعــه اخیــرًا بــر روی ۵۴ 
نوجوان بیمار نشان داد که درمان 
های استاندارد اگر همراه دو جلسه 
در هفتــه به مدت ۸ هفته یوگا زیر 
نظر یوگی )معلم یوگا( انجام شود 

بسیار موثرتر است.
ـ هنــر درمانی: به صــورت رقص، 
تئاتر، نقاشــی، مجســمه سازی و 
غیره به بیمار کمک می کند که به 
نحــو دیگری غیر از حــرف زدن با 
دیگران گفتگو کند و احساساتش 

را نشان بدهد.
ـ هیپوز: مطالعاتی در جریان است 
که نشــان مــی دهد هیپــوز برای 
درمــان بولیمــی مفید اســت ولی 
مطالعات بیشتری برای اثبات آن 

باید انجام شود.
•
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هنر گمشده مترکز:  حواس پرتی در جهان دیجیتال
بیشتر ما درست نفس نمی کشیم. 
سه چهار بار نفس می کشیم و تنها 
از قسمت باالی ظرفیت ریه هایمان 
اســتفاده می کنیم. تنفس درست 
یعنی از ریه هایمان کامل تر استفاده 
کنیم. این نوع تنفس بسیار مهم 
است، چون نه تنها انرژی بیهوده 
عضالنی را مصرف می کنیم، بلکه 
میزان اکسیژن دریافتی مان را هم 

در هربار تنفس بیشتر می کنیم.
در بدتریــن حالــت، تنفــس غلط 
می توانــد باعــث حملــه وحشــت 
شود. در تمرینان مراقبه یا حضور 
ذهن، تنفس یــک بخش کلیدی 
اســت. پــس عاقالنــه اســت کــه 
روش هــای درســت تنفــس را یاد 
بگیریــم. تمریــن روزانه کــه از ۱۰ 
دقیقه شــروع می شــود و به مرور 
افزایش می یابد، کمک می کند که 
یک مرخصی کوتاه و مفید در بین 
همــه چیزهایی که تمرکز را به هم 

می زنند داشته باشید.
راحــت روی زمین دراز   •
بکشید، زانوهایتان را صاف کنید، 
در آرامــش کامــل قــرار بگیریــد. 
یــا روی یــک صندلی بنشــینید، 
پاهایتان را کنار هم بگذارید و کف 

پاهایتان روی زمین باشد.
آزاد و  گــردن خــود را   •
شانه هایتان را رها کنید. بازوهایتان 
را کنــار بدنتان قــرار دهید و کف 

دستتان رو به باال باشد.
بلند نفس بکشــید، از   •
درون بینی هوا را به شــکم ببرید، 
جوری کــه باال آمدن شــکم تان را 

ببینید، تا ۵ بشمارید.
نفس تان  کنید،  توقف   •
را نگه دارید و تا ۵ بشــمارید، بعد 
نفس تــان را از دهانتــان بیــرون 

بدهید و باز تا ۵ بشمارید.
ســعی کنید که هنگام  ش 
انجــام این کار، ذهن تــان را خالی 
کنید یا اگر این کار برایتان سخت 
است، چشم تان را ببندید و تصور 
کنید که سنگریزه ای داخل استخر 

آب می افتد و غرق می شود.
ایــن نوع تنفــس را ۱۰   •
دقیقه ادامــه بدهید. خواهید دید 
کــه کم کــم تنفس عادی تــان هم 

همین طوری می شود.
از ایــن تمریــن تنفس   •

می توانیــد هــر زمــان که 
احساس تنش و استرس 
کردید اســتفاده کنید. 

ایــن تنفــس خــود نوعی 
مراقبه است.

ما همه بــه وقفه زمانی نیاز داریم، 
پس ساعتی تنظیم کنید یا از یک 
اپلیکیشن استفاده کنید. می توانید 
یک قطعه موسیقی مورد عالقه تان 
می دانیــد  کنیــد کــه  پخــش  را 
شــنیدنش باعث می شود آن وقفه 
زمانــی و زنگ تفریح برایتان ایجاد 

شود.
یــک روش موثــر دیگر بــرای باال 
بــردن تمرکــز، برعکس شــمردن 
است. برعکس شــمردن از ۱۰۰۰ 
ممکن است عصبی کننده به نظر 
برســد اما باعث می شود که خیلی 
سخت تمرکز کنید. این کار نیاز به 
مقاومت و استفاده از مهارت های 
دیگــر دارد که مثال تصــور کردن 

اعداد می تواند یکی از آنها باشد. 
ایــن کار را بــه اندازه  کافــی انجام 
دهید تا حدی که کامال تمرکز پیدا 
کنید و ذهن تان برای دقایقی از هر 

چیزی دیگری خالی شده باشد.
همچنین هجــی کردن کلمات به 
شکل معکوس هم می تواند روش 

خوبی برای تمرکز باشد. 
با کلمات آسان شروع کنید: 

آب، سگ، سیب. 
بعد کلمات بلندتر را انتخاب کنید: 
مثال اسم ها و کلمات انتزاعی، مثل 

کوسن، طالیی و تالش. 
را  طوالنی تــری  کلمــات  هرچــه 
انتخــاب کنیــد، تمرکزتــان باالتر 

خواهد رفت.
راه دیگر این است که در یک حالت 
راحت بنشــینید. نقطه ای را روی 
دیوار پیدا کنید و به آن خیره شوید. 
این کار زمانی بهتر عمل می کند که 
با آن نقطه هیچ ارتباط آگاهانه ای 
نداشته باشید که حواس تان را پرت 
کند. پس یک نقطه سیاه به اندازه 
تخم چشم کافی است. حواستان را 
برای سه دقیقه به آن نقطه بدهید 
)می توانیــد از یک تایمر اســتفاده 
کنید( و بگذاریــد هر فکری که به 
ذهن تان می آید، بگذرد و دوباره به 

همان نقطه خیره شوید.
هرکسی که با مراقبه آشنایی داشته 

باشــد، ایــن تمرین را 
می شناسد. 

کمــک  کار  ایــن 
می کنیــد کــه متوجــه 
نفس هایتان باشید و در 
عین حــال توجه تان بــه آن نقطه 

باشد. 
با تمرین مــداوم، می توانید کامال 
ارادی و حتــی بــدون وجــود یک 

نقطه، تمرکز کنید.

متاشای یک ساعت
برای این کار به یک ساعت قدیمی 
کــه ساعت شــمار و ثانیــه شــمار 
داشته باشد نیاز دارید. وقتی عقربه 
روی عــدد ۱۲ بــود، حرکتــش را 
بدون اینکــه بگذارید تمرکزتان به 
هم بریزد، دنبــال کنید. هربار که 
تمرکزتان بهم ریخت، صبر کنید تا 
عقربه دوباره روی عدد ۱۲ برگردد 

و دوباره شروع کنید. 
این کار سخت تر از آن است که به 
نظر می رســد،  اما وقتــی آن را یاد 
بگیرید، ساده است و هربار که نیاز 
به تمرکز و آرامش ذهنی داشتید، 
می توانید آن را بارها و بارها انجام 

دهید.
مــا از طریــق آنچــه که مشــاهده 
می کنیــم اطالعــات زیــادی بــه 
دســت مــی آوریــم، اما اغلــب به 
آنچه که دنبالش هستیم، به طور 
خاص توجهی نداریم. ما تنها یک 
برداشت از آنچه که می بینیم داریم. 
در تالش برای بهبود مهارت های 
تمرکــز، بایــد یــادآوری کنیــم که 
چگونگــی نــگاه کــردن و ســپس 
تجسم آن می تواند تمرکز را تقویت 

کند. با توجه بیشتر نگاه کنید: 
چــه به یک عکــس در یک گالری 
هنری نــگاه می کنید، یا به مناظر 
اطراف از پنجــره اتوبوس، فقط از 
منظره لذت ببرید. مجبور نیستید 
تصویر گرافیکی را دقیق به حافظه 
بســپارید، اما با آن ارتبــاط برقرار 
کنید، جزئیات را ببینید، واکنش 
نشــان دهید. در مــدت کوتاهی، 
می بینید که می توانید چشم خود را 
ببندید و آن را تجسم کنید. هیچ 
راه درســت یا غلطی بــرای انجام 
ایــن کار وجود ندارد، این کار تنها 

فرصتی برای تمرکز است.

بیــن شــنوایی و گــوش دادن هم 
تفاوت بزرگی وجود دارد. 

گــوش دادن خودآگاهانه شــروع 
می شــود و می تواند تبدیل به یک 
عادت مفید شود. برای تمرین این 
کار، می توانید از موســیقی شروع 
کنید. آهنگی را که بین سه تا پنج 
دقیقه )یا بیشــتر( طول می کشد، 
بــرای تمرکــز انتخــاب کنیــد. به 
موســیقی،  ظریــف  تفاوت هــای 
کادنس هــا، ابــزار مورد اســتفاده 
و اشــعار بــه دقــت گــوش دهید. 
موسیقی برای اغلب ما اغلب فقط 
ســر و صدای پس زمینه است، اما 
می تواند چیــزی بیش از یک لذت 
معمولی باشد. می تواند یک شیوه 
عالی برای کمک به مهارت تمرکز 

باشد.

مترینات فیزیکی
ورزش هــای زمان منــد چــه یوگا، 
چــه بــازی در یــک تیم یــا رقص، 
عامــل هماهنگــی مغــز و بــدن و 
تمرینی برای تمرکز هستند. ورزش 
معمولی هم می تواند بدن را فعال 

کند، هم برای مغز مفید است.
یک مطالعه در هلند بر روی دانش 
آموزان که در مجله علمی و پزشکی 
ورزش در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، 
نشان داد که کودکان در درس های 
سخت با انجام یک تمرین هوازی 
قابــل  طــور  بــه  دقیقــه ای،   ۲۰
مالحظــه ای پیشــرفت می کنند. 
یک مطالعه دیگر از آکادمی اطفال 
آمریکا در مورد مزایــای ورزش در 
ســنین ۷ تا ۹سال، نشــان داد که 
سالمت جسمی کودکان با ورزش 
بهبود می یابد و همزمان عملکرد 
مغــز، عملکرد شــناختی و کنترل 

اجرایی آنها هم بهتر می شود.

خــواب
کمبــود خــواب بــر تمرکــز تاثیــر 
می گذارد و  هورمون استرس را که 
برای جبران آن ترشــح می شوند، 
افزایش می دهد. بهبود خواب یک 

شــبه اتفاق نمی افتد، به خصوص 
اگر یک مشــکل مزمن باشــد، اما 
اقدامــات الزم برای بهبــود آن در 
طول یــک هفته بــه نتایج مثبتی 

می انجامد.
محل مناسب برای بهبود بخشیدن 
خــواب، اتاق خــواب اســت. اتاق 
خــواب را از تلویزیون، کامپیوتر و 

سایر تکنولوژی  ها خالی کنید. 
اگرچه هر نوع نوری می تواند خواب 
را به  هم بریزد، اما تحقیقات نشان 
داده اســت که نوری که به سمت 
انتهای آبی طیف نزدیک است، به 
ویژه در بیدار نگه داشتن فرد موثر 
است، زیرا شبکیه چشم را تحریک 
می کند و ترشح مالتونین را از غدد 

پنسو در مغز مهار می کند.
کامپیوتــر،  نمایــش  صفحــه 
تبلت ها، گوشــی های هوشــمند، 
و  تلویزیون هــای صفحــه تخــت 
منتشــر  آبــی  نــور  همــه   LED
می کنند و  قبل از خواب باید از آنها 

دوری کرد. 
حــدود ۸۰ درصــد از مردم به طور 
معمــول پیــش از خــواب از ایــن 
دستگاه ها اســتفاده می کنند و در 
میان ۱۸ تا ۲۴ ساله ها، این رقم به 

۹۱ درصد افزایش می یابد.
عینــک آفتابگیر رنگــی می تواند از 

تاثیر این نور کم کند. 
همچنیــن می تــوان صفحــات را 
بــا فیلترهای مســدود کننــده نور 
آفتابی تولید شــده در بازار سازگار 
کرد. البته راه حل دیگر این اســت 
کــه قبل از خواب از دســتگاه های 
الکترونیکــی اســتفاده نکنیــم تــا 
از بی خوابــی جلوگیــری کنیــم و 

خواب مان را بهبود بخشیم.

خواندن برای لذت بردن
یکــی از چیزهایــی که بســیاری از 
افرادی که احساس می کنند تمرکز 
خود را از دست داده اند می گویند، 
این است که دیگر برای لذت بردن 
کتــاب نمی خواننــد. ما به ســریع 
خوانــدن برای دسترســی ســریع 

به اطالعــات عــادت کرده ایم زیرا 
درک یک لغت پیچیده تر، ساختار 
پیچیــده یــک رمــان یا حجــم آن 

می تواند مشکل باشد. 
باید بار دیگر برای لذت بردن کتاب 
بخوانیــم. اما خوانــدن به خودی 
خود می تواند راهــی برای افزایش 
تمرکز باشــد. یــک کتــاب واقعی 
بخوانید، نه از روی صفحه نمایش. 
حتی ورق زدن کتاب، سرعت تان 
را پاییــن مــی آورد. آن قــدر کتاب 
بخوانیــد تا توجه تــان کامال جلب 

شود؛ حداقل ۳۰ دقیقه. 
درگیر شدن با محتوا، زمان زیادی 
طول می کشــد، اما به شما کمک 

می کند تا بیشتر کتاب بخوانید.

ا پلیکیشن ها
بــرای  می تواننــد  اپلیکیشــن ها 
نظارت، مدیریت یا محدود کردن 
زمانی که در اینترنت می گذرانیم، 
بــه کار بیاینــد اما در نظر داشــته 
باشــید که این نوع اپ ها هنوز هم 
شما را به دســتگاه های دیجیتال 
متصــل نگه  می دارند. بهتر اســت 
خودتــان را از اســتفاده بیــش از 
حــد از آنهــا دور کنیــد و یــک کار 
جایگزین انجــام دهید، مثال یک 
کتــاب بخوانید، به تماشــای یک 
فیلم بروید )در سینما تلفن ها قطع 
می شــود(، پیاده روی کنید، بدون 
چک کــردن موبایل غــذا بخورید 
و… کارهایی که نظم درونی تان را 
با تکیه بر خودتان بازیابی می کنند.
اما اگر همچنان دنبال یک راه حل 
دیجیتالی برای این کار می گردید، 

این اپ ها را امتحان کنید: 
اپ مومنت Moment که میزان 
اســتفاده تان را کنتــرل می کنــد، 
فیس بــوک محدودکننــده  اپ 

Facebook، یــا اپلیکیشــن های 
 Cold Turkey; Stay On
.Space و  Task; App detox
•

خوشبختانه اکثر مردانی که در آنها 
ســرطان پروستات تشخیص داده 
شده اســت، در اثر آن نمی میرند. 
طبق آمــار ACS، ۹۹ درصد افراد 
مبتال به تمام گریدهای ســرطان 
پروســتات، تــا ۵ ســال دوام مــی 

آورند.
البتــه ایــن میــزان بقــا زمانی که 
پزشکان سرطان را در مراحل اولیه 
خود تشخیص دهند، بیشتر است. 
چگونگی پاســخ به درمان سرطان 
در افراد مختلف نیز، امید به زندگی 

فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
تقریبــا ۱۰۰ درصــد مردانی که در 
مراحــل ابتدایی ابتال به ســرطان 

پروســتات شناســایی می شوند، 
طبق این شــاخص بقای۵ ســاله، 
از ۵  مــورد   ۴ آورنــد.  مــی  دوام 
سرطان پروستات در مراحل اولیه 

تشخیص داده می شوند.
در  پروســتات  ســرطان  معمــوال 

مراحل اولیه عالئم زیادی ندارد. 
درافراد مبتال به سرطان پروستات 
پیشــرفته ممکن است مشکالت 
ادرار، خــون در ادرار یــا اســپرم، 
اختالل نعوظ، درد در ناحیه های 
خــاص )کمــر، پشــت و یا قفســه 
ســینه(، یا ضعف و بی حســی در 

پاها یا یک پا داشته باشند. 
بیماری ها یا مشکالت دیگری هم 

مــی توانند بســیاری از این عالئم 
را ایجاد کنند، بنابراین مراجعه به 

پزشک بسیار ضروری است.
سرطان پروســتات اغلب تا زمانی 
که عالئمی ایجاد نکند، ناشناخته 
باقــی می مانــد؛ بنابراین داشــتن 
غربالگری ســرطان پروستات بین 
ســنین ٤۰ تــا ٥۰ بــه تشــخیص 

زودهنگام کمک خواهد کرد. 
غربالگــری شــامل آزمایش خون 
PSA، آزمایش دســتی یــا هر دو 

است.
•   امید برای آینده 

علــی رغم موفقیت بــاال در درمان 
ســرطان پروســتات، در آینده راه 

سرطان پروستات...   << ادامه از صفحه: 23

های درمان می توانند بهبود یابند.
تشــخیص زودرس، یکی از اجزای 
مهم مراقبت در سرطان پروستات 

است، اما ممکن است درمانی که 
بتواند این نوع ســرطان را به نحو 
بهتری درمان، و از عود و بازگشت 

دوبــاره آن جلوگیــری کند، وجود 
داشته باشد.

•
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تنهایی به همان اندازه که می تواند سالمت 
جسمانی انسان را تحت تاثیر قرار دهد، بر 

سالمت روانی نیز تاثیرگذار است.
تنهایــی بلنــد مدت مــی توانــد اثر منفی 
چشــمگیری بر ســالمت کلی و بهزیستی 
انسان داشته باشد. افراد تنها اغلب با یک 
احســاس ناامیدی مواجه هســتند و این 
احساسات می توانند به روش هایی مخرب 
بر بدن تاثیرگذار بوده و موجب اضطراب، 
افسردگی، افزایش خطر خودکشی یا دیگر 
رفتاری خشونت آمیز شده و حتی ضرر این 
شــرایط می تواند برابر با کشــیدن ۱۵ نخ 

سیگار در روز باشد.
شرایط زمانی وخیم تر می شود که بدانیم 
افــراد تنهــا اغلــب بدترین دشــمن خود 
هستند و می توانند اثر منفی تنهایی را با 
قضاوت یا سرزنش خود درباره این که چرا 
هیچ دوستی ندارند و احساس انزوا تقویت 
کننــد که در نهایت می تواند شکســت در 
اتخــاذ اقدام های ضــروری برای تعامل با 

دنیای اطراف را موجب شود. 
در ادامه با نشــانه هایــی که از تاثیر منفی 
تنهایی بر شــرایط سالمت حکایت دارند، 

بیشتر آشنا می شویم.
 

بیماری قلبی شما وخیم تر شده است. 
آیا به بیماری قلبی مبتال هستید و به نظر 
می رســد بــدون دلیل خاصی شــرایط آن 
وخیم تر شده است؟ تنهایی ممکن است 
دلیل این شــرایط باشد. طی یک مطالعه 
در دانمارک، زمانی که پژوهشگران شرایط 
۱۳,۴۶۳ بیمار مبتال به بیماری های قلبی 
مانند آریتمی، نارســایی قلبــی و بیماری 
دریچــه قلــب را تجزیه و تحلیــل کردند، 
دریافتند که احســاس تنهایی بــا دو برابر 

شدن خطر مرگ مرتبط بوده است.
 

همواره با احساس خستگی مواجه 
هستید. 

افرادی که از روابط خود در زندگی ناراضی 
هســتند، اغلب بی خوابی های شــبانه را 
تجربه می کنند که به دشــواری در تمرکز 
و احســاس خســتگی در طــول روز منجر 
می شــود. بنابر مطالعه ای که در نشــریه 
منتشــر   Psychological Medicine
شد، افراد تنها نسبت به همتایان اجتماعی 
خــود ۲۴ درصد احتمال بیشــتری دارد با 
احســاس خستگی مواجه شده و در حفظ 

تمرکز نیز دچار مشکل می شوند.
 

با چربی اضافه در ناحیه شکم مواجه 
هستید. 

سطوح هورمون کورتیزول در جریان خون 
افرادی که احساس تنهایی می کنند بیشتر 
اســت و این خبری بد برای آنهاییست که 
نگران اندازه دور کمر خود هســتند. بنابر 
پژوهشــی که در دانشــگاه ییل انجام شد، 
افزایش ســطوح هورمــون کورتیزول می 
تواند موجب افزایش وزن در ناحیه شــکم 
افرادی شــود که اضافــه وزن ندارند. باید 
به این نکته اشــاره داشت که از بین بردن 

چربی این قسمت از بدن دشوارتر است.
 

بیماری های مزمن مختلف در شما 
تشخیص داده شده اند. 

تنهایــی بــه همــان انــدازه که مــی تواند 
سالمت جسمانی انسان را تحت تاثیر قرار 
دهد، بر سالمت روانی نیز تاثیرگذار است. 
بنابر پژوهشی که در دانشگاه ایالتی اوهایو 
انجام شــد، افراد تنها زمانی که با استرس 
مواجــه مــی شــوند، افزایش در ســطوح 
پروتئین های التهاب زا را تجربه می کنند 
و ایــن التهاب می توانــد به بیماری هایی 
مانند دیابت نوع ۲، آرتریت و بیماری قلبی 

منجر شود.
 

حافظه شما رو به افول است. 
تنهایی می تواند بر شرایط حافظه انسان 
نیز اثــر منفی بگذارد، از ایــن رو اگر قصد 
دارید در سنین باال حافظه ای قوی داشته 
باشید، برقراری ارتباط با دیگران و پرهیز 
از تنهایی یکی از گزینه هایی است که می 
توانید مد نظر قرار دهید. بنابر پژوهشی که 
در نشــریه JAMA Psychiatry منتشر 
شد، افرادی با ســطوح باالی پالک های 
آمیلوئیدی، نشــانگری از بیماری آلزایمر، 
در مقایســه با آنهایی که فاقد این نشانگر 
بودند، ۷.۵ برابر احتمال بیشتری داشت تا 

تنهایی خود را گزارش کنند.
 

از مشـــکالت اضطراب رجن می 
برید. 

احســاس تنهایــی مــی توانــد اثــر منفی 
چشمگیری بر سالمت روانی انسان داشته 
باشد. بدون یک سیستم پشتیبانی شامل 
دوســتان و اعضای خانواده، شــما آسیب 

پذیــری بیشــتری به مــوارد اضطــراب زا 
خواهید داشــت. بنابر مطالعــه ای که در 
 Psychological Medicine نشــریه 
منتشــر شد، جوانان تنها بیش از دو برابر 
احتمال بیشــتری داشــت به مشــکالت 
ســالمت روانــی، ماننــد اضطــراب مبتال 
باشــند که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر 
قــرار داده و در تواناییشــان بــرای انجــام 
کار، رفتن به مدرســه و یــا برقراری روابط 

اجتماعی اختالل ایجاد می کرد.
 

به افسردگی مبتال هستید. 
یک تصور اشتباه رایج این است که فردی 
با تعداد دوستان اندک، انسانی تنها است. 
با این وجود، بســیاری از افراد ترجیح می 
دهند تا دایره دوســتان محدودی داشــته 
باشند و با مشکلی نیز مواجه نیستند. اما 
برای برخی دیگر شرایط این گونه نیست. 
 Journal بنابــر مطالعه ای که در نشــریه
 of Health and Social Behavior
منتشــر شــد، ترکیبــی از گروه دوســتان 
محدود همراه با احســاس انــزوا می تواند 
افزایش ۶۵ درصدی عالئم افسردگی را در 

پی داشته باشد.
 

فشار خون شما به سطوح ناسالم رسیده 
است. 

بیماری قلبی، ســکته مغزی، و آنوریسم 
تنهــا برخــی از شــرایطی هســتند کــه در 
صورت عدم درمان پرفشــاری خون شکل 
مــی گیرند. درمان فشــار خون بــاال برای 
برخی افراد می تواند به سادگی یافتن چند 
دوســت جدید باشد. بنابر پژوهشی که در 
دانشگاه شیکاگو انجام شــد، بزرگساالن 
تنها دارای فشــار خون بیشــتر نسبت به 

افراد اجتماعی تر  هستند.
 

بیشتر از حد معمول به آنفلوآنزا مبتال 
می شوید. 

اگر تنها هستید در فصول سرد سال بهتر 
اســت پیش از این که بیمار شــوید، دایره 
روابط اجتماعی خود را گســترش دهید. 
 Health بنابــر پژوهشــی کــه در نشــریه
Psychology منتشــر شــد، تنهایــی و 
ارتباطات اجتماعی کــم می تواند موجب 
واکنــش کمتر بدن بــه واکســن آنفلوانزا 
شود، از این رو، هرچه بیشتر مستعد ابتال 

به بیماری می شوید.

 
برای کاهـــــش وزن تقال می 

کنید. 
اگر قصد دارید وزن خود را کاهش دهید، 
ممکن اســت در ابتــدا مجبور باشــید به 
مسائلی که موجب احساس انزوا می شوند، 
رســیدگی کنید. تنهایی مــی تواند مانعی 
بزرگ در برابر درمان چاقی باشد. تنهایی 
یکی از محــرک های رایج بــرای پرخوری 
است، از این رو، شــرایط برای افرادی که 
در تالش برای محدود کردن کالری های 

مصرفی خود هستند، دشوارتر می شود.
 

عالئم سرماخوردگی همواره شدید 
هستند. 

ســرماخوردگی به طور معمول شــرایطی 
بســیار آزاردهنده محسوب نمی شود، اما 
اگر تنها باشید، ابتال به یک سرماخوردگی 
ساده نیز می تواند احساس به پایان رسیدن 
دنیا را در شما ایجاد کند. بنابر پژوهشی که 
در نشریه Health Psychology منتشر 
شــد، افراد تنها در مقایســه بــا آنهایی که 
روابط اجتماعی گسترده تری دارند، هنگام 
سرماخوردگی عالئم شــدیدتری را تجربه 
مــی کنند. ظاهــرا، تنهایــی در ترکیب با 
عامل استرس زای بیماری برای تبدیل یک 
سرماخوردگی ساده به مساله ای جدی تر و 

شدیدتر کفایت می کند.
 

همواره غذاهای کم ارزش مصرف می 
کنید. 

اگر برای دیگران غذا درست کنید، احتمال 
تهیــه وعده های غذایی ســالم تر شــامل 
مواد غذایی مختلف بیشتر از زمانی است 
که تنها برای خود غذا درســت می کنید. 
زمانی که تنها هســتید، دنبال کردن یک 
رژیم غذایی ناســالم و استفاده از غذاهای 
کم ارزش مانند فســت فودهــا و غذاهای 
منجمــد که مواد مغذی اندکــی ارائه کرده 
یا فاقــد هر گونــه ارزش غذایی هســتند، 

راحت تر است.
 

در تالش برای مقابله با استرس 
هستید. 

اگرچه همه ما در زندگــی خود با مقداری 
اســترس مواجه می شــویم، اما افراد تنها 
و فاقــد پشــتیبان عملکــرد ضعیف تــری 
در مقابلــه با آن دارند. بنابر پژوهشــی که 

در نشــریه Psychiatry منتشــر شــد، 
پشــتیبانی اجتماعی می توانــد واکنش 
نوروشــیمیایی در مغز را تقویت می کند 
که مقابله با اســترس را تسهیل می کند 
و فقــدان پشــتیبانی اجتماعــی واکنش 

ضعیف تر به استرس را در پی دارد.
 

با اختالل غذا خوردن مواجه هستید. 
طی یک مطالعه پژوهشگران رابطه بین 
اختالالت غذا خوردن و تنهایی را تجزیه 
و تحلیل کرده و دریافتند که روابط میان 
فــردی منفی اختــالالت غذا خــوردن و 

احساس تنهایی را تشدید می کند.
 

درد جسمانی بدون دلیلی منطقی را 
جتربه می کنید. 

آیــا دردهــای جســمانی بی دلیــل که با 
احســاس تنهایی همزمــان بــوده اند را 
تجربــه کــرده اید؟ گاهــی اوقــات، درد 
عاطفی می تواند به درد جسمانی تبدیل 
 Science شود. مطالعه ای که در نشریه
منتشر شد، نشــان داد که مغز انسان به 
احســاس تنهایی به روشی مشابه با درد 
جســمانی واکنش نشان می دهد و مواد 
شیمیایی احساس خوب را برای مقابله با 

این شرایط ترشح می کند.
 

