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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 مونتــــرال به تهـران از 

1180

___________
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 :

1406

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

جهت رزرو با من متاس بگیرید.-- رایگان --با حضور مشاور وام مسکنپاسخ می دهیم: ۱۰ فوریه 2۰۱9   از ساعت ۱7 تا ۱9در گردهمـایی روز به متامی پرسش های شما 
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

________________________________
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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¥°¶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

Ramin Abbasi 
 Tel :1 877 361-2047  |  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

Wish you all the best  
this holiday season. 

Merry Christmas  
and Happy New Year!

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

توجه: چلوکبابی باسابقه 
NDG ایرانی در قلب

با شهرت عالی،  مشتریان ثابت 
بفروش می رسد:  ۱3۰۰۰۰ دالر

4540 Rue Lenoir
3 bdrm semi-detached home with 

finished basement near Quartier DIX30 
in Brossard

4942 sqft, $559,000

1340 Rue Notre-Dame O. 
Commercial space with 2 mezzanines 

& a basement in Griffintown 
3099 sqft, $6000/month

760 Ch. Marie-Le Ber, apt. 313
2 bdrm corner unit with abundant 
natural light and interior parking

 in Nun’s Island
924 sqft, $334,000

112 Rue Viking 
2 bedroom renovated condo on two floors, 
private terrace and interior parking in DDO 

1013 sqft, $319,000

520 Rue Martel, apt. 105 
2 bdrm waterfront condo with interior 

parking in Chambly
998 sqft, $1500/month

5750 Rue St-Hubert 
2 bdrm unit with private entrance and 

terrace in Rosemont
756 sqft, $339,000

172 Rue Berlioz 
4 bdrm semi-detached cottage with 

pool and garage in Nun’s Island
1497 sqft, $3300 per month

1384 Rue Notre-Dame O.
Commercial space in Griffintown 

2158 sqft, $4500/month

1901 Av. De Lorimier, apt. 5 
2 bedroom condo with parking in 

Ville-Marie
887 sqft, $299,000

1522 Av. Summerhill, apt. 1
4 bedroom fully furnished apartment

 in Ville-Marie
2700 sqft, $3500/month

RENTED

RENTED

80 Rue Berlioz, apt. 1504 
3 bdrm condo with view of the city, 

view of the water and interior parking 
in Nun’s Island 

1768 sqft, $679,000
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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.  1406
Vol. 25,  Jan. 15,  2019

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 1P2

 
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

جهان... 

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

مهاجرت غیرقانونی: 
در سال گذشتۀ میالدی 
٢,٢۶٢ نفر در آب های 

مدیترانه جان خود را از 
دست دادند

مهاجرت و پناهجوئی غیرقانونی با تالش برای گذر از دریای مدیترانه 
بســوی اروپا، در ١٢ ماه گذشــته هر چند نسبت به سال پیش از آن 
کاهش داشــته، اما به مرگ ٢,٢۶٢ نفر منجر شــده اســت. بگزارش 
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل متحد، شمار مهاجران 
و پناه جویــان غیرقانونــی که در همین مدت و از همیــن راه به اروپا 
رسیده اند نیز نسبت به دورۀ مشابۀ پیش از آن کاهش یافته است. بر 
اساس این گزارش، کشورهای آفریقائی نخستین مبدأ مهاجران در 

سال گذشته بوده اند.
دریای مدیترانه که از سال ها پیش به این سو اصلی ترین مسیر دریائی 
مهاجرت و پناه جوئی غیرقانونی به اروپاست، بگفتۀ "ِسلین شمیت"، 
سخنگوی کمیســاریای عالی پناهندگان در فرانسه، »در چند سال 
اخیر به مرگبارترین راه آبی جهان برای آنان تبدیل شده و میزان مرگ 

و میر در این دریا همواره افزایش یافته است«.
شمار مهاجران و پناه جویان غیرقانونی که در سال گذشتۀ میالدی 
)٢٠١٨( بــا عبــور از آب هــای مدیترانه به قارۀ کهن پا گذاشــته اند، 
بگزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ١١٣,٤٨٢ 
نفر بوده است که نسبت به سال پیش از آن ٣۵ درصد کاهش نشان 
می دهد. بر اســاس همین آمار، در ســال ٢٠١٧ میالدی ١٧٢,٣٠١ 
مهاجر و پناه جوی غیرقانونی از راه مدیترانه به اروپا رسیده و ٣١٣٩ 
نفر در همین دوره در این راه جان خود را از دســت داده و یا ناپدید 
شده اند. این تعداد کاهش فراوانی نسبت به سال ٢٠١۵ نشان می دهد 
که طی آن یک میلیون و ١۵ هزار نفر توانستند از راه دریا خود را به 

اروپا برسانند.
اســپانیا در ســالی کــه گذشــت نخســتین دروازۀ ورود مهاجران و 
پناه جویــان غیرقانونی بــه اروپا بود. در این ســال ۵۵,٧۵۶ نفر یعنی 
نزدیک به نیمی از کل افرادی که خود را به اروپا رساندند، از راه این 

کشور وارد اروپا شدند.
ایتالیا که بــا روی کار آمدن یک دولت ائتالفی ضدمهاجران از ژوئن 
گذشــته درهای خود را بروی آنان بسته اســت، با این حال در سال 
٢٠١٨ ناگزیــر با وروِد ٢٣,٣٧١ مهاجر غیرقانونی روبرو بوده اســت. 
ساِل پیش از آن ١١٩,٣۶٩ نفر از راه ایتالیا و ٣٢,٤٩٧ نفر از راه یونان 

به اروپا رسیده بودند.
نخستین کشور مبدأ مهاجران در سال ٢٠١٨، گینه بود که ١٣٫٠۶٨ 

تن از شهروندان آن از طریق دریا خود را به اروپا رساندند.
مراکش با ١٢,٧٤۵ تن و مالی با ١٠٣٤٧ نفردر رده های دوم و ســوم 
قرار دارند. سوریه، افغانستان و عراق کشورهای بعدی این سیاهه را 

تشکیل می دهند.
پذیــرش مهاجــران و پناه جویــان در ســال گذشــته به یــک بحران 
دیپلماتیــک در اروپا انجامید، زیرا در پی بســتن بندرهای ایتالیا به 
روی کشــتی های نجات بخش، بســیاری از آنها در آب های مدیترانه 
سرگردان مانده و تنها پس از اعالم تعهد شمار دیگری از کشورهای 
اروپائــی به قبول پناه جویان، اجازه لنگرانداختن در بنادر اســپانیا و 
مالت را بدســت آوردند. از همین رو، کمیســاریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد از کشورهای اروپائی خواست در این زمینه روش 
موردی را کنار بگذارند و راه حلی دائمی بیابند تا کلیۀ کشــتی هائی 
که مهاجران و پناه جویان را از غرق شدن در آب های مدیترانه نجات 

می دهند، پیشاپیش مقصد خود را برای پیاده کردن آنان بشناسند.
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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

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

یکی به میخ، یکی به نعل
مینا اسدی

یه توپ بده که شوت کنه
یه شمع بده که فوت کنه

یه وافوری که دود کنه
نبوده ها رو بود کنه

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

با ماشین مش ممدلی
باچارقد های ململی

با انقالب مخملی
الس می زنن با سیدعلی

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

شیرین و نوشین و شهین
با پاشنه های آهنین

با صد وجب زیرزمین
سینه زناِن اربعین

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

درها به روشون باز باز
با روسری ... چادرنماز

حرف می زنن صدتا یه غاز
از رهبری دارن جواز

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

عروسیه، دامادیه
شیشه به دست هادیه

وقت سرور و شادیه
آزادیه، آبادیه

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

یه عکس بده که چاپ کنه
دالر بده که آب کنه

یک ملتی رو خواب کنه
مملکتو خراب کنه

یکی به میخ، یکی به نعل
حی علی خیر العمل

یه دل بده که سنگ باشه
یه تیموری که لنگ باشه
یه رهبری که منگ باشه

جفنگ بگه، مشنگ باشه
یکی به میخ، یکی به نعل

حی علی خیر العمل
ژوئن 2018- استکهلم

 از لبنان تا لهستان، مقامات آمریکا کره زمین شعر و ترانه...
را دور می زنند تا ایران را در گوشه رینگ قرار 
بدهند. در روز های اخیر، تالش های چندین 
مقــام آمریکایی برای تشــدید فشــار روانی و 
عملی بر ایران به طور ملموسی افزایش یافته 

است.
مایک پومپئو، وزیــر خارجه آمریکا، از هفته 
گذشــته، در یک تور غیر معمولی، به هشت 
کشــور خاورمیانــه ســفر کــرده و هنــوز در 
منطقه خلیج فارس حضور دارد. او در تمام 
کشور هایی که در این تور به آن ها سفر کرده، 
مسئله »تهدید ایران« را مطرح کرده است.

پوشــش رسانه ای سفر پومپئو به گونه انجام 
شــده که موجی از فشار دیپلماتیک و روانی 
علیــه ایــران ایجــاد کــرده اســت. او تعمدا 
از خاورمیانــه، برگــزاری یــک نشســت بین 
المللــی در لهســتان را اعالم کــرد. گروهی 
از روزنامه نــگاران محافظــه کار آمریکایــی، 
کــه ظاهرا پومپئو را در این ســفر همراهمی 
می کننــد، مکــررا اظهــارات ضدایرانــی او را 

برجسته می کنند.
پومپئــو در خلیج فــارس بر ضــرورت وجود 
انسجام میان کشور های شــورای همکاری 
خلیــج فــارس در برابــر ایران تاکیــد کرده و 
در ابوظبــی گفته ایران ظــرف چند روز یک 
موشــک ماهواره بر شــلیک خواهــد کرد که 
قابلیت حمل کالهک هسته ای دارد. پومپئو، 
به وبگاه واشنگتن فری بیکن گفته که برنامه 
ایــران برای پرتاب ماهواره بــه فضا، در واقع 
پوششــی برای آزمایش مستمر فناوری های 
پیشــرفته موشــکِی قادر به حمــل کالهک 

هسته ای است.
پومپئو، با اعالم اینکه ایران برای پرتاب چند 
ماهواره در روز های آینده آماده می شود، گفته 
این امر نگرانی هایی مبنی بر استفاده ایران از 
این پرتاب ها به عنوان ترفندی برای آزمایش 
فناوری موشک بالستیک بین قاره ای ایجاد 
کرده اســت. او سپس خواستار این شده که 

جهان برای مقابله با این امر متحد شود.
ترامــپ،  دونالــد  دولــت  کــه  حالــی  در 
رئیس جمهور آمریکا، دســتور خــروج همه 
نیرو هایی آمریکایی از ســوریه را صادر کرده 
اســت، اخیــرا وزارت خارجه آمریــکا، اعالم 
کــرده کــه آمریکا سیاســت »اخــراج« همه 
نیرو های ایران از سوریه را دنبال خواهد کرد. 