مرتب به پزشک مراجعه می کنید. 
زمانی که پژوهشگران در دانشگاه جورجیا 
عادات ســالمت بزرگساالن مسن را مورد 
مطالعه قــرار دادند، دریافتنــد آنهایی که 
تنهــا بودند، تقریبــا ۱۲.۷ درصد بیشــتر 
از همتایــان اجتماعی تــر خود به پزشــک 

مراجعه می کنند.
 

با گرفتگی های معده مواجه هستید. 
اســترس، افســردگی، و اضطراب همگی 
پیوند نزدیکی با تنهایی دارند و می توانند 
اثر بزرگی بر گوارش شما داشته باشند. این 
شرایط می تواند به بروز یبوست، اسهال، 

ناراحتی و گرفتگی معده منجر شود.
زمانی که پریشــان می شــویم بــدن برای 
واکنــش جنگ یا گریز آماده می شــود، از 
این رو عملکردهایی مانند گوارش متوقف 
می شوند.. این می تواند به معنای تجربه 
گرفتگــی معــده یا برخــی ناراحتــی های 

گوارشی دیگر باشد.
 

با سردردهای بسیار مواجه هستید. 
معــده تنها اندامی نیســت که تحت تاثیر 
تنهایــی قرار می گیــرد. تنهایی می تواند 
عامل ســردردهای مکرر شــما باشــد. دو 
سوم از افراد تنها سردرد را در نتیجه حالت 

احساسی افسرده تجربه می کنند.
 

افزایش ناگهانی ضربان قلب بدون 
محرک جسمانی را جتربه می کنید. 

بســیاری از افراد تنها از اضطراب رنج می 
برند. در شرایطی که اضطراب یک مشکل 
سالمت روانی است، اما می تواند موجب 
بروز عالئم جسمانی مانند لرز، نفس نفس 

زدن، و ضربان سریع قلب شود.
 

همواره با احساس سرگیجه مواجه 
هستید. 

یکی از عالئم جسمانی همراه با اضطراب 
ضعف و سرگیجه اســت و در شرایطی که 
ایــن مســاله ممکن اســت ناچیــز به نظر 
برسد، اما می تواند به طور جدی در زندگی 
و فعالیــت های روزانه فــرد اختالل ایجاد 

کند. 
)به نقل از "بست الیف"(

زندگی... 
نشانه های هشدار دهندۀ
تاثیر منفی تنهایی بر سالمت
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 “Ë—u‡‡‡‡� ÈU‡� s‡‡‡�d‡O� Ë a‡‡‡‡‡K�∏∑

œ��d�U ÖuÈ—œ X�U�—  �u�b —«
b�œu�— U�d�Ä “«
q�u�� ÈU�œ t�e�“ ÂU~M� —œU� ÊU��—ULO� Ê«—U��dÄ Ë ÊUJ�eÄ

b�œ—Ë¬ UO�œ t� «— b�b� ‰U� œ«“u� sO���� ¨‰U�

Öd?ËÁ �u?«œÀ ‡ «��?U?‰ �O?e? œ��?d?�U?
�U?�Mb? ÇM?b �U?‰ Öc��?t? ÖuÈ  X?�U?�—œ—
�u?�b? —« «“ Ä�?d?�U? —�uœ�b?Æ �M?U?�d?«�s? œ—
��?�?�?O?s? —Ë“ �U?‰ �b?�b? �I?j? œ— �p?
�OLU?—��UÊ ±µ �u“«œ≠ π œ��d? Ë ∂ Ä�d≠
�t œ�OU ¬�b�bÆ

 X�U� ̈ U� —U~�d�� ‘—«eÖ t�π Ë ±∏Ë tIO�œ 
≥∞Ë ÊU?J?�e?Ä ¨s?�œ—Ëd?� ‰Ë« t?�?M?A?�?M?Ä tO�U� 

Èu�u� ÊU�UO� —œ l�«Ë≠ —œU� ÊU��—ULO� Ê«—U��dÄ
«— ‰U?� q?�u?�� tE�� ÈU�œ t� v�U~M� ≠ Ê«dN�
t� «— d�Ä œ«“u� sO���� ¨b�œd�Åv� t�e�“ V� d�“

Æb�œ—Ë¬ UO�œ
b?�u?� “« t?� v?�U?� —œ ¨œ«“u?� s?�« —œU?� ¨«—U�
‰U?�?�u�  bA� u� ‰U� “U�¬ tE�� —œ ‘b�“d�
‰U?� Z?M?Ä “« f?Ä ∫X?HÖ åÊ«d�«ò —U~�d�� t� ¨œu�
Èd?�?Ä Âd�L� Ë s� t� b�Ë«b� ¨„d�A� vÖb�“

Ær�bO�U� åsO��bL��bO�ò «— Ë« t� œd� UD�
ËÈ œ— «œ«�t?? ÖH?X??∫ «�s? �e??—Ö�?d??�s?? Ë

�N�d�s �ObÈÈ«Å �uœ �t œ— �Ld ≤µ �U�t «Â
œ—�U�X �dœÁ «ÂÆ

�t? ÖH?�??t? ¬�O?t? —{U?�v?? ≠ �d?Äd?��?U?— «—�b??
�OLU?—��UÊ �Uœ— ≠ ���?�Os �u?“«œ ��u�b �bÁ �U?‰

�b�b ≥ �O?Ku Ë ¥∏∞ ÖdÂ Ë“Ê Ë µ± �U��?v ��db� 
Æœ—«œ

U?� ‰U?� q?�u?�� tE�� “« ∫XHÖ sOMâL� ÈË
 s�œ—Ëd� r�MÄ¥≥UO�œ t� ÊU��—ULO� s�« —œ œ«“u� 

 t� b�b�¬≤∂ Ë d?��œ œ«“u� ±∑b�œu� d�Ä eO� s� 
Æb�b� b�u�� vFO��  —u� t� r� ÊU� v~L� t�

º ‰U� œ«“u� s�d�¬∏∂
t?�«œ« —œ —œU?� ÊU?�?�—U?L?O?� b�—« —U��dÄd�

 ‰U� œ«“u� s�d�¬ ∫œËe�«∏∂X�U� t� œu� d�Ä r� 
 Ë XH�¥∞Æb�¬ UO�œ t� t�MA�MÄ `�� tIO�œ 

 Â«—¬ ÈU�“Ë—±≤µ
s�d�ÅrN� U�—u��U�¬ —œ ÊU�ULNO� Êb� f�� Ë v~�U� »¬ XA� ≠Àœ«u� ÁËdÖ

Æb�œu� X���UÄ —œ ‰U��« È“Ë—u� ÈU�“Ë— sO���� Àœ«u�
 ‰U?�?�« X?��� “Ë— —UNÇ —œ ¨U� —U~�d�� ‘—«eÖÅt�¥∑≤t?� œ«œ Œ— Ê«dN� —œ t�œU� 

ÆX�«b� d� —œ r� v�U�  UHK� t�U����u�
 ºb�b� ‰U� t�œU� sO����

���?�Os �U?œ�t �U‰ ∏∑ ÄU?���X �p? œ�OIt? Äf «“ ��u�q? �U‰ �u �t? �Q�u—«Ê �U“�U?Ê
¬�gÅ�AU�v «�öÂ �bÆ  �U�X π Ë ±π œ�OIt ����Os —Ë“ �U‰ ∏∑ “�@ ±≤µ �t �b« œ— ¬�bÆ
«“ ¬Ê �uÈ �j? �Jv «“ «�b«œÖd?«Ê �U“�A�?�t �U?“�UÊ ¬�gÅ�AU?�v �U �A?U�bÁ �p �u?œ—ËÈ
Ë«˛ÖuÊ œ— �e?—Öd«Á ¬“«œÖUÊ «“ �Q�u?—«Ê �U“�UÊ ¬�g? �AU�v �L?p �u«�X?Æœ�U�Iv �F?b �r
ÖdË�v «“ �Q?�u—«Ê �uœ —« �t ��?q �Uœ�t —�U?�b�bÆ �u«�b �A?UÊ �vÅœ«œ¨ œË �uœ—Ë �t? �KX
�d�X “�Uœ �U �Jb�~d �d�u—œ �dœb�«ÅÁ �t œ— «�s �Uœ�t �Jv «“ �uœ—Ë�U Ë«˛ÖuÊ Ë �HX �s �Oe
“�Lv �b�bÆÖH?�Mv «�X �FLX «�K?t œ�d�g≠ ��U�~d �U“�A?��t ¬�g �AU�v≠ �U «��?HUœÁ «“
��d�t �uœ �U —�ObÊ «�b«œ Öd«Ê ÇMb �s «“ ��dË�UÊ —« «“ œ«�q �uœ—ËÅ�U �OdËÊ �AObÁ �uœÆ

 ºo�d� sO���� 
 X�U�±∞ Ë ≥≤g?�¬ ÊU?�“U� t� b�b� ‰U� o�d� sO���� eO� s�œ—Ëd� ‰Ë« tIO�œ 

‰u�� ÊU�UO� —œ v�uJ�� ÊUL��U� p� —U��« t�œU� s�« —œ Æb� Áœ«œ Ÿö�« Ê«dN� v�UA�

œ—u� q�� —œ t�œU� Âö�« “« fÄ tIO�œ t� v�UA� g�¬ Ê«—u�Q� t� œu� Áb� o�d� —UÇœ
Æb�œd� ‘u�U� «— g�¬ Ë t��U� —uC� dE�

 ºÈ“Ë—u� t�œU� s�d�AO� ª»¬ XA� 
��Lb—{U �U�v �O~v �b�d�U�q �U“�UÊ ¬�g �AU�v �Nd«Ê �Oe �t ��d�~U— �U ÖHX∫ �v

µ —Ë“ ���X «��U‰ ̈�AX ¬»≠ �U ∑∞ �u—œ≠ �OA�d�s ¬�U— �u«œÀ —« �t �uœ «��BU’ œ«œ �t
Ë�uŸ �LUÂ «�s �u«œÀ �t �KX �v «��OU�v Ë —�U�X �JdœÊ �JU  «�LMv «“ �uÈ �NdË�b«Ê —Œ
œ«œÆ�tÅÖH�?t ËÈ œ— ÇNU— —Ë“ ���?X «��U‰ ¥∑≤ �u—œ �d?�o Ë �Uœ�t œ— ÄU��?�X —Œ œ«œ �t
�u����U�t «�s �u«œÀ �KHU  �U�v �b«�XÆ �U «�s �U‰ ≤∑ �s «“ �NdË�b«Ê œ— �u«œÀ ���Kn

«“ �LKt �BUœ·Å�UÈ —«�MbÖv ̈ÖU“Öd��~v Ë �d�o œÇU— �BbË�OX �b�bÆ ≥≤ �s «“ �ONLU�UÊ
�u—Ë“È �r �t œ— ¬�U��u—�U ��f �bÁ �uœ�b �U �ö‘ «�b«œÖd«Ê ��U  �U��MbÆ

  º ‰U� Àœ«u� Ë  UHK� dO~LAÇ g�U�∏∂
 ‰U� Àœ«u� Ë  UHK� g�U� —œ U�Åt�U�— gI� t� Á—U�« U� t�«œ« —œ ÈË∏∂ÊUA�d�U� 

nK��� Àœ«u� g�U� —œ U�Åt�U�— gI� Áœd��Ö v�U�—ÅŸö�« qO�œÅt� t��cÖ ‰U� ̈ œd�
XOL�« ezU� —UO�� È—u� t�M�—UNÇ r�«d� Ë —U�Öd� ÈU�Åv~��dÖ “UÖ “« ÈdO~AOÄ tKL� “«
ÈdN� Àœ«u� g�U� b�U� ÊUMâL� U�Åt�U�— pL� U� eO� b�b� ‰U� —œ r�—«ËbO�« t� œu�

Ær?O�U�—œ V?� s?�« Àœ«u?� t?�U����u� ∫XHÖ eO� È—u� t�M�—UNÇ Àœ«u� Á—U�—œ ÈË
 ‰U�∏∂ ‰U� t� X��� ∏µ œËb� µ∞t�M�—UNÇ V� —œ t�  Ê¬ ‰U� ÆX�«œ g�U� b�—œ 

ZMÄ t� Æb�b� «Ë«b� v�UÄd�  —u�Åt� t� b�b� vze� VO�¬ —UÇœ b�ËdN� t� ̈ ‰U� ÊU�UÄ
Æb� œ—«Ë vze� ÈU�Å —U�� eO� Ë—œu� ÁU~��œ ZMÄ Ë t�U�

 œ«“u� sO����∏∑

—œ “Ëd�« “«

—uA� d�«d�

œu�Åv� «d�«

�dÕ {d��v �d�u—œ �U —«�MbÖUÊ �Uœ�tÅ�U“
Ë n?K?�?�?� ÊU?Öb?M?�«— U?� œ—u?�d?� È«d?� f?O?K?Ä v?�?�d{ Õd� ‡ Àœ«u� ÁËdÖ

Æœu�Åv� «d�« —uA� d�«d� —œ “Ëd�« “« “U�Åt�œU�
�d�M@ �K?OAU�v¨ —zOf? �d�e �M�d‰ �d?«�Op ÄKOf —«Á �Au?— �U «�öÂ «�s ��d �t?

ò«�d«Êå ÖHX∫ �bËœ µ∞ œ—�b �KH?U  —«�MbÖv �g —Ë“ ���X �U‰ �d�u◊ �t? Ë«˛Öu�v
�uœ—Ë�U �t œ�Oq �U�u«�v —«�MbÖUÊ œ— �M�d‰ �uœ—Ë�U �t  d�U��d�X �Od��U“ �uœÁ «�XÆ

 ‡ t?�?M�—UNÇ “Ëd�« `�� “« ¨vK�� ÈU�ÅÕd� b�bA� U� fOKÄ ¨Ë— s�« “«∑‡ s�œ—Ëd� 
 ÈU�ÅÕd�{d��v �M�d‰ �d�X —« œ— �d«�d �Au— «�d« �u«�b �dœÆœ— «�s �dÕ œË �e«—

�Q�u— —«�MLU�v Ë —«�MbÖv Ë ÄKOf —«Á �t �u—  �U���u” �t �Mu«Ê ��U�d �u«— �uœ—Ë�UÈ
��U�d?�d «“ �LKt «�u�u?”¨ �OMvÅ�u” Ë ��?U�d�d�UÈ �O?s �NdÈ �bÁ Ë ��K?HU  —«�MbÖU?Ê
Äd�Dd —« ��X Ë �t �d�e Öe«—‘ �vÅœ�MbÆ �Le�UÊ �U Öe«—‘ �Q�u—«Ê �U���u” �Oe ����Os
ÄU�~UÁ ÄKOf �U —«�MbÁÅ�UÈ ���Kn �d�u—œ �U�u�v �u«�b �dœÆËÈ «œ«�t œ«œ∫ ÄMZ �e«— �U“—”
«���U—È ÄKOf �Oe �t �u— ��U�tÅ—Ë“È œ— �Lt �FU�d œ—ËÊ �NdÈ Ë �dËÊ �NdÈ Äd�dœœ ̈��KHU 
—«�MbÖU?Ê —« ��X Ë �t �d�e? �M�d‰ �U��?�u” —«�ML?U�v Ë —«�MbÖv? Öe«—‘ �vÅœ�Mb �U? œ—
�u�UÁÅ�d�s “�UÊ �LJs �dÖt? �d�Lt �d«È ���KHUÊ «—�U‰ �uœÆ�t ÖH�t ËÈ «“ ¬Ê �U �t �L?UÂ
ÄU�~UÁÅ�UÈ ÄKOf —«Á �t �U�p «�ö�U  ��KHU  —«�MbÖUÊ ��Ne �bÁÅ«�b ̈œ— �u—  �AU�bÁ

�d �uŸ ��Kn �ö�U�Kt �U�It ¬�NU �Oe �d—�v �vÅ�uœÆ �MU�d«�s «Öd —«�MbÁÅ«È �d�JV �t ��Kn
�Uœ�t �U“ �bÁ �U�b¨ Öu«�OMU�tÅ«‘ {�j �vÅ�uœÆ —«�MbÖUÊ œ«—«È Öu«�OMU�t ò» �på �Oe
œ— �u—  «—�JU» �p? ��Kn �Uœ�t �U?“ �U {�j Öu«�OMU?�tÅ�UÊ —Ë�tÅ—Ë �u«�Mb �u?œÆ—zOf
�d�e �M�d?‰ �d«�Op ÄKOf —«Á �Au?— �LâMOs «“ �u�On? ±± �e«— œ��~UÁ �uœ—Ë ���Kn? Ë

{�j Öu«�OMU�t œË �e«— Ë µ∞∞ —«�MbÁ ���Kn ��d œ«œ Ë «�eËœ∫ �Fb«œÈ «“ «�s Öu«�OMU�tÅ�U
Äf «“ �d—�v?Å�UÈ ô“Â  �U�q �u?«�Mb �bÆËÈ «“ ��U?�d«Ê �u—Ë“È �r �u?«�X œ— �u— 
�AU�bÁ �dÖu�t ��Kn —«�MbÖv �u{uŸ —« �t? ÄKOf ±±∞ �U �LU—Á ÄOU�p ≥∞∞∞µ±±±∞
«�öŸ œ�Mb �U �U ���KHUÊ �d�u—œ �d�l Ë �U�u�v �u—  ÖOdœÆ

 ¯d�±∑∂vÖbM�«— Àœ«u� —œ d�U�� 
X??�??�?� “Ë— Z?M?Ä ‡ Àœ«u?� ÁËd?Ö

 eO~�«År� ̄ d� U� È“Ë—u�  öODF�±∑∂
ÈU?�Å·œUB� —œ È“Ë—u� Ê«d�U�� “« s�

Æœu� Á«dL� vÖbM�«—
Ë v?�U?L?M?�«— f?O?K?Ä f?O?z— t?�?HÖ t�
‰U� ÈU�“Ë— sO���� —œ ¨—uA� vÖbM�«—
g�U� vÖbM�«— ÈU�Å·œUB� œ«bF� b�b�
t?�?�c?Ö ‰U?� t?� X?�?�?�  U?H?K� Ê«eO� Ë
¨U?� —U?~?�d?�?� ‘—«e?Ö t?�ÆX?�U?� g?�«e�«
v?�«u�U� Ë vÖœu�¬Å»«u� ¨“U��dO� X�d�
s?�d?�År?N?� U?�Ë—œu� ‰d�M� —œ ÊUÖbM�«—

Æœu� È“Ë—u� ÈU�Å·œUB� q�U�
 º Ë ”u�u�« ◊uI�≤∑t�A� 

p?� v?Öb?M?�«— t?�œU?� s?�d?�?L?N?� —œ
ÈU�ÅÊ«Ë—U� ÈUC�« q�U� ”u�u�« ÁU~��œ
Ác?�« ‡ œd?�d?N?� —u?�?� —œ å—u?� ÊU?O?�«—ò

 t��U� s�« —œ t� b� ÊuÖ˛«Ë≤∑ÊU� s� 
U� t�M�Ëœ dN�“«bF� åËu�Ëò ”u�u�«ÆbM��U�

¥∞»uM� Èu� t� X�d� ‰U� —œ d�U�� 
Ác?�« ‡ œd?�d?N?� —u?�?� —œ t?� œu?� —u?A�

Æœd� ◊uI� Á—œ t�  Ë ÊuÖ˛«Ë

b?M?�«— v?�«u?�U?� Ë œU�“Á œ— �M?�d?‰ �L?u?�l?
«�u?�u?” �u?œÁ «�XÆ��?�?u?‰ ÄU?�~?UÁÅ�U?È
«Ë—˛«�f ±±µ «��UÊ �u“��UÊ �Oe Ë{FOX

ÇMb? �s «“ ��d?Ë�UÊ —« Ë�Or? «�öÂ �dœ Ë
ÖHX∫ ¬�NU? �rÅ«�MuÊ œ— ��g ò¬ÈÅ�v �uå
��X �d«��XÅ�UÆb�—«œ —«d� Áó�Ë È

 º ∏Ë—œu� v�uÖ˛«Ë d�« d� t�A� 
 t?�M�Ëœ dN�“«bF�µp� eO� s�œ—Ëd� 

v?�«u?�U� XK� t� sAO��« fJ�u� ÁU~��œ
ÁœU?� —œ t?O?K?I?� t?K?O?�Ë ‰d�M� —œ ÁbM�«—

 t?�  b?� Êu?Ö˛«Ë —ô ‡ ÊU?��—uN�∏“« s� 
ÆbM��U� ÊU� Ë—œu� ÊUMOA�d�

v?Öb?M?�«— Ë v?�ULM�«— fOKÄ ÈU�—U�¬
“Ë— t?� —œ U?�Å·œUB� d��« b�œÅv� ÊUA�
ÆX??�« t?�?�u?O?Ä Ÿu?�Ë t?� “Ë—u?� X?�?�?�

 s?O?M?âL�∏∞Ë “Ë— —œ U?�Å·œU?B� b�—œ 
≤∞ÆX�« Áœ«œ Œ— V� —œ UN�¬ b�—œ 

 ”U???�« s???�«d???�∂µ U???� ∑∞b???�—œ 
 —œ U�Å·œUB�≥∞ Ë U�dN� Èd��uKO� ≤µ

 U�≥∞ —œ d?~?�œ b�—œ ≥∞“« b?F?� d��uKO�
ÆX�« Áœ«œ Œ— U�dN�

 ¨t?�œU� s�« d�«d�≤∑Ë t?��U� ÊU� s� 
±≥ÈU?�Ëd?O?� Æb?�b� vL�“ eO� d~�œ s� 

t?�œU?� Ÿu�Ë “« fÄ tK�U�ö� eO� È—«b�«—

“«u?�« ÊU?��KÖ ÊU��—ULO� t� «— ÊU�Ëd��
Æb�œd� qI�M�

X?�d?� e?O� t�œU� XK� œu�Åv� t�HÖ

ÖdËÁ �u«œÀ≠  t�U����u� «��U‰ �Oe �Q�u—«Ê ÄKOf Ë �U“Äd”Å�UÈ �MU�v Ê«dN�
—Ë“�UÈ ¬—«Â Ë �b?ËÊ �MU�X? —« ÄAX? �d Öc«��?Mbª �t? �u—È �t? œ— �g —Ë“ ���?X
�dË—œ�s �tÅ�Od «“ �p �e«Ÿ �M�d �t ��q ̈�U�b �Oê �MU��v ��uœ�rÆ

�tÅÖe«—‘ ��d�~U—�Ü �U�~UÁ ÄM�r �dË—œ�s �Q�u—«Ê �ö��dÈ ±±∞ �Nb« œ— �d�UÊ œ—ÖOdÈ
œ— �Jv «“ ��Kt?Å�UÈ �d‚ �Nd«Ê �d«— Öd��MbÆ œ— «�s? �U�d«È �Ka Ä�d ≤≤ �U�tÅ«È �t �U?Â ��Os
�d«�d «�U�X {d�tÅ�UÈ �U?—œ �t ��q —�ObÆ��Os «�Gd “«œÁ  �U“Äd” �F�t? œËÂ œ«œ�d«È �MU�v
�Nd?«Ê �Oe Äf? «“ «�öŸ «“ �U�d«̈ �L?d«Á �U—¬ÖU?�UÊ �MU?�v ÄKOf? ¬ÖU�v œ— ��?q �Uœ�t? �Cu—
�U��MbÆœ— ����Os �d—�vÅ�U �A�h �b œË �d«œ— �t �UÂÅ�UÈ ��s Ë ��Os �U �Jv «“ «�U�v ��q
�t �UÂ «�Od œ—ÖOd �b�b �t ËÈ ÄfÅ«“ ��q ��Os ̈«“ ��q �Uœ�t Öd��XÆ�U“Äd” «�Gd“«œÁ œ— «�s
�U—Á �t ��d?�~U— �U ÖHX∫ �M?~UÂ ��IOo? œ— ��q �Uœ�t Äv �d?œ�r «�Od≠ ��Nr? �d«—È≠ �r �Ab 
��d?ËÕ �bÁÅ«�XÆ�M?U�d?«�s �U—¬ÖU?�UÊ �MU?�v �t? ��XÅË�u?È �OLU?—��U?ÊÅ�U Ë �d«�e? œ—�U�v
Ädœ«��MbÆ �d«��UÂ ��Nr �d«—È œ— �Jv «“ �OLU—��UÊÅÅ�UÈ �d�e �Nd �MU�U�v Ë œ��~Od �bÆËÈ

œ— �U“�u�vÅ�U Ë ��?IOIU  �Ib�U�v? �t ��q «��d«· �dœ Ë ÖHX?∫ «“ ÇMbÈ ��q �U ��Os? �t �U�d
��UzKv? «��ö· œ«��r �U «�sÅ�t �V? �Uœ�t «Ë �Ld«Á �d«œ—‘ �t �U?�t �U ¬�b�bÆ��EU�v? �Fb �r
�OUÊ �U �AU�dÁ �HEv �MbÈ œ—Öd�XÆ�U“Äd” ÄdË�bÁ Äf «“ �U“�u�v «“ «�Od ̈«Ë —« �U �d«— �U“œ«�X
�u�X �d«È ��IOIU  �JLOKv œ— «��OU— �U—¬ÖU�UÊ ÄKOf ¬ÖU�v �Nd«Ê �d«— œ«œÆ

 ºg�d�� —œ q��
�Bd �M�t ̈�uÂ �dË—œ�s �Oe �Q�u—«Ê �ö��dÈ ±∞± ��d�g ̈«“ �d�o �LU”Å�UÈ �KHMv

�dœ�v œ— �d�UÊ «��AU— �uÈ �FHs «“ �U�tÅ«È œ— �MDIt ��d�g �d«— Öd��MbÆ�b�sÅ�d�OV Äf
«“ �Cu— ÄKOf Ë �U?“Äd” �MU�v œ— ��q �u—œ �Ed¨ ��?b �dœµµ �U�tÅ«È �t �UÂ ��Os œ—

�U�tÅ«‘ �An �bÆ�u?«�b �AUÊ �vÅœ«œ �U���U�tÅ�b?Ëœ ≤∞ —Ë“ ��q �U �p —��t �Or «“
�uÈ �dœ �U «�d«œ �U�MU�v �Ht �bÁ «�XÆ

X���UÄ —œ X�UM� ÊËb�  öODF� X��� “Ë— ZMÄ —œ

œ«œ Œ— È“Ë—u�  öODF�

µ  t�M�—UNÇ∑ÁU� s�œ—Ëd� ±≥∏∑ ‡ ±∏‰Ëô« lO�— ±¥≤π ‡ ≤∂ ”—U� ≤∞∞∏t�H� ‡  r�œ—UNÇ ‰U�-  Á—UL� ≥∏∏π

Õd�Ëœ q� t� q�UL�  —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«

Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q� ≥∏∏∏≥∏∏∏

∫vI�«
±‘U?�œU?� Ë p?�d?�?� ÂU?OÄ ≠

U?L?� t?� U?� Ê«—U?J?L� v�UL�

‰U?� “U�¬ X��UM� t� Ê«e�e�
u�

≤e??�d??� ≠ v?L?O?� v?�u?� ≠
f� “« È˛UO�¬ ≠ v�UL� bM�d�«

ÈË— Ë
≥ÊU���“ ‰Ë« V� ≠ ÁdNÇ ≠

Ãd?� —UÇœ «— —uA� ‘œu�� ≠
bM�Åv� Ãd� Ë

¥≠ «b?� ·d� ≠ ·ËdF� œd� ≠
U�År�U� ÈU�ÅÂU� “«

µX?�ö?� ≠ v?�?H~� tLK� ≠
X?�« ‚U�¬ ÁdN� ≠ ’uB��

d�c� ≠
∂Ê¬ —œ «— ÊU????????�œu????????� ≠

≠ v?M?�?�U?� X?� ≠ r?O?M?O�Åv�
Ê«d�« v�U�œUÄ tK�K� sO�Ë«

∑”U??�?� ≠ Áb?�«u?�?� ”—œ ≠
a�D� ÁUO�Ë— ≠ vMÄ«˛ ÊU�“

∏Áb?� «b?� ÈU?�—u?A?� “« ≠
d?O�œ Ë Ê«u� ≠ o�U� ÈË—u�

r�b� bN� ÊU�d�¬ ≠
πv�U�—UÄ ≠ ‰UMO�d� ≠ nOD� ≠

±∞Ê«u� Ë  —b� ≠ vÄUOÄ Ê«—U� ≠ bO� ÁdH� ”bI� œb� ≠
±±È—«b� ·d� ≠ U�Ë ≠ Âd� s� ≠ —UL� ¨aK� ≠

±≤È—«œd��U�d� ¨Êœd� X�U�« ≠ tD�«ËÅv� ‰uFH� X�ö� ≠ ÈœdL�«u� ≠
±≥È—–¬ t�U� U� ‚U�« ≠ q�U� Ë Z� ≠ ÊUO�UMF� ÁdO� “« v�UOÖ ≠

±¥t�dÖ È«b� ≠ Êœd� ‘UJM� ¨v�e�«— ≠ —«u��« Ë U�d�UÄ ≠
±µX�«b� ‚œU� “« Èd�« ≠

∫ÈœuL�
±X�—UA� ≠ v�u� Ë vK� ≠

≤ÁœUAÖ ≠ —«eO� ≠ Ã«Ëœ“« v�ULNO� ≠
≥v�«dI�U� ÊuO�«—b� ≠ sOz«dA�«ÅÂ« ≠ ÊbÖd� ≠

¥“U�L� Ë ¯—e� h�� ≠ »¬ ÈUÄ œ— ≠ v�u�År� È—ULO� ≠
µv�Ë“u�Ëd� È—U�M�U� v�u� ≠ v�UO�œ v~M� ≠ V�ULN� d�Ä ¨XH� ≠

∂oO�— d�« ≠ tI�U�� sO�“ ≠ ÁbM� ≠ v�UO� q�U�Ë t�O� ≠
∑uD�—« XLJ� ≠ s�d�� X���UÄ ≠ U�ÅÊUL�¬ ≠

∏‰UO� Ë È—U� ≠ v~�d� ÈU�ÅÁU� “« ≠ ÁbM�œ «b� ≠
πÊ«d�« »¬dÄ œË— ≠ “U�� ≠ ÁU~�U�� ≠

±∞Œd?Ç —œ Èd?N?� ≠ rM� ≠
≠ ·b?� t?� ÊbO�— ≠ v�UO�

X�uÄ ÈË— bOH� tJ�
±±Ë d??�??�??� ≠ v?L?�— Œd?� ≠

v�ôu� ÁUÖ—U� ≠ ÈœU��«
±≤ÁU??� ≠ ”U??M?�«b?� œd?� ≠

·d�År�!“«b�«Å@M� ≠
±≥≠ v?~?M?� ¯—e?� —u?á?O� ≠

p�u�¬ ≠ V�U� Ë ÁbM��u�
±¥l?�u?�Åv� ≠ tMN� —«“¬Å‰œ ≠

ËdJ� Ë hK�� ≠ d��Åv� Ë
±µÊU�«d� ÊU��« —œ ÈdN� ≠

fOM� tO�� v�“—Ë ≠ v�UL�

∫vI�«
±Ê—Ë ‰Ë˛ “« v�U�— ≠

≤—œ rN� È—U� ≠ vA�dÄ tLK� ≠

U�— ¨@�dO� ≠ X�«—“

≥“« ≠ X?�«b?L?A?Ç Ë —U?E?�?�« ≠

È—«œdN� ≠ t��«d� ÈU�ÅÁU~�U�

o�U�

¥≠ o??O??�— d??�« ≠ Êœ«œ Ëd??O??� ≠

XOBF�

µ≠ vLz«œÅdO� ≠ X��� b�u�Ä ≠

»d� “« È«ÅÁdO� ≠ X�“«—UÄ

∂t� È«ÅÁœU� ≠ ôË“ qO�« »U�� ≠

≠ œ—«œ œu????�Ë ÈU????Ç ¯d???� —œ

—«e�d� ¨«d��

∑—«œd??� ≠ v??�«u??M??� u??C??� ≠

v�«d� ≠ ‘Ë—u�

∏p?� Ê«Ëd?OÄ ≠ œ—u�UC� @� ≠

t�U�U�UL� d~�“U� ≠ s�œ

π≠ v?�d?� k?H?� t?� @?M?K?Ä“u� ≠

≠ ”—U??� ÊU?�?�« —œ È«Åt?ÇU?�—œ

tâ� Á—«uNÖ

±∞—«œÅtM�UÄ gH� v�u� ≠ —«d�d� Ë X�U� ≠ »d� rAÇ ≠

±±v�UM�Ë— t�U� ≠ „UM�U� ≠ g�¬ tKF� ≠ «u� “« vM��dÖ ≠

±≤“u�ÅXH� ⁄«dÇ ≠ fM� Ëœ “« vJ� ≠ «b� rOEM� êOÄ ≠

±≥‰U���d� ≠ ÁœUAÖ ÈUC� ≠ p�eJ� v�U��U� @M�d� ≠

±¥X�OB� ≠ Èd�� œd~�UN� ≠ sOA�U� ≠

±µ qB� ÊeKÖ s�d�N� ≠π≥ —œ NBA
ÈœuL�:

±œuN� ÊU�“ ≠ v�UN� —U��dÄ sO�Ë« ≠

≤Áœ“ÅXH~� r�U� Âö�ÅtOJ� ≠ vM�dO� È«e�« “« ≠ »«d� ≠

≥„œu� Ë œu�u� ≠ ÂUI� ¨t�UO�¬ ≠ “«b�«Å@M� ≠

¥”uz“ ·ËdF� b�F� ≠ vFL�Åt��œ œËd� ≠ ÊbÖd� ≠

µt�«d��œ vL�« ≠ q�“d� vK� rO� o��« Ë —«b�U� ÊU�OÄU� ≠ v�«dL� ·d� ≠

∂ÁU� œb� ≠ X�eM� ¨ÁU~�UÄ ≠ fJ� »uÇ—UÇ ≠ ÈœuN� r�U� ≠

∑„—b� ≠ Êô«œ ≠ v~�U�Ëd� ≠

∏»UOL� ≠ È—«u�L� ¨È—U��dÄ ≠ ÊU��œd� ÊU��« —œ ÈdN� ≠

πXM��« Ë s�d�¬ ≠ g�UL� ≠ Êu�U�Åv� dN� ≠

±∞s�Ë— ≠ ÊUNH�« vL�b� ÂU� ≠

Ë ê?O?Ä ≠ „U?G?� Ë ‰«œu?Ö ≠ v?�H�

sJ�

±±ÁU??� ≠ “u??� v??�??O??K?~?�« ÂU?� ≠

‰U� —œ v�U� ≠ ÈœöO�

±≤≠ v��—œ t�U�—u� ≠ U�ÅÊUL�¬ ≠

V�ÅtMA� ÈU�ƒ—

±≥“« t?â?�¬ ≠ Ê«u�« ÈuK� v�—U� ≠

ÁbO�uÄ ”U�� ≠ b�Ëd� sO�“

±¥“« v?�U�— ≠ v��ÅÊU�œ ·d� ≠

ÊU�u� —u� tN�« ≠ Èu��«d� u�U�d��¬

±µ≠ t?�—u?� ‰U?L?� “« v?L?K?O� ≠

Èe�d� ÊU��« —œ Èb�

ÈœU� ‰Ëb�Áó�Ë ‰Ëb�
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 “Ë—u‡‡‡‡� ÈU‡� s‡‡‡�d‡O� Ë a‡‡‡‡‡K�∏∑

œ��d�U ÖuÈ—œ X�U�—  �u�b —«
b�œu�— U�d�Ä “«
q�u�� ÈU�œ t�e�“ ÂU~M� —œU� ÊU��—ULO� Ê«—U��dÄ Ë ÊUJ�eÄ

b�œ—Ë¬ UO�œ t� «— b�b� ‰U� œ«“u� sO���� ¨‰U�

Öd?ËÁ �u?«œÀ ‡ «��?U?‰ �O?e? œ��?d?�U?
�U?�Mb? ÇM?b �U?‰ Öc��?t? ÖuÈ  X?�U?�—œ—
�u?�b? —« «“ Ä�?d?�U? —�uœ�b?Æ �M?U?�d?«�s? œ—
��?�?�?O?s? —Ë“ �U?‰ �b?�b? �I?j? œ— �p?
�OLU?—��UÊ ±µ �u“«œ≠ π œ��d? Ë ∂ Ä�d≠
�t œ�OU ¬�b�bÆ

 X�U� ̈ U� —U~�d�� ‘—«eÖ t�π Ë ±∏Ë tIO�œ 
≥∞Ë ÊU?J?�e?Ä ¨s?�œ—Ëd?� ‰Ë« t?�?M?A?�?M?Ä tO�U� 

Èu�u� ÊU�UO� —œ l�«Ë≠ —œU� ÊU��—ULO� Ê«—U��dÄ
«— ‰U?� q?�u?�� tE�� ÈU�œ t� v�U~M� ≠ Ê«dN�
t� «— d�Ä œ«“u� sO���� ¨b�œd�Åv� t�e�“ V� d�“

Æb�œ—Ë¬ UO�œ
b?�u?� “« t?� v?�U?� —œ ¨œ«“u?� s?�« —œU?� ¨«—U�
‰U?�?�u�  bA� u� ‰U� “U�¬ tE�� —œ ‘b�“d�
‰U?� Z?M?Ä “« f?Ä ∫X?HÖ åÊ«d�«ò —U~�d�� t� ¨œu�
Èd?�?Ä Âd�L� Ë s� t� b�Ë«b� ¨„d�A� vÖb�“

Ær�bO�U� åsO��bL��bO�ò «— Ë« t� œd� UD�
ËÈ œ— «œ«�t?? ÖH?X??∫ «�s? �e??—Ö�?d??�s?? Ë

�N�d�s �ObÈÈ«Å �uœ �t œ— �Ld ≤µ �U�t «Â
œ—�U�X �dœÁ «ÂÆ

�t? ÖH?�??t? ¬�O?t? —{U?�v?? ≠ �d?Äd?��?U?— «—�b??
�OLU?—��UÊ �Uœ— ≠ ���?�Os �u?“«œ ��u�b �bÁ �U?‰

�b�b ≥ �O?Ku Ë ¥∏∞ ÖdÂ Ë“Ê Ë µ± �U��?v ��db� 
Æœ—«œ

U?� ‰U?� q?�u?�� tE�� “« ∫XHÖ sOMâL� ÈË
 s�œ—Ëd� r�MÄ¥≥UO�œ t� ÊU��—ULO� s�« —œ œ«“u� 

 t� b�b�¬≤∂ Ë d?��œ œ«“u� ±∑b�œu� d�Ä eO� s� 
Æb�b� b�u�� vFO��  —u� t� r� ÊU� v~L� t�

º ‰U� œ«“u� s�d�¬∏∂
t?�«œ« —œ —œU?� ÊU?�?�—U?L?O?� b�—« —U��dÄd�

 ‰U� œ«“u� s�d�¬ ∫œËe�«∏∂X�U� t� œu� d�Ä r� 
 Ë XH�¥∞Æb�¬ UO�œ t� t�MA�MÄ `�� tIO�œ 

 Â«—¬ ÈU�“Ë—±≤µ
s�d�ÅrN� U�—u��U�¬ —œ ÊU�ULNO� Êb� f�� Ë v~�U� »¬ XA� ≠Àœ«u� ÁËdÖ

Æb�œu� X���UÄ —œ ‰U��« È“Ë—u� ÈU�“Ë— sO���� Àœ«u�
 ‰U?�?�« X?��� “Ë— —UNÇ —œ ¨U� —U~�d�� ‘—«eÖÅt�¥∑≤t?� œ«œ Œ— Ê«dN� —œ t�œU� 

ÆX�«b� d� —œ r� v�U�  UHK� t�U����u�
 ºb�b� ‰U� t�œU� sO����

���?�Os �U?œ�t �U‰ ∏∑ ÄU?���X �p? œ�OIt? Äf «“ ��u�q? �U‰ �u �t? �Q�u—«Ê �U“�U?Ê
¬�gÅ�AU�v «�öÂ �bÆ  �U�X π Ë ±π œ�OIt ����Os —Ë“ �U‰ ∏∑ “�@ ±≤µ �t �b« œ— ¬�bÆ
«“ ¬Ê �uÈ �j? �Jv «“ «�b«œÖd?«Ê �U“�A�?�t �U?“�UÊ ¬�gÅ�AU?�v �U �A?U�bÁ �p �u?œ—ËÈ
Ë«˛ÖuÊ œ— �e?—Öd«Á ¬“«œÖUÊ «“ �Q�u?—«Ê �U“�UÊ ¬�g? �AU�v �L?p �u«�X?Æœ�U�Iv �F?b �r
ÖdË�v «“ �Q?�u—«Ê �uœ —« �t ��?q �Uœ�t —�U?�b�bÆ �u«�b �A?UÊ �vÅœ«œ¨ œË �uœ—Ë �t? �KX
�d�X “�Uœ �U �Jb�~d �d�u—œ �dœb�«ÅÁ �t œ— «�s �Uœ�t �Jv «“ �uœ—Ë�U Ë«˛ÖuÊ Ë �HX �s �Oe
“�Lv �b�bÆÖH?�Mv «�X �FLX «�K?t œ�d�g≠ ��U�~d �U“�A?��t ¬�g �AU�v≠ �U «��?HUœÁ «“
��d�t �uœ �U —�ObÊ «�b«œ Öd«Ê ÇMb �s «“ ��dË�UÊ —« «“ œ«�q �uœ—ËÅ�U �OdËÊ �AObÁ �uœÆ

 ºo�d� sO���� 
 X�U�±∞ Ë ≥≤g?�¬ ÊU?�“U� t� b�b� ‰U� o�d� sO���� eO� s�œ—Ëd� ‰Ë« tIO�œ 

‰u�� ÊU�UO� —œ v�uJ�� ÊUL��U� p� —U��« t�œU� s�« —œ Æb� Áœ«œ Ÿö�« Ê«dN� v�UA�

œ—u� q�� —œ t�œU� Âö�« “« fÄ tIO�œ t� v�UA� g�¬ Ê«—u�Q� t� œu� Áb� o�d� —UÇœ
Æb�œd� ‘u�U� «— g�¬ Ë t��U� —uC� dE�

 ºÈ“Ë—u� t�œU� s�d�AO� ª»¬ XA� 
��Lb—{U �U�v �O~v �b�d�U�q �U“�UÊ ¬�g �AU�v �Nd«Ê �Oe �t ��d�~U— �U ÖHX∫ �v

µ —Ë“ ���X «��U‰ ̈�AX ¬»≠ �U ∑∞ �u—œ≠ �OA�d�s ¬�U— �u«œÀ —« �t �uœ «��BU’ œ«œ �t
Ë�uŸ �LUÂ «�s �u«œÀ �t �KX �v «��OU�v Ë —�U�X �JdœÊ �JU  «�LMv «“ �uÈ �NdË�b«Ê —Œ
œ«œÆ�tÅÖH�?t ËÈ œ— ÇNU— —Ë“ ���?X «��U‰ ¥∑≤ �u—œ �d?�o Ë �Uœ�t œ— ÄU��?�X —Œ œ«œ �t
�u����U�t «�s �u«œÀ �KHU  �U�v �b«�XÆ �U «�s �U‰ ≤∑ �s «“ �NdË�b«Ê œ— �u«œÀ ���Kn

«“ �LKt �BUœ·Å�UÈ —«�MbÖv ̈ÖU“Öd��~v Ë �d�o œÇU— �BbË�OX �b�bÆ ≥≤ �s «“ �ONLU�UÊ
�u—Ë“È �r �t œ— ¬�U��u—�U ��f �bÁ �uœ�b �U �ö‘ «�b«œÖd«Ê ��U  �U��MbÆ

  º ‰U� Àœ«u� Ë  UHK� dO~LAÇ g�U�∏∂
 ‰U� Àœ«u� Ë  UHK� g�U� —œ U�Åt�U�— gI� t� Á—U�« U� t�«œ« —œ ÈË∏∂ÊUA�d�U� 

nK��� Àœ«u� g�U� —œ U�Åt�U�— gI� Áœd��Ö v�U�—ÅŸö�« qO�œÅt� t��cÖ ‰U� ̈ œd�
XOL�« ezU� —UO�� È—u� t�M�—UNÇ r�«d� Ë —U�Öd� ÈU�Åv~��dÖ “UÖ “« ÈdO~AOÄ tKL� “«
ÈdN� Àœ«u� g�U� b�U� ÊUMâL� U�Åt�U�— pL� U� eO� b�b� ‰U� —œ r�—«ËbO�« t� œu�

Ær?O�U�—œ V?� s?�« Àœ«u?� t?�U����u� ∫XHÖ eO� È—u� t�M�—UNÇ Àœ«u� Á—U�—œ ÈË
 ‰U�∏∂ ‰U� t� X��� ∏µ œËb� µ∞t�M�—UNÇ V� —œ t�  Ê¬ ‰U� ÆX�«œ g�U� b�—œ 

ZMÄ t� Æb�b� «Ë«b� v�UÄd�  —u�Åt� t� b�b� vze� VO�¬ —UÇœ b�ËdN� t� ̈ ‰U� ÊU�UÄ
Æb� œ—«Ë vze� ÈU�Å —U�� eO� Ë—œu� ÁU~��œ ZMÄ Ë t�U�

 œ«“u� sO����∏∑

—œ “Ëd�« “«

—uA� d�«d�

œu�Åv� «d�«

�dÕ {d��v �d�u—œ �U —«�MbÖUÊ �Uœ�tÅ�U“
Ë n?K?�?�?� ÊU?Öb?M?�«— U?� œ—u?�d?� È«d?� f?O?K?Ä v?�?�d{ Õd� ‡ Àœ«u� ÁËdÖ

Æœu�Åv� «d�« —uA� d�«d� —œ “Ëd�« “« “U�Åt�œU�
�d�M@ �K?OAU�v¨ —zOf? �d�e �M�d‰ �d?«�Op ÄKOf —«Á �Au?— �U «�öÂ «�s ��d �t?

ò«�d«Êå ÖHX∫ �bËœ µ∞ œ—�b �KH?U  —«�MbÖv �g —Ë“ ���X �U‰ �d�u◊ �t? Ë«˛Öu�v
�uœ—Ë�U �t œ�Oq �U�u«�v —«�MbÖUÊ œ— �M�d‰ �uœ—Ë�U �t  d�U��d�X �Od��U“ �uœÁ «�XÆ

 ‡ t?�?M�—UNÇ “Ëd�« `�� “« ¨vK�� ÈU�ÅÕd� b�bA� U� fOKÄ ¨Ë— s�« “«∑‡ s�œ—Ëd� 
 ÈU�ÅÕd�{d��v �M�d‰ �d�X —« œ— �d«�d �Au— «�d« �u«�b �dœÆœ— «�s �dÕ œË �e«—

�Q�u— —«�MLU�v Ë —«�MbÖv Ë ÄKOf —«Á �t �u—  �U���u” �t �Mu«Ê ��U�d �u«— �uœ—Ë�UÈ
��U�d?�d «“ �LKt «�u�u?”¨ �OMvÅ�u” Ë ��?U�d�d�UÈ �O?s �NdÈ �bÁ Ë ��K?HU  —«�MbÖU?Ê
Äd�Dd —« ��X Ë �t �d�e Öe«—‘ �vÅœ�MbÆ �Le�UÊ �U Öe«—‘ �Q�u—«Ê �U���u” �Oe ����Os
ÄU�~UÁ ÄKOf �U —«�MbÁÅ�UÈ ���Kn �d�u—œ �U�u�v �u«�b �dœÆËÈ «œ«�t œ«œ∫ ÄMZ �e«— �U“—”
«���U—È ÄKOf �Oe �t �u— ��U�tÅ—Ë“È œ— �Lt �FU�d œ—ËÊ �NdÈ Ë �dËÊ �NdÈ Äd�dœœ ̈��KHU 
—«�MbÖU?Ê —« ��X Ë �t �d�e? �M�d‰ �U��?�u” —«�ML?U�v Ë —«�MbÖv? Öe«—‘ �vÅœ�Mb �U? œ—
�u�UÁÅ�d�s “�UÊ �LJs �dÖt? �d�Lt �d«È ���KHUÊ «—�U‰ �uœÆ�t ÖH�t ËÈ «“ ¬Ê �U �t �L?UÂ
ÄU�~UÁÅ�UÈ ÄKOf —«Á �t �U�p «�ö�U  ��KHU  —«�MbÖUÊ ��Ne �bÁÅ«�b ̈œ— �u—  �AU�bÁ

�d �uŸ ��Kn �ö�U�Kt �U�It ¬�NU �Oe �d—�v �vÅ�uœÆ �MU�d«�s «Öd —«�MbÁÅ«È �d�JV �t ��Kn
�Uœ�t �U“ �bÁ �U�b¨ Öu«�OMU�tÅ«‘ {�j �vÅ�uœÆ —«�MbÖUÊ œ«—«È Öu«�OMU�t ò» �på �Oe
œ— �u—  «—�JU» �p? ��Kn �Uœ�t �U?“ �U {�j Öu«�OMU?�tÅ�UÊ —Ë�tÅ—Ë �u«�Mb �u?œÆ—zOf
�d�e �M�d?‰ �d«�Op ÄKOf —«Á �Au?— �LâMOs «“ �u�On? ±± �e«— œ��~UÁ �uœ—Ë ���Kn? Ë

{�j Öu«�OMU�t œË �e«— Ë µ∞∞ —«�MbÁ ���Kn ��d œ«œ Ë «�eËœ∫ �Fb«œÈ «“ «�s Öu«�OMU�tÅ�U
Äf «“ �d—�v?Å�UÈ ô“Â  �U�q �u?«�Mb �bÆËÈ «“ ��U?�d«Ê �u—Ë“È �r �u?«�X œ— �u— 
�AU�bÁ �dÖu�t ��Kn —«�MbÖv �u{uŸ —« �t? ÄKOf ±±∞ �U �LU—Á ÄOU�p ≥∞∞∞µ±±±∞
«�öŸ œ�Mb �U �U ���KHUÊ �d�u—œ �d�l Ë �U�u�v �u—  ÖOdœÆ

 ¯d�±∑∂vÖbM�«— Àœ«u� —œ d�U�� 
X??�??�?� “Ë— Z?M?Ä ‡ Àœ«u?� ÁËd?Ö

 eO~�«År� ̄ d� U� È“Ë—u�  öODF�±∑∂
ÈU?�Å·œUB� —œ È“Ë—u� Ê«d�U�� “« s�

Æœu� Á«dL� vÖbM�«—
Ë v?�U?L?M?�«— f?O?K?Ä f?O?z— t?�?HÖ t�
‰U� ÈU�“Ë— sO���� —œ ¨—uA� vÖbM�«—
g�U� vÖbM�«— ÈU�Å·œUB� œ«bF� b�b�
t?�?�c?Ö ‰U?� t?� X?�?�?�  U?H?K� Ê«eO� Ë
¨U?� —U?~?�d?�?� ‘—«e?Ö t?�ÆX?�U?� g?�«e�«
v?�«u�U� Ë vÖœu�¬Å»«u� ¨“U��dO� X�d�
s?�d?�År?N?� U?�Ë—œu� ‰d�M� —œ ÊUÖbM�«—

Æœu� È“Ë—u� ÈU�Å·œUB� q�U�
 º Ë ”u�u�« ◊uI�≤∑t�A� 

p?� v?Öb?M?�«— t?�œU?� s?�d?�?L?N?� —œ
ÈU�ÅÊ«Ë—U� ÈUC�« q�U� ”u�u�« ÁU~��œ
Ác?�« ‡ œd?�d?N?� —u?�?� —œ å—u?� ÊU?O?�«—ò

 t��U� s�« —œ t� b� ÊuÖ˛«Ë≤∑ÊU� s� 
U� t�M�Ëœ dN�“«bF� åËu�Ëò ”u�u�«ÆbM��U�

¥∞»uM� Èu� t� X�d� ‰U� —œ d�U�� 
Ác?�« ‡ œd?�d?N?� —u?�?� —œ t?� œu?� —u?A�

Æœd� ◊uI� Á—œ t�  Ë ÊuÖ˛«Ë

b?M?�«— v?�«u?�U?� Ë œU�“Á œ— �M?�d?‰ �L?u?�l?
«�u?�u?” �u?œÁ «�XÆ��?�?u?‰ ÄU?�~?UÁÅ�U?È
«Ë—˛«�f ±±µ «��UÊ �u“��UÊ �Oe Ë{FOX

ÇMb? �s «“ ��d?Ë�UÊ —« Ë�Or? «�öÂ �dœ Ë
ÖHX∫ ¬�NU? �rÅ«�MuÊ œ— ��g ò¬ÈÅ�v �uå
��X �d«��XÅ�UÆb�—«œ —«d� Áó�Ë È

 º ∏Ë—œu� v�uÖ˛«Ë d�« d� t�A� 
 t?�M�Ëœ dN�“«bF�µp� eO� s�œ—Ëd� 

v?�«u?�U� XK� t� sAO��« fJ�u� ÁU~��œ
ÁœU?� —œ t?O?K?I?� t?K?O?�Ë ‰d�M� —œ ÁbM�«—

 t?�  b?� Êu?Ö˛«Ë —ô ‡ ÊU?��—uN�∏“« s� 
ÆbM��U� ÊU� Ë—œu� ÊUMOA�d�

v?Öb?M?�«— Ë v?�ULM�«— fOKÄ ÈU�—U�¬
“Ë— t?� —œ U?�Å·œUB� d��« b�œÅv� ÊUA�
ÆX??�« t?�?�u?O?Ä Ÿu?�Ë t?� “Ë—u?� X?�?�?�

 s?O?M?âL�∏∞Ë “Ë— —œ U?�Å·œU?B� b�—œ 
≤∞ÆX�« Áœ«œ Œ— V� —œ UN�¬ b�—œ 

 ”U???�« s???�«d???�∂µ U???� ∑∞b???�—œ 
 —œ U�Å·œUB�≥∞ Ë U�dN� Èd��uKO� ≤µ

 U�≥∞ —œ d?~?�œ b�—œ ≥∞“« b?F?� d��uKO�
ÆX�« Áœ«œ Œ— U�dN�

 ¨t?�œU� s�« d�«d�≤∑Ë t?��U� ÊU� s� 
±≥ÈU?�Ëd?O?� Æb?�b� vL�“ eO� d~�œ s� 

t?�œU?� Ÿu�Ë “« fÄ tK�U�ö� eO� È—«b�«—

“«u?�« ÊU?��KÖ ÊU��—ULO� t� «— ÊU�Ëd��
Æb�œd� qI�M�

X?�d?� e?O� t�œU� XK� œu�Åv� t�HÖ

ÖdËÁ �u«œÀ≠  t�U����u� «��U‰ �Oe �Q�u—«Ê ÄKOf Ë �U“Äd”Å�UÈ �MU�v Ê«dN�
—Ë“�UÈ ¬—«Â Ë �b?ËÊ �MU�X? —« ÄAX? �d Öc«��?Mbª �t? �u—È �t? œ— �g —Ë“ ���?X
�dË—œ�s �tÅ�Od «“ �p �e«Ÿ �M�d �t ��q ̈�U�b �Oê �MU��v ��uœ�rÆ

�tÅÖe«—‘ ��d�~U—�Ü �U�~UÁ ÄM�r �dË—œ�s �Q�u—«Ê �ö��dÈ ±±∞ �Nb« œ— �d�UÊ œ—ÖOdÈ
œ— �Jv «“ ��Kt?Å�UÈ �d‚ �Nd«Ê �d«— Öd��MbÆ œ— «�s? �U�d«È �Ka Ä�d ≤≤ �U�tÅ«È �t �U?Â ��Os
�d«�d «�U�X {d�tÅ�UÈ �U?—œ �t ��q —�ObÆ��Os «�Gd “«œÁ  �U“Äd” �F�t? œËÂ œ«œ�d«È �MU�v
�Nd?«Ê �Oe Äf? «“ «�öŸ «“ �U�d«̈ �L?d«Á �U—¬ÖU?�UÊ �MU?�v ÄKOf? ¬ÖU�v œ— ��?q �Uœ�t? �Cu—
�U��MbÆœ— ����Os �d—�vÅ�U �A�h �b œË �d«œ— �t �UÂÅ�UÈ ��s Ë ��Os �U �Jv «“ «�U�v ��q
�t �UÂ «�Od œ—ÖOd �b�b �t ËÈ ÄfÅ«“ ��q ��Os ̈«“ ��q �Uœ�t Öd��XÆ�U“Äd” «�Gd“«œÁ œ— «�s
�U—Á �t ��d?�~U— �U ÖHX∫ �M?~UÂ ��IOo? œ— ��q �Uœ�t Äv �d?œ�r «�Od≠ ��Nr? �d«—È≠ �r �Ab 
��d?ËÕ �bÁÅ«�XÆ�M?U�d?«�s �U—¬ÖU?�UÊ �MU?�v �t? ��XÅË�u?È �OLU?—��U?ÊÅ�U Ë �d«�e? œ—�U�v
Ädœ«��MbÆ �d«��UÂ ��Nr �d«—È œ— �Jv «“ �OLU—��UÊÅÅ�UÈ �d�e �Nd �MU�U�v Ë œ��~Od �bÆËÈ

œ— �U“�u�vÅ�U Ë ��?IOIU  �Ib�U�v? �t ��q «��d«· �dœ Ë ÖHX?∫ «“ ÇMbÈ ��q �U ��Os? �t �U�d
��UzKv? «��ö· œ«��r �U «�sÅ�t �V? �Uœ�t «Ë �Ld«Á �d«œ—‘ �t �U?�t �U ¬�b�bÆ��EU�v? �Fb �r
�OUÊ �U �AU�dÁ �HEv �MbÈ œ—Öd�XÆ�U“Äd” ÄdË�bÁ Äf «“ �U“�u�v «“ «�Od ̈«Ë —« �U �d«— �U“œ«�X
�u�X �d«È ��IOIU  �JLOKv œ— «��OU— �U—¬ÖU�UÊ ÄKOf ¬ÖU�v �Nd«Ê �d«— œ«œÆ

 ºg�d�� —œ q��
�Bd �M�t ̈�uÂ �dË—œ�s �Oe �Q�u—«Ê �ö��dÈ ±∞± ��d�g ̈«“ �d�o �LU”Å�UÈ �KHMv

�dœ�v œ— �d�UÊ «��AU— �uÈ �FHs «“ �U�tÅ«È œ— �MDIt ��d�g �d«— Öd��MbÆ�b�sÅ�d�OV Äf
«“ �Cu— ÄKOf Ë �U?“Äd” �MU�v œ— ��q �u—œ �Ed¨ ��?b �dœµµ �U�tÅ«È �t �UÂ ��Os œ—

�U�tÅ«‘ �An �bÆ�u?«�b �AUÊ �vÅœ«œ �U���U�tÅ�b?Ëœ ≤∞ —Ë“ ��q �U �p —��t �Or «“
�uÈ �dœ �U «�d«œ �U�MU�v �Ht �bÁ «�XÆ

X���UÄ —œ X�UM� ÊËb�  öODF� X��� “Ë— ZMÄ —œ

œ«œ Œ— È“Ë—u�  öODF�
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4 9

8 6 3

7 2 9

8 1

4 3 2

3 6 7

2 5 7
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7 2 1

9 6
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2 6 5
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6 3 2 1
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4

1 4 6 3

9 7 3 6

2 9 7 5

4 6 3 9 7

2 6

2 8 9

6 5 8 4

1 7

اســترس تاثیرات فراوانی بر انسان 
می گذارد. خواب آدمی را پریشــان 
می کنــد، بــر ســالمت روان او اثر 
منفی می نهد و او را بیمار می کند. 
نتایــج یــک تحقیق جدید نشــان 
می دهد که استرس می تواند به مغز 

هم آسیب برساند.
 اینکه انسا ن ها گاهی دچار استرس 
بشوند و متحمل فشارهای روانی، 
پدیده عجیبی نیست. اما استرس 
مــداوم می توانــد بر جســم و روان 
انســان تاثیــرات عمیقــی داشــته 

باشد.
استرس باعث خستگی ما می شود، 
مــا را عصبی و زودرنــج می کند و 

می تواند خواب ما را مختل کند. 