پومپئو با اشاره به این سیاست گفت: 
اخــراج »همه نیرو هــای ایــران، یک هدف 
بلندپروازانه اســت، اما هدف ما هست. این 
ماموریت ماســت. ابزار هایی که ما استفاده 
خواهیــم کرد، گســترده هســتند. حقیقت 
اینکه دو هزار سرباز آمریکایی از سوریه خارج 

خواهند شد، یک تغییر تاکتیکی است.«
او بــا بیان اینکه خروج نیرو های آمریکایی از 
سوریه بر توانایی آمریکا جهت انجام اقدامات 
نظامی تاثیر نمی گذارد، تصریح کرد نیرو های 

آمریکایی کامال از منطقه بیرون نمی روند و 
ائتالف ضدایرانی که آمریکا رهبری می کند، 
کامال قادر است عملیات نظامی برای اخراج 

نیرو های ایران از سوریه انجام دهد.
پومپئو درحالی از »اخراج« ایران از ســوریه 
ســخن می گویــد کــه نفــر ســوم وزارتخانه 
متبوعــش، دیوید هیل، معاون وزیر خارجه 
آمریکا در امور سیاســی، برای ابراز نگرانی از 

فعالیت های حزب الله به لبنان رفته است. 
روز شــنبه، ســفارتخانه آمریــکا در بیروت، 
ضمن اعالم سفر هیل به لبنان، گفت که این 
مقام آمریکایی برای »بررسی مجموعه کاملی 
از امور دوجانبه و مسائل مرتبط با منطقه« 
با مقامات بلندپایه لبنان دیدار خواهد کرد. 
سفارتخانه آمریکا همچنین اعالم کرد هیل 
»بــر نگرانی ایــاالت متحــده از فعالیت های 
بی ثبات کننده حزب الله تاکید خواهد کرد.«
همزمان با این تحرکات، برایان هوک، نماینده 
ویــژه آمریکا در امور ایران، از ابوظبی بر عزم 

کشــورش برای بــه صفر 
رســاندن صــادرات نفــت 
ایــران تاکید کــرد. هوک 
روز شــنبه گذشــته، طی 
نشست اندیشکده شورای 
ابوظبــی،  در  آتالنتیــک 
گفته آمریکا برای حداکثر 
کردن فشار اقتصادی بر 
ایران، مصمم اســت که 
صــادرات نفت ایران را به 

صفر برساند.
هوک گفت: »ما به لحاظ 
تاریخی می دانیم که ایران 
بدون فشار، به میز مذاکره 
بازنمی گــردد... بنابراین، 
ما بر بخش انرژی بســیار 
زیــرا  هســتیم.  متمرکــز 
اقتصــاد ایران بــه نحوی 
ســاختاربندی شــده کــه 
بزرگترین آسیب  پذیری آن 

در این بخش است.«
ایــن مقــام آمریکایــی که 
در  کشــورش  سیاســت 
برابــر ایــران را هماهنگ 

می کنــد، صــدور معافیت 
برای مشــتریان نفت ایران 
را هــم منتفــی  آینــده  در 
دانست و گفت: »ما اعطای 
معافیت ها بــه واردات نفت 
بررســی  را  ایــران  از  خــام 

نمی کنیم.«
همه این تحرکات فشــرده 
علیه ایران در واقع بخشــی 

از یک پازل ضدایرانی اســت کــه در 1۳ و 1۴ 
فوریه آینده در لهستان تکمیل خواهد شد.

هم چنیــن منابــع آگاه به روزنامــه الحیات 
گفته اند که سفر دیوید هیل معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا به لبنان در چارچوب تور وزیر 
خارجه آمریکا در خاورمیانه، قرار دارد و این 
تور هم به منظور زمینه سازی برای نشست 
آینده ضدایرانی در لهستان انجام شده است.
پومپئو گفته در نشست لهستان، رهبرانی از 
همه قاره های جهان شرکت خواهند کرد. او 
با بیان اینکه این ائتالف، بزرگ خواهد بود، 
اعالم کرد: »ما بسیار خوشحالیم که بخش 

مهمی از آن )ائتالف( هستیم«.
نشست لهستان، از چند هفته پیش در حال 
تدارک بود، اما آمریکا برای ایجاد جو روانی، 
آن را همزمــان با ســفر پومپئو به خاورمیانه 

اعالم کرد.
در همین رابطه، شبکه ده تلویزیون اسرائیل، 
در گزارشی اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو، 

نخســت وزیر اســرائیل، بیــش از دو هفتــه 
پیش، از پومپئــو دعوت نامه ای برای حضور 
در نشســت لهستان دریافت کرده است. اما 
تاکنون دربــاره حضور یا عدم حضور در این 
نشســت تصمیمی نگرفته اســت. عالوه بر 
این، برخی از وزرای خارجه عرب هم در این 

نشست حضور پیدا خواهند کرد.
به موازات همه این تحرکات، برخی رسانه ها 
از کاهــش صــادرات نفت ایران، که شــریان 
اساســی اقتصــاد ایــن کشــور اســت، خبر 
می دهند. خبرگزاری رویترز، که در پوشــش 
اخبــار کاهش صــادرات نفت ایران از ســایر 
رســانه های خارجــی فعال تــر بوده اســت، 
اخیرا با اســتناد به منابع صنعتی مدعی شد 
کــه باوجود صــدور معافیــت تحریمی برای 
مشــتریان نفت ایران، در ماه ژانویه صادرات 
ایران برای ســومین ماه کاهش شــدیدی را 

شاهد خواهد بود.  )فرارو(

»به حلاظ تاریخی می دانیم 
ایران بدون فشار، به میز 

مذاکره بازمنی گردد.«
هجوم همه جانبه آمریکا علیه ایران
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

افزایش یک هفته مرخصی با حقوق در کبک
از اول ژانویه ســال نو، قانون 
کار جدید کبک قدرت اجرایی 
یافــت.  قانون جدید شــامل 
آزارهــای  مقرراتــی درمــورد 
جنســی، حقــوق و مزایــای 
بیشــتر بــرای کســانی که در 
نوبــت هــای شــبانه کار می 
کنند و حق ردکــردن اضافه 

کاری است.  
اما، بهتر از این خبرها این اســت 
که به برخــی از کارکنان یک هفته 
مرخصی با حقوق اضافه بر مرخصی 

ساالنه مقرر تعلق می گیرد.  
بنابر قانون کار جدید کبک، کسانی 
که ٣ ســال برای یک موسسه کار 
کننــد، مشــمول اســتفاده از یک 
هفته مرخصی با حقوق اضافی می 

شوند.  
در قانون پیشــین کار این مدت ۵ 
سال بود و اکنون به ٣ سال کاهش 
یافته اســت.  همچنین، درقانون 
جدیــد کار هرگونه آزار جنســی در 
محیط کار به عنوان آزار روانی تلقی 
می شود.  بنابر تعریف قانون جدید، 
آزار روانی در محیط کار به هرگونه 

»رفتــار آزارنــده«ای اطــالق 
می شــود که بر فــرد کارگر یا 
کارمنــد اثــر منفی بگــذارد.  
دراین مورد، در قانون پیشین 
کار از ســال ٢٠٠۴ تاکنــون 
تجدیدنظر نشده بود.  تغییر 
دیگــر در قانــون کار جدیــد 
درمــورد برنامه نوبــت روزانه 
یا شــبانه کار و میــزان اضافه 
کار اســت.  در ایــن قانون کارگر یا 
کارمند حق دارد تغییر نوبت کاری 
که به طــور ناگهانی و بدون اعالم 
قبلی ۵ روزه به او ابالغ شــده را رد 
کند و از انجــام اضافه کاری بیش 
از ٢ ســاعت درروز نیــز خودداری 
تارنمــای  از  )تلخیــص  نمایــد.  
مونتریال بالگ، ٢ ژانویه ٢٠١٩(.

سقــــوط یا رشد؟  
وضعیت بازار امالک کانادا درسال ٢019

با افزایش نجومی بهای مسکن 
شــمار  شــهرها،  از  برخــی  در 
فزاینــده ای از خریــداران بالقوه 
خانه به ســقوط بــازار و کاهش 
قیمــت ها دل بســته انــد.  در 
ونکــوور، کــه بیشــترین میزان 

افزایش قیمت در آمریکای شمالی 
را دارد، نتیجــه یــک نظرســنجی 
نشــان می دهد که تقریبا دوســوم 
از  از جملــه بســیاری  ســاکنان، 
صاحبــان خانه هــا خواهان پایین 

آمدن قیمت ها هستند.  
درآستانه سال ٢٠١٩، پدیدار شدن 
نشانه های تضعیف در بازار مسکن 
تورنتو و سقوط آزاد در بازار ونکوور 

به نظر برخی نشــان آن اســت که 
این خواست درحال تحقق یافتن 
اســت.  کارشناســان در این مورد 
زیــاد اطمینــان ندارنــد.  درســت 
است که رشد اقتصاد جهانی کمی 
کنــد شــده و درحال حاضــر بازار 
امالک زیر فشــار ناشی از باالرفتن 
نــرخ بهره وام های رهنی اســت و 
آزمایش اســترس برای ســنجش 

تــوان بازپرداخــت وام گیرنــده 
تجویز شــده، اما هنوز بسیاری 
از عوامل عمده، از جمله افزایش 
شمار مهاجران و رونق بازار کار 
قیمت ها را باال نگه می دارد.  با 
این حال، بسیاری از کارشناسان 
اتفــاق نظر دارند کــه روند افزایش 
ســریع قیمت در بازارهای مسکن 
کانــادا پایــان یافتــه اســت.  ایــن 
احتمــال وجــود دارد که درســال 
های آینده میــزان فروش خانه ها 
کاهــش یافته و بهــای آن به جای 
افزایــش تثبیت شــود.  )تلخیص 
از هافتینگتون پست، ٣٠ دسامبر 

.)٢٠١٨

ابداع شیوه جدید جراحی مغز بدون نیاز به 
ابزار جراحی

ابــداع شــده  آزمایشــی  تکنیــک 
توسط محققین کانادایی که با نام 
»سونوگرافی متمرکز« شناخته می 
شــود، به پزشــکان اجازه می دهد 
که عمل جراحی مغز را با استفاده 
از تصویربــرداری دقیــق و امــواج 
صوتــی و بدون نیاز به تیغ جراحی 
اســتخوان بــر انجام دهنــد.  این 
روش به عنوان شیوه ای جایگزین 
بــرای درمان بیماری ها شــناخته 
مــی شــود.  دکتــر آنتونــی لویت، 
رییس مرکز علوم مغز هورویتز در 
بیمارستان سانی بروک تورنتو می 

گوید: »ما از چندین دهه قبل عمل 
جراحــی مغز را انجــام می دهیم، 
امــا فناوری جدید بــه ما اجازه می 
دهد بدون وارد شــدن به جمجمه 
و آســیب رســاندن به بخش های 
ســالم مغز، عمل جراحی را انجام 
دهیم«.  شــیوه کار »سونوگرافی 
متمرکز« ساده است.  دراین شیوه 
از امــواج صوتــی یــا اکو اســتفاده 
می شــود تــا تصویــری از آنچه در 
درون بدن اســت ایجاد شود.  اگر 
امــواج صوتــی بــر روی یک نقطه 
خاص متمرکز شود، درست مانند 

اســتفاده از ذّره بین برای متمرکز 
کردن پرتوهای نور، حرارت ایجاد 
می کند.  به این ترتیب، پزشــکان 
می توانند نقــاط معیوب را درمان 
کنند.  امواج صوتی همچنین می 
تواند امکان دسترســی به قسمت 
هــای غیرقابــل دسترســی مغز را 
فراهــم کنــد.  تاکنــون از تکنیک 
»سونوگرافی متمرکز« برای درمان 
بیش از ٢٠٠ هزار بیمار اســتفاده 
شده اســت.  )تلخیص از تارنمای 

ایران جوان، ۴ ژانویه ٢٠١٩(.

اعتراض به قانون کمک پزشکی برای پایان 
دادن به زندگی

دو فــرد ســاکن مونتریال که 
بنابــر قانــون کنونــی کمک 
پزشــکی بــرای پایــان دادن 

بــه زندگــی واجد شــرایط 
تشــخیص داده نشده اند، 
نسبت به تطبیق این قانون 
اســتانی و فــدرال با قانون 
اساســی و منشور حقوق و 
آزادی ها اعتــراض دارند.  