اســترس دائمــی حتــی اشــتهای 
انسان را کاهش می دهد و از میل 

جنسی انسان می کاهد.
افــزون بــر آن، اســترس می تواند 
پیامدهــا و عــوارض دیگــری نیــز 
به  همراه داشــته باشــد. استرس 
بــروز  از جملــه می توانــد خطــر 
بیماری هایی همچون اختالل در 
گردش خون، اختالالت گوارشــی 
نظیــر ناراحتــی معــده و روده را 
افزایــش دهــد یــا باعــث بیماری 
دیابت، سکته قلبی و سکته مغزی 

شود.
 

تاثیر استرس بر مغز 
امــا تاثیر اســترس بر مغز انســان 
چیســت؟ گروهی از پژوهشــگران 

و دانشــمندان دانشــکده پزشکی 
ایالــت  در  بوســتون  هــاروارد در 
ماساچوســت بــه تحقیــق درباره 
تاثیرات استرس بر مغز پرداخته اند.

در ایــن تحقیــق پژوهشــگران بر 
روی بیش از دو هزار فرد میانسال 
بــه مــدت هشــت ســال آزمایش 

کرده اند.
ایــن افــراد در آغاز ایــن تحقیقات 
از چنــد منظر مــورد آزمایش قرار 
گرفته انــد؛ آزمایش هایــی نظیــر 
معاینــه وضعیــت روانــی آن هــا. 
در عیــن حــال قوه حافظــه و قوه 
اندیشیدن این افراد مورد سنجش 

قرار گرفته است.

----------
ورزش و گشت و گذار در 
طبیعت از راه های کاهش 

استرس است
----------

افــزون بر آن، پژوهشــگران میزان 
کورتیزول موجود در خون این افراد 
را  محاســبه کرده اند. از کورتیزول 
به عنوان هورمون  استرس زا سخن 
می گویند. در واقع اســترس باعث 
افزایش ســطح کورتیزول در خون 

آدم می شود.
نتایــج  پژوهش یاد شــده نشــان 
می دهــد کــه افزایــش کورتیــزول 

در خــون بــر روی حافظــه تاثیــر 
می گــذارد؛ هرچه مقدار کورتیزول 
در خــون یک فرد بیشــتر باشــد، 
می شــود.  ضعیف تــر  او  حافظــه 
افزایــش ســطح کورتیــزول در اثر 
افزایــش اســترس حتــی می تواند 

باعث فراموشی شود.
اکوفــو- ب .  جاســتین  دکتــر 

چویگویی، نویســنده ناظر بر این 
پــروژه، دربــاره تاثیــرات افزایــش 
می گویــد:  مغــز  بــر  کورتیــزول 
»پژوهش ما نشــان می دهد که در 
افراد میانســال فراموشی و تحلیل 
مغز، پیش از آنکه عالئم آنها نمایان 

شوند، آغاز شده اند.«

بــه باور ایــن پژوهشــگر، از این رو 
اهمیــت بســیاری دارد کــه افراد 
راه هایی را برای کاهش استرس در 
زندگی شان بیابند؛ راه هایی مانند 

خواب کافی و ورزش منظم.
از آن گذشــته بــا بهــره گرفتــن از 
نیــز  آرامش بخــش  تکنیک هــای 
می توان با اســترس مقابلــه کرد. 
افــرادی کــه در اثــر اســترس زیاد 
ســطح کورتیزول خون  شــان باال 
رفته است، می توانند به پزشک نیز 
مراجعه کنند. پزشکان در صورت 
نیاز می توانند با کمک دارو سطح 
کورتیــزول خون  آن هــا را کاهش 

دهند.
•
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Asylum seekers in Québec
Over the last few months, 
Québec has seen an 
increase in the number of 
asylum claims made in 
its territory. Most of these 
claims are being made by 
foreign nationals who have 
been intercepted by Royal 
Canadian Mounted Police 
(RCMP) officers during 
irregular crossings of the 
United States-Québec 
border.
On November 8, 2018, 42 
new asylum seekers were 
provided with accommo-
dation.
612 asylum seekers are be-
ing temporarily housed in 
the Greater Montreal area 
as of November 9, 2018.
49,775 asylum claims 
were made in Canada, of 
which 24,980 were made 
in Québec from January 1 
to December 31, 2017. In 
comparison, 23,925 asylum 
claims were made in Cana-
da in 2016, of which 5,525 
were made in Québec.
As of January 2, 2018, the 
top 5 birth countries of 
asylum seekers in Québec 
are Haiti, Nigeria, the Unit-
ed States, India and Saudi 

Arabia.
As of April 17, 2018, 
14,860 asylum seekers 
waiting for their claims to 
be processed by the federal 
government got help to 
find permanent accommo-
dation for them and their 
families through MIDI’s 
partner community organi-
zations or independently.

What you need to know 
about asylum seekers in 
Québec
An asylum seeker is some-
one who, upon entering 
a country or during a 
temporary stay, requests 
protection in Canada. A 
distinction can be made 
between asylum seekers 
and refugees. A refugee 
is someone who has been 
granted asylum and who is 
arriving in the country as a 
permanent resident or who 
can obtain this status while 
in the territory, after having 
requested and received 
asylum.
The federal government is 
solely responsible for bor-
der control and processing 
asylum claims.

For its part, the Québec 
government provides es-
sential services to persons 
awaiting a decision on 
their refugee claim by the 
Immigration and Refugee 
Board of Canada. With 
the assistance of several 
organizations and the vari-
ous government ministries 
involved, asylum seekers 
can access the following 
services:
last resort financial assis-
tance, under the respon-
sibility of the Ministère 
du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 
(MTESS);

temporary accommodation, 
under the responsibility of 
the Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 
(MSSS);
permanent accommodation, 
under the responsibility of 
the Ministère de l’Immi-

gration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI);
healthcare, under the 
responsibility of the 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS);
French courses, under the 
responsibility of MIDI;
access to school, under 
the responsibility of the 
Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement 
supérieur (MEES).

What is an asylum 
seeker?
An asylum seeker is a 
person who, upon arrival 
in the country or during a 
temporary stay, requests 

protection from Canada. 
Under the United Nations’ 
Convention relating to the 
Status of Refugees, Canada 
grants asylum to certain 
people on its territory who 
fear persecution or whose 
lives would be in danger if 
they were to return to their 
country of origin. Canada’s 
Immigration and Refu-
gee Board evaluates each 
application and renders its 
decision on whether or not 
to grant refugee status.

What is a refugee?
A refugee is a person who 
receives protection from 
Canada. Refugees select-
ed abroad are admitted 
to Québec, some after 
having spent many years 
in a refugee camp, others 
because they were perse-
cuted in their own country. 
Upon arrival, they either 
receive assistance from the 
State, in partnership with 
non-governmental orga-
nizations, or by a group 
or organization that has 
agreed to sponsor them.
Refugees recognized in 
Canada are admitted to 
Québec after their refugee 
status has been recognized 
by the Immigration and 
Refugee Board or after 
submitting an asylum ap-
plication upon their arrival 
in Canada.

What are the steps 
involved in the asylum 
application process?
Upon arrival, people who 
enter Québec irregularly 
are subjected to tests and 
audits (identity, health and 
security) by the Canada 
Border Services Agen-
cy (CBSA). Following 
these tests,  these people 
are directed to temporary 
shelters. The Québec gov-
ernment is committed to 
providing essential services 
to asylum seekers pro-
vided that their request is 
deemed admissible and up 
until the time Immigration 
and Refugee Board (IRB) 
has rendered its decision 
on whether or not to grant 
refugee status. If the IRB 
recognizes their refugee 
status, Québec issues a 
Certificat de sélection du 
Québec.
________________
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@immigrtioncmc.com

با پس دادن اجناس دست دوم IKEA کارت 
اعتباری خرید دریافت کنید

بــر اســاس طــرح جدیدی 
که در سرتاســر کشــور اجرا 
خریــداران  شــد،  خواهــد 
امکان فــروش مجدد اثاثیه 
  IKEA و لوازم دســت  دوم
را در فروشــگاه ها و دریافت 

کارت اعتبــاری خریــد IKEA را 
خواهند داشت .

روند کار به این صورت خواهد بود 
که ابتدا مشتری باید در برنامه ویژه 
IKEA Family ثبــت نام کند و 
یکی از فروشگاه های نزدیک محل 
زندگــی اش را به عنوان فروشــگاه 
مقصد انتخاب کنــد. ثبت نام در 

این برنامه رایگان خواهد بود.

پس از آن با ایجاد یک حســاب در 
مــی   ،IKEA Family  ســایت
تواند آیتمهایی که برای فروش به 
فروشــگاه مذکور خواهد بــرد را با 
ارسال عکس و مشــخصات برای 

کارکنان فروشگاه مشخص کند.
پس از 72 ســاعت بــرآورد مالی و 
میزان اعتبار دریافتی او از فروشگاه 
بابت آیتم ها مشخص خواهد شد. 

پس از دریافــت ای میل ، 
شــخص می تواند آیتم ها 
را بــه فروشــگاه بــرده و در 
قبال آنها اعتبار برای خرید 

دریافت کند.
همچنین تمامی فروشگاه 
هــای IKEA در کانادا از این پس 
تا یک ســال جنسی را که استفاده 

نشده باشد ، پس می گیرند. 
ایــن مهلت تا پیش از این تنها 45 

روز بود.
برای اطالع بیشتر از نحوه فروش 
اجناس دست دوم IKEA به این 

لینک مراجعه کنید:
www.ikeafamily.ca

ساخت اهرام در مرکز شهر مونتریال
مونتریال همواره درحال ساخت و 
ســاز است اما اکنون گی اللیبرته، 
بنیانگــذار »ســیرک دو ســولی« 
قصــد دارد در ناحیــه بندر قدیمی 
مونتریال مرکــز تفریحات و کلوب 
شبانه ای به صورت دو هرم بزرگ 

بســازد.  ایــن اهــرام در تابســتان 
ســال آینده ســاخته خواهند شد.  
از این محل که مجهز به پیشرفته 
تریــن فنــاوری هــا خواهــد بود، 
هــم به عنوان کلوب شــبانه و هم 
مرکــز برگــزاری رویدادهای هنری 

و تفریحی اســتفاده خواهد شــد.  
قراراست نمایش افتتاحیه این مرکز 

در اول ژوئن 2019 برگزار شود.  
)تارنمای مونتریال بالگ، 5 نوامبر 

.)2018

برگزاری چهل و یکمین نمایشگاه کتاب در مونتریال
چهل و یکمین نمایشگاه 
کتاب مونتریال از 9 صبح 
چهارشنبه 14 نوامبر در 
پــالس بن اوانتور آغاز به 
کار کرد و ساعت 3 بعد از 
ظهر دوشنبه 19 نوامبر 
کار آن پایــان مــی یابد.  

امسال حدود 2500 نویسنده در طول زمان برگزاری 
نمایشــگاه به رونمایی و امضای آثــار خود خواهند 
پرداخت.  در این نمایشــگاه فعالیت های جانبی از 
جمله برنامه های تفریحی، فعالیت های خانوادگی، 
کنفرانس و روخوانی آثــار ادبی انجام و جوایزی نیز 

داده  نویســندگان  بــه 
مــی شــود.  ورودیه این 
نمایشگاه در روز نخست 
– چهار شنبه 14 نوامبر 
– رایــگان و در روزهــای 
بعد بهای بلیت ورودی 8 
دالر و برای دانشجویان، 
ســالمندان بیش از 60 سال و کودکان همراه کمتر 
از 12 ســال 6 دالر اســت.  ســال گذشته چهلمین 
نمایشگاه کتاب مونتریال نزدیک به 120 هزار بازدید 

کننده داشت.  )الپرس کانادین، 14 نوامبر 2018(

سه چهارم کانادایی ها خواهان افزایش حداقل سن 
قانونی برای کشیدن ماری جوانا هستند

یک ماه پس از آزاد شــدن مصرف 
تفریحــی مــاری جوانــا در کانادا، 
تازه ترین نظرســنجی نشــان می 
دهد اکثریت مردم کانادا خواهان 
افزایش حداقل سن برای خریداری 

و مصرف ماری جوانا هستند.
در ایــن نظرســنجی که از ســوی 
موسسه انگس رید صورت گرفته، 
تنها 27 درصد سن 18 سال فعلی 
را برای خرید و مصرف ماری جوانا 
تایید می کنند و  73 درصد نظری 
مخالف دارنــد. از بیــن این عده، 
21 درصد معتقدند 19 ســال سن 
مناسب تری است، 26 درصد سن 
21 ســالگی را مناسب می دانند و 

حتــی 7 درصد باالی 25 ســال را 
برای خرید و مصــرف ماری جوانا 

پیشنهاد داده اند!
البته این تفاوت نظر تا حد زیادی 
با سن افراد نظرسنجی شده رابطه 
دارد. از بیــن افرادی که بین 18 تا 
34 سال ســن دارند، 44 درصد از 
آزادی مصرف تفریحی ماری جوانا 
اظهار رضایت کرده اند و 22 درصد 
ناراضی هستند . در مقابل در گروه 
سنی 55 ســال و باالتر، 43 درصد 
ناراضــی و 23 درصــد ابراز رضایت 

کرده اند .
به گفته شاچی کرل، مدیر اجرایی 
موسســه انگــس ریــد، نزدیک به 

25 درصــد کانادایی ها در یک ماه 
گذشــته دســت کم یک بار ماری 
جوانا خریداری کرده اند ولی میزان 
مصرف آنها با گذشت زمان بخاطر 
کمبود ماری جوانا در سطح کشور 

کمتر شده است.
در حالیکه سازمان بهداشت کانادا 
در بیانیــه ای تاکیــد کــرده بود در 
سطح کشــور ماری جوانا به اندازه 
کافی برای جبران تقاضای حال و 
آینــده وجود دارد، آمارها از کمبود 
قطعی آن در چند استان به ویژه در 
نیوبرانزویک و آلبرتا خبر می دهند.

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

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

با تعیین وقت قبلی

Peyvand
Line
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۱۰. گفتگوی مثبت با خود
با خودتان گفتگو کنید. به خودتان 
بگوییــد همه چیز در حــال انجام 
اســت و در پایــان، همــه چیــز به 

خوبی انجام می شود.
بیــان  بگوییــد.  بلنــد  را  این هــا 
باورهای تان با صدای بلند پیام تان 
را تقویت و نیرومند می کند. به این 
ترتیب، شما این پیام را می گویید و 

هم زمان می شنوید.

۱۱. بحث و گفتگو با دوستان
دوست یا گروه کوچکی از دوستان 
مثبــت، و هم چنیــن اعتمــاد بــه 
نفــس گفتگــو بــا آن هــا را پیــدا 
کنیــد. گفتگو کمک تــان می کند 
مشکالت تان را بشنوید، بپذیرید و 
در مورد احساسات تان بحث کنید؛ 
گفتگــو مجموعــه ای از چشــم ها 
و گوش هایــی را جهــت مقابلــه با 

مشکالت در اختیارتان می گذارد.

۱2. قدم زدن
دانشــمندان دریافته اند پیاده روی 
یکی از بهترین راه ها برای دفع غم 

و اندوه است.
پیاده روی سریع می تواند با تحریک 
ســلول های عصبی مغز که باعث 
آرامــش احســاس می شــوند، بــه 

آرامش تان کمک کند.

۱3. اجنام مترین های ورزشی 
پرحترک

عرق ریختن نه فقط برای سالمتی 
قلب – بلکه برای سالمت روان تان 

نیز مفید است!

 ۱4: خواب
اســتراحت مناســب عامل بسیار 
مهمــی برای حفــظ نگرش مثبت 

است.

مطالعــات نشــان داده انــد، حتی 
کمبــود جزئــی خواب تاثیــر قابل 
توجهــی بــر وضعیــت روانی تــان 

خواهد داشت. 

۱5. یادداشت روزانه
یادداشــت روزانــه )وقایع نویســی 
روزانــه( روش بســیار خوبی برای 
مقابله با هیجان های شدید و غیر 
قابل کنترل است. این کار مجرای 
خروجــی روانی بســیار مفیــدی را 
ایجــاد می کنــد کــه از طریــق آن 
می توانیــد خودتــان را بیان کنید 
و هیجان هــا و ســالمت عمومــی 

روانی تان را کنترل کنید.
یادداشت روزانه کمک تان می کند 
عوامل افکار منفی را شناســایی و 
پیگیری کنید و طرح مناســبی را 

برای مقابله با آن ها ایجاد کنید.

۱6. پرداخنت به تفریح و 
سرگرمی

هــر از گاهــی تعطیلــی کارهــا و 
مشغولیت های روزانه و پرداختن به 
تفریح و سرگرمی بسیار شادی آور، 

نجات بخش، و ضروری است.
ابتدا باید بررسی کنید چه کارهایی 
شــادی تان  و  ســرزندگی  باعــث 
می شــوند، و همان کارها را انجام 
دهیــد. فرقی نمی کنــد این کارها 

شامل تماشــای فیلم در طول روز 
باشند یا کایاک سواری در رودخانه 
– هــدف ایــن اســت کــه دقیقــا 
همان طور کــه می خواهید خوش 

بگذرانید.

۱7. پرداخنت به خود
زمانــی را بــه تنهایــی بــه خــود 
اختصاص دهیــد و به خود پاداش 
دهیــد؛ و از خودتان به عنوان یک 
فرد مهــم تجلیل کنیــد. این کار 
بــرای حفظ نگرش مثبت بســیار 

ضروری است.
راه های ساده، ارزشمند، و سالمی 
را برای پرداختن به خود و به دست 
آوردن دل خــود پیدا کنید و هر از 

گاهی آن ها را به کار بگیرید.

۱۸. سپری کردن آگاهانه ی 
زمان

نگرانی و فکر کردن به اندیشه های 
قاتلیــن  اســترس زا  سراســر 
خوش بینی هستند. زندگی آگاهانه 
یعنی تصمیــم ارادی برای حضور 
کامل ذهنی در هر لحظه از زندگی.
و  انــرژی،  توجــه،  تمــام  وقتــی 
وجودتــان را صــرف حــال کنید، 
بــه  پرداختــن  بــرای  فرصتــی 
اندیشــه های منفی یــا نگرانی پیدا 

نخواهید کرد.

۱9. مراقبت از خود از جنبه ی 
روحانی

توجه و پرداختن به جنبه ی روحانی 

جامعه... 
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مثبت ماندن و جذب انرژی مثبت 
در زندگی ممکن است بسیار دشوار 
باشــد. هنگامی که پــی در پی در 
معرض تفکرات منفی، شکست ها، 
ناامیدی ها و غم ها قرار می گیرید، 
مثبت مانــدن می تواند دشــوارتر 
شود. هر چالشی که با آن رو به رو 
می شوید، انرژی، انعطاف پذیری، 
و اندکــی از ایمان تــان را می کاهد. 
بــه  انــرژی مثبت تــان رو  وقتــی 
کاهش مــی رود، به تدریج بدبینی 
به وجودتان می خزد و شــما را فرا 

می گیرد.
جذب انرژی مثبت در زندگی

بــرای آن کــه کمک تان کنیــم در 
زندگی تــان مثبت بمانیــد، در این 
مقاله قصــد داریم رازهایی را برای  
احیای انرژی مثبت برای تان بازگو 
کنیــم که بــا انجام ایــن راهکارها 
می توانید زندگی شاد داشته باشید.

انرژی مثبت از کجا می آید؟
از  اســت  عبــارت  مثبــت  تفکــر 
وضعیتــی روانی و هیجانی از ذهن 
کــه بر خوبی هــا تمرکــز دارد و در 

انتظار پیامدهای مثبت است.
ایجاد و حفظ انرژی مثبت شامل 
چیزهایی فراتر از اندیشیدن صرف 
به تفکرات شاد است؛ بلکه شامل 
پیش بینی چیزهای خوب )شادی، 
ســالمتی، و موفقیــت( و اعتقــاد 
به این اســت کــه در پایــان، تمام 
چیزها – اعم از موقعیت ها، موانع، 
و دشــواری ها – بر وفق مراد پیش 

خواهند رفت.
خوش بینی به معنی نادیده گرفتن 
چیزهای منفی نیست؛ بلکه شامل 
اذعــان به وجــود چیزهای منفی، 
ولــی تصمیم به تمرکز بر چیزهای 
مثبت اســت. از اســاس، بــه زبان 
ساده باید گفت خوش بینی عبارت 
اســت از اعتقاد به این کــه به رغم 
شرایط کنونی، همه چیز در پایان 

بر وفق مراد پیش خواهد رفت.
2۰ راه برای جذب انرژی مثبت 

در زندگی
بــا  مقابلــه  در  می خواهیــد  اگــر 
چالش هــا و موقعیت هــای منفی 
هم چنــان مثبت باقــی بمانید، به 
نــکات زیــر توجــه کنیــد؛ در این 
مقاله، ســایت بازده قصــد دارد به 
۲۰ نکته اشاره کند که برای جذب 
انرژی مثبــت در زندگی کمک تان 

می کنند.

۱. لذت از طبیعت
می دهنــد،  نشــان  پژوهش هــا 
وقت گذرانــی و شــادی کــردن در 
فضــای بــاز و طبیعت زیبــا باعث 
بهبود وضعیت ســالمتی انســان 
می شــود. طبــق شــواهد علمی، 
وقت گذرانی در محیط طبیعی آرام 
باعث کاهش ســطوح اســترس، 
بهبــود عملکرد حافظــه، و ایجاد 

حس بازگشت جوانی می شود.

2. اجنام گاه به گاه کارهای 
خیر و محبت آمیز

یافتــن راه هایی برای ایجاد لبخند 
بر صــورت دیگران بیــش از آن که 
بــر دیگــران تاثیــر مثبت داشــته 
باشد، بر خودتان تاثیرگذار خواهد 
بــود. این کار تمرکزتان را از خود و 
مشکالت تان دور می کند و به شما 
امکان می دهد به نیرویی مثبت در 

زندگی دیگران تبدیل شوید.

3. ایجاد نگرش قدرشناسی
توجه و قدردانی نسبت به چیزهای 
مثبــت در زندگــی، روش بســیار 
خوبی برای تقویت روحیه و بهبود 

سالمت روان است.
با شــکرگزاری برای داشــتن تمام 
چیزهای ســاده و بــه ظاهر پیش 
پــا افتــاده در زندگــی، روحیــه ی 
قدرشناسی را در خود تقویت کنید. 

4. استراحت روانی
خستگی و فرسودگی روانی قاتلین 

خاموش مثبت اندیشی هستند.
به خاطر بسپارید، هنگامی که غرق 
در تفکرات و مشغولیت ها هستید، 
کمی به خودتان استراحت دهید. 
به انجام کارهایی بپردازید که کمی 
ذهن تان را از هر چالشــی که با آن 
رو بــه رو هســتید، دور کند – یکی 

از بهترین کارها چرت زدن است.

5. خندیدن
خنــده حقیقتا بهتریــن دارو برای 
بیش تــر کســالت ها و ناراحتی هــا 
است. خنده دستگاه ایمنی بدن تان 
را تقویت می کند، خلق و خوی تان 
را بهبود می بخشــد، درد را از بین 
می بــرد، و از شــما در برابــر اثرات 
مخرب استرس محافظت می کند.

6. بودن با آدم های مثبت
می دهنــد،  نشــان  پژوهش هــا 

استرس واگیردار است – و هر چه 
بیش تر اطراف تان را از اســترس پر 
کنید، احتمال تاثیرگــذاری اش را 
بــر افکارتان بیش تــر می کنید. به 
همان شکل که استرس و چیزهای 
منفی واگیردار هستند، شادی نیز 

واگیردار است.

7. جستجوی پیامدهای مثبت 
از اتفاقات منفی

بــرای  انــرژی  صــرف  و  تــالش 
و مثبت اندیشــی در  خوش بینــی 
بحبوحه ی پریشانی های هیجانی یا 
هنگام غافلگیری معموال آن چنان 

نتیجه ی خوبی به همراه ندارد.
یافتــن  و  عبرت آمــوزی  تمریــن 
پیامدهای مثبت از اتفاقات منفی 
نــه فقــط بــار مشــکالت را اندکی 
کاهــش می دهد، بلکه بــه تدریج 
کل فرایند فکری تــان را نیز تغییر 

می دهد.

۸: تنفس عمیق
تمرین تنفس عمیق به دفع هوای 
ســمی از بــدن، و پــر کــردن بدن 
– و از همــه  مهم تر، مغزتــان – از 
هوای تازه کمک می کند. این کار 
ذهن تــان را باز می کند و به شــما 
امکان می دهد شفافیت  روانی تان را 
دوباره به دســت آورید. یک لحظه 
به دســت آوردن شفافیت روانی در 
زمان مناسب می تواند همه چیز را 

به خوبی به نفع تان تغییر دهد.

9. خودداری از اندیشیدن به 
چیزهای منفی

از فکر کردن به تجربیات شکست و 
چیزهای ناامیدکننده پرهیز کنید. 
فکر کــردن به شکســت بــار دیگر 

شکست تان می دهد!
تمرکــز بر چیزهــای منفی نه فقط 
آزاردهنده و ناخوشایند است، بلکه 
توان تان را برای رســیدگی به سایر 
وظایف پیش روی تان نیز تضعیف 
می کنــد. اندیشــه ی منفــی باعث 

منفی شدن اندیشه تان می شود!
وقتی چیزهای بد اتفاق می افتند – 
سعی نکنید آن ها را بارها و بارها به 
تصویر بکشید و اتفاقات ناخوشایند 
را در ذهن تــان تثبیــت کنید. در 
عوض، تصاویر و چشــم اندازهای 
مثبــت را در ذهن تــان بــه تصویر 

بکشید.

راه ساده و 
سریع جذب 
انرژی مثبت 
در زندگی
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ازنازی بپرس!... 
آمسان در توپیداست... زالل که باشی، 

بعضی از آدم ها...
آدم هایى هستند در زندگیتان؛ 

- نمی گویم خوبند یا بد - 
چگالى وجودشان باالست

افکار، 
حرف زدن، 

رفتار،
محبت داشتن شان 

و هر جزئى از وجودشان امضادار 
است.

یادت نمی رود 
هستن هایشان را... 

بس که حضورشان پر رنگ است.
ردپا حک می کنند اینها روى دل 

و جانت...
بس که بلدند "باشند"...

این آدمها را، باید قدر بدانى...
وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهاى 

بى امضایى که شیب منحنى 

حضورشان، همیشه ثابت 
است.

بعضی از آدم ها ترجمه شده 
اند

بعضی از آدم ها فتوکپی آدم 
های دیگرند.

بعضی از آدم ها با چند درصد 
تخفیف به فروش می رسند.

بعضی از آدم ها فقط جدول و 
سرگرمی دارند

بعضی از آدم ها خط خوردگی 
دارند

بعضی از آدم ها را چند 
بار باید بخوانیم تا معنی آنها را 

بفهمیم
و بعضی از آدم ها را باید نخوانده 

کنار گذاشت
از روی بعضی از آدم ها باید مشق 

نوشت و از روی بعضی از آدم ها 
جریمه.

نیاز نیست انسان بزرگى باشیم
انسان بودن خود نهایت بزرگى 

است
مى توان ساده بود

ولى انسان بود
به همین سادگى...

)قیصر امین پور(

چرا روستانشین ام؟!
»...مــن نیز چه خوش شــانس هســتم که همــدم های من 
بیشتر گیاهان، پرنده ها، پروانه ها و جیرجیرک ها هستند. 

فرصتی کم نظیر برای نزدیک شدن به هستی اشیا. 
از من می پرسند حوصله ات سر نمی رود در این تنهایی؟ 

جواب می دهم من تنها نیستم در خلوتم!« )مارتین هایدگر (

برعکس عمل کن
- ده روز، به جای اینکه احساِس 
یــک آدم ضعیــف و غمگیــن را 
داشته باشی.  احساِس یک انساِن 
بــا اقتدار و قوی را داشــته باش و 

از تِه دل اقتدار و شــادی را حس 
کن.

-  یعنی به خودم دروغ بگویم؟!
چه فکر کنی ضعیف هستی و چه 
قــوی، درهر دو صــورت داری به 

خــودت دروغ میگویی، پس چه 
بهتر که دروِغ باارزشی باشد.
- این کار چه سودی دارد؟!

- جهانــت را به ســمِت آنچه که 
رفتار میکنی سوق میدهد...

وقتی کسی زیاد از رفتن حرف می زند
قبال رفتہ است

فقط می خواھد مطمئن شود
چیزی از او در تو جا نماندہ 

ِکمک کن چمدانش را ببندد
چترش را بہ او پس بدہ

لبخندش را
آواز ھایش را

ھمین طور سایہ اش را
کہ بی گاہ از پشت پنجرہ ات گذشتہ 

بود۔   )رسول یونان(

را داشــته جدیــد، بایــد شــهامت  تــرک بــرای کشــف اقیانــوس هــای  آرام خــود   تغییر است ، نه تقدیر...باشــیم ... این جهــان،  جهان ســاحل 

دلم برایت تنگ شده...
 وقتی به کسی میگویی دلم برایت 
تنگ شده، در واقع تو دلت برای 
بخشــی از وجــود خــودت تنگ 

شده. 
آن شخص و ارتعاش وجودی اش، 
بخشــی از تو و ارتعــاش وجودی 

خود توست.
هنگام مالقاتش، تو با خودت در 

چهره ای دیگــر مالقات میکنی. 
یادت باشــد همیشــه آنچه را که 
میبینی )خوشایند یا ناخوشایند( 

برون فکنِی بخشــی از درون خوِد 
توست.

برای تــو، این جهاِن توســت که 
واقعیت دارد. 

همچنانکــه بــرای دیگــری ایــن 

جهان اوســت که واقعیت دارد. و 
در عین حال، جهان واحد است. 
تمام شــگفتی جهــان، به همین 

کثرت در وحدت است. 
تو به هر طرف که رو کنی، بخشی 
از درون خودت را می بینی، پس 
اگر ناخوشایند اســت، خودت را 

تغییر بده، 
نه آنچه را که می بینی.... 

هیچوقت  دیر نیست!
پنج انســان سرشناســی که در ایام پیری 

مهم ترین کار را انجام دادند: 
•

تولستوی در 82 سالگی کتاب »من نمی 
توانم ساکت باشم« را نوشت.

•
جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه 
»قصه هــای خارق العــاده پند آمــوز« را 

نوشت.
•

پیکاســو در 90 ســالگی بهترین نقاشــی 
هایش را کشید.

•
چرچیــل در 82 ســالگی کتــاب »تاریــخ 

کشورهای انگلیسی زبان« را نوشت.
•

سامرســت مــوام در 84 ســالگی کتــاب 
»دیدگاه ها« را نوشت.

پس هیچوقت برای هیچی دیر نیست!

دو چیز انسان را نابود میکند
- مشغول بودن به گذشته

    - مشغول شدن به دیگران
- هر کس در گذشته بماند آینده را از دست می دهد!

و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، 
نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست می دهد!

بهترین انتقام در زندگی این است که با  تالش، 
به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید.

به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد!
تالش و شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید. 

همان پاشــنه می چرخد و قصه به 
نقطه آغاز بازمی گردد.

چگونه اقتصــاد ایران به بســتری 
فراهــم برای تولیــد اخالل گران یا 

مفسدان بدل شده است؟

بازگشت به عصر قجر
و  اقتصــاددان  خاونــد،  فریــدون 
اســتاد اقتصاد در پاریس فرانسه، 
حکایت اعــدام این افــراد را یادآور 
»وضعیت دوران قاجار می داند که 
با گران شــدن قیمت نــان، نانواها 
شــالق می خوردند و مجازات می 
شــدند«، حال آنکــه به گفته آقای 
خاوند »باید در پی این همه سال، 
قــدری فرهنــگ اقتصادی رشــد 
می یافت و به جســت وجوی اصلی 
ریشــه های پدیده هــای اقتصادی 

پرداخته می شد.«
این اقتصاددان معتقد است که باید 
به این موضــوع پرداخت که »چرا 
شــمار زیادی از ایرانیان با سرعت 
به دنیال آن هستند تا دارایی های 
ریالــی خود را به طال، ســکه یا ارز 
تبدیل کنند که چنین وضعی را رقم 

زده است.«
آقای خاوند که اقتصاددانی معتقد 
بــه مکانیســم های حاکم بــر بازار 
آزاد و اقتصادهــای رقابتی اســت، 
ریشه چنین وضعیتی را در»سهم 
اقتصــاد  در  دولــت  ۷0درصــدی 
ایران و وجود امضاهایی طالیی« 

می بیند.
فریــدون خاوند بر این باور اســت 
کــه حضــور »ارگان هــا، بنیادها 
و نهادهــای نظامــی و امنیتــی در 

ایــران کــه در مــواردی  اقتصــاد 
حضــوری انحصــاری اســت، بــه 
ریشه های چنین فسادهایی دامن 

زده است.«
شــفافیت،  »فقــدان 
قیمت گذاری هــای مصنوعــی در 
اقتصاد ایران، پولشــویی گسترده 
و نبود دستگاه قضایی کارآمد« از 
دیگر ریشه های و علل بروز چنین 
پدیده هایی در اقتصاد ایران به باور 

این اقتصاددان است.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان 
در تهران، نیز می گوید: »تا زمانی 
کــه قیمــت ارز در اقتصــاد ایــران 
یکســان نباشــد و اقتصــاد گرفتار 
رانــت دو نرخــی و چنــد نرخی ارز 
باقی بماند، این فسادها و اخالل ها 
و اعدام هــا ادامــه خواهــد یافت و 

مشکلی حل نخواهد شد.«

معلول به جای علت
به گفته این وکیل دادگستری باید 
»تصمیم سازان و تصمیم گیرانی« 
که این وضعیــت را در اقتصاد رقم 

زده اند، محل پرسش قرار داد.
او امثال مظلومین را »آلت دست« 
می نامــد، کــه اعدام آنهــا به گفته 
این حقوقدان »سرپوشــی است بر 
تخلف یا اشتباهات مسووالنی« که 

این وضعیت را رقم زدند.
چنیــن  نیــز  خاونــد  فریــدون 
بــه  پرداختــن  را  برخوردهایــی 
»معلول به جای علت«، توصیف 

می کند.
بــه گفته آقــای خاوند، »انگشــت 
اصلی اتهام مردم و افکار عمومی به 

و  بلندپایــه  مســووالن  ســوی 
خانواده هــای ذی نفــوذی اشــاره 
رفته است که سری در قدرت های 

سیاسی دارند.«
او می پرسد »چطور ممکن است با 
اعدام فــرد یا افرادی، با این حجم 
از عوامل زاینده فســاد در اقتصاد 
ایران مقابله کــرد؟« و پیش بینی 
می کند: »کوتاه زمانــی در آینده، 
نوبت به دیگرانی می رســد که پای 
میز محاکمه بنشینند«. هر چند 
که این اقتصاددان ساکن فرانسه، 
بالفاصلــه تأکیــد می کنــد: »این 
اعدام ها نه بر عوامل اصلی به وجود 
آورنده فساد تأثیری می گذارد و نه 
افــکار عمومی را قانــع می کند که 
در ایران اقدامات قاطعانه ای علیه 

فساد صورت می گیرد.«
محمود خــاوری، بابک زنجانی، 
مه آفرید امیرخسروی، جمشید 
بســم الله، سلطان ســکه، فساد 
ســه هزار میلیــارد تومانی، دکل 
نفتی گمشــده، ســلطان شکر، 
گروه امیر منصور آریا، مؤسســه 
ثامن الحجــج،  اعتبــاری  مالــی 
اعتبــاری  و  پولــی  مؤسســات 
غیرمجــاز، ســکه ثامــن فقــط 
شماری از نام ها و عناوینی هستند 
که در ســرفصل فســاد اقتصادی 
در ایــران طــی همین ســال ها به 
ثبت رســیده اند، بی آنکــه در این 
فصل، نامی از نهادهــا، ارگان ها و 
سازمان ها یا سازوکارهایی به میان 
آید که این ریشه را آبیاری می کنند.
•

اعدام سلطان سکه و...   << ادامه از صفحه: 15
انســان از جمله کارهــای ضروری 
زندگی است که بسیاری از آدم ها از 

آن غافل هستند.
شــما به مواد غذایی، تمرین های 
ورزشــی، و اســتراحت کافی توجه 
کامل دارید، و تمام کارهایی را که 
برای حفظ تناسب و کارکرد بدن و 
ذهن تان ضروری هســتند، انجام 
می دهیــد. ولــی بخشــی از فرایند 
حفــظ ســالمت روان و وضعیــت 
مثبت ذهن شامل مراقبت از روح 

است.
زمانــی را بــرای تغذیــه ی روح تان 
اختصــاص دهیــد و با شــرکت در 
فعالیت های اندیشمندانه و تقویت 

مراقبــه،  نظیــر  روح  کننــده ی 
عبادت، خوانــدن مطالب روحانی 
و / یا شــرکت در مراســم مذهبی 
اتصــال ذهن، بــدن، و روح تان را 

قدرتمندانه حفظ کنید.

۲0. جتلیل از موفقیت های 
کوچک

چــه کســی از جشــن و شــادی 
خوش اش نمی آید؟ جشن گرفتن 
و تجلیــل از پیروزی های ســاده و 
کوچک یکی از سریع ترین راه های 
برای دفع اندیشه های منفی از خود 

است.

برخاستن از خواب در ابتدای صبح 
یک موفقیت اســت! آن را جشــن 
بگیرید. اگر امــروز در تخت خواب 
ماندید و کمی بیش تر اســتراحت 
کردید – آن نیز یک موفقیت است!
بــه جــای تمرکز بر سرنوشــتی که 
هنوز اتفاق نیفتاده است یا به جای 
ســوگواری بــرای آن چه از دســت 
داده ایــد – به طــور فعال به خود و 
اطراف تان نگاه کنید و از کارهایی 
که می توانید به خوبی انجام دهید 
و کارهایی که امروز به خوبی انجام 

داده اید تجلیل کنید.

lifehack:منبع

راه  جذب انرژی مثبت در زندگی...   << ادامه از صفحه: ۲9

اهالی کلگری به میزبانی المپیک زمستانی 2026 »نه« گفتند
دو هفتــه قبل و پــس از عدم وجود 
آرای قطعی در شــورای شهر ، قرار 
شــد تا تکلیف کاندیدا شــدن برای 
میزبانی بازیهای المپیک 2026 در 
کلگری به همه پرسی گذاشته شود.

این شــهر یک بــار در ســال 1988 
میزبانی این بازیها را بر عهده داشت 
امــا بــه نظر می رســد اهالی شــهر 
نســبت به عواقب میزبانی پرهزینه 
ایــن بازیها بدبین هســتند و از این 
رو اکثریت تقریبی آنها در روز ســه 
شنبه به عدم کاندیداتوری شهر رای 

دادند.
از بیــن افــراد واجــد شــرایط برای 
شرکت در همه پرسی زیر 40 درصد 
در این همه پرســی شــرکت کردند 
و 56 درصــد از آنهــا رای منفــی به 
صندوقهــا ریختنــد. پــس از اعالم 
نتیجه برخی از طرفــداران میزبانی 

بازیهــا در ســایتهای اجتماعــی از 
شورای شــهر خواســتند با آمادگی 
بیشتر برای میزبانی بازیهای 2030 
تدارک ببیند اما نهید ننشی شهردار 
کلگری این مسئله را منتفی دانست 
و گفت:»آمریکا با شــهرهای سالت 
لیک و یــا دنور بــرای آن دوره یکی 
از کاندیداهــای اصلــی خواهــد بود 
و بــا توجــه به شــرایط همســایگی 
ما شــانس دریافت میزبانی بســیار 
کم اســت . از طرف دیگر اگر اهالی 
کلگری نظر خود را به این صراحت 
درباره میزبانی بازیهای 2026 اعالم 
کــرده اند ، ما باید به این خواســت 
آنها احترام بگذاریم و از خیر بازیهای 
2030 بگذریــم چــون واقعــا قــرار 
نیست تغییر خاصی در شرایط ما در 

چهار سال آینده رخ دهد.«
مشکل بزرگ شهر کلگری نوسازی 

تاسیســات ورزشــی این شهر است 
که بیشــتر آنها بیش از ســه دهه از 
ساخت شــان می گذرند. ورزشگاه 
مــک ماهــون که محــل برگــزاری  
مراســم افتتاحیه بازیهای المپیک 
1988 بــود بیش از 60 ســال ســن 
دارد. کلگری بــرای این کار نیاز به 
دست کم 500 میلیون دالر بودجه 
دارد کــه قــرار بود از محــل بودجه 
بازیهای المپیک 2026 تامین شود. 
از سوی دیگر خالی ماندن 25 درصد 
از امــالک و دفاتــر تجاری شــهر از 
دیگر مشکالتی بود که امید می رفت 
با میزبانی احتمالی بازیهای المپیک 

2026 حل شود.
با کنار رفتن کلگری تنها دو شــهر 
میــالن ایتالیا و اســتکهلم ســوئد 
کاندیدای برگزاری بازیهای المپیک 

زمستانی 2026 خواهند بود.

Peyvand
Line
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

}<< ادامه در صفحه: 33{تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 2 دسامبر  
در دفتر انجمن زنان 

از ساعت 11 تا 13.30 
برگزار میگردد. 

به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم:
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

سخنرانی 
به مناسبت25 نوامبر: 
روز بین املللی مبارزه 
با خشونت علیه زنان

برنامه ای در دانشگاه کبک 
دکتر فهیمه میاجنی 

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

 یکشنبه 25 نوامبر 
از ساعت 3 تا 6:

 UQAM:315 St-Catherine E.  
R-M510 

25 نوامبر: روز بین املللی مبارزه با خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر۱۹۶۰ یادآور روزیســت 
که ســه خواهر انقالبــی  میرابل 
در  دومینیکــن  جمهــوری  در 
امریــکای التیــن در باز گشــت از 
زندان در کوهســتانهای بین راه 
توسط مامورین حکومتی به قتل 

رسیدند. 
سالها مبارزه پیگیرفعالین حقوق 
زنان سبب شد تا این روزدر سال 
۱۹۸۱در ایــن کشــور برســمیت 
شناخته شــود؛ ولی دیگر بار باید 
۲۰ سال تالش میشد تا در نهایت 
در ســال ۱۹۹۹ از طرف سازمان 
ملــل بعنــوان روز جهانــی رفــع 

خشونت از زنان پذیرفته شود.
خشــونت علیه زنان یــک پدیده 
تاریخی- جهانی بوده و گستره ای 
از تنوع اشــکال را در خود نهفته 

دارد: 
•  اینکه در مقیاس جهانی بیش 
از دو میلیــون زن قربانی خرید و 

فروش به مثابه کاال می باشند، 
•  اینکه میلیون ها دختر جوان در 
پنج قاره جهان بدون حق انتخاب 

به ازدواج مردان درمی آیند، 
•  اینکــه همــه ســاله نزدیک به 
۱۴ میلیــون دختر جــوان باردار 
می شــوند و مــرگ و میر در میان 
این دختــران جــوان در ماه های 
حاملگــی و بعد از زایمــان ۵ برابر 
بیشتر از زنانی است که در سنین 

متوسط ازدواج می کنند، 
•  اینکه صنعت پورنوگرافی به یک 

صنعت پرسود جهانی تبدیل شده 
است، 

•  اینکــه درهمــه جنگ ها زنان 
اولین قربانیان خشــونت و تجاوز 

توسط نیروهای درگیر هستند، 
•  اینکــه بیســت هــزار زن در 
ســال قربانی قتل های ناموســی 

می شوند، 
•  اینکــه زنــان جهــت رهایی از 
خشــونت اعمــال شــده بــر آنان 

دست به خودکشی می زنند، 
•  اینکــه زنــان اولیــن قربانیان 
بحران هــای اقتصادی در بازار کار 

می شوند، 
•  اینکــه در برابــر کار مشــابه با 
مــردان، مــزد کمتــری دریافت 

می کنند، 
•  اینکــه ابتدایــی تریــن حقوق 
اولیه زنان نظیر حق طالق، حق 
سرپرســتی فرزندان، حــق ارث، 
حق سفر، حق انتخاب پوشش، 
حــق انتخــاب رشــته تحصیلی، 
حق معاشــرت آزادانه با مردان را 

نداشته، 
•  اینکه تفکیک جنسیتی در تمام 
ارکان بسیاری از جوامع و حتی در 
مؤسسات آموزشــی به یک اصل 

خدشه ناپذیر تبدیل شده است.
 خشــونت فقط کبودی چشــم و 
شکستن دست نیست که پس از 
مدتی ترمیم شــود ، خشونتهای 
روانی به آسانی التیام پذیر نیستند. 
اینکــه زنــی همــواره در معــرض 

نگاههای ناسالم حیوانی و متلک 
گوئــی باشداحســاس امنیت در 
جامعــه نکرده و نبــود هیچگونه 
حمایــت دولتــی فضــا را بــرای 
اسیدپاشی و یا قتل دربرابرجواب 
منفی یک درخواســت ازدواج باز 
میکند،کــه حتــی طبــق قوانین 
قرون وســطائی قصــاص خانواده 
مقتــول بایــد نیمــی از دیــه را به 
خانواده قاتل بپردازند تا او قصاص 

شود. 
این همه و بســیار بیــش از این، 
حکایــت از آن دارد کــه جهــت 
محو این خشــونت باید سراغ آن 
مناســبات سیاســی، اجتماعی، 
اقتصــادی و آن نظــام طبقاتــی 
رفت که هم زمینه این خشــونت 
را فراهم می ســازد وهــم ازطریق 
اســتحکام جامعــه مرد ســاالر، 
سلطه سیاسی – اقتصادی خود را 

بازتولید میکند. 
-  لغو قوانین زن ستیزدر ایران

-  فرهنگ سازی در رفع خشونت 
از زنان وارتقاء روابطی انسانی

-  جنائی شناختن خشونت ودر 
نظر گرفتن تنبیهات مناســب با 

اینگونه کجرویها
-  ایجــاد خانــه های امــن زنان 
همراه با شبکه های حمایتی مدد 

کاری ، روانشناسی و غیره
از نیازهــای مبرم زنــان در ایران 

است. 

تداوم بی وقفه اجتماعات بدون خشونت
کار،  مهرانگیــز 
حقوقدان، در یادداشتی 
می گویــد ایــران امــروز 
از  مجموعــه ای اســت 
بحران ها و بن بست ها. 

حکومت در خطر از هم گسیختگی 
است و آنچه اهمیت دارد یافتن راه 

گذر از این دوران گذار است.
چگونه می شود از گذار به سالمت 
گذر کرد؟ کســی می دانــد؟ آیا در 
جهان مــدل یا مدل هایــی وجود 
داشــته که از آنهــا وام بگیریم؟ آیا 
می شود از گذار بی خشونت آفریقای 
جنوبی، از آپارتاید و رژیم تبعیض 

یــی  س ها ر د
اطراف  بیاموزیم؟ 
این مــدل چرخی 
بزنیــم و ببینیــم 
دســتگیرمان  چه 
می شــود. البتــه یادمان باشــد که 
تفاوت رژیم تبعیــض ما با آپارتاید 
آنها از زمین تا آسمان است. با این 
وصف ضــرری ندارد مــدل را نگاه 

کنیم از دریچه چشم خودمان:
فرایند گذاردردناک بوده: 

گفت وگوهایی بی پایان را به همراه 
داشــته و در نهایــت مصالحــه ای 
طــرف  دو  از  را  شــگفت انگیز 
اســت.  می طلبیــده 
بــدون ایجــاد چنیــن 
ظرفیت هایی و گفتمانی 
کــه بتواند این حجم از 
تغییــر را تحمل کند- 
که البته گــروه رهبری 
نقش کلیدی در شکل 
دادن بــه آن داشــته- 
نمی توانســته کار را به 

جایی برساند.
•

فهم ما از این 
ویژگی:

دو  قــرن  معجــزه 
یــک  داشــته.  طــرف 
طــرف مدیــران گــذار 
بوده انــد و یــک طرف 
حکومتــی که بایــد زیر 
رنگین پوست ها  فشــار 
و  می شــده  پاســخگو 
دست به سوی مذاکره 
با مدیران اپوزیســیون 

دراز می کرده است.
با  مبارزه بی خشــونت 
رژیم تبعیض در صورتی 
نتیجه بخش اســت که 
حلقه های در هم تنیده 
مبــارزان در پی حذف 

و دفــع یکدیگــر نبــوده و در جمع 
خود خشــونت کالمــی و تبعیض 
را مشــروعیت نبخشــیده باشند. 
از طرفــی می توان بر ســر روش ها 
با یکدیگــر به گفت وگو نشســت، 
امــا نمی تــوان اصل و مقصــود را 
کــه گــذار از یــک قانون اساســی 
غیــر دموکراتیــک بــه یــک قانون 
اساسی دموکراتیک است به غفلت 
گذاشت. در مراحل گوناگون گذار 
شــرایطی پدید می آید که تغییر در 
شیوه ها را ایجاب می کند. اما تغییر 
در هــدف و مقصــود- کــه گــذار 

است- پذیرفتنی نیست.
•

فهم ما از این ویژگی:
شرطی که در این ویژگی گنجانده 
شــده، تا کنون از سوی گروه ها و 
دســتجات مبارز و مخالــف ایرانی 

مراعات نشده است.
جایگزینــی یــک قانــون اساســی 
دموکراتیک موکول به آن است که 
رژیــم تبعیض زیر فشــار مطالبات 
مردم و فشــارهای بین المللی در 
زمینــه حقــوق بشــر به انــدازه ای 
فرســوده شــده باشــد که به امید 
حفــظ برخــی پایگاه هــای نفوذی 
خــود زیر بار مذاکــره رفته و تن به 
رفراندوم با حضورناظران سازمان 
ملــل متحد بســپارد. رســیدن به 
این مرحله از تحول آسان نیست. 
سازماندهی و مدیریت می خواهد. 
زیر فشار سرکوب، آرایش نیروها و 

هماهنگی شیوه ها میسر نیست. 
پراکندگــی نیروها کــه در راه گریز 
از خطــر هر یک بــه راهی رفته و از 
هم جــدا افتاده انــد، مانعی جدی 
اســت. در آفریقــای جنوبــی همه 
گونه ظلم و بیداد بود، هم پای آن 
یک اپوزیسیون سازمان یافته به نام 
"کنگره ملــی آفریقا" هم بود که از 
ســال ۱۹۱۲ تاســیس و در مرحله 
برخورد با سرکوب سخت در تبعید 
کار می کرد و با مراکز قدرت مدنی 
درون کشور در ارتباط دائمی بود.

توضیح ایــن نکته الزم اســت که 
اپوزیسیون یک عالمت داشت: 

رنگ پوست سیاه یا قهوه ای. 
حکومت هم یک عالمت داشت: 

رنگ پوست سفید. 
اپوزیسیون در اکثریت مطلق بود: 
نرخی باالی ۹۰ در صد جمعیت. 

افــراد مرتبط با حکومت در اقلیت 

مطلق بودند: 
نرخی کمتر از ۱۰ در صد.