وکالی ایــن دو بیمار مبتال 
بــه بیماری عالج ناپذیــر از دادگاه 
درخواســت کرده اند »به پزشکان 
اجازه داده شود برای پایان دادن به 
زندگــی به آنها کمک کنند«.  آنها 
همچنین خواستار این شده اند که 

موادی از قانون کنونی که 
مانع از انجام این کار می شود لغو 
گــردد.  این دوتن در بیانیه ای که 
توسط وکالیشان منتشر شده ازاین 
که به خاطر نبودن درمرحله پایانی 
زندگی و قابــل پیش بینی معقول 

نبــودن زمان مرگشــان 
از دریافــت کمــک الزم 
بــه  بــرای پایــان دادن 
زندگی خود محروم شده 
اند شــکایت کــرده اند.  
بنابر قانــون فدرال، فرد 
بیمار تنها درصورتی می 
درخواست کمک  تواند 
پزشکی برای پایان دادن 
به زندگی خود را بنماید که به طور 
قطع در مرحله پایانی زندگی باشد.  
)تلخیــص از ژورنــال دو متــرو، ٧ 

ژانویه ٢٠١٩(.

آخرسال پر رونق در بازار امالک در مونتریال
»اتــاق امالک مونتریال 
 )CIGM( بــزرگ« 
اعالم کرده که با ۴۶ ماه 
افزایش قیمت پی درپی، 
منطقــه  امــالک  بــازار 
مونتریال در پایان ســال 
٢٠١۶ یــک رکــورد ثبت 
کــرد.  در آخریــن مــاه 
 ٢٨٢۵ گذشــته،  ســال 
فروش ملک مسکونی در 

جزیره مونتریال، ساحل جنوبی و 
نیــز الوال و حومه انجام شــده که 
نســبت به دســامبر ٢٠١٧ حدود 

٣ درصــد افزایش یافته اســت.  در 
همان مــاه، بهای متوســط خانه 
های تک خانواده ٧ درصد، کاندو 

و آپارتمــان ٣ درصــد و 
خانه های چند واحدی 
٨ درصــد افزایــش یافته 
اســت.  این ارقام نشانه 
آن اســت که بــازار برای 
خریــداران تنــگ تر می 
شــود.  شمار خانه های 
عرضه شــده به بــازار در 
دسامبر ٢٠١٨ نسبت به 
ماه مشابه ســال ٢٠١٧ 
حــدود ١٨ درصــد کاهــش یافتــه 
اســت.  )تلخیــص از ژورنــال دو 

مونتریال، ٨ ژانویه ٢٠١٩(.

کم کاری کبـــکی ها
کبکی ها کمتر از بقیه مردم 
کانادا کار مــی کنند.  ماریو 
دومون تحلیل گر تلویزیون 
ت. و.آ. مــی گویــد کبکــی 
هــا هنگامی کــه صحبت از 
کیفیــت زندگــی و خدمــات 
اجتماعــی به میــان می آید 
خــدا و خرمــا را بــا هــم می 
خواهنــد: »در کبــک، مــا 
دوست داریم کمتر کار کنیم 

ولــی نمی خواهیــم درآمد کمتری 
داشته باشیم.  به کبکی ها نگویید 
که نسبت به آلبرتا خدمات کمتری 
دریافت خواهند کرد.  متاســفانه، 
زندگی چنین اســت که کسی نمی 
تواند کمتر کار و بیشتر خرج کند«.  
بنابر پژوهش انجام شده، متوسط 
کار هفتگی در کبک ٣۵٫١ ساعت 

است درحالی که این میزان در بقیه 
نقاط کانادا ٣۶ ســاعت اســت.  به 
نظر این تحلیل گر »مدل کبکی« 
موفقیت آمیز اســت و به کســانی 
کــه کار می کنند امــکان می دهد 
وقت بیشــتری با خانواده صرف یا 
بیشــتر تفریح کنند.  با این حال، 
باید نتیجه منطقی این شیوه را نیز 

پذیرفت و نباید انتظار داشت 
که نتیجه ای برابر با کسانی 
که بیشــتر کار مــی کنند به 
دســت آیــد.  در عین حال، 
پژوهش انجام شــده تصریح 
براین دارد که میل به کمتر 
کارکــردن کبکــی ها ناشــی 
از تنبلــی نبوده بلکــه نظام 
ســاماندهی ایشان چنان بنا 
شــده که می توانند کمتر کار 
کنند.  قراردادهای دســته جمعی 
کار، مرخصی های پدر و مادر پس 
از تولد فرزند، بازنشستگی زودرس 
و مقررات مربوط بــه کار از جمله 
اجزاء این نظام ســاماندهی است.  
)تلخیص از تارنمای تلویزیون ت. 

و. آ.، ٩ ژانویه ٢٠١٩(.

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

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

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

با تعیین وقت قبلی

آمار و ارقام فروش ماری جوآنا
ســازمان آمــار کانــادا مــی گوید 
فروشــگاه هــای مــاری جوآنا در 
کشــور در دوهفتــه اول بعــد از 
قانونــی شــدن آن – ١٧ اکتبــر 
٢٠١٨- ۴٣ میلیون دالر فروش 
داشــته اند.  ســازمان آمار کانادا 

بالفاصلــه بعــد از قانونــی شــدن 
فروش و مصرف ماری جوآنا شروع 
بــه جمــع آوری اطالعــات درباره 

فــروش در فروشــگاه هــا و فروش 
آنالیــن ماری جوآنا و فرآورده های 

مختلف آن کرده است.  

رونــد قانونــی شــدن فــروش و 
مصــرف مــاری جوآنــا بیــش از 
دوســال طول کشید و به استان 
ها فرصت داده شــد تــا مقررات 
ویــژه خــود را تصویب نمــوده و 
برای اجرای قانون آماده شــوند.  
 ٢٧ تورنتــو،  ســالم  )تارنمــای 

دسامبر ٢٠١٨(.  

موزه اسباب بازی در مونتریال
McCord Museum

در نمایشــگاهی کــه در محل 
مــوزه »مک کــورد« در مرکز 
شــهر مونتریــال برگزارشــده 
مجموعــه ای بــزرگ از انواع 
اســباب بازی که چند نسل را 
دربر می گیرد به نمایش درمی 
آید.  برخی از این اسباب بازی 
ها به مادر بــزرگ و پدربزرگ 
نســل هایــی کــه اکنــون از 

این مــوزه بازدید مــی کنند تعلق 
دارد.  ازجملــه ایــن اســباب بازی 
ها عروســک های چینی، اسکیت 
های چوبی و حیوانات و لگوهای 
ساخته شده از چوب است.  دراین 

موزه حدود ١١ هزار اســباب بازی 
به نمایش گذاشته شده است.  این 
موزه که درحین جشن های پایان 
ســال گشــوده شــده تا ١٧ مارس 
دیــدار کننــدگان  پذیــرای   ٢٠١٩

خواهد بــود.  این نمایشــگاه 
در فضایــی به وســعت ۴ هزار 
فــوت مربع بــه معــرض دید 
بازدیدکننــدگان گذاشــته می 
شــود، شــامل اســباب بازی 
هایی از سال های دهه ١٨٧٠ 
تاکنــون خواهد بــود.  بازدید 
کنندگان این موزه بخشــی از 
خاطــرات کودکی خــود را به 
یــاد خواهنــد آورد.  بــه گفته 
مدیر موزه »مــک کورد« هدف از 
برگزاری در این نمایشــگاه تشویق 
کودکان به بازدید از موزه ها است.  
)تلخیــص از گازت مونتریــال، ۶ 

ژانویه ٢٠١٩(.

رأی دادگاه عالی بر منع قطع عضو اجباری
یک دادگاه کبک درخواســت یکی 
از بیمارستان های مونتریال برای 
قطع پاها و برخی از انگشتان دست 
یک بیمــار را رد کــرد.  بیمار یک 
بیخانمــان ۴۴ ســاله اهل کشــور 
آفریقایــی توگــو اســت.  دســت و 
پاهای این فرد در هنگام مراجعه به 
»بیمارســتان دانشگاه مونتریال« 
)CHUM( در ١١ دســامبر دچار 
ســرمازدگی شــده بــود.  چندین 
پزشــک متخصص بخش ســوانح 
ســوختگی بیمارســتان نظر داده 
بودنــد کــه قطــع عضــو ایــن فرد 
ضــرورت دارد.  بیمارســتان که با 

مخالفت قاطع بیمار، که مبتال به 
اختالالت روانی اســت، برای قطع 
عضــو روبرو شــده و خود قــادر به 
گرفتن تصمیم دراین مورد نبود، 
در ٢٧ دســامبر بــه دادگاه مراجعه 
و درخواســت صــدور رأی نمــود.  
در حکــم دادگاه عالــی کــه در ٣ 
ژانویه صادر شــده، قاضی درعین 
پذیــرش این که بیمــار صالحیت 
رد درمــان تجویــز شــده را ندارد، 
با اســتناد به »حقوق اساســی« و 
»اراده ابراز شده بیمار« درخواست 
بیمارســتان برای قطع عضو را رد 
کــرد.  در حکم دادگاه آمده اســت 

که »بیمارســتان نتوانسته نشان 
دهد که درحــال حاضر قطع عضو 
اجتنــاب ناپذیــر اســت« و افزوده 
شــده که: »این قطع اعضاء]...[، 
بــا وجود وخامــت وضعیت اعضاء 
سرمازده، تجاوزی جبران ناپذیر به 
حقوق بیمــار و حق او بر تمامیت 
جسمانیش اســت«.  از حکم این 
دادگاه می تواند در آینده به عنوان 

رویه قضایی استفاده شود.  

)تلخیص از لو دووآر
 ١٠ ژانویه ٢٠١٩(.

تصادف مرگبار اتوبوس در اتاوا
بنابــر اعالم واحد تصادفات پلیس 
اتــاوا )SPO(، در تصــادف یــک 
اتوبــوس با یک ایســتگاه اتوبوس 
در ١١ ژانویه ٣ تن کشته و ٢٣ تن 
مجروح شده اند.  این تصادف بین 
یک اتوبــوس دوطبقه و ایســتگاه 
اتوبــوس رخ داده اســت.  به گفته 
رییس بخش پیراپزشــکی اتاوا ٢۵ 

تن به بیمارســتان های اتاوا اعزام 
شده اند که وضعیت ١۴ تن از آنها 
وخیم گزارش شــده اســت.  دلیل 
تصادف هنوز مشــخص نشده اما 
برخورد اتوبوس با ایســتگاه شدید 
بوده اســت.  )تلخیص از لو سولی 

کبک، ١٢ ژانویه ٢٠١٩(.

دریافت مالیات از حساب های بانکی راکد
دولت فــدرال درنظر دارد راه های 
قانونی تازه ای برای دریافت مالیات 
از پــول هــای موجود در حســاب 
های راکــد بانکی بیابد.  منتقدان 
می گویند آنچه که دســتگاه مالی 
دولــت فــدرال بــرای ســاماندهی 
جدید به حســاب های راکد بانکی 
پیشنهاد کرده ضعیف بوده و بهتر 
اســت از روشــی که آمریــکا دراین 
مــورد دارد پیــروی شــود.  بانک 

کانادا دارای ٧۴٢ میلیون دالر پول 
راکد و مطالبه نشــده در حســاب 
هایی اســت که ظاهرا کانادایی ها 
آنها را فراموش کرده اند.  بخشــی 

از ایــن پول ها نیــز به حقوق های 
بازنشستگی دریافت نشده مربوط 
است.  دولت فدرال در نظر دارد راه 
های جدیدی برای دریافت مالیات 
از این پول ها بیابد.  قانون پیشین 
در ایــن مــورد قدیمــی و مربــوط 
به ســال های دهه ١٩۴٠ اســت.  
)تلخیص از تارنمای تلویزیون سی 

بی سی، ١٣ ژانویه ٢٠١٩(.

آشنایی با کتاب های پرفروش جهان در سال ٢018 

سایت آمازون به عنوان بزرگترین 
کتاب فروشی آنالین دنیا فهرست 
١٠ کتــاب پرفــروش ســال ٢٠١٨ 

خود را منتشر کرد. 
•

»میشــل  خاطــرات  کتــاب 
اوبامــا« همســر »بــاراک اوباما« 
رئیس جمهــور ســابق آمریــکا در 
رتبه نخســت فهرست کتاب های 
پرفروش ســال ٢٠١٨ قــرار گرفته 
عنــوان  بــا  کتــاب  ایــن  اســت. 
»شایســته« تاکنون بیــش از ۵.٣ 
میلیون نسخه چاپی تنها در آمریکا 

و کانادا فروش داشته است. 
این کتــاب خاطرات تنهــا در روز 
نخســت عرضه بیش از ٧۵٠ هزار 
نسخه فروش داشت و فقط کتاب 
»ترس« نوشته »باب وودوارد« با 
فروش ٩٠٠ هزار نســخه ای در روز 
نخست انتشــار فروش بیشتری از 
آن داشــته؛ با این وجود در فروش 
هفتگی نیز کتاب »میشل اوباما« 

رکورددار سال ٢٠١٨ است.
•

پرفروش تریــن  دوم  رتبــه  در 
کتاب های آمازون در ســال ٢٠١٨ 
نیــز کتــاب خودیــاری »صورتت 
را بشــور دختــر« نوشــته »ریچل 

هالیس« قرار گرفته است. 
کتــاب خودیاری کتابی اســت که 
بــا هــدف آموزش حل مشــکالت 
فردی به خوانندگان خود نوشــته 
شــده  اســت.  ایــن کتــاب دارای 
٢٠ فصــل اســت و در هــر فصــل 
نویســنده به دروغ هایی می پردازد 

که ما در زندگی روزمره به خودمان 
می گوییم؛ به عنوان مثال از فردا آن 
کار را آغاز خواهم کردم ...  چیزی 
کــه من را تعریف می کند وزن من 
اســت و ...  . در ادامــه نویســنده 
به راه  حل هایی اشــاره می کند که 
برای عبور از هــر یک از این موانع 

استفاده کرده است. 
•

در رتبه ســوم پرفروش های ٢٠١٨ 
یک کتاب متعلق به کودکان قرار 
گرفتــه؛ کتــاب »خر َکــج و کوله« 
بــا  اســمیت«  »کریــگ  نوشــته 

تصویرگری »کاتز کاولی«. 
این کتاب بر اساس ترانه ای نوشته 
شده که »کریگ اسمیت« در سال 

٢٠٠۵ سروده است. 
•

کتاب ضدترامپ »آتش و خشم« 
نوشــته »مایکل وولف« خبرنگار 
و نویســنده آمریکایی نیــز در رتبه 
بعــدی ایــن فهرســت قــرار گرفته 
اســت.  »آتــش و خشــم« در ماه 
ژانویه ٢٠١٨ میالدی منتشر شد و 
به موفقیت بزرگی دست یافت چرا 
که »مایکل وولف« در این کتاب به 
شکل بی سابقه ای به کابینه ترامپ 
از جمله »استیو ِبنن« استراتژیست 
ارشد و سابق کاخ سفید دسترسی 
داشــته و در کتاب ٣٣۶ صفحه ای 
خود به مســائل گوناگونی از پشت 
پرده کاخ ســفید از جمله توصیف 
رفتــار »ترامپ« و تعامل آشــفته 
او با کارکنان ارشــد کاخ ســفید تا 
ارائــه توضیحات خفت باری درباره 

خانــواده »ترامــپ« از 
بنن«  زبــان »اســتیو 
پرداخته است. در این 
کتــاب »ترامــپ« بــه 
شخصی تشــبیه شده 
که کارکنان کاخ سفید 
احترامی بــرای او قائل 
نیســتند و ١٠٠ درصد 
معتقدند  اطرافیانــش 
شخصی مناسب برای 

ریاست جمهوری آمریکا نیست.
•

رتبه بعدی نیز در اختیار یک کتاب 
سیاســی بر ضد »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور کنونی آمریکاســت. 
»تــرس: ترامپ در کاخ ســفید« 
نوشــته یک روزنامه نگار برجسته 
آمریکایــی به نام »بــاب وودوارد« 
اســت. این کتاب نگاهی ترسناک 
بــه داخل کاخ ســفید ترامپ دارد 
و نویســنده تصویــری واقع بینانه 
و مســتند از دولــت ترامــپ بــه 
خواننــدگان ارائه می دهــد و برای 
نخستین بار واقعیت هایی را بیان 
می کنــد که تاکنون مطرح نشــده  

است. 
در این فهرست رتبه ششم به کتاب 
کودک »یک روز در زندگی مارلون 
باندو« نوشــته »جیمــز توئیس« 
اختصاص یافته اســت. این کتاب 
روایتگر یک روز از زندگی »مارلون 
باندو« خرگوش متعلق به »مایک 
رئیس جمهــور  معــاون  پنــس« 

آمریکاست. 
»١٢ قانون برای زندگی« نوشــته 
»جردن بــی. پترســون«، کتاب 
آشپزی »میز مگنولیا: مجموعه ای 
از دستور غذاها برای دورهمی« و 
»این قایق برای چه کسی است؟« 
به قلم »اســتفن کولبــرت« دیگر 
کتاب های پرفروش سایت آمازون 

در سال ٢٠١٨ میالدی بوده اند. 
)گزارش خبرگزاری موج (
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کانادا... 

درمــــــان »ام اس«  بـا این شیوه جدید
محققان دانشگاه تورنتو کانادا با همکاری 
محققان دانشگاه سانفرانسیسکو دریافتند 
روده انسان دربرگیرنده سلول های ایمنی 
کلیدی اســت که موجب کاهش التهاب 

مغز در افراد مبتال به ام اس می شود.
این سلول های ایمنی که »پالسماسل« 
بــه  موســوم  پادتنــی  دارنــد،  نــام 
Immunoglobulin A یــا IgA تولید 
می کنند که پس از وارد شــدن به جریان 
خون به مغز رسیده و موجب از بین رفتن 

التهاب آن می شوند.
مدیــکال  خبــری  پایــگاه  گــزاش  بــه 

ساینس،محققان در آزمایشات کلینیکی 
روی مــوش هــا و نمونــه بافــت بیماران 
مبتال به ام اس توانستند مکانیزم سلولی 
و مولکولــی عملکرد این پادتن را کشــف 

کردند.
این اولین بار اســت که پالسماسل های 
تولیدکننــده IgA در فرآیند یک بیماری 
مورد بررســی و مطالعه قرار می گیرند تا 
روش های دســتکاری آن ها برای درمان 
بیمــاری های التهاب عصبی شناســایی 

شود.
مولتیپل اسکلروزیس )MS( یک بیماری 

خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی 
پاســخ غیرمتعارفــی به سیســتم عصبی 
مرکزی )CNS( می دهد. سیستم عصبی 
مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی 
است. سیستم ایمنی بدن به طور معمول 
عوامل خارجی مانند باکتری ها و ویروس 
هــا را مــورد هدف قرار می دهــد؛ ولی در 
بیماری های خود ایمنی، به اشتباه بافت 

های نرمال از بین می روند.
در بیماری ام اس، سیستم ایمنی به میلین 
)غالف چربی اطراف سلول های عصبی( 
حمله می کند. میلین آسیب دیده سبب 

 )sclerosis( بوجود آمدن تصلب بافــت
می شود. زمانی که پوشش میلین یا بافت 
های عصبی آسیب می بینند، ارسال پیام 
های عصبی مختل می شــود که عوارض 

مختلفی دارد.
بر اساس گزارشــات بیش از ٢٫٣ میلیون 
نفر در سراسر جهان به این عارضه مبتال 
هســتند. ام اس پیشــرونده مقدماتــی، 
نــوع عودکننــده – فروکــش کننــده، ام 
اس پیشــرونده ثانویــه و نوع پیشــرونده 
عودکننــده شــایع تریــن اشــکال ام اس 
هســتند.گزارش کامل این تحقیقات در 

نشریه Cell منتشر شده است.

ترس از رکود اقتصادی
کلمــان   – اقتصــادی  تحلیــل 
گینیــاک، اقتصاددان مــی گوید: 
»چرخه اقتصادی در اثر کهنسالی 

نمی میرد«.  
به عبارت دیگر، بــا آن که اقتصاد 
آمریــکا ١٠ ســال اســت که رشــد 
مــداوم دارد، و ایــن مــدت خیلی 
طوالنــی اســت، و حتــی بــورس 
هــا پیام هایــی نگــران کننده می 
فرستند، یک انقباض اقتصادی تا 
این حد شدید امری اجتناب ناپذیر 

نیست.  
بایــد گفت که از چنــد هفته پیش 
دیده می شــود که بازارهای بورس 
آمریــکا بدترین ماه دســامبر خود 
پس از ســال ١٩٣١را سپری کرده 
اند و ارزش سهام ١۵ درصد سقوط 
کرده، درحالی که رشــد اشــتغال 
در آمریــکا همه انتظارها را پشــت 
سر گذاشــته و در آخرین ماه سال 
٢٠١٨ موفــق به ایجــاد ٣١٢ هزار 

شغل شده است.  
پیشــرفته  نمــودار  یــک  بــورس 
اقتصــادی اســت امــا، بــه گفتــه 
طنزآمیز کلمــان گینیاک »بورس 
احتماال ١٠ یا ۵ رکود اخیر را پیش 

بینی کرده است«.  
او درعیــن حال یــادآوری می کند 

که عامالن بــازار مبالغه می کنند 
و در انتقــال اطالعــات، شــایعات 
انتظارات و بی ثباتی ها احساسات 

را دخالت می دهند.  
ایــن  نظــر  شــرایطی،  درچنیــن 
اقتصاددان این اســت که احتمال 
خطر درپیش بودن یک رکود بیش 

از ٢٠ یا ٢۵ درصد نیست.  
این انقباض اقتصادی می تواند در 
ســال ٢٠٢١ رخ دهد و بسیاری از 
اقتصــاددان های دیگــر نیز با این 
ارزیابی موافقند.  اگر چنین باشد، 
ایاالت متحده طوالنی ترین دوران 
رونق اقتصادی خود پس از جنگ 
جهانی دوم را تجربه کرده اســت.  
درحال حاضر، ١١۵ ماه اســت که 
رشــد اقتصادی تداوم دارد.  رکورد 
قبلــی ١٢٠ ماه بوده کــه از مارس 
طــول   ٢٠٠١ مــارس  تــا   ١٩٩١

کشیده است.   
در  اقتصــادی  رشــد  بنابرایــن، 
ســال ٢٠١٩ در ایــاالت متحــده و 
دیگر نقاط دنیا بــه دلیل خطرات 

ژئوپولیتیکــی کندتــر خواهد بود.  
بســیاری از اقتصاددانان در پیش 
بینی هــای قبلی خود درباره چین 
تجدیدنظر نموده اند زیرا صادرات 
آن بــه خاطــر وضــع تعرفــه های 
گمرکــی ازســوی دولــت ترامــپ، 
اندکــی کاهــش یافته اســت.  اما، 
اثــر این تعرفه ها اندک اســت زیرا 
صــادرات چیــن به آمریــکا تنها ۴ 
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی 

چین است.  
به عــالوه، به نظر مــی آید که یک 
توافق بازرگانی بین دوطرف شکل 
بگیــرد و این امــر می توانــد از اثر 
منفی فشــار بر اقتصاد بین المللی 
بکاهد.  خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپــا و افزایش نرخ بهره در آمریکا 
نیز می تواند از عوامل اثرگذارنده بر 
اقتصاد و بازارهای بورس باشد.  با 
این همه، در ســال پیش رو، سود 
موسســات همچنان بــاال خواهد 
بود، بانک ها همچنان وام خواهند 
داد، نــرخ بیــکاری پایین اســت و 
میزان پــس انداز افزایش می یابد.  
خالصــه این که به نظر نمی آید که 
عوامــل یک رکــود در چشــم انداز 
باشــد. )تلخیص از تارنمای رادیو 

کانادا، ٨ ژانویه ٢٠١٩(.