•
فهم ما از این ویژگی:

تقریبا غیر ممکن است که روزگار 
خود را با روزگار آنها یکسان بدانیم. 
همــه گونــه اپوزیســیون بــا انواع 
نگرش ها و ایده های سیاسی برای 
آینــده به عــالوه اقلیت های قومی 
که به خصوص در این چهل ســال 
به شــدت از بی اعتنایی حکومت 
مرکزی و محرومیت و ناامنی و فقر 
و بیکاری صدمه دیده اند و گونه ای 
متفاوت از اپوزیســیون را تشکیل 
می دهنــد، فعالیت های خــارج از 
کشور را ســامان داده و در فضای 

مجازی خود را تعریف می کنند. 
زیرزمینــی  ریشــه هایی  عمومــا 
درون کشــور دارند.اصالح طلبان 
)محمــد خاتمــی(  و اعتدالیــون 
)حســن روحانــی( و رادیکال های 
محافظــه کار ) محمــود احمــدی 
نژاد( و شــاید دســتجات کوچک 
دیگــر که درون حکومتی به شــمار 
می روند و با سیاست های محافظه 
کاران ســوار بــر دفتــر رهبــری و 
بنیادها و ســپاه و قــوه قضائیه به 
شــدت در منازعه انــد، مــردم را از 

خود ناامید کرده اند. 
بنابراین، مشــکل بتــوان خطوط 
شــباهت  روشــنی پیــدا کــرد که 
دردهــای ایــن دو تاریــخ را بر پایه 
آن یکســان تشــخیص داد و برای 
ایران همان نسخه درمانی آفریقای 

جنوبی را پیچید.
از یک زن ســفید پوســت فعال در 
مرحلــه گذار بی خشــونت بــه نام 
"مــری برتــون" پژوهشــگر مرکــز 

مطالعات آفریقا دانشگاه کیپ تاون 
پرسیدم: 

اگر از شــما بپرســند تاریخ انتقال 
قدرت سیاســی از نظام آپارتاید به 
نظام دموکراتیک چیســت چه می 

گویید؟ 
گفت: آسان نیســت. ما راه درازی 
پیموده ایــم. نمی شــود گفت یک 
شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم 
و دیدیم اوضاع عوض شده است. 
پیشینه انتقال قدرت از آپارتاید به 
نظــام دموکراتیــک خیلی طوالنی 
اســت. بــرای شــما از ۱۹۶۰ بــه 
این سو می گویم که خود شاهدی 
بــر آن بــوده ام. در آن زمان دولت 
آپارتایــد همه تشــکل های فعال را 
بســت. حتی کنگره ملی آفریقا را. 
پلیس بســیار نیرومند شــده بود. 
تظاهرات اعتراضی بســیار دشوار 
شــده بــود. شــهروندان را به جرم 
داشــتن یــک کتــاب به ســهولت 
رهبــران  می کردنــد.  بازداشــت 
کار  زیرزمینــی  لیبــرال  جنبــش 
پیاپی مخفیگاهشــان  می کردند. 
کشف و خودشان تبعید می شدند. 
در نتیجه تشکل ها کمتر قابل رویت 
بودند. نوجوان هــا، دانش آموزان 
دبیرســتان ها این فضای مرگبار را 
شکستند و پلیس یک دانش آموز 
را کشت و خون او به ما انرژی داد 
تا دینامیســم از دســت رفته را باز 
پس بگیریــم. نبرد خونیــن ادامه 
یافت تا سال ۱۹۹۰ که مردم عرصه 
را بــر حکومت تنگ کــرده بودند. 
برای حکومت راهی باقی نماند غیر 
از مذاکره. از طرفی انتشــار وسیع  
عکس های خشــونت های پلیسی 
جهــان را متاثر کرد. دولت آپارتاید 

زیــر فشــار جهانی کمر خــم کرد. 
تحریم جهانی شــد. منزوی شــد. 
شانس آفریقای جنوبی این بود که 
رهبر کنگره ملی آفریقا در تبعید بود 
و انعکاس صدای او بر ضد آپارتاید، 
جهــان را بر ضــد آپارتاید یکپارچه 

کرد.
•

فهم ما از این ویژگی:
کنگره ملــی دیرینه ســال نداریم. 
اروپــا، چین، روســیه، هند بر پایه 
منافــع ملی خودشــان، چشــم بر 
رفتار پلیس ایران و وضعیت حقوق 
بشر در ایران بســته اند. البته اروپا 
گاهی به فعاالن در بند ایرانی غیابی 
هم شــده جوایز انسان دوستانه ای 
می دهــد. اما در عمل کاری به کار 
خشونت های مراکز متعدد امنیتی 
با منتقدین و صاحبان اندیشه های 
متفاوت از حکومت ندارد. بنابراین 
جهان را یک دست با خود نداریم و 

باید روی آن کار کنیم.
مردم زیر سرکوب وحشتناک پلیس 
پــس از ورود به تظاهــرات دانش 
آمــوزان به بازســازی جامعه مدنی 
اقدام کردنــد. راه های کم خطری 
کشف شد. گردهمایی های محلی 
بدون اعتراض آشــکار بــه آپارتاید. 
رنگین پوســت ها با درک شــرایط 
امنیتی تشــکل هایی را به صورت 
محله ای درســت کردنــد. در یک 
محلــه، در کوچــه و خیابــان دور 
هم جمع می شــدند و بــرای مثال 
می گفتنــد کــه شــهرداری محل، 
کوچه و خیابان را خوب پاک نمی 
کند و زباله روی هم تلنبار شده. به 
این نتیجه می رسیدند که خودشان 

گذر از گذار؛ 
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جمهوری دوم ایران: تبلوراراده ی آگاه ایرانیان 
تاریخ ترکیبی است از جبر شرایط 
تمامــی  هــا.  انســان  اراده ی  و 
موفقیــت هــای بــزرگ در طول 
حیات بشر مدیون درک این نکته 
از یکسو و ترکیب مناسب این دو 
از ســوی دیگر است. جبر شرایط 
به معنای عملکرد ســاختارهایی 
اســت که به واسطه ی ماهیت و 
روابط میان خود تعیین می کنند 
که ســیر رویدادها به چه ســمت 
و ســویی برود. این امریســت که 
روی مــی دهــد، چــه بخواهیم و 
چه نخواهیم. اما اراده ی انســان 
در ایــن میــان چگونــه عمل می 
کند؟ تعیین سهم اراده ی بشر در 
گرو فهم این نکته اســت که جبر 
تاریخ تک مســیری نیست و می 
تواند سمت و ســوهای متفاوتی 
را پیشــه کنــد. به عبــارت دیگر، 
برخالف پدیده هایی که انسان در 
آن هیچ دخالتی ندارد و به تمامی 
به قانونمندی های حاکم بر پدیده 
هــای غیربشــری باز مــی گردد، 
پدیده های تاریخی تابعی هستند 
از قدرت جبر شرایط و ساختارها 
و ســهم و نقش اراده ی مردمان. 
اراده ی ما همان اختیار ماست و 
مــی تواند به تاریــخ حکم کند که 
مسیر را الف را انتخاب کند یا ب 
را. جبــر تاریخ هــر دو راه یا حتی 
بیشتر را ممکن می سازد، اما این 
ما هستیم که می توانیم تاریخ را از 
مسیر به مسیر دیگر سوق دهیم. 

انسان محکوم تاریخ نیست.
این تفســیر البته بــه مذاق برخی 
خوش نمی آید. دعوای جبرگرایان 
و اختیاریون بسی طوالنی و کهن 
است.جبرگرایان بر این باورند که 
مســیر تاریخ از قبل تعیین شده 
است و بشر در این میان، نه نقش 
فاعــل، که مفعول را دارد. آنها در 
انســان توان تغییر این مســیر را 
نمی بینند و اصرار دارند که مردم، 
جز دنبال کردن آن راه و در کمین 
فرصــت دیگری نشســتن، چاره 
ای ندارنــد. این البته که صحیح 

نیست.
 از آن طــرف، اراده گرایــان نیز از 
افراط به تفریط می گرایند و منکر 

وجود جبر می شــوند. آنها تاکید 
می کنند کــه تاریخ و آینده همان 
اســت کــه انســان مــی خواهد و 
جبری در کار نیست. آنها اختیار 
انســان را در حــد مطلق خویش 
بــزرگ نمایی می کنند و البته به 
تحلیلی ذهنی از واقعیت دســت 
می یازند. این نیز نادرست است. 

علوم اجتماعی اما به ما این شانس 
را مــی دهد کــه دیدگاهــی بهتر، 
واقعی تر و موثرتــر را در میانه ی 
این دو بیابیم. این علوم به ما می 
آموزند که تاریخ آمیخته ای است 
از مســیرهایی که جبــر تاریخ در 
پیش روی ما می گذارد و انتخابی 
که ما بر اساس آن به آینده ی خود 
شکل می دهیم. در این نگاه واقع 
گرا، ما نه دست بستگان تاریخ و 
محکومین به تحمل سرنوشــتی 
ناخواســته هســتیم و نه سرور و 
ارباب سرنوشــت خویــش در اوج 
یــک آزادی خیالــی. برعکس، ما 
انسان هایی هستیم که می توانیم 
با تکیــه بر عنصر آگاهــی، گزینه 
هایی را به پیش گیریم که، مرحله 
به مرحله، حیات تاریخی بشــر را 
بهتر و بهتر می کند، تا جایی که، 
در آینــده ای دور، جبر در معنای 
سنتی خود نقشــی فرعی یافته و 
اراده،  نقــش مهم تر و اصلی را بر 
عهده می گیــرد. ما هم اکنون از 
آن حالت ایده آل رســتن از جبر و 
زندگی در کمال اختیار فرســنگ 
ها دور هســتیم و نیک می دانیم 
که شاید، هرگز، این معنا به شکل 
مطلق خود تحقق نیابد. اما بر این 
امر واقفیم که بشر، به طور بالقوه، 
شانس حرکت در آن مسیر را دارد. 

این در گرو آگاهی اوست. 

آگاهی چیست؟ 
در ایــن جــا تعریــف مشــخصی 
از آگاهــی داریــم. آگاهــی قدرت 
تشــخیص مناســب برای منافع 
خود اســت. و منظــور از »خود« 
در این جا بشریت است. زمانی که 
بتوانیم تشخیص دهیم که گزینه 
ی بهتــر برای بقا و تکامل جامعه 
ی بشــری چیســت، ما عنصری 

آگاه هستیم. این قدرت به آسانی 
به دست نمی آید. برای کسب آن 
فقــط به دانش نیاز نیســت، باید 
آن را با انسانیت ممزوج ساخت. 
قدرت تشــخیص، پــس، در گرو 
ترکیب متناســبی است از اخالق 
و عقالنیت. اخالق راه راســت را 
نشان می دهد و عقالنیت مسیر 
درست را. و این کدام راهی است 
که هم راست باشد و هم درست و 

ما را به مقصد نرساند؟ 
در تعریــف راســتی بایــد بگوییم 
آن چیــزی اســت کــه زاینــده ی 
درد بــرای انســان نیســت و رنج 
او را کاهــش مــی دهــد. راســتی 
آن واقعیتــی اســت که با طبیعت 
انســان- پیــش از آن که جامعه 
ی طبقاتــی و ضــد بشــری آن را 
آلوده و مســخ و تحریف سازد-، 
انطباق و همســویی دارد؛ و این 
هر آن چیزی اســت که انسان را، 
بی آن که به دیگران آسیب و رنج 
وارد کنــد، خشــنود و بهروز می 
سازد. از آن سوی، درستی عبارت 
است از منطبق ترین طریق عمل 
بــا واقعیــت. دقیق تریــن روایت 
از حرکتــی کــه، به دلیــل تطابق 
خویش با قانونمندی های حاکم 
بــر پدیده ها، بیشــترین شــانس 
کامیابــی را دارد. راســتی پایه ی 
اخالق و درستی پایه ی عقالنیت 
است. قدرت تشخیص مناسب در 
گرو به کارگیری راستی و درستی، 
یعنی همان اخــالق و عقالنیت، 
اســت. ایــن قــدرت تشــخیص، 

همان آگاهی است.
پس، در می یابیم که اگر بتوانیم 
از میــان راه هایی کــه جبر تاریخ 
در مقابــل مــا مــی گــذارد، اراده 
ی انتخــاب گر خــود را برمبنای 
آگاهــی، یعنی قدرت تشــخیص 
مبتنی بر راستی و درستی، اعمال 
کنیم، در این صورت، بی شــک، 
تاریــخ را در جاده ی خوشــبختی 
بشــر به پیش برده ایم. به همان 
ترتیب که، در هر کجای تاریخ که 
گزینــش ما بر مبنای نبود آگاهی 
بوده است،- یعنی از هر دو عنصر 
اخالق و عقالنیت برخوردار نبوده 

است-، برای قرن ها و قرن ها به 
محاق سیاهی و جهل و عقب گرد 
و کشتار و خسارت وارد شده ایم. 

مورد کنونی ایران 
جامعه ی ایــران نیز در این میان 
اســتثناء نیســت. مردم ما اینک 
می روند که در مقابل جبر شرایط 
عینی وخیم و فاجعه بار اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی قرار گیرند. به 
زودی، راه هایــی در مقابل مردم 
ایران قــرار می گیرد که هر ایرانی 
بایــد، بــر اســاس اراده ی خود، 
یکــی از آنها را برگزیند. این همان 
موقعیتی بود که در سال ۱۳۵۷ با 
آن مواجــه بودیم. در آن مقطع از 
تاریخ، انتخاب ما بر اساس اخالق 
و عقالنیت، یعنی بر اساس آگاهی 
یا همان قدرت تشخیص مناسب 
بــا منافع ملــت نبود. بــه همین 
دلیل، چهل سال کشتار و تخریب 
و غارت و استبداد نصیبمان شد. 
اینک نیــز باز در مقابــل انتخاب 

هایی روشن به سر می بریم: 
یا حرکت به سوی احساس گرایی 
و تنبلی و فرصت طلبی و خود را 
از چاله ی دیکتاتوری اسالمی به 
چاه غارتگری سرمایه داری جهانی 
شــده ی بی رحــم و جنگ طلب 
انداختن و یا اقدام بر اساس آگاهی 
و رفتن به سوی تقویت جایگزینی 
کــه بتواند ما را از حکومت نکبت 
بار کنونی به یک نظام دمکراتیک 

و غیر مذهبی هدایت کند. 
نگارنــده و یارانــش، در »جبهــه 
 ، ایــران«  دوم  جمهــوری  ی 
چنین راهــکاری را به هموطنان 
پیشنهاد می دهند: یک جمهوری 
دمکراتیک و الئیک که به عنوان 
»جمهــوری دوم ایــران« پرونده 
ی نکبــت بار و تبــاه به اصطالح 
»جمهوری« اسالمی را به عنوان 
»جمهوری اول« می بندد و اجازه 
مــی دهد که به ســوی یک فصل 

نوین تاریخی حرکت کنیم. 
دورانی کــه در آن، جان و کرامت 
انســان، ارزش نخست جامعه ی 
ایرانی خواهد بود و حفظ و رعایت 
نهادینــه ی ایــن دو، مهمتریــن 
فرهنــگ،  سیاســت،  موضــوع 
اقتصــاد و جامعــه. ایــن ممکن 
است اگر اراده ی خود را براساس 
آگاهی، یعنی پیــروی از اخالق و 

عقالنیت، تنظیم کنیم. 
----------

 وبسایت حزب ایران آباد: 
www.j2iran.org

بر اســاس همین رویکرد، برخــی فعاالن بازار 
تاکید دارند که شوک سیاسی و روانی تحریم ها 
پیــش از وقوع آن هــا تاثیر خود را بر بــازار ارز 
گذاشــته اســت و با تخلیه آن، عوامل واقعی 
اقتصــاد در حال تاثیرگذاری بر تعیین نرخ ارز 

هستند.
برخی نگاه های سیاسی به سیر نزولی نرخ ارز 
طــی روزهای اخیر نیز از این زاویه به موضوع 
نگاه می کنند که فشــار حکومت ایران بر نرخ 
ارز بــه خصــوص طــی روزهای اخیر تالشــی 
است موقت برای اثبات درستی رویکرد قهری 
نهادهای امنیتی و قضایی ایران با فعاالن بازار 
آزاد ارز اســت. اشــاره مصداقــی آنها به تالش 
رســانه های غیرخصوصی بــرای بزرگ نمایی 

تاثیر اعدام ســلطان سکه بر نزول قیمت ارز و 
سکه است.

شوک حتریم ها
اما برخی دیگر از کارشناســان و فعــاالن بازار 
معتقدنــد دلیل اصلــی کاهش قیمــت ارز در 
بازار آزاد ناشــی از تاثیر تحریم هاســت. بدین 
صورت که فراگیری گسترده تحریم ها بازار را 
دچار شوک کاهش تقاضا کرده است. تقاضای 
عمده بازار که از ســوی صاحبان کسب و کار و 
واردکنندگان ارائه می شــد، طی روزهای اخیر 
متوقف شده است. در واقع آنها در حال بررسی 
امکان ادامه مبادلــه با اقتصادجهانی و یافتن 
شیوه های کم ریسک تر هستند، لذا فعال خرید 
ارز را متوقــف کرده انــد. همچنین بخشــی از 

فعــاالن اقتصــادی پیــش از آغــاز تحریم هــا 
خریدهای خود را انجام داده اند.

بنابراین اکثر کارشناسان اقتصادی پیش بینی 
می کنند که در صورت اجرای فراگیر تحریم ها 
از ســوی آمریکا و محدود شدن دامنه تجارت 
ایران با سایرکشورها به شکل نفت و گاز در برابر 
غذا، تقاضای ارز در بازار ایران کاهش خواهد 
یافت و همین عامل موجب بروز نوسان های 
محدودتــر قیمــت خواهد شــد. مگــر آن که 
هجــوم خریداران عمومی بــرای حفظ قدرت 
خرید دارایی هایشان و خروج سرمایه از کشور، 

شتاب بیشتری به خود بگیرد. 
)یورونیوز (
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نامه به رهبری آینده
رهبری محترم آینده، 

سالم!
نمی دانــم زنــی یــا مــرد؟ پیــری 
یــا جــوان؟ ســرداری یــا لبــاس 
شخصی؟ شاهی یا رئیس جمهور؟ 
وکیل الرعایایــی یا امپراتــور؟ .... 
نباشــی،  هیچکــدام  امیــدوارم 
بلکــه شــورایی باشــی از آدم هــا، 
اقتصاددان هــا،  سیاســتمدارها، 

آزادگان،  جامعه شــناس ها، 
انسان دوســتان،  آزادیخواهــان، 

دمکرات منش ها، وطن دوستان و ملی گراها ... و چنان قابل باشی و الیق باشی 
تــا مــن ایرانی، از هر گروه و قوم و طیف و طایفه، خالصًا مخلصًا، خودم را به تو 
معرفــی کنم. و تو که یکی از من هایی، بتوانی تمام من ها را -که همه ایرانیان 
باشند- بشناسی و دریابی و برای تأمین زندگی بهتِر آنان بکوشی و وقت سحر 

از غصه نجاتشان دهی!

ایرانیم و فاتح و سگ مارس!

ایرانیم و شاه و خمینی  ثمراتم 
من عامل تکثیر ژن این حضراتم

انگار که آن شب که سرشتند ِگلم را 
مانده ِمی آنها ته پیمانه ذاتم

من مدعیم، مدعی عالم و آدم
خود شیفته بدجور ز مجموع جهاتم

من مبدأ تاریخم و توضیح مسائل 
من مایه پیدایش فرهنگ لغاتم

با هوش ترین ملت منظومه شمسی، 
من هستم و انگشت نما بین کراتم!

گه زاده ُخردادم و گه مرده مرداد 
زین ماه به آن ماه بود موت و حیاتم

گه دایره- دنبک  زن ایام سرورم 
گه گریه کن تعزیه شام وفاتم 

گه فاتح و پیروز و ِپر و فول و برنده 
گاهی ُکت و سگ مارس و کلک خورده 

و ماتم

گه ُسنتیم، شیره سوهان قمم من 
گه شیک و مدرنم، شکالتم، شکالتم

گه تا به فلک فاصله دارم ز خرافات 
گاهی بپرد جت به هوا با صلواتم!

گه کافر و بی دینم و الئیک و سکوالر 
گه غسل کنان در طلب خمس و زکاتم

ایرانیم و مظهر تفریطم و افراط 
گه قطره  چکانم به مثل، گاه قناتم

بخشم به طرف گاه سمرقند و بخارا
گه فکر پس انداز نخ الی نباتم!

استاد فنونم همه، جز فن تعادل 
ُکشتی بلدم، بی خبر از آکروباتم

کارم ز تعارف بکشد سوی تملق 
پیدا نبود ِسّر ضمیر از وجناتم

استاد َرجزخوانیم و ُکرُکری، اما
هنگام عمل نیز تیارست ثباتم

هم صاحب سهم گوگل و سیسکو و ئی ِبی 
هم یار فلسطین ز زمان عرفاتم

گه سوی فضا میروم و شیرزنم من 
گه زائر شامات و گدای عتباتم

گه خنده به لب تکیه زده ستم به دماوند
گه تشنه لب افتاده لب رود ُفراتم

گه از دل آتش گذرم همچو سیاوش 
گه فکر گذشتن ز پل نحس صراطم

تاریخ نوشته است که من دشمن خویشم 
تقصیر خودم بوده تمام تلفاتم

خواهند اگر حکم قتالم بنویسند 
من خود قلم و خود ورق و نیز دواتم

باری مگر آینده بسازم ز گذشته 
اکنون که شده تجزیه تحلیل صفاتم

بینایم و ناظر به عبودیت کورم 
آقایم و مقهور اقّلیت التم

بیدارم و در فکر گروه هپروتم 
هشیارم و دلواپس جمع هپراتم

هربار به یک واقعه ای سوخت فیوزم 
زیرا که بهم ریخته بود آمپر و واتم

من وارث وارونه دارایی خویشم 
نفت است که انداخته در این ظلماتم

از خاک وطن الله دمیده  ست فراوان 
وقت است که گندم دمد از خاک فالتم

آماده نباشم به دموکراسی کامل 
یکذّره دمو هستم و یکخرده کراتم!

ایرانیم و هیچ حقوق بشرم نیست 
هرچند خودم مبتکر این کلماتم

ایرانیم و اهل دل و کاشف الکل 
من شاعر ابیات میان قطراتم

ایرانیم و عاشق زیبایی انسان 
تحسین کن مرد و زن شیرین حرکاتم

ایرانیم و مایه ور از حرمت و عزت
تاریخ شهادت بدهد بر برکاتم

ایرانیم و وارث شیرینی طنزم 
قندم، عسلم، نیشکرم، توت هراتم

من شب همه شب فکر وطن بودم و افسوس 
وقت سحر از غصه ندادند نجاتم!
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باید کار کنند. هر یک جارویی و سطلی آب دست 
می گرفت و به جمع آوری زباله و شستن کوچه و 
خیابان می پرداخت. به این ترتیب، خرده رهبران 
محلی شــناخته و پذیرفته شدند و همه دست به 
کارهــای کوچکــی در محله های مســکونی خود 
زدنــد. ایــن کارهــای کوچــک و گردهمایی های 
محلــه ای و غیرسیاســی، منجر بــه تجربه آموزی 
رنگین پوست هایی شد که رهبرانشان در زندان ها 
بودند. می آموختند که چگونه می شود در شرایط 
الزم یکدیگــر را پیــدا کــرد و از آموزه هــای ایــن 

تجربه های محلی استفاده برد. 
آنها باعث می شــدند که گاهی مقامات محله ای و 
شهری به علت بی کفایتی برکنار بشوند. همین به 
آنها اعتماد به نفس می بخشید. حاصل کار خود را 
به چشم می دیدند و از قدرت خود آگاه می شدند. 
قــدرت مردم در فضای مدنی، بدون چالش علنی 
با حکومت تقویت شد تا لحظه موعود فرا رسید. 

به سال ۱۹۹۰ و آغاز گذار بی خشونت رسیدیم.
•

فهم ما از این ویژگی
شــاید هنــوز راه درازی در پیش داریم و شــاید به 
علت بسیار تفاوت ها با آفریقای جنوبی و شرایط 
خــاص جهانی که قابل پیش بینی نیســت، واقعه 
میــان بر بزند و زود با آن مواجه بشــویم. آیا برای 

این مواجهه تجهیز شده ایم؟ 
آیا به بازســازی جامعه مدنی زیر ســرکوب پلیس 

توفیق یافته ایم؟ 
به نظر می رســد جامعه مدنی بازسازی شده، ولی 
موسسین در مرامنامه ها و اساسنامه ها وفاداری 

به نظام را تضمین کرده اند. 
به گمانم این تضمین در روز واقعه به کار نمی آید و 
نهادهایی که کامال متعلق به حکومت نیستند در 

هم تنیده می شوند.
•

نتیجه گیری
ایــران امــروز مجموعــه ای اســت از بحران هــا و 
بن بســت ها. حکومت در خطر از هم گسیختگی 
اســت. شــورش های بی برنامــه کشــور را تهدید 

می کند. خطاهای پلیســی و امنیتی ممکن است 
مثل آتش به بشکه باروت نارضایتی نزدیک بشود. 
حرکت مسالمت آمیز مردم در برخی شهرها نشان 
داد که ایرانیان برای پیدا کردن شــیوه های بومی 
گذار مسالمت آمیز از هوش و ذکاوت کم مانندی 

بهره دارند و نهاد نماز جمعه را نشانه می گیرند. 
هرگاه در همین مسیر بی خشونت هشیارانه گام 
بردارند می توانند خود مدل دیگری بشــوند برای 

کشورهای با اکثریت مسلمان. 
هــر گونــه شــتاب و شــوریدگی بی برنامــه و فاقد 
سازماندهی و مدیریت و رهبری، فرصت های گذر 
از گذار را از ما خواهد گرفت. این حکومت اگر زیر 
فشار مطالبات بی خشونت فرسوده بشود، دست 
به سوی فعاالن مدنی که در کشور مقبولیت دارند 
دراز خواهــد کرد و تا آن هنگام هر نوع خشــونت 
از ســوی مردم به بدترین شــکل ممکن سرکوب 
می شود. اما اجتماعات بی خشونت باید همچنان 

و همه روزه تکرار بشود. 
•

زنان: گذر از گذار...   << ادامه از صفحه: 3۱

. . . نظنـز
ما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!

pirekhorasani@yahoo.ca

صدور کالهبردار!
 دانشمندی انگلیســی می گفت: 
ما با دستگاه های پیشرفته کاری 
می کنیم تا کالهبــرداران نتوانند 
در کشور ما کلک بزنند و بروند به 
کشور های دیگر! بابام جان شما که 
پانصد سال آزگار است که دزدان و 
کّلاش هایتــان را بــه کشــورهای 
جهان ســوم می فرســتید این ها 
هــم روی آن ها! ولی باالغیرتًا آنها 
را به ایران نفرســتید خدا را شــکر 
همه سران ما کالهبردارند! از خود 
امام راحل )ج( که با خدعه! شــاه 
شــد تا کوســه که خودش را مدیر 
می دانســت و جنگ برده را باخت 
و امــام را به شــکرخوری انداخت، 

همه ساخت شما هستند! 
دیگه بسه!

دعـــا؟
آخونــده بــاالی منبر مــی گفت: 
دعای مردم ما می گیره و از تحریم 
ها رد می شیم! ِد آخه المّصب اگه 
دعای مّلت می گرفت که تو و بقیه 
آخوند ها اآلن زیر تریلی له شــده 

بودین، لعنتی!؟

سوپــرمن!
محمدرضا خاتمی در مصاحبه ای 
گفته اگر دوباره هم بخواهیم رهبر 
انتخاب کنیم کسی بهتر از حضرت 

آیت الله خامنه ای نداریم! 
این را می گویند، »ِاند« چاپلوسی 
و ُپرروئی! این خوشــخدمال کبیر 

راست میگه! 

به صد دلیل 
حضرت آقا برای احراز این مقام از 
همه شایســته تر است ریخت اش 

مثل گداهای سامره است! 
- تحصیالت باال داره! 

- همــه کشــورها و گــروه هــا رو 
کاماًل می شناسه! 

- به همه پیشرفت های علمی 
- نظامی جهان آگاهه! 

– دست اش پاکه! 
- فکــر و دلــش بــا 

مردمه! 
- بیــن مــردم مــی 
گرده تا آگاهی دست 

اول بگیره! 
- دراین ســی سال 
لیاقت اش رو نشون 

داده! 
برتــر  مــا  وضــع   -

دیگــر  مــردم  ازهمــه 
کشورهاست! 

-  کشــورمان شــکوفا و پیشرفته 
و روابــط مــان بــا همه کشــورها 
خــوب بوده! هرلحظه هم رســانه 
ها بخواهند جوابگوســت! دیگه از 
این بهتر چی می خوای؟ مرگ می 

خوای برو اوین!