رشد اقتصادی در سال 2۰۱9 
در آمریکا و دیگر نقاط دنیا 

به دلیل خطرات ژئوپولیتیکی 
کندتر خواهد بود.

دختر جنجالی عربستان به کانادا رفت
 مقامــات مهاجــرت تایلنــد 
پیشــتر ســعی در بازگرداندن 
دختــر جنجالی ســعودی به 
کویت، جایی که خانواده اش 
حضور دارنــد را داشــتند اما 
این نوجوان عربستانی از سوار 
شــدن به هواپیما و بازگشت 

امتناع کرده بود.
رهف محمــد القنــون دختر 
از  کــه  ســعودی  ســاله   ١٨

هفته ها پیش حضورش در تایلند 
و خــودداری وی از رفتن به کویت 
و اســترداد احتمالی به عربســتان 
خبرساز شده بود اکنون با موافقت 
کانادا به این کشــور رفته اســت و 

پناهندگی دریافت کرد.
پلیــس  رئیــس  گذشــته  هفتــه 
مهاجرت تایلند اعــالم کرد که به 
صــورت موقت اجــازه ورود دختر 
عربســتانی ١٨ ساله به  این کشور 
را که از روز گذشــته خبر ساز شده 

است، صادر کرده است.
مقامــات مهاجرت تایلند پیشــتر 

سعی در بازگرداندن رهاف محمد 
مطلق القونون به کویت، جایی که 
خانواده اش حضور دارند را داشتند 
اما این نوجوان عربســتانی از سوار 
شدن به هواپیما و بازگشت امتناع 
کرد. او گفت درصورت بازگشت به 
کویت توســط خانواده اش کشــته 

خواهد شد.
وی با محبوس کردن خود در اتاق 
هتلش در فرودگاه تایلند و انتشار 
تصاویری از خود از هر کشوری که 
به او پناهندگی بدهد درخواســت 

کمک کرد.

دیدبان حقوق بشــر خواستار 
لغو تصمیم تایلند به استرداد 

خانم القنون شده بود.
ایــن ماجــرا از آن جهت ابعاد 
گسترده ای یافته که عربستان 
پــس از کشــته شــدن جمال 
روزنامه نــگار  خاشــقجی، 
ســعودی پیشــینه ناروشــنی 
در برخــورد بــا اتبــاع خــود 
در خــارج از کشــور بــه جای 
گذاشــته است. جمال خاشقجی، 
روزنامه نــگار و تحلیل گــر منتقــد 
ســعودی مقیــم آمریــکا روز دهم 
مهرمــاه گذشــته بــرای کارهــای 
اداری وارد ساختمان کنسول گری 
عربســتان در استانبول ترکیه شد 
و در آنجا به قتل رسید. عربستان 
درون  خاشــقجی  شــدن  کشــته 
کنسول گری را پذیرفته اما تا کنون 
نه کســی را بــه عنــوان عامل این 
قتل معرفی کرده و نه اطالعاتی در 
مورد سرنوشت جسد مقتول ارائه 

داده است.

ترودو چین را متهم کرد
نخســت وزیــر کانــادا، چیــن را 
بــه نادیــده گرفتــن "مصونیــت 
دیپلماتیک" یک نماینده ســابق 
کانادایــی در هنگام بازداشــت او 

متهم کرد.
مایکل کوریگ، دیپلمات ســابق 
کانادایــی پــس از کناره گیــری از 
همــکاری بــا اندیشــکده "گــروه 
بین المللی بحران"، ١٠ دســامبر 

در چین بازداشت شد.
پکن مایــکل کوریــگ، دیپلمات 
ســابق کانادایی و مایکل اسپیور 
تاجــر را که دو شــهروند کانادایی 
هستند، به اتهام مبادرت به انجام 
اقداماتــی که "امنیــت چین را به 
خطر می اندازد"، بازداشــت کرده 
اســت. چین این اصطــالح را در 
موارد اتهام جاسوســی اســتفاده 

می کند.

جاستین ترودو، در خصوص این 
بازداشت ها اظهار کرد: مایه تاسف 
است که چین به طور خودسرانه و 
ناعادالنه این دو شهروند کانادایی 
را بازداشــت کــرده و در واقــع در 
یکی از ایــن پرونده هــا مصونیت 

دیپلماتیک را نقض کرده است.
بــه گــزارش خبرگزاری فرانســه، 
احتمال می رود که بازداشــت این 
دو کانادایی به دســتگیری منگ 
وانــژو، معــاون رئیــس شــرکت 
هــوآوی به درخواســت آمریکا در 
کانــادا مرتبط باشــد. ایــن مقام 
شرکت هوآوی به نقض تحریم ها 

علیه ایران متهم شده است.
ترودو افزود: ما و مقامات چینی و 
دیگر شرکایمان در سراسر جهان 
بر لزوم احترام به حاکمیت قانون 
و اســتقالل روندهــای قضایــی 

کشــورها توافق داریم؛ همچون 
کاری که کانادا کرده است.

ویــن  کنوانســیون  اســاس  بــر 
دربــاره روابــط سیاســی، افرادی 
که دارای پاســپورت دیپلماتیک 
هســتند، در خارج از کشور خود 
شــامل مصونیــت می شــوند. از 
ایــن رو اظهــارات تــرودو حاکــی 
از آن اســت کــه کوریــگ در یک 
مرخصی با حقوق به ســر می برده 
و از پاســپورت دیپلماتیــک خود 
اســتفاده کرده اســت. در صورتی 
اجازه اســتفاده از این پاسپورت از 
سوی وزارت خارجه کانادا برای او 
صادر شده باشد، احتمال چنین 

اقدامی ممکن است.
اوتاوا خواستار آزادی فوری این دو 
شهروند کانادایی شده و استرالیا، 
انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحادیه 
اروپا و آمریکا نیز از این درخواست 

حمایت کرده اند.

افزایش پذیرش پناهجویان از سوی کانادا
 پارلمان کانــادا طرحی را به 
تصویب رسانده که به موجب 
آن ظرفیت پذیرش مهاجران 
جدید از سوی این کشور طی 
سه سال آینده به یک میلیون 

نفر افزایش می یابد.
در حالیکه طی ســال ٢٠١٧ 

میــالدی کانــادا تنهــا ٢٨۶ هزار 
مهاجر تــازه وارد جذب کرده بود، 
ایــن ظرفیــت طــی ســال جاری 
میالدی بــه ٣۵٠ هزار نفر افزایش 

می یابد.

مطابق طرح مورد تصویب پارلمان 
کانــادا، طــی ســال های ٢٠٢٠ و 
٢٠٢١ میالدی نیز در قالب روندی 
صعــودی بــه ترتیــب ٣۶٠ و ٣٧٠ 
هزار مهاجر جدید جذب این کشور 

خواهد شد.
وزیــر  حســین،  احمــد 
مهاجرت کانــادا هدف از 
اجرای این طرح را کمک 
بــه توســعه بیشــتر این 
کشور عنوان کرد و گفت 
رشــد جــذب مهاجــران 
مانع از پیر شدن جمعیت 
کانــادا و کاهش زاد و ولد 
در این کشور خواهد شد.

وزیــر مهاجرت کانــادا که 
خــود یــک مهاجــر اهــل 
ســومالی اســت، به مردم 
کانــادا نویــد داده کــه بــا 
جدیــد  برنامــه  اجــرای 
مهاجرت، نیروی کار فعال 
در این کشــور نیز به لحاظ 
توانمنــدی تقویت و روند توســعه 
این کشور در رقابت با اقتصادهای 

برتر جهان حفظ خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد کانادا برای 
رسیدن به جایگاهی که مورد عالقه 
تمام شهروندان آن باشد، نیازمند 
خوشامدگویی به شمار بیشتری از 

مهاجران است.
کانــادا طــی ســال های اخیــر در 
مقایسه با سایر کشــورهای غربی 
سیاســت های  آمریــکا  جملــه  از 
محدودکننــده کمتــری در قبــال 
مهاجــران خارجــی و پناهجویان 

اعمال کرده است. 
•

گواهینامه پهپاد در 
کانادا اجباری شد 

طبق قوانین جدید کانادا، مردم این کشور 
بایــد از این پس بــرای به پــرواز درآوردن 
پهپاد های شــخصی خود، مجــوز دولتی 

دریافت کنند. 
"مارک گارنو" وزیــر ترابری کانادا از وضع 
قوانین سختگیرانه جدیدی برای استفاده 

از پهپاد در این کشور خبر داد.
مطابق قوانین جدیــد، هدایت کنندگان 
پهپاد باید پهپاد خود را به ثبت رســانده و 
برای ادامه کار، گواهینامه دولتی دریافت 

کنند.
طبــق مقررات، به پرواز درآوردن پهپاد در 
حالت مســتی ممنوع بوده و اســتفاده از 
این وســیله در فضای نزدیــک فرودگاه ها 
و همچنیــن صحنه حــوادث اضطراری، 

ممنوع خواهد بود.
مقررات جدید شامل انواع پهپاد ها با وزن 

بین ٢۵٠ گرم تا ٢۵ کیلوگرم می شود.
کسانی که درخواســت گواهینامه دولتی 
برای استفاده از پهپاد را دارند، باید بیشتر 

از ١۴ سال سن داشته باشند.

بانک مرکزی کانادا نیز نرخ بهره را افزایش می دهد 
بانک ولزفارگو اعالم کرد هرچند 
در روزهــای پیــش رو احتمــال 
افزایش نرخ بهره نیست اما کانادا 
در سال ٢٠١٩ به تبع آمریکا، نرخ 

بهره را افزایش خواهد داد. 
بانک ولزفارگو در گزارشــی اعالم 
کرد انتظار نمــی رود در روزهای 
پیــش رو نــرخ بهــره در کانــادا 
افزایش یابد بــا این حال احتماال 
در نشســت ایــن هفتــه مقامات 

بانک مرکــزی کانادا، تصمیماتی 
بــرای افزایش نــرخ بهــره اتخاذ 

خواهد شد. 
نرخ بهــره کانادا در حــال حاضر 
١.٧۵ درصد است که حدود ٠.٧۵ 
درصــد کمتر از نرخ بهــره آمریکا 

است.
بانــک مرکــزی کانادا از دســامبر 
سال گذشــته رویکرد محتاطانه 
تری در خصوص افزایش نرخ بهره 

اتخاذ کرده اســت اما تفاوت بین 
نرخ بهره ایــن دو اقتصاد مطرح 
آمریکای شمالی احتماال این بانک 
را وادار بــه تجدید نظر در رویکرد 

خود خواهد کرد. 
کاهــش بهای نفــت در بازارهای 
جهانــی نیــز باعث شــده اســت 
اهمیــت جــذب ســرمایه گذاری 

خارجی در کانادا افزایش یابد.
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ایــران...

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
December 5, 11, 18 & January 9
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
 DECEMBER 5, 11, 18 & JAN 10
 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
December 6

FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

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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گرسویمستانمیروی...
فریدون خاوند

حکمرانــی بــدون انتخــاب کردن 
امکان پذیــر نیســت و یــا، بهتــر 
بگوییــم، وظیفــه نخســتین هــر 
حکومتــی گزینــش اولویت هــا و 
 رده بندی آنها اســت. آســان ترین 
راه بــرای پــی بــردن بــه ماهیت 
و اهــداف نظام هــای سیاســی در 

شــناخت  جهــان، 
تب  ا سلســله مر
اولویت های حاکم 
سیاســتگذاری  بر 
آنها در عرصه های 
داخلــی و خارجی 

است.  

 »گربه باید موش 
بگیرد« 

کره شــمالی و کره 
نظــر  را  جنوبــی 
بگیریــم، دو پــاره 
یک شبه جزیره با 
مردمانی کــه نژاد 
و تاریخ و فرهنگی 
مشــترک  دارنــد. 
به رغــم همــه این 
اشــتراک،  وجــوه 
دو نظــام حاکم بر 
ایــن شــبه جزیره 

در دهه هــای بعــد از جنــگ دوم 
جهانی راه های کامــا متفاوتی را 
برگزیدند و دو کشوری را به وجود 
آوردند که امروز تفاوت های آنها در 
عرصه های سیاســی و  اقتصادی و 
دیپلماسی از زمین تا آسمان است. 
نظام کمونیســتی حاکم بر شمال 
به دکترین »جوشه« روی آورد که 
»خود کفایی« در عرصه اقتصادی 
یکی از اجزای اصلی آن بود و رژیم 
نظامــی حاکم بر جنــوب، با الهام 
گرفتن از ژاپــن، ادغام  در اقتصاد 
جهانی را در صدر اولویت های خود 

قرار داد.
نمونــه پــر معنــای دیگــر در این 
زمینه، اولویت های کاما متفاوت 
و حتــی متضادی اســت که نظام 
حاکــم بــر چیــن در دو  مرحله از 
تاریــخ معاصــر خویــش، پیش و 
بعد از مرگ مائوتسه تونگ، برای 

کشور برگزید. 
از زمان پایه گذاری  جمهوری خلق 
چیــن در ۱۹۴۹ تــا ســال ۱۹۷۵، 
حــزب کمونیســت این کشــور به 
رهبری مائوتســه تونگ، همانند 
دیگر نظام های مشابه، وفاداری به 
ایدئولــوژی را در راس اولویت های 
خود قرار داد و آن را بر عرصه های 
گوناگون زندگی  کشور از جمله در 

عرصه اقتصادی حاکم کرد. 
با گزینش این اولویت، اقتصاد چین 
در راستای سیاست در های بسته 
و   »خودکفایــی« ســازمان یافت. 
هــدف اصلــی چین مائوییســتی، 
پیشــبرد انقاب »پرولتــری« در 
سطح جهانی بود و، از این  دیدگاه، 
اولویــت اصلــی جــذب گروه های 
مارکسیست - لنینیست از سراسر 
دنیای آن روز بود؛ نه جذب سرمایه 
گذاری هــای خارجــی. در عرصــه 
خارجی نیز، برای چین آن دوران، 

صدور »کتاب سرخ« حاوی افکار 
»صــدر مائــو« اهمیت  داشــت نه 

صادرات کاال ها و خدمات.
در فاصلــه کوتاهــی بعــد از مــرگ 
مائوتســه تونــگ، جمهوری خلق 
چیــن زیــر رهبــری  دنگ شــیائو 
پینــگ بــه یــک چرخــش صــد و 
هشــتاد درجــه ای در گزینش ها و 
اولویت های اقتصــادی خود روی 
آورد،   »خودکفایــی« را رهــا کرد 
و همگرایــی بــا اقتصــاد جهانی را 
برگزید. دنگ شــیائو پینگ، رهبر 
تازه چین، به این نتیجه  رسید که 
برای مقابله با فقر ســیاه مسلط بر 
پرجمعیت ترین کشور جهان، راهی 
نیســت جز ایجاد ســاالنه چند ده 
میلیون  شــغل، و این همه شــغل 
به وجود نمی  آید مگر با جذب انبوه 
سرمایه گذاری های خارجی و روانه 
کــردن ســیل کاال ها بــه  بازار های 

گوناگون در سراسر دنیا. 
فرمول ابداعــی او برای قانع کردن 
کمونیســت  ایدئولوگ های حزب 

بسیار معروف  است: 
»گربــه باید مــوش بگیــرد. حاال 
چــه فرق می کند که ســیاه باشــد 
یا ســفید.« چرخش در سیاســت 
اقتصــادی چیــن، کــه بــه  تازگی 
چهلمین ســالگرد آن بر گذار شد، 
این کشور را به »کارخانه جهان« 
بدل کرد و نتایجی را به بار آورد که 

امروز می بینیم. 
و  انتخــاب  اهمیــت  بــر  تاکیــد 
رده بنــدی اولویت هــا بــه معنای 
ارزش داوری نیســت. یــک نظام 
سیاسی می تواند در شرایطی  خاص 
ماک های معنوی یا محاســبات 
ژئوپولیتیک را در صدر اولویت های 
خود قــرار دهد، ولو بــا فدا کردن 
منافــع  اقتصادی کشــور طی یک 

دوره معین. 

با این حال تردیدی نیست که هر 
کشــوری باید تکلیفش را روشــن 
کند، چون نمی   تــوان همه چیز را 
با هم داشت. چین بعد از مائوتسه 
تونگ، پا به پای سیاست های کان 
خــود در راه همــکاری با جهان  به 
منظور پیشبرد توسعه اقتصادی، 
از صدور افکار انقابی و پشتیبانی 
گروه هــای  از 
رادیــکال خارجــی 
برداشــت  دســت 
و  دیپلماســی 
تــازه ای را برگزیــد 
خدمــت  در  کــه 
ســرمایه  جــذب 
و  تکنولــوژی  و 
بــه  کاال  صــدور 
جهانی  بازار هــای 
باشد. کره  شمالی 
هــم اگــر بخواهد 
روزی به سیاســت 
گشایش اقتصادی 
و  بیــاورد  روی 
رفــاه  و  توســعه 
در  را  مردمانــش 
راس اولویت هــای 
خــود قــرار دهد، 
مجبور خواهد شد 
ایــن  راســتای  در 
انتخاب تازه، سیاست خارجی خود 

را تعدیل کند. 
به بیان دیگر  همراه شدن با جهان 
به معنــای پذیرفتــن الزامات این 
همراهی است. به قول مولوی »گر 
سوی مستان می روی مستانه  شو 

مستانه شو«. 
»گارد های سرخ« چینی در دوران 
انقاب فرهنگی »صدر مائو«، دنیا 
را می ترساندند. در حال  حاضر هم 
البتــه »چین هراســی« همچنان 
وجــود دارد، ولی به گونه ای کاما 
متفاوت با گذشــته. چین نوین با 
پیشرفت های تکنولوژیک خود، از 
جمله در عرصه هایی چون ربات و 
هوش مصنوعی، شــمار زیادی از 

قدرت ها را می  ترساند. 

 »انفکاک« یا »ارتباط«؟
تکلیــف جمهوری اســامی ایران 
در زمینه تعییــن اولویت ها و رده 
بندی آنها روشــن نیست و یا، اگر 
هم باشد، از  دستگاه سیاستگذاری 
گاه  و  متفــاوت  پیام هــای  آن 
آشــتی ناپذیری به گوش می رسد. 
احتماال ریشــه این ابهام یا تناقص 
در  اختــاف نظــر بســیار عمیقی 
است که بر سر مفهوم »استقال« 
وجود دارد. همیــن اختاف نظر 
به گونــه ای چشــم گیر بــر  روابط 
اقتصــادی ایــران بــا جهــان تاثیر 
گذاشــته و فرآیند توسعه کشور را 
با موانع بســیار جدی روبرو کرده 

است.
در این  جا برای درک بهتر مســاله 
بر گزارشی تکیه می کنیم که اسفند 
مــاه ۱۳۹۴ زیــر عنوان »ایــران و 
الزامات سیاســت خارجی  توسعه 
گرا« از سوی »مرکز پژوهش های 

مجلس« انتشار یافت. 

گذار از   »انفکاک« به 
»ارتباط«: ولی در عمل، 

میدان در اختیار گرایش هایی 
است که به »انفکاک« متایل 

دارند و ایران را قلعه ای 
می دانند  در محاصره 
دشمنان ریز و درشت. 
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

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 

ایران... 
گزارش تکان دهنده نیویورک تایمز از بحران اقتصاد

 تومــاس اردبرینــک در نیویورک 
تایمز نوشــت: کمتر از یک ســال 
پیــش، او صاحــب مغــازه فروش 
حــال  در  کامپیوتــری  قطعــات 
رشــدی بــود، خــودروی جدیدی 
خریــداری کــرده بــود و در یــک 
آپارتمــان جادار دوخوابــه در مرکز 
تهــران زندگــی می کــرد. امــا ماه 
پیش، کاوه تیمــوری خود را روی 
یــک موتورســیکلت فرســوده در 
حــال طــی کردن یک مســیر یک 
ساعته تا آپارتمان اجاره ای کوچکی 
در بدتریــن محله تهــران و مجاور 
گورستان این شــهر می دید. یکی 
از شــب های اخیــر که ســاعت ده 
و نیم شــب از محل کار جدیدش 
در یک مرکز بازی های رایانه ای به 
خانه رســیده بود، در خانه چیزی 
برای خوردن پیــدا نکرد و مجبور 
شد ته مانده ساندویچی را که برای 
ناهــار خریده بود، بخــورد. با این 
حال همســرش ریحانه که شریک 
تجاری قبلــی او نیز بــود، معتقد 
اســت کــه فعــال وضعیــت روحی 
شوهرش کمی بهتر شده است. او 
می گوید: »دست کم دیگر شب ها 

با فریاد از خواب نمی پرد«.
در ادامه این مطلب آمده است: 

خانــواده تیمــوری پیــش از این، 
نمونه کالســیکی از خانواده طبقه 
متوســط ایرانی قلمداد می شدند؛ 
زوج تحصیلکرده شاغل و در حال 
پیشــرفتی که موفق شــده بودند 
پیش پرداخت خرید خانه خودشان 
را پس انــداز کننــد. اما حــاال آنها 
نمونــه ای از یک جامعــه متفاوت 
هســتند: یکی از میلیونها خانواده 
طبقه متوســط ایرانی که به علت 
شــرایط اقتصادی خارج از کنترل 

خود، یک شبه همه چیزشان را از 
دست داده اند.

اقتصاد ایران تحت فشــار ســال ها 
احیــای  و  مدیریتــی  ســوءتدبیر 
تحریم های هســته ای قــرار دارد. 
بیش از ده ســال اســت که دولت 
بــرای پوشــش کســری بودجــه، 
ساالنه ٣٠ درصد به حجم نقدینگی 
کشــور می افزاید. در مقام مقایسه 
می توان بــه آمریکا اشــاره کرد که 
طبق آمار وزارت خزانه داری، حجم 
افزوده شــده نقدینگی ساالنه طی 
دهــه اخیر، تنهــا ۶.۴ درصد بوده 

است.
جــواد صالحــی اصفهانی، اســتاد 
دانشــگاه ویرجینیــا می گویــد در 
حجــم  ســریع  افزایــش  نتیجــه 
نقدینگی در ایران، شــاهد افزایش 
تورم از کمتر از ده درصد در ســال 
گذشته به ٣۵ درصد در زمان حاضر 
هستیم. او ادامه می دهد که خروج 
ترامپ از توافق هسته ای و احیای 
اقتصــادی،  شــدید  تحریم هــای 
فاجعه دیگری نیز در اقتصاد ایران 

به دنبال آورده است: 
سقوط ارزش ریال. 