گاو شیر ده!
 »عادل الجبیر« وزیر امور خارجه 
»عربســتان ســبوعی!« به تقلید 
از عمــو ترامــپ گفتــه هــر کــس 
درکشتن قاشــقچی دست داشته 

مجازات خواهدشد! 
مــردک؛ تو کــه می دانــی این ها 
همــه به دســتور »بن ســلمان« 
بوده چرا شکر زیادی می خوری؟ 
تــازه ترامپ هم حــرف مفت می 
زنه! پشــتیبانی آمریکاست که بن 
سلمان رو پررو کرده که هرکس رو 
خواست بکشه! بعد هم کی گاوش 
رو می کشه؟ اون هم گاوی که به 
دستور صاحبش شیرش کم و زیاد 
میشــه و با خوردن کاغذ و مشما 
شــیرمی ده و دلش به این خوشه 

که با صاحبم دوستم!؟

»قاشق!«
»جوکار« نامی، از چوپانان ســپاه 
ماستخواران به ســران جمهوری 
ناشــریف افالســی گفتــه از قتــل 
»قاشــقچی« بــه خوبی اســتفاده 
کنید! ما هم که مشاور و همشهری 
رهبرمعّظم هســتیم فکــر کردیم 
حتمًا قاشق کم و گران خواهد شد 
رفتیم و چند دست قاشق خریدیم 
اختر عیالمان چند وقته با 
ما قهره! این هم دستاورد 

فرصت طلبی ما!

پـــو ل!
فقط یــک جملــه درباره 
»خاشقچی« بگوئیم و آن 
این که عربســتان مرّتب 
خــودش را بــه آمریکائی 
هــا می چســباند کــه منم 
گاو شیری شما! اّما با کشتن یک 
خبرنگار فهمید تنها مسئله مهم 
بــرای آمریکا و آمریکائــی ها، پول 
اســت، نه شــتر چران روسری به 

سر!

دام زنده!؟
یــک  پیــش  چنــدی 
هواپیمــای ایرانــی در 
بیروت فرود آمد و این 
به آمریکایی ها فرصت 

داد که سروصدا کنند که تجهیزات 
پیچیده بــرای حزب اللــه آورده و 

چیزهایی برده. 
بعــدًا یکی از ســران لبنــان گفت: 
هواپیمــای ایرانــی باربــری بوده و 
دام زنده جا به جا می کرده! ما که 
حرف لبنانی را باور کردیم! 
چون به نظر ما سپاهیانی 
که با این همه دزدی گرگی 
باز هم به قتلگاه سوریه می 
رونــد، بــا گاو و گوســفند 

فرقی ندارند!

خر خودتی!
باز هــم ســران جمهوری 
افالسی از جمله جهانگیری 
سردماغ! به التماس افتاده 
اند کــه ای ایرانیان خارجه 
نشــین بــه خاطــر ایــران 
سرمایه هایتان را بیاورید به 
داخل کشور! خب مردک 
این ها که نمی خواســتند 
آواره شــوند لجــن هایــی 
مثل تو باعث آوارگی شــان 
شدند! یک بار زندگی شان 
را گرفتیــد و از هســت و 

نیست ساقط شان کردید 
باز رفتند و با دست خالی 
و با سختی درغربت پول 
جمع کردنــد حاال بیایند 
بدهند به شــما که چند 
ســال بیشــتر حکومــت 
کنید؟ و تازه خودشان هم مفسد 
فی االرض بشوند و بروند وردست 
مــه آفریــد خســروی خدابیامــرز 

بخوابند؟! خرخودتی!؟

حمله هوائی!
رســانه  ها حمله پهپادی به منزل 
امام جمعه اهواز را تأیید کردند.این 
حمالت به معضل حکومت ایران 
تبدیل شده است. باالخره مردم به 
جان آمده ایران راهی پیدا کرده اند 
که تالفی سال ها فشار آخوند ها را 
با آزار دادن و ترساندن سران زگیل 
ها جبــران کنند ما امیــدوارم این 
حمله های هوایی از هواپیماهای 

امریکایی بیشتر ثمر بدهد!؟

فقط به اندازه یک 
کف دست!؟

عجب دوره زمونه ای شــده حّتی 
به دوستی خدا هم نمیشه اعتماد 
کنی! حرف آدم رو درک نمی کنه! 
سال ها دعا کردیم خدایا دل ما رو 
سرشار عشق به مردم و کشورمان 
کــن ولی ظاهرًا خدا جای عشــق 
هرچــی پیــه و چربــی داشــت رو 

وارد شکم مان کرده به طوری که 
دکترها به ما گفته اند: 

دور قلبت رو چربی گرفته هرلحظه 
ممکنه ســکته کنی! از اون ور هم 
گفتیــم خدایا توی ســر ما عقل و 
خرد بگذار! این هم وسواسی! اول 
جارو دستش گرفته تمام موهای 
ما رو داره جــارو می کنه که مثاًل 
جای تمیز عقل بگذاره! وقتی هم 
که موهای مان تمام بشه درحال 
مرگیــم عقل مــی خواهیم چکار؟ 
یــک دعــای دیگر هــم کردیم که 
به ما  نون حالل برســان  ایشــان 
هم فقط به اندازه یک کف دســت 
نون حالل داده دیگه نمی گه این 
بنده من تفریح می خواد، باید یه 
مسافرتی بره، مشــروب و سیگار 
مــی خواد باالخره رفیق رفقا ازش 
انتظار دارند شــاید بخواد کارهای  
دیگه ای هم بکنــه؟ فقط همین 
قدر می ده که نیمه ســیر بشیم و 
بریم مسجد! برای نیاز های  های 
دیگه ما مثل  عّیاشی و الواتی اصاًل  

پولی نمی ده
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
پانزدهم ماه نوامبر المبارک! سال 
۲۰۱۸ دربدری
برابر با بیست و چهارم آبان ماه 
سال ۱۳۹۷ مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی 

از »مریخ« به زمین...  به گوشم!
چند روز قبل کلیپی دیدیم حدود 
یک ســاعت، ســاخته شــخصی 
به نــام »پارســا مّریخــی« و تیم 
همکارانش درباره داستان ُپر آب 
چشــم تاثیر تحریم هــا بر قیمت 
دالر کانادا، شامل مصاحبه با چند 
تــن از صرافان و ســایر صاحبان 
کســب و کار مقیــم کانــادا، این 
نمایش چیزی بــود در حد تعزیه 
شــهدای دشــت کربال، حسین، 
رباب، سکینه و علی اصغر! با این 
فرق کــه در آن،شــهدای تعزیه، 
بابــا مامان های پیــری بودند که 
به خاطــر تحصیل فرزندانشــان 
ناچار به سکونت در سرزمین کفار 
شده اند و با توجه به این که برای 
گذران زندگی ناچار به آوردن پول 

هایشان از ایران هستند با گرانی 
دالر به زحمت افتاده اند.

از جزئیات و حواشی از ترس تیغ 
سردبیر در می گذریم؛

ولی آن چه که برایمان عجیب بود 
این کــه هیچیــک از آن ها حّتی 
آن انســان های محتــرم و مردم 
و میهن دوســت، کــه به امانت و 
درســتی در جامعه ایرانیان مقیم 
مونتریال و به ویــژه عدم ارادت و 
وابستگی به »اونا!؟« معروف اند 
هم در تمــام طــول مصاحبه، از 
مســّبب اصلی ایــن فالکت یعنی 
اهریمنــان حاکم بــر میهن مان 
ایران، حّتی کلمه ای هم به زبان 
نیاوردنــد، موضوع را با دوســتی 
)که مثل خود ما از فســاد اخالق 

برخــوردار و یکــی از مفســدین و 
ضد انقالبیون کارکشــته اســت( 
در میان گذاشتیم و جویای عّلت 
شــدیم؟ گفت: خراســانی، شاید 
- شــاید)!( - احتمااًل این پروژه 
شامل چندین ســاعت مصاحبه 
بوده است و جناب مریخی پس از 
اتمــام کار یک پاالیش کامل یا به 
قول این کفار »ادیت!« حســابی 
کرده و تمام صحنه ها و صحبت 
هــای مــورددار)!( را از آن حذف 
نمــوده و تــر و تمیــز بــه نمایش 

گذاشته است!
والله اعلم! ما که به چشم خودمان 

ندیده ایم؛ دروغ چـــرا؟ 
تا قبر آ  آ  آ  آ... 

علوم اسالمی؟
دکتــر حاج علی اکبر خــان والیتی خوش 
تیپ! و ســربه زیــر و  آب زیرکاه و مشــاور 
ارشد رهبر معّظم برای خوشامد آقا گفته: 
نه تنها علوم انسانی اســالمی داریم بلکه 
شــیمی وفیزیک و پزشــکی اســالمی هم 
داریم!  یعنی این مردک می گوید:ما باید 
پژوهشــهای جهانی را با آن همــه داروی 
ویژه اندام رها کنیم و بچسبیم به احادیث 
نبوی و رضوی و جعفری که گفته اند: آب 
خزینه را بخورید که شفاســت! یا به گفته 
موال علی شــاش شتربخورید که ازشیرش 
بهتــره! یا مســواک زدن درحمــام باعث 
درد دندان می شــود! ایستاده آب خوردن 
درشــب باعــث زردی می شــود و هزاران 
الطائل دیگر! آقای والیتی خوشــخدمال 

منظورت این هاست؟!
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�t «“ «�s �Fb«œ ¥∞∞ Öu«�OMU�t �U�MuÊ �U�q �bÁ «�XÆ

—zOf? ÄKO?f —«�ML?U�v Ë —«�M?bÖv? �Au— �B?d�` �d?œ∫
«�KV ÄU�~?UÁÅ�UÈ ÄKOf —«Á �d«�d? �Au— œ— �U‰ �U{d �t
�U�p «�ö�U?�v «�d«zOU  ��B?q ���Mb �t? �Q�u—«Ê «“ «�s

�d�o �d«��v �u«�o ��KHU�v —«�MbÖUÊ ���Kn
—« �Oe œ— «��OU— �u«�Mb œ«�XÆ

—Ë�U?�OU?Ê �á?f �U? «�U?—Á �t «�d?«È �d?Õ
�d—�v? �ö�X  —«�M?bÖU?Ê �Oe «�N?U— œ«�X∫

ÖdËÁÅ�UÈ Ë�óÁ ÄKO?f �Lu«—Á �ö�X ��Lv
Ë —Ë�v —«�MbÖUÊ ���Kn —« ��X �M�d‰ œ«—�b
Ë œ— �u?—�v? �t? �A�?h? �u?œ —«�M?b?ÖUÊ «“
�u«œ��b—¨ �d?’Å�UÈ —Ë«�~dœ«Ê Ë �AdË�U 
«�JKv «��HUœÁ �dœÁÅ«�b?¨ �d«�d �Id—«  �U ¬�NU
�d�u—œ �u«�b �bÆ

U?�U?� v?Öb?M?�«— Ë v?�U?L?M?�«— f?O?K?Ä f?Oz—
È“Ë—u?�  ö?ODF� —œ ÊUÖbM�«—  UHK�� s�d�AO�
Ë é???Ç t???� ·«d???�???�« ¨“U??�??�d??O??� X??�d??� «—
“« b??�U??� œ«d??�« ∫X?H?Ö Ë X?�?�«œ v?Öœu?�¬Å»«u?�

b?M?M?� e?O�dÄ  bA� v�ôu� vÖbM�«—ªÊœu?� v?�ôu� t� «dÇ 
v~��� sOL� d�«d� t�O�� —œ Ë Áœd�  t��� «— ÁbM�«— ̈ vÖbM�«—
l?�«u� v�d� t� b�œÅv� Œ— È—«uÖU� Àœ«u� vÖœu�¬Å»«u� Ë

X�« d�cÄU�ÅÊ«d�� eO�Æ vF� bML�u� Ë q�U� ÁbM�«— t�O�� —œ 
 «—d?I?� Ë s?O�«u� X�U�— U� bM�Åv�¨—U?�?�dÖ «— Ê«d~�œ Ë œu� 

Æb�ULM� t�œU� Ë dD�
ËÈ œ— «œ«�t «“ ��?U�d«Ê �u—Ë“È �u?«�X œ— �u— 

�AU�bÁ ��KnÅ�UÈ —«�MbÖUÊ Ë�U�q �IKOt �U—�dÈ �t œ—
�UœÁÅ�U �U �d�X �r �u�V �b �F�d �bÁ Ë �U —«�MbÖUÊ
Ë�U?�q �I?KO?tÅ«È �t? �d�U?  �L?U�A?v Ë �U?—ÄOê? «��U?Â
�vÅœ�Mb? Ë �Oe ��K?HU  —«�MbÖU?Ê Ë�OKt �IK?Ot �Lu?�v
��U�d�dÈ «�r «“ «�u�u”¨ �OMvÅ�u” Ë �u«—È �u«—œ —«
«“ �d�o ÄOU�p �t �LU—Á ≥∞∞∞µ±±±∞ Ë �U �KHs ±±∞

�d?�e �u?—�X?Å�UÈ ÄK?O?�v? Öe?«—‘ œ�Mb? �U? �ö�U?�K?t?
�u?{u??Ÿ �t? ÄU?�~??U?ÁÅ�U? Ë �U?? ÖA?X?Å�U??È ��?�?u??” Ë
�U���u” ÄKOfÅ—«Á «�ö⁄ Ë �U —«�MbÖUÊ ���Kn �d�u—œ

�d�l Ë �U�u�v �u—  ÖOdœÆ

t�œU� ÈUO�œ

Áœ«u�U� v�UC� lL��� fOz—¡ ≤œd� Âö�« åÊ«d�«ò U� uÖËÅXHÖ —œ  Ê«dN� 

 Èœ«“¬±∞∂t�dN� v�«b�“ 
u� ‰U� “U�¬ —œ 

ÖdËÁ �u«œÀ ‡ �dœ�U�v �t �t œ�Oq �U�u«�v «“
Äd?œ«�X �N?d�t? Ë �H?It? �L?�d?«Ê �uœ “�b?«�v?
�uœ�b �U? Äc�d‘ ô��t? «��U—�UÊ «“ “�b«Ê ¬“«œ

�b�bÆ
 Áœ«u?�U?� v?�U?C� lL��� fOz— ¨v�œU� œ«u�≤

—œ ∫X?H?Ö U?� —U?~?�d?�?� t?� V?K?D� s�« Âö�« U� Ê«dN�
v�«œ“ÅÊ«b�“ d� vM�� tOzUC� Áu� ÈU�ÅX�UO� ÈU��«—
q?zU�� d�U� t� t� v�UO�«b�“  öJA� t� vÖbO�— Ë
ÊU�ÅÊ«d�L� t�dN� X�«œdÄ —œ v�«u�U� tKL� “« v�U�
ÁËdÖ s�« Áb�ËdÄ t� b� t��dÖ rOLB� bM��� Ê«b�“ —œ

Æœu� vÖbO�— X�u� “« Ã—U� ¨ÊUO�«b�“ “«
 ÁœU?� ”U?�«d?� ∫XHÖ t�«œ« —œ ÈË≤Áu?�?� Êu�U� 

¨œd?� t?� v?�—u?�—œ ¨v?�U?� ÈU?�ÅX?O?�u?J�� È«d�«
Ê¬ Ë b�U� Áb� “Ë— Œd� t� åt�dN�ò X�«œdÄ t� ÂuJ��
 —u?� —œ Ë Êu�U� È«d�« ÈU��«— —œ bMJ� X�«œdÄ «—
«— œd?� Áœ«u�U� ÁUÖœ«œ  UC� ‡ Ê“ ‡ t�Ë“ X�«u�—œ

Æœd� bM�«u� Ê«b�“ t�«Ë— Ë ÃËd��«ÅŸuML�
—œ b?M�«u�Åv� U�œd� vD�«d� sOMÇ —œ ∫œËe�« ÈË
Áœd� —U��« X�«u�—œ ÁUÖœ«œ “« v�U� v�«u�U�  —u�
v?{U� t� v�U� dE� “« «— œu� ‡ v�«u�U� ‡ Êœu� d�F� Ë
t��ô t� vÖbO�— “« fÄ eO� ÁUÖœ«œ ÆbMM�  U��« ÁUÖœ«œ
U� Ë œd� b�¬—œ Ê«eO� ”U�«d� «— Ê“ t�dN� ¨ÊU�¬ —U��«

 “« gO� U� ÊU�u�±≤∞ÁU� —UNÇ “« Ë Áœu� ÊU�u� ÊuOKO� 
ÁU?Öœ«œ t?�?F� bMÇ —œ ¨b�œd�Åv� d� t� Ê«b�“ —œ q��

ÆX�« t��dÖ —«d� vÖbO�— X�� Ë t��d�cÄ
—zOf ���Ll �CU�v �U�u«œÁ �U�d�AUÊ �dœ∫

œ— ¬��U�t �U‰ �b�b ÄdË�bÁ «�s ÖdËÁ «“ �dœ«Ê �U
�Cu?— �L�?d«�AU?Ê �u—œ —�O?bÖv �d?«— Öd�X?Æ
�CU  œ«œÖUÁÅ�U �O?e �t «��MUœ œô�q Ë ���Mb?« 
ÄdË�bÁ Ë ��IOo «“ �U�b«�v �t �u�d«Ê �t œ«œÖUÁ
�Fd?�v �d?œÁ �uœ�b? —√È �t �I?�O?j  �N?d�t? “�UÊ
œ«œ�bÆ

«— œu?� t�dN� ¨U�ÅÁb�ËdÄ ÈU�Åv�U� ”U�« s�«d�
Æœd� bM�«u� X�U�—œ Ê«œd� “« t�UO�U�  —u� t�

�b?�s �d?�O?V? ≥∏ �s «“ �d?œ�U? �t «�K?V?Å�U?Ê
�u?«Ê Ë �U—�M?b�U?È �UœÁ �u?œÁ Ë �t œ�O?q �F?OO?s
�N?d�t?Å�UÈ �M?~O?s? �d«È �L?�d?«ÊÅ�UÊ “�b?«�v?
�uœ�b¨ ¬“«œ �b�bÆ

 ∫X�«œ —UN�« t�«œ« —œ ÈË∑∏t���«u�� t� eO� œd� 
d�U� t� Ë bM�UL� VK� «— œu� Ê«d�L� X�U{— b�œu�
v�dF� U� ̈ b�œu� v�«b�“ t�dN� Ë tIH� X�«œdÄ “« v�«u�U�
v?B�d� t� “Ë—u� ÂU�« —œ tIO�Ë Êœdá� Ë d��F� s�U{
‘“U� Ë ̀ K� œu� ÈU�Åv�U� U� bM�«u�� b�U� U� bM��—

ÆbMM�
Æœd� b�«u� jO�I� ÈË t�UO�U� ‚uI�

Áœ«u?�U?� ÁU?Öœ«œ t?O?z«d�« ”U�«d� ∫XHÖ v�œU�
X?�«œd?Ä “« e?�?� q?O?�œ t?� t� v�U�œd� —U��« t��ô

 Ë Êu?O?K?O?� Ëœ “« t?� œu?� Ê«d?�L� t�dN�∂µ∞—«e?� 

—œ g��Ëœ X�U�—œ v��Ë —U�«b� dÖ—U� ≠Àœ«u� ÁËdÖ
t?� @?�—œ v?� b?M?�Åv� Âd� t�MÄ Ë X�œ ¯d� U� ÁUÇ oL�

Æb� vL� “UÖ v�U�d� r� ‘œu� U�« X�U�� Ë« È—U�
�tÅÖe«—‘ ��d�~U— �U �Fb «“ �Nd �t �M�t Ä�d ≤≤ �U�tÅ«È �t

�UÂ ò«�Lbå �d«È ô�dË�v �t œ«�q ÇUÁ ∏ ��dÈ �U{ö» œ— �eœ�Jv
�OU�UÊ òœ—�Mbå �Nd«Ê —�XÆ «�U ��EU�v �Fb �d «�d «��MAU‚ ÖU“�UÈ
�Lv �ONu‘ �b?Æ�LUÊ �u�l �LJU— ≤µ �U�t «Ë �t �UôÈ œ�U?�t
ÇUÁ �U�b «�s ��Mt �uœ �d«È ��U  �UÊ ò«�Lbå œ�X �tÅ�U— �b¨

«�U «Ë �O?e �t? �U�d ÖU?“ Öd��?~v?¨ �UÊ �U�X?Æ�LU?ÊÅ�u�l �U?—Öd
œ�~d?È �t �U�b «�s? ��Mt �u?œ ̈�U �KHs? ±≤µ �LU” Öd�X? Ë «“
�d�e? �u—�X?Å�UÈ ¬�g? �AU?�v �L?p �u?«�XÆœ�U?�Iv? �Fb? �r
�Q�u—«Ê ÖdËÁ ��U  «���~UÁ ≥∑≤ �uœ —« �t ��q �Uœ�t —�U�bÁ Ë
Äf? «“ �U?—Ã �d?œÊ ÖU“Å�U?È �L?v? «��?U?œ �d�U?�O?U?Ê —« �O?d?ËÊ

�AOb?�bÆÊœd?J?� X?�U�— Ë v�UO��« v� b�œÅv� ÊUA� b�«u�

 U�� ÂU~M� —U�«b� dÖ—U�

X�U� ÊU� ¨g��Ëœ

X�� Êu~� dÖ—U� Ëœ ̈ »ö{U� ÁUÇ v�Ëd�ô ÂU~M� vML�« ‰u�«
t� «— �UÂ �d ̄�AObÆ¬�g �AU�UÊ �Nd«Ê �v ÇMb �U�X Öc��t

�O?e? �U �C?u?— œ— ∏∂ �Q?�u?—�X ≤∂ �s? «“ �N?d?Ë�b«Ê —« ��?U? 
œ«œ�bÆœ— �L?Os �b?  ¥π �IdÁ ¬�g? �u“È Ë ≥∑ —�b«œ œ—ËÊ

�NdÈ œ�~d œ— �D` ÄU���?X —�r �u—œ �t ��Q�HU�t ≥ �d�U�v¨
≥ “�Lv Ë ≥∏± �OKOuÊ —�U‰ ��U—  �U�v �d �UÈ Öc«�ÆX

≤°UJ�d�¬ rOI� v�«d�«  U�u� ¨„U�d� uKO� 

Ëœ œËb?� t?� UJ�d�¬ rOI� v�«d�« ‡ Àœ«u� ÁËdÖ
ÁU?~?�?�œ q?�«œ t?�«d?�U� —u� t� «— „U�d� ÂdÖuKO�
ÃËd?� ÂU?~M� ¨œu� Áœd� È“U�U�  vM�œd� Èe��

ÆœU��« Â«œ t� vMOL� ÂU�« ÁUÖœËd� —œ —uA� “«
vJ� d�U�� ‡ rN�� ‡ ‰ö�  ¨U� —U~�d�� ‘—«eÖ t�
¨œu� f�—UÄ Â“U� t� v�U~M� v�—U� v�«u� ◊uD� “«
ÆX�dÖ —«d� ÁUÖœËd� fOKÄ v�—“U� Ê«—u�Q� s� œ—u�

 œËb?� ¨Ë« v?B?�?� Â“«u?� v?�—“U?� ÂU?~M� UN�¬≤
È«Åt?�«d?�U?� —u� t� t� „U�d� ÁdO� Ë „U�d� ÂdÖuKO�
¨œu� Áb� È“U�U� vM�œd� Èe�� ÁU~��œ p� q�«œ
È—«bN~� Ë qL� ÂUN�« t� Ë« VO�d� s�b� Æb�œd� nA�
—œ vÖbO�— È«d� eO� Áb�ËdÄ Æb� X�«œ“U� —b��œ«u�
œ«u� r�«d� t� vÖbO�— Áó�Ë ”dÄ“U� ‡ åv�d�ò —UO��«

ÆX�dÖ —«d� ‡ È—dN� È«d�œ«œ —b��
r��� UJ�d�¬ rOI� ¨q�� U�Å‰U� “« ∫XHÖ ¨U�Åv�u�“U� sO���� —œ rN��

·dB� „U�d� ÊUJ�eÄ e�u�� t� b�b� ÈU�œ—œ Ë È—ULO� t� ö��« qO�œ t� eO� q�� ÈbMÇ “« Ë
ÂU~M� ̈ r��dÖ rOLB� ̈ X�« d�ÅÊ«“—« Ê«d�« —œ —b��œ«u� tJ�¬ È«d� d�U� sOL� t� ÆrM�Åv�
œu?� Á«d?L?� v?�Ë—«œ ·d?B?� È«d?� «— Ê¬ Ád?O?� Ë „U?�d?� È—«b?I?� U?J?�d?�¬ t?� X?AÖ“U�
—u?��œ U� «— ÈË ¨rN��  «—UN�« ÊbOM� “« fÄ È—dN� È«d�œ«œ ‰Ë« t�F� ”dÄ“U�ÆÂd��

Æœ—«œ t�«œ« ÊUMâL� eO� Áb�ËdÄ s�« Á—U�—œ v�OKÄ  UIOI�� Æœd� X�«œ“U� v�UC�

v�UJ�d�¬ Ê«u�u� ÈdO~��œ
X�UM� —UNÇ ÂUN�« t�

 d�Ä ÈdO~��œ “« UJ�d�¬ fOKÄ±∏q�� ÂUN�« t� t�U� 
X?�U?�« —œ åUJ�O�ò ÈdO~O�U� pÇu� dN� —œ dH� —UNÇ

Æœ«œ d�� åUJ�ô¬ò
å u�« Êu�O�ò UJ�d�¬ fOKÄ  U�UI� “« vJ� t�HÖÅt�
f??O??K?Ä Ê«—u?�Q?� Æb?� Ê«b?�“ v?�«— v?�u?�“U?� “« f?Ä
ÁU?~?�UÄ p� vJ�œe� È«Åt�U� —œ «— v�U�d� t� ÈU�dJOÄ
ÊU?�?�—U?L?O?� —œ  eO� ÊUO�U�d� “« vJ� Æb�œd� «bOÄ fOKÄ
ÆX�« ÁbA� ‘U� “uM� X�UM� s�«  UOze�ÆX�U� ÊU�

v�OK~�« Áœ«u�U� È«d� v�UÇ ÈU�d�œ—œ

b?�b?N?� «— v?�?O?K?~�« Áœ«u�U� p� v��Ëœ ÈU�ÅÂUI�
¨bMMJ� r� «— œu� Ê“Ë ÊU�ÅÊ«b�“d� t� v�—u� —œ b�œd�

Æœd� b�«u� «b� UN�¬ “« «— ÊU�ÅÊU�œu� ¨X�Ëœ
v?�OK~�« ‚UÇ Áœ«u�U� p� Ê«b�“d�  ¨”U�« s�« d�
s?O?O?F?� Ê«eO� t� «— œu� Ê“Ë ÁU� t� v� t� v�—u� —œ

Æb� bM�«u� «b� Áœ«u�U� “« bM�b� g�U� Áb�
U� fOK~�« —œ t��dÖ  —u� ÈU�ÅvMO� gOÄ ”U�«d�

 ‰U�≤∞µ∞b?M?�«u?� ‚UÇ —uA� s�« ÊU�œu� “« vLO� 
 fOK~�« œUB��« È«d� tK��� s�« t� œu�¥µb�uÄ œ—UOKO� 

«b� È«d� v�OK~�«  U�UI� rOLB�ÆX�«œ b�«u� tM�e�
U?� ÊU?�Ås?�b?�«Ë “« Áœ«u?�U?� s?�« ‚U?Ç b?�“d� t� Êœd�
«— rOLB� s�« v�d� Ë X�« Áb� t�«u� ÈœU�“  «œUI��«

Æb�«ÅÁœd� nO�u� t�UL�— v�

‰U��u� v�d� Ëœ t� —U�Öd� pOK�
ÈU?�ÅÁU?~?�U� v�u� t��œ ‰U��u� rO� p� v�d� Ëœ

Æb�b� t�A� ”UM�U� Èœd� t�uKÖ »d{ t� tO�d�
q�� —œ t� t�œU� s�« —œ tO�d� ÈU�Åt�U�— ‘—«eÖÅt�
sOÖ—«ò ¨œ«œ Œ— tO�d� ‰UL� —œ å —uá�« «d�U�ò ÁU~�U�
Ë ÕËd�� t�uKÖ »d{ t� eO� ≠ÁU~�U� fOz—≠ åÊö�« “Ë«

Æb� qI�M� ÊU��—ULO� t�
 «b?�ò Ë r?O� ÊU�U�ÅÁ“«Ë—œ v�d� å —u� qO�UL�«ò
s?�« ÊU?~?�?�U?� ÊU?� å —u?á�««d�U�ò rO� v�d�d� å—eÖ

Æb�œu� «d�U�
“Ëd� XK� ¨ÈbM�Å◊d� d� d� ·ö��« œu�Åv� t�HÖ
 U?I?O?I?�?� e?O?� d?{U?� ‰U� —œ ÆX�« Áœu� X�UM� s�«

Æœ—«œ t�«œ« È—«d� —UJ��UM� ÈdO~��œ È«d� v�OKÄ

v�UJ�d�¬ —«bJ�U� b�“d� —UNÇ Ë d�L� q��
v�UJ�d�¬ p�U� p� fOz— ÊËUF� b�“d� —UNÇ Ë d�L�

Æb�b� t�A� å«Ëu�¬ò X�U�« —œ t�uKÖ pOK� U�
œd?� ”UL� vÄ —œ t�M�Ëœ œ«b�U� “« fOKÄ  UIOI��
“U�¬ ̈ œ«œ d�� ÊUL��U� p� —œ È“«b�«dO� “« t� v�UM�U�
p� œU��« U� dE� œ—u� t�U� t� œË—Ë “« fÄ Ê«—u�Q� Æb�

Æb�b� Ë— t�Ë— ‘b�“d� —UNÇ Ë Ê“
Êu?O?�?�«ò s?�?�U� È«d� ‘ö� t� X�« v�U�—œ s�«

 åq?Äu�¥≤Áb?O?�d?� t?�O�� t� “uM� ≠ t�U� œd� ≠ t�U� 
ÆX�«

ÁU� UJ�d�¬ åX�«d�b�« pM�eKO�ò p�U� fOz— ÊËUF�
 X�d� ÂUN�« t� ÈœöO� t��cÖµ∂∞q�� “« È—ôœ —«e� 

ÆX�« Áb� rN�� ‘—U�
v�uA�uÄ ÁdI� g� ÂUN�« t� åÊuO��«ò eO� s�« “« gOÄ
œd� v�UMÖ v� ÈU�œ« U�« Æœu� t��dÖ —«d� v�u�“U� X��

 tIO�Ë Êœdá� U� Ë≤µ∞œ«“¬ tL�U�� ÊU�“ U� È—ôœ —«e� 
Æb�

Ë ÊU?�u?�?A?�«œ ¨d?O?�« “Ë— b?M?Ç v� œu�Åv� t�HÖ
v?M?H?K� Ë »u�J� ÈU� ÂUOÄ eO� å«Ëu�¬ò ÁU~A�«œ Ê«œU��«
s?�« —œ `?K?�?� œd?� p?� t� s�« d� vM�� b�œd� X�U�—œ
t?� v?�U?� —œ ÆX?�« Ê«œdÖd� åÊËò ÈË—œu� U� ¨X�U�«
t� ‘«ÅÁœ«u�U� —U�A� vK�« ÊuME� åÊuO��«ò ÊuM�«År�
ÈU�ÅtO{d� v�—d� ̈ UJ�d�¬ v�UM� fOKÄ U�« b�¬Åv� —UL�

ÆX�« Áœ«œ —«d� ‘—U� —u��œ —œ r� «— Èd~�œ

tO�Ë— —œ —U~� t�U�“Ë— Ëœ Êb� t�A�
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Æœd� tM�— —uA� s�« Èd�� ÈU�Åt�U�— —œ XA�Ë
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—«d?� ”U?M?�U?� Ê«—UJ��UM� t�uKÖ ·b� ÊU���«œ X�U�«
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«— ‚ö?�«b?� d?�u?� t?K�U�ö� fOKÄåÆÂ—«œ X�UJ� Ë« “«
Æœ«œ —«d� v�u�“U� X�� Ë dO~��œ

‘d?�L� b� v�b� Ë X�d�cá� «— g�d� «b��« ÈË
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نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

514-996-9692 

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

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر 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. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

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

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

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

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  489-6901 
فاطی .............................................. 951-2324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
تراول ساپورت .............................. 600-3114

کوتراوکــو....................................... 594-344 
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

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

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

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

اتومبیل- تعمیر
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل: خرید و فروش 
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191
ری نور: هاندای ................. 438-402-0429

الگانس لیزینگ.............................. 865-2595 
هومن شب بویی......................... 467-0737 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
5 استار. ........................................... 585-2345

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

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

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
730-3909 .................... شکور  آرش 
شهره شهریان .................... 290-2210
مسعود هاشمی . ................ 571-6592
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633
بهروزدوانی  . .................................. 677-7919
عسل جامی . .................................. 547-7866

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

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

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

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

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
پزشــکی 

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

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

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

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

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

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

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

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

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 
آیدا خانلرپور. ............................... 332-1117

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ................................  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا  ............................. 900-3633
فـال

شادی. ............................................ 678-6451  
کامپیــو تر 

649-9366  ................................... EvolWeb
کــــارواش 

هما. ................................................. 484-2644 
کلینیک کایروپرکتیک 

کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  
کتـابفروشی 

تپش. ................................ 223-3336  
کلیسا 

انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  
گاراژ )درب(

 249-4684  ............................ .UNI-TECK
گرافیک و طراحی

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

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 
موسیقی )جشن ها( 

تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

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 (

Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

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: 

CLASSIFIEDSاستخـــدام
کارخانه بازیافت پالستیک 

در جنوب مونترال

تکنسین   و  کارگرساده 
استخدام می کند. 

لطفا با تلفن های زیر تماس بگیرید: 

514-606-9007
450-443-2222

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

استخــدام
www.beyondbyaerus.com

به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار 
)با اتومبیل( فورا نیازمندیم.   تلفن اطالعات:   رضائی 

(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons 

on the road to give service and sale to our 
clienteles. Car is must. 

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From January 8th to 
             March 24 2019
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group:       Monday and Wednesday from 6pm to 9 pm
Call NOW for registration or information: (places are limited)

(514) 274-8117 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

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 
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ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand
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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 تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش 

دیجیتال

514-

223-
3336

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

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

حراج وسائل خانه 
چند قلم وسائل منزل 

بفروش می رسد: 
تلفن اطالعات: 

Tel.:514-574-0333
free

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

*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
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* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.
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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.
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 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

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت 

دستمزد: ساعتی 13 دالر 
We are hiring interested individuals as handy-
man assistant. Part time to start and potential 
for full time. Experience is an asset, but not 
necessary. (training will be provided)
compensation: $13.00/hr. Position available 
immediately.    Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our 
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، 

     سیتی زن، مدیکال کارت،  
PR  و کـــارت     

  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی ،
 سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر 
و جزئیات دیگر بایستی 
______________رعایت شود 
عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

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) 951-2324

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان

آموزش شنا 
     نبـــی زاده 

 

Tel.: 514-576-6054
free

استخـــدام
پیتزامیکر  کوک

به یک نفر پیتزامیکر   |   بی یا باتجربه
برای کار در رستوران نزدیک مترو شربروک  نیازمندیم. 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 514-266-1355

jan01U
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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.

آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

125
صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

گزارش سفر یک ایرانی از مکزیک
صبــح روز بیســتم اکتبــر، یهــو 
تصمیــم گرفتیــم که بــرای تهیه 
چند فیلم مستند کوتاه به مکزیک 
برویم. صبــح همــان روز بلیط را 
خریــداری نمــوده و چند ســاعت 
بعد در فــرودگاه مونتــرآل بودیم! 
به همین خاطر و بــرای اولین بار 

نتوانســتیم مقاله شماره قبل را به 
خدمتتان تقدیم کنیم ولی با دست 

پر از مکزیک برگشتیم! 
ابتدا به شهر مکزیکوسیتی رفتیم 
تا پس از ترانزیت، به شــهر »سن 
لوییس پوتــوزی« برویــم. قبل از 
ســوار شــدن به هواپیما اسم من 
را از بلندگــو صــدا زدند 
و گفتنــد که باید مبلغی 
را به خاطــر وارد کردن 
پهپاد به گمرک مکزیک 

بپردازم. 
اســتدالل آنهــا این بود 
که ممکن است من این 
وســیله را در مکزیک به 
فــروش برســانم و باید 
مبلغــی در حــدود ۲۰۰ 
دالر برای مالیات فروش 
احتمالــی آن پرداخــت 
میکردم. هر چه که گفتم 
اصال قصد فروش ندارم و 
این وسیله کارم است، از 
من نپذیرفتند. از آنجایی 
که حــال و حوصله ســر 
و کلــه زدن بــا مامــوران 

گمرک را نداشتم، مبلغ را پرداخت 
کــرده و با پرواز دیگری خودم را به 
مقصد رساندم. طبق تحقیقاتی که 

از قبل انجام داده بودیم، 
قصد داشــتیم شب یکم 
و دوم نوامبــر در ایالــت 
مکزیک  »میچــواکان« 
باشــیم و مقصــد اصلی 
مــا آنجا بــود؛ جایی که 
 Día de جشن مردگان
muertos در آن هنــوز 
بــه شــیوه کهــن برگزار 
میگــردد. از آنجایــی که 
هنوز چند روزی فرصت 
داشتیم، تصمیم گرفتیم 
تــا آن زمــان، بــه چنــد 
منطقه دیگر رفته و چند 
گزارش متنوع دیگر تهیه 

نماییم. 
اولیــن گــزارش در مورد 
ســنتی  کارگاه  یــک 
دورافتاده و ناشناس تهیه 
نوشیدنی»مسکال« بود 
که چیزی شبیه »تکیال« 

میباشد. 
به همین منظــور راهی 
بیابانهای مرکزی مکزیک 
شــدیم. از آنجایــی کــه 
اخیــرا بــاران فراوانــی در 

این مناطق باریده بود، کل مسیر 
کویری به رنگ سبز بود. با استفاده 
از دوربیــن فیلمبــرداری و پهپاد، 
گــزارش کاملــی از روش تهیه این 
نوشیدنی بهشتی تهیه نمودیم که 
هنوز به روش انســانهای اولیه 

تولید میشد!
در مکزیک دوست بسیار خوبی 
داریــم که لوکوموتیوران اســت 
و تــالش فراوانی کــرد تا بتوانم 
قطــار  تعمیــرات  ایســتگاه  از 
شــهر »ســن لوییس«، داخل 
قطارهای باری و نیز مســیر راه 
آهن »ســن لوییس – سالینا« 

عکس و فیلم تهیه کنم. 
ســپس راهی شهر »سانتا ماریا 
دل ریو« شــدیم تا گزارشــی در 
مورد روش تهیه شالهای ابریشم 

دستبافت و همچنین جعبه های 
خاتم کاری تهیه کنیم. 

گــزارش بعدی ما در مــورد کارگاه 
عرق کشی »کوّرالخو« در روستای 
»مسکیتیک« بود که »مسکال« 
را به روش مدرنی تولید میکردند. 

همچنیــن مجبــور شــدیم بــرای 
تکمیــل این گــزارش، ســری هم 
به روســتای »پنخامو« بزنیم تا از 
بخشــهای مختلــف کارگاه تکیال 
سازی همین »برند« بازدید کنیم.

بازدید از بازارهای ســنتی، صنایع 
دســتی و مناظــر زیبای دو شــهر 
»واناخواتــو« و »ســن میــگل د 
اینده« هم به بازدیدهایمان اضافه 
کردیــم تا ایــن دو شــهر دلفریب 
و اســرارآمیز را در گزارشــهایمان 

بگنجانیم.

مکزیک کشور غذاهای خیابانی 
است و بهترین غذاها را میتوان 
در کوچه و بازار و در هر ساعتی 
از شــبانه روز نــوش جان کرد. 
اگر به مکزیک ســفر میکنید، 
سعی کنید به جای صرف غذا 
در رســتوران، در خیابــان غذا 
بخورید که هم ارزانتر اســت و 

هم خوشمزه تر. 
چندیــن گــزارش کوتــاه هــم 
در مــورد روش تهیــه غذاهای 
خیابانی در شهرها و روستاهای 

مختلف تهیه کردیم.
بــه  ســفر  زمــان  باالخــره 
»میچواکان« فرا رسید و یک 
روز قبل از مراسم، خودمان را 
به آنجا رساندیم. از آنجایی که 
افراد زیادی برای مراسم سنتی 
و کهن »جشــن مــردگان« به 
این منطقه آمده بودند، امکان 
رزرو هیچ هتلــی در آنجا نبود 
و مجبــور شــدیم در کلبــه ای 
در جنــگل اقامت کنیم. صبح 
روز یکــم نوامبــر از اقامتــگاه 
خــود خــارج شــده و بــه قصد 
تصویربرداری از جشــن مردگان، 
راهی شــهر کوچک »پاتسکوارو« 
شــدیم. از آنجا قایقی کرایه کرده و 
خودمان را به جزیره »خانیتسیو« 
رســاندیم کــه مرکــز اجــرای این 
مراسم میباشد. از قبل میدانستیم 
که این مراسم در تمامی طول شب 
و تا بامداد صبح روز بعد برقرار بوده 
و هتلی برای آن شب رزرو نکردیم. 
در آن روز باران ســیل آســایی هم 
باریــد و کلــی کارمان را مشــکلتر 

ساخت.
بــا  نبایــد  را  مــردگان  جشــن 

»هالووین« اشتباه گرفت. 
مــردم مکزیک معتقدنــد که وقتی 
یکــی از اعضــای خانــواده فــوت 
میکنــد، روح او همچنــان حاضر 
بــوده و از همه چیز آگاه اســت. به 

همین منظور، یک روز از ســال را 
به مــردگان اختصــاص داده و در 
منزل یا در قبرستان، چیزی شبیه 
»حجله« نصب و تزیین میکنند. 
در داخل حجله و یا بر روی سنگ 
قبر، عکس مرحوم و تمام غذاها و 
چیزهایی را که دوست داشته قرار 
میدهند تا یــادش را گرامی بدارند 
و بــه او ثابــت کنند کــه هنوز هم 
به یادش هســتند. پــس از بازدید 
از جزیــره »خانیتســیو« دوباره با 
قایق به »پاتسکوارو« بازگشتیم و 
خودمان را به قبرســتان روستای 

»تسین تسون تسان« رساندیم. 
تقریبا تمام شــب را در آن منطقه 
ســپری کرده و از »فیها خالدون« 
ایــن مراســم و آداب رســوم آنها از 
زمین و هوا، تصویربرداری کردیم!

برای آنکه زیارتمان مورد قبول حق 
قرار گیرد، در بازگشــت ســری هم 
به روســتای افســانه ای »تکیال« 
زدیم که شهره محصول پربرکتش 

جهانی است! 
چندین گــزارش تصویــری کامل 
از روش تهیــه و مراحل کاشــت و 
داشــت و برداشت گیاه »آگابه« و 
مزارع کشــت آن و نیز کارگاه های 
مختلف نوشــیدنی »تکیال« تهیه 
کردیم تا بعــدا تمامی این موارد را 
یکــی یکی ادیت و آماده نموده و به 
سمع و نظر علما و فضال برسانیم. 
 ۲۶۰۰ ســفر  ایــن  دســتاورد 
کیلومتــری در داخــل مکزیــک، 
»متریــال  گیگابایــت  چندیــن 
دیجیتــال« از تمامی انواع اســت 
که بزودی از کانالهای »اســتودیو 
اینترنتی  فوتوبوک«، »تلویزیــون 
مونترآل پالس« و شهر فیسبوکی 
»همــه چیــز در مــورد مونترآل« 

منتشر خواهد شد.
زنده باد زاپاتا!

این کشور را تصدیق می کنند و معتقدند 
تحریم های آمریکا که درآمدهای نفتی را 
هدف قرار داده، می تواند دشواری های 

واقعی برای رژیم ایران ایجاد کند.
یک دیپلمات اروپایی به این خبرگزاری 
گفتــه اگر دونالد ترامپ به دنبال تغییر 
رژیم در ایران است خیلی بیشتر از اینها 

باید فشار وارد کند.

آمریکا به دنبال براندازی است
چه آمریکا به دنبال تغییر رفتار جمهوری 
اسالمی باشد و چه برای تغییر رژیم خیز 
برداشــته باشــد آنچه در تهران ارزیابی 

می شود »براندازی« است. 
حبیب الله عسکراوالدی دبیرکل حزب 

موتلفه اسالمی گفته ما باید به سرعت 
بــه ســمت دور زدن تحریم هــا برویم و 
مناســبات خارجــی خود را با شــرق به 

معنای حقیقی تحکیم ببخشیم. 
او تاکیــد کــرده »آمریکایی هــا فقــط 
بــه برانــدازی نظــام آن هــم از طریــق 
روســیاه ترین گروه هــای ضــد انقالب 
یعنی منافقین و ســلطنت طلب ها فکر 
می کننــد. موضــوع گفتگــو در مــورد 
تحریم ها، مذاکره موشکی و حقوق بشر 
فقط بسترسازی برای براندازی است.«

حســن روحانــی نیــز ۲۲ مهــر مــاه در 
ســخنانی تاکیــد کــرد آمریــکا در پــی 

براندازی نظام است. 
طبیعی اســت با چنیــن ارزیابی، نظام 

بــرای بقای خود دســت به هــر اقدامی 
بزند اما به نظر نمی رسد مهره هایی که 
بــرای گریز از این مخمصه دارد بتوانند 
به آن کمک کنند. محمد شریعتمداری 
کــه وزارت صنعت و معــدن را به خاک 
ســیاه نشــانده اســتعفا داد و به وزارت 
کار رفــت؛ عبــاس آخوندی کــه وزارت 
راه و مســکن را زمین زد، استعفا داد و 
در فکر شــهرداری پایتخت است، علی 
ربیعی که در زمان تصدی در وزارت کار 
دمار از کارگران و زحمتکشــان درآورد، 
استیضاح و عزل شد و به عنوان مشاور 
حســن روحانــی در نظر گرفته شــد. از 
ایــن نمونه ها که افراد ناتــوان و ناالیق 
در مقامات و مســئولیت های گوناگون 

جابجا می شوند فراوان است.
در روزهای اخیر زمزمه هایی از احتمال 

اقــدام نظامی آمریکا علیه نفتکش های 
ایرانی کــه اقدام بــه دور زدن تحریم ها 

می کنند نیز شنیده می شود. 
محمود موسوی معاون عملیات ارتش 
از آمادگی نیروهای مســلح برای مقابله 
بــا هرگونه تهدیــد علیــه نفتکش های 
ایرانی خبر داده اســت. او گفته »ایجاد 
هرگونــه مزاحمــت برای حمــل و  نقل 
و تجارت بین المللی از طریق آبراهه های 
بین المللی بر خالف قوانین بین المللی 
اســت و قاعدتا این اقدامات پسندیده و  
مــورد پذیرش نخواهد بــود و نیروهای 
مسلح از قابلیت های الزم برای حفاظت 
عرصه هــای  در  خودشــان  منافــع  از 

گوناگون برخوردار هستند.«
•

کاهش بهای نفت و...   << ادامه از صفحه: ۱2
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ترسوتوسعهنیافتگی
به نظر می رسد که رشد فردی، نتیجه پنج نوع 

آزادی است:

۱- آزادی ارتباطات
۲- آزادی سازماندهی

۳- آزادی بیان
۴- آزادی متفاوت فکر کردن

۵- آزادی تولید ثروت

در ده کشــور اول از نظر نوآوری در جهان، این 
پنج نوع آزادی در میان کشورها مشترک است. 
نــوآوری شــهروندان ایــن کشــورها، محصول 
سیستمی از این نوع آزادی ها است که به وجود 
آمده است. انســان ها محصول این سیستم ها 
هســتند. در کشوری که سیستم درست نشده 
باشــد، کانون های قدرت از آزادی شــهروندان 

نگران می شوند.
وقتــی ما به ســوییس فکــر می کنیم کــه مقام 
اول نــوآوری جهانــی را دارد، حتی نام چند نفر 
اجرایــی را هم نمی توانیم به یــاد بیاوریم چون 
یک سیســتم به معنای مجموعــه ای از قواعد 
پایــدار مورد اجماع، ایجاد کرده اســت که همه 
در هر جایگاهی و موقعیتی، آن قواعد را رعایت 

می کنند.
بخــش ناخــودآگاه ذهــن کــه انبــار انبوهی از 
یادگیری های مســتقیم و غیرمســتقیم است، 
نقشــی تعیین کننده در سرنوشــت یــک فرد و 
در نهایــت یک جامعه دارد. افــراد از کودکی در 
محیط خانواده، مدرســه، جامعه، رســانه ها و 
حکومت به تدریج می آموزند که از چه مســائلی 
باید بترسند و حدود و محدودیت ها کجاست. 
ذهن دائما محاسبه می کند که پی آمد حرفی که 
می زنــد، ارتباطی که برقرار می کند، گروهی که 
تشکیل می دهد، درآمدی که دارد چیست و چه 

نوع هراسی باید داشته باشد.
بــه عنوان مثــال در بعضی از کشــورها، ارتباط 
با خارجی جرم محســوب می شــود اما در سال 
۲۰۱۷، کره جنوبی ۵۲ میلیون دالر برای البی 
در قــوه مجریه و مقننه امریکا هزینــه کرد. در 
شــهر واشــنگتن حدود ۱۶۰۰۰ شرکت رسمی 
ثبت شده وجود دارد که برای افراد و دولت های 
خارجــی در دســتگاه حکومتــی آمریــکا البــی 
می کنند. چرا شهروندان آمریکایی نمی ترسند 
که برای خارجی ها در درون حاکمیت خودشان 
تبلیــغ و البی گــری کننــد؟ چون حتــی کار با 
خارجــی قاعده مند اســت. حتی قانــون تا آنجا 
صریح نوشته شده است که فرزندان نمایندگان 

مجلس می توانند شرکت البی داشته باشند.
اینکــه افــراد تا چــه میــزان نگــران پیامدهای 
فعالیت هــای خــود هســتند به همــان میزان 
کمتر برای نو آوری فکر می کنند و سازماندهی 
می کنند. شهرداری لس آنجلس هم به عزاداران 
عاشــورا اجازه داد در مرکز شــهر مراسم خود را 
برگــزار کنند و هم به حامیان پادشــاه باســتانی 
ایــران، کوروش. چــرا هر دو نوع ســازماندهی 
آزادی دارند؟ چون سیســتمی وجــود دارد که 

هراسی از سازماندهی های متفاوت ندارد.
از قوی تریــن انگیزه های انســانی، بهتر شــدن 
)Self- Enhancement( است. اما این بهتر 
شــدن نیاز به محیط مستعد دارد که انسان ها 
از کار و نــوآوری نهراســند. ایــن محیط، ذهن 

انسان ها را در ناخود آگاه تربیت می کند.
در ســال ۱۸۹۰ روان شناس و فیلسوفی به نام 
ویلیــام جیمــز )William James( در کتابی 
به نام اصول روانشناســی، عموم رفتار، افکار و 
احساســات انســان را معطوف به واکنش های 
مغز کرد که از انبار خود استفاده می کند. اینکه 
در بخــش خــودآگاه و ناخــودآگاه انســان چه 
»انباشــتی« صورت گرفته سرنوشــت او را رقم 

می زند.

جامعه... 

ترس بر دو نوع است: معقول و نامعقول. 
تــرس از ندادن مالیات یک ترس واقعی و 
منطقی است اما ارائه یک تفسیر متفاوت 
از یک موضوع نســبت به تفســیر اولیاء، 
معلم، رسانه، جامعه و دولت نباید ترس 
به همراه داشته باشد و این ترس نا معقول 

است.
فردریک اســمیت زمانی که دانشــجوی 
دانشــگاه بــود مقالــه ای بــرای یکــی از 
کالس های خود نوشــت و ایده ی تحویل 
محمولــه در عرض ۲۴ ســاعت را مطرح 
کــرد. او برای این مقالــه نمره ۱۲ گرفت 
و ایــده او غیــر واقعی قلمداد شــد. اما او 
نترســید و ایده را تست کرد و هم اکنون 
شــرکت FedEx با ۶۵۰ هواپیما، روزانه 
حدود دو میلیون محموله را در سراســر 
جهان جا بــه جا می کنــد. او آزادی بیان 
داشت که با او مخالفت شد ولی با آزادی 
ســازماندهی، ارتباطــات، متفــاوت فکر 
کردن و تولید ثروت، تشکیالت عظیم و 
منحصر به فردی را ایجاد کرد. جایی مانع 
او نشد و او فرصت پیدا کرد که ایده خود 

را آزمایش کند.

از ایــن رو، باید این ســوال را مطرح کرد 
که تا چه میزان، مجموعه یک جامعه در 
ناخودآگاه افــراد ترس و پرهیز از فعالیت 
را تزریــق می کند و تا چه انــدازه به آن ها 
القاء می کند که شجاع باشید، سازماندهی 
کنید، نظر بدهید، متفاوت باشــید، اگر 
شکست خوردید باز تالش کنید، از نو آغاز 

کنید، رشد کنید و ثروتمند شوید.
یکی از شاقول های کلیدی توسعه یافتگی 
این است که جوامع و دولت ها چقدر فرد را 
می ترسانند و چقدر او را تشویق می کنند؟ 
چقدر برای ترس، سیستم درست کرده اند 
و چقدر برای تشویق و یادگیری و ارتباط، 
سیســتم ایجــاد کرده اند؟ چقــدر جامعه 
به افــرادی که بســیار کارکــرده و زحمت 
می کشند پاداش منطقی و عملی می دهد 
و تا چه میزان، به آن ها مظنون می شوند؟

فرصت دادن به انسان ها، خیلی اعتماد به 
نفس، عالقه به رشــد و پیشرفت، احترام 
به انســان، شــأن، علو طبع و سیســتم 
می طلبد. البته نیکولو ماکیاولی به اشتباه 

معتقد بود که مردم باید بترسند.
محمود سریع القلم
منبع:  وبسایت نویسنده

___________________
Clinique dentaire 

pédiatriqueTrottier-Nolet
1552 Rue Viel, 

Montréal, H3M 1G5
www.dentistespecialisepourenfant.com

Tel.: 514-332-1117

دکترآیداخانلرپور
(Dr Aida Khan)

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصصدندانپزشکیکودکان
کلینیکدندانپزشکیختصصیاطفال

درخدمتهموطنانعزیز

Peyvand
Line
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Améliorez votre expression écrite et 
orale et donnez-vous les moyens de 
réussir professionnellement.

DATE LIMITE D'ADMISSION

TRIMESTRE D'HIVER 2019  

Étudiants libres : 12 décembre

Temps complet ou temps partiel 

Cours offerts le jour

Cours ouverts aux étudiants libres 

Prêts et bourses

RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, poste 1043

langues@uqam.ca
langues.uqam.ca

COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

کالس های فرانسه:  زبان دوم 
زبان نوشتاری و گفتاری خود را تقویت کنید.

استخـــدام
Comac Corporation

کمپانی »کومک« برای تكمیل کادر خود  به افراد زیر نیازمند است: 

مهندس برق  |   تکنسین برق   |  مونتاژ
برای اطالعات بیشتر، لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید: 

H I R E
Comac Corporation
Comac Corporation is looking for 

the following candidates:

• Electrical Engineer  
• Electrical Technician

• General Assembly 
Please contact Amir Samimi

2-25 Bould. Maisonneuve,    Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,            |            Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303       www.comaccorporation.com

___________________
Clinique dentaire 

pédiatriqueTrottier-Nolet
1552 Rue Viel, 

Montréal, H3M 1G5
www.dentistespecialisepourenfant.com

Tel.: 514-332-1117

دکتر آیدا خانلرپور
(Dr Aida Khan)

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصص دندانپزشکی کودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال 

درخدمت هموطنان عزیز

فرصتی  استثنائی برای سرمایه گذاری

فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاران جدید 
به عنوان سهامدار 

برای سرمایه گذاری در امالک تجاری 
در کانادا و ایاالت متحده  

برای اطالعات بیشتر
لطفا با   Ali.R.Pazouki Mehr تماس بگیرید

514-952-7344

__________________
Investment Opportunity

At group Elegance, we are thrilled to announce that for 
a limited time, we are offering an opportunity to 

new investors as silent shareholders 
to invest in Commercial Real Estate 

in Canada and United Estates.

For further information 
please contact Ali.R.Pazouki Mehr at 

514-952-7344
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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   

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
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H
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G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

$899
از تهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از  

•  تـورهای تفریحی 
•  بیمه مسافرتی 

•  بیمه تازه واردین

$999