ریــال تا قبــل از تقویــت ناچیز در 
هفته هــای اخیــر، ٧٠ درصــد از 
از  دالر  برابــر  در  را  خــود  ارزش 
دســت داد و نوســان این نرخ نیز 
ادامــه دارد. او می افزایــد: »خروج 
ترامپ از توافق، به هدف شکوفایی 
اقتصــادی و افزایش فروش نفت و 
صادرات پایان داد. جریان معکوس 
اقتصادی موجب شــد مردم ریال 
خــود را بــه دالر و طــال تبدیــل 
کنند«. بــا افزایش بهای کاالهای 
وارداتــی، ســقوط ارزش ریــال به 
انفجــار تورمی دامــن زد و موجب 

ورشکستگی مشاغلی مانند شغل 
آقای تیموری شــد که به واردات 
کاالهای خارجــی متکی بودند. 
تیمــوری می گوید درآمــدش از 
ماهانه پنج میلیون تومان به یک 
میلیون تومان کاهش پیدا کرده 

است. تیموری گفت: 
»اکر کسی روزی به من می گفت 
کــه زندگی ام مانند وضع امروزم 
می شــود، بــه او می خندیــدم« 
و بعد ســکوت کــرد. در نهایت 
همســرش به حــرف آمد: »من 
آنقدرها هم ناراحت نیستم چون 
این اوضاع فقط مختص ما نیست 
و بسیاری از مردم شرایط مشابهی 

دارند«.
تیموری تقصیر این اوضاع آشفته 
را بــه گــردن دالالن ارز و دولــت 
می انــدازد امــا ســایرین ترامپ را 
مقصر می دانند. نســیم مرعشی، 
نویسنده ٢٩ ساله کتاب پرفروش 
»پاییز فصل آخر است« می گوید: 

»مقصــر اصلــی ترامپ اســت، او 
برجام را ترک کــرد نه ما«. کتاب 
او درباره ســه زن از طبقه متوسط 
ایران است که در طول چهار سال 
گذشته، ٣۵ بار تجدید چاپ شده 
است. ایران با جمعیت ٨٠ میلیونی 
خود، همواره دارای طبقه متوسط 
وسیعی متشکل از مشاغلی مانند 
رانندگان اتوبوس گرفته تا پزشکان 
و وکال بــوده که به طور متوســط 
درآمدی معــادل ٧٠٠ دالر در ماه 
داشــتند. ایــن درآمــد معمــوال با 
مشاغل جانبی در بازار سیاه بزرگ 
کشــور و یارانه های وســیع دولتی 
بــرای غــذا، ســوخت و خدمــات 

دولتی تقویت می شده است.
طبقــه  نیــز  سیاســی  لحــاظ  از 
متوســط تاثیرگذار ایــران، عموما 
از کاندیداهــای نزدیــک به اصالح 
طلبــان ماننــد رییــس جمهوری 
فعلــی، حســن روحانــی حمایت 
می کنــد. اما به نــدرت پیش آمده 
که این طبقه مانند امروز زیر فشار 
اقتصادی قرار بگیرد. اخیرا دو نفر 
به جرم دخالت در نوســانات بازار، 
به دار آویخته شدند. بودجه دولت 
که نشــان دهنده نگاه جدی تر آن 
به مشکالت طبقه متوسط است، 
شامل افزایش حمایت از کارمندان 
دولــت و یارانه هــای دولتــی برای 

کاالهای اساسی است.
البته همه هــم مانند تیموری که 
شغلش نسبت به نوســانات ارزی 
آسیب پذیر بود، دچار ورشکستگی 
از  یکــی  تــرکان،  امــا  نشــده اند. 
مشــاوران رییس جمهــوری اخیرا 
اظهار کرد که حجم طبقه متوسط 
ایران، کاهشی ۵٠ درصدی داشته 
اســت. اوضــاع فعلــی اقتصــادی 
حتی بــرای افــراد پردرآمــد نیز به 
معنــای تغییر ســبک زندگی بوده 
است. درآمدی که از فروش کتاب 
نصیب خانم مرعشــی می شــد، از 
ماهانه دوازده میلیون تومان به دو 
میلیون تومان کاهــش پیدا کرده 
اســت. او می گویــد: »کتــاب یک 

کاالی ضروری نیست«.
با این حال هنوز تهران ویژگی های 
متروپلیســی خــود را حفــظ کرده 
اســت. رســتوران های الکچــری 
در حال افتتاح هســتند و نمایش 
نســخه ایرانی تئاتــر بینوایان، هر 
شــب ٣۵٠٠ بیننــده را بــا بلیتــی 
١۶ دالری بــرای هــر نفــر به خود 
جــذب می کنــد. اما شــکاف ها در 
حــال نمایان شــدن هســتند. در 
ســوپرمارکت ها کــه مثــاًل بهــای 
ردبــول چهار برابر شــده، مردم به 
دقت قیمت ها را بررسی می کنند. 
برخــی خوردنی های وارداتی مانند 
غذای حیواناتی خانگی پورینا دیگر 
اصــال پیــدا نمی شــود. در منطقه 
غنــی نشــین جــردن در تهــران، 
کاالهــای خارجی  فروشــگاه های 
در حال تعطیل شــدن هســتند. 
افزایــش اجاره بها مــردم را به ترک 
محله های قبلی خــود وادار کرده و 
بلیت پرواز به اروپــا معادل دو ماه 

حقوق شده است.
اقتصــاد  اســتاد  فــروزان،  فائــزه 
مــردم  کــه  »رنجــی  می گویــد: 
احســاس می کنند، ممکن اســت 
تنها یک آغاز باشد. در کوتاه مدت 
افراد سطح باالتر از طبقه متوسط 
می تواننــد با تغییر ســبک زندگی 

الکچــری  خرج هــای  حــذف  و 
و غیرضــروری، بــا شــرایط کنــار 
بیاینــد. اما در بلندمــدت به علت 
بخــش  در  عــدم ســرمایه گذاری 
اشــتغال زایی، همه دچار گرفتاری 
خواهنــد شــد«. بــرای خانــواده 
تیموری، احســاس رنج اقتصادی 
فوری بود. آنها پنج ســال پیش در 
محل کار با هم آشنا شدند و به این 
نتیجه رســیدند که با راه انداختن 
کســب وکار فروش قطعــات برای 
خودشــان، درآمد بیشتری کسب 
خواهند کرد. آنهــا در مغازه ای که 
در مرکــز شــهر خریــده بودنــد، از 
عمده فروشان اقدام به خرید کیبرد، 
کابل و قطعات کامپیوتر می کردند. 
آقای تیموری مغازه را می گرداند و 
خانم تیموری در شهرستانها برای 
فروش قطعــات بازاریابی می کرد. 
آنهــا صاحب فرزند پســری شــده 
بودنــد و درســت چند هفته پیش 
از بــه هم ریختن اوضــاع، نوید به 
دنیا آمدن فرزند دوم خود را نیز به 

والدینشان دادند.
در مــاه ژانویــه ریــال ارزش خــود 
را از دســت داد و کاالهایــی کــه 
خانــواده تیموری می فروختند، به 
دلیلــی قیمت گذاری بــا دالر دیگر 
بــرای مــردم قابل خریــد نبودند. 
فروش آنها کم کم به صفر رســید. 
خانم تیمــوری می گوید بهای یک 
هارددیســک وســترن دیجیتال، 
هنــوز نود دالر اســت امــا معادل 
ریالــی آن از هجده میلیون ریال به 
ســی میلیون ریال رســیده است. 
»در حالــی کــه این مبلــغ معادل 
نصــف درآمد مشــتریان ماســت، 
معلوم می شود که چرا دیگر فروشی 
نداریم«. تلفن آقای تیموری دیگر 
شاهد تماس های مشتریان نیست 
امــا از طــرف دیگر بــا تماس های 
مکرر عمده فروشان برای تقاضای 
پرداخت مبلــغ کاالهای خریداری 
شــده مواجــه اســت. او می گوید: 
»آنهــا پولشــان را می خواهند اما 

شهرســتان ها  در  مــا  خریــداران 
بدهــی خود را نمی پردازند و ما نیز 

نمی توانیم چیزی بفروشیم«.
خانم تیمــوری می گوید شــوهرم 
یک شــب بــه خانــه آمد، خــود را 
روی کاناپــه انداخــت و گفت همه 
چیز تمام شــده است. در کشوری 
کــه هنــوز بدهــکاران مالــی را به 
زندان می اندازند، خانواده تیموری 
چاره ای جز پرداخت بدهی ندارند. 
آنها خودرو، فــرش و لوازم خانگی 
کــه بــرای ازدواج هدیــه گرفتــه 
بودند را فروختنــد. آقای تیموری 
مغازه اش را به یک صاحب گیم نت 
فروخــت با این شــرط که خودش 
در آنجا اســتخدام شــود. ســپس 
بــه آپارتمــان جدیــد و محقر خود 
نقل مــکان کردند. او با اشــاره به 
گورســتان بزرگی که در مجاورت 
آنهاســت می گویــد: »مــا اینجا را 
دوســت نداریم. قصد داشــتیم به 
محله هــای بــاالی شــهر برویم نه 
نزدیک گورستان«. آقای تیموری 
دختر کوچکشــان را از اتاق خواب 
کوچکش بیرون آورد و همســرش 
شــروع به گریه کــردن کرد. خانم 
تیموری گفــت: »وقتی همه چیز 
در زندگی ما داشت خراب می شد، 
من تازه باردار شده بودم. حتی به 
فکر ســقط جنین افتــادم اما حاال 

خوشحالم که این کار را نکردم«.
حتــی ایرانی هایی که در ســطوح 
باالتــر طبقه متوســط هســتند، 
مانند خانم مرعشی رنج اقتصادی 
را احســاس می کنند. گربه سفید 
آنها به نام ململ در حیات پشــتی 
بازی می کرد و همســرش که یک 
فیلمساز است، در یخچال به دنبال 
چیزی می گشــت. خانم مرعشــی 
می گویــد: »خوش شــانس بودیم 
کــه این خانه را پارســال خریدیم. 
اگر امروز بود، هرگز نمی توانستیم 
ایــن را بخریم«. در کتاب او، ســه 

زن قهرمــان داســتان 
در ســال ٢٠٠٩ دچار 
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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

اقتصاد جهان... 
در گذار به ٢019: شبح ابرهای تیره؟

فریدون خاوند
امید نســبی بــه چشــم اندازهای 
اقتصاد جهانی، که تا نیمه نخست 
سال ٢٠١٨ ادامه داشت، در پایان 
این سال جای خود را به دلنگرانی 
ســپرده و تــرس از شــدت گرفتن 
اقتصــادی  محافــل  در  تنش هــا 

بین المللی رو به افزایش می رود.
صندوق بین المللی پول نرخ رشد 
اقتصــادی جهــان را در ســالی که 
گذشت، با اندکی کاهش نسبت به 
آنچه پیــش از این پیش بینی کرده 
بود، ٣.٧ درصــد ارزیابی می کند. 
این آهنگ رشــد، به گفته همین 
نهاد، در سال ٢٠١٩ تکرار خواهد 
شد. ولی در پشت این ارزیابی کلی 
درباره رشــد جهانی، واقعیت های 
بسیار متنوعی نهفته و قدرت های 
همچــون  صنعتــی،  بــزرگ 
قدرت های نوظهور و کشورهای در 
حال توسعه، در شرایط متفاوتی به 

سر می برند.
آنچه از هم اکنون به روشــنی دیده 
می شود، افزایش نشانه های نگرانی 
در اقتصاد جهانی اســت. شناخت 
ریشــه های اصلی ایــن نگرانی نیز 

چندان دشوار نیست.

نشانه های نگرانی
بین المللــی  ســازمان های  هــم 
اقتصادی )از بانک جهانی گرفته تا 
صندوق بین المللی پول و سازمان 
همکاری و توســعه اقتصــادی( و 
هم نهادهای خصوصی متخصص 
در ارزیابــی درجــه خطرپذیری، از 
احتمال پیدایش تکان های شدید 
در اقتصــاد جهانی خبر می دهند. 
نشــانه های پیشــروی بــه ســوی 
منطقه خطر کم نیست، ولی ما در 
اینجا به ذکر تنها ســه مورد اکتفا 

می کنیم:
•

یک( تکان های شدید در 
بازارهای سهام: 

مهم ترین مراکــز بورس جهان که 
ســال ٢٠١٧ را با سرخوشی به سر 
آورده بودنــد، در ســال ٢٠١٨ و به 
ویژه هفته های پایانــی آن از نفس 
افتادنــد و حتــی در اروپــا و آمریکا 
بدترین ســال در ١٠ سال گذشته 
را تجربــه کردند. بازارهای ســهام 
آمریــکا کــه بعــد از ورود دونالــد 
ترامپ به کاخ ســفید واشینگتن، 
سرمســت جهش های پــی در پی 
خود بودنــد و از رکوردی به رکورد 
دیگــر می پریدند، در ماه دســامبر 
جــاری روزهای بســیار بــدی را از 
ســر گذراندنــد. حتی چهــار غول 
تکنولوژیــک آمریــکا یــا »گافــا« 
GAFA )گوگل، آپل، فیس بوک، 
آمــازون( از این فروریــزی در امان 
نماندنــد. در فاصلــه آغاز تــا پایان 
ســهام  کل  ارزش   ،٢٠١٨ ســال 

فیس بــوک در بورس ١۴۶ میلیارد 
و اپل ١۵١ میلیارد دالر فرو ریخت.

•
دو( کاهش چشمگیر بهای نفت: 
راکد شــدن بــازار نفــت از عوامل 
گوناگــون سرچشــمه می گیرد که 
یکی از مهم ترین آنها عدم اعتماد به 
چشم انداز رشد در اقتصاد جهانی 
است. از آغاز ماه اکتبر گذشته تا ٢۶ 

دسامبر، بهای هر بشکه نفت 
برنت دریــای شــمال از ٨٣ 
دالر به ۵٣ دالر کاهش یافت. 
این سقوط ٣۶ درصدی طبعًا 
از فعــل و انفعاالت گوناگون 
در بازار جهانی نفت و به ویژه 
رفتــار بازیگــران عمــده آن 
تأثیر می پذیــرد، ولی ارتباط 
آن را بــا پیش بینــی ســطح 
فعالیت اقتصادی در مناطق 
گوناگــون جهــان، که طبعًا 
میزان تقاضای احتمالی برای 
ایــن کاال را مطرح می کند، 
نبایــد نادیده گرفــت. اینکه 
حتــی تصمیــم کشــورهای 
تولیدکننده عضو و غیرعضو 
»اوپــک« به کاهش ســقف 
تولید هم نتوانســت جلوی 
کاهش بهای نفت را بگیرد، 

از ناامیــدی بازارها به چشــم انداز 
رشد اقتصادی جهان خبر می دهد.

•
سه( افزایش بهای طال: 

از  یکــی  طــال  بهــای  نوســانات 
مهم ترین گرماســنج های اقتصاد 
جهانی اســت. هــر بار کــه نگرانی 
درباره متغیرهــای ژئو اکونومیک 
و ژئوپولیتیــک افزایــش می یابــد، 
ســرمایه گذاران به خرید طال روی 
می آورند. به بیــان دیگر با افزایش 
ریســک های گوناگــون، فلــز زرد 
نقــش »پناهــگاه« را بــر عهــده 
می گیرد و این وضعیتی است که در 
حال حاضر ما شــاهد آن هستیم. 
تا تابستان گذشته طال حال و روز 
خوشی نداشــت و بهای هر اونس 
آن در نیمــه آگوســت بــه هــزار و 
١٧٧ دالر کاهــش یافــت. ولی بعد 
از آن بهــای طــال با آهنگی کند رو 
به افزایش گذاشــت و هر اونس آن 
در آستانه کریسمس به هزار و ٢٧۴ 

دالر افزایش یافت.

ریشه های نگرانی
اوج گیری نگرانی درباره چشم انداز 
اقتصاد جهانی هم از عوامل درون 
اقتصادهــای معتبــر و تأثیرگــذار 
سرچشمه می گیرد و هم از افزایش 
تنــش میــان قدرت هــای بــزرگ 

اقتصادی.

•
الف( فعل و انفعال های درون 

ایاالت متحده آمریکا: 
طــی ســال های گذشــته اقتصاد 
طوالنی تریــن  از  یکــی  آمریــکا 
دوره های رشــد اقتصــادی خود را 
تجربه کرده و صندوق بین المللی 
پــول نیــز این متغیــر را در ســال 
بــه ســه درصــد  نزدیــک   ٢٠١٨
پیش بینی می کند که در مقایســه 
با دیگر قطب هــای صنعتی )ژاپن 
و منطقــه یورو( در ســطح باالیی 
اســت. فراموش نکنیم که اقتصاد 

آمریکا طی یک سال گذشته به طور 
متوسط هر ماه ٢١٠ هزار شغل به 
وجود آورده و نرخ بیکاری را به ٣.٧ 
درصد کاهــش داده که پایین ترین 
نــرخ بیــکاری این کشــور طی ۵٠ 
سال گذشته است. برای کشوری 
مانند آمریکا، این سطح از بیکاری 
به معنای اشتغال کامل است و به 
همین سبب در حال حاضر مشکل 
بزرگ اقتصاد این کشور پیدا کردن 
نیــروی کار به خصوص کارجویان 

صاحب دیپلم است.
به رغم این رونق چشــمگیر، این 
پرســش بیش از بیــش در آمریکا 
تکرار می شــود کــه آیــا مهم ترین 
اقتصاد جهان به »پایان ســیکل« 
رشد اقتصادی نرسیده و این خطر 
وجــود ندارد که طی ســال آینده و 
یــا ٢٠٢٠ بــار دیگــر در رکــود فرو 
برود؟ با توجه به کاهش چشمگیر 
بازارهــای  در  کل  شــاخص های 
ســهام آمریکا، که پیــش از این به 
آن اشــاره کردیم، ترس از پیدایش 
خطر »پایان سیکل« بیشتر شده 
اســت. در این میان تصمیم بانک 
فدرال آمریکا به ادامه افزایش نرخ 
بهره پایه، و مخالفت شدید دونالد 
ترامــپ با این تصمیــم، به فضای 
عدم اطمینــان دامن زده اســت. 
تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، در 
پی اختالف نظر میان کاخ سفید و 

مشــکالتی می شوند. 
خبرنــگار  کــه  یکــی 
اخراج می شود.  است، 
دیگــری از شــرایط جامعــه دچار 
افســردگی می شــود و ســومی نیز 

قصــد مهاجرت به خــارج دارد اما 
نمی تواند ویرایشی تهیه کند. خانم 
مرعشــی می گوید: »اگــر کتاب را 
امروز می نوشــتم، اشاره ای به ویزا 
نمی کردم چراکه هزینه آن بســیار 

بــاال رفته اســت. احتمــال اخراج 
شــدن به عنوان یک روزنامه نگار، 
امروز بیشــتر شــده است که البته 
دلیلــش افزایــش بهــای کاغــذ و 
تعطیلــی مطبوعات و انتشــاراتی 

هاست«. این زوج به دنبال کسب 
جایــزه از طرف یک جشــنواره در 
ایتالیا، قصد داشــتند بــه یک تور 
اروپایی بروند اما به خاطر افزایش 
بهــای بلیت بــه بیشــتر از دو ماه 

درآمــد آنها، این ســفر را کنســل 
کردند. با این حال خانم مرعشــی 
با اشــاره به شــرایط زندگــی مردم 
در دهه هشــتاد میالدی و دوران 
جنگ با عراق، معتقد است شرایط 

ممکــن اســت بدتر هم بشــود. او 
می گوید: »ما شــرایط سخت تر از 

این هم تجربه کرده ایم«. 

)»انتخاب«(

نمایندگان دمکرات بر سر ساختن 
دیوار در مــرز مکزیک نیز تنش را 
باال برده اســت. این فکر در آمریکا 
مطرح می شود که شاید ابتکارهای 
اولیــه دونالــد ترامــپ از جمله در 
راستای کاهش چشمگیر مالیات ها 
به تدریج توان تأثیرگذاری خود را از 

دست داده است.
•

ب( افزایش ابهام ها در احتادیه 
اروپا: 

بــزرگ،  مجموعــه  ایــن  در 
چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی 
نیســت.  بخــش  امیــد  چنــدان 
دشــواری ها و ابهام های ناشــی از 
»برکســیت« )خــروج بریتانیــا از 
اتحادیــه اروپا( همچنــان به جای 

خود باقی است. 
از طرف دیگر پوپولیســم راســت 

افراطی رو به پیشــروی است و 
دو قطب اصلــی تضمین کننده 
وحدت اروپا که آلمان و فرانســه 
باشــند، در وضعیــت مطلوبی 

نیستند. 
در آلمــان دوران آنگال مرکل رو 
به پایان می رود و در فرانسه نیز، 
در پــی طغیــان اخیــر »جلیقه 
زردها«، قــدرت رئیس جمهور 
امانوئل مکرون به شدت تضعیف 
شــده و بخش بســیار مهمی از 
برنامه هــای اصالحــی او بــرای 
خارج کردن اقتصاد این کشور از 
رکود، زیر پرسش رفته است. در 
این شرایط بعید به نظر می رسد 
که اتحادیه اروپا بتواند طی یکی 
دو ســال آینده از نرخ رشد قابل 

قبولی برخوردار بشود.
•

ج( تردید های حاکم بر وضعیت 
قدرت های نوظهور: 

شــماری از قدرت هــای نوظهــور 
همچــون ترکیه و برزیــل به دالیل 
گوناگــون از جملــه افزایــش نرخ 
بهره در آمریکا و تقویت دالر دچار 
مشــکل شــده اند، زیــرا مجبورند 
بــرای وام هــای دالری خود هزینه 
بیشــتری بپردازند. از سوی دیگر 
چین نیز با کاهــش احتمالی نرخ 
رشــد روبــه رو اســت، به ویــژه به 
خاطر درگیری های بازرگانی اش با 
آمریکا و اینکه شماری از واحدهای 
تولیــدی اش بــا افزایــش حقوق و 
عوارض گمرکی که واشــینگتن بر 
کاالهای چینــی وضع کرده، دچار 

مشکل شده اند.

•
د( تنش در روابط بازرگانی 

بین املللی: 
جنــگ بازرگانــی کــه بــه ابتــکار 
آمریکا علیه بعضــی از قدرت ها به 
ویــژه چین به راه افتــاده، طبعًا بر 
چشم انداز رشد در جهان سنگینی 
می کنــد. در حال حاضــر می توان 
گفت که چینی ها، با توجه به نیاز 
شدیدشــان به بازار آمریکا، حاضر 
بــه عقب نشــینی در برابــر آمریکا 
شده اند و امتیازهایی به این قدرت 
داده اند. ولی سرنوشت کشمکش 
میان دو قدرت اول تجاری جهان 
)چیــن و آمریــکا( هنــوز روشــن 
نیســت و این خطر وجود دارد که 
کل نظام بازرگانی بین المللی، که 
زاییــده نزدیک به ٧٠ ســال تالش 
بعــد از جنگ جهانی دوم اســت، 
در آینــده نه چندان دور فرو بریزد. 
تضعیف شدید »ســازمان جهانی 
تجارت« روشــن تر از آفتاب است 
و نشان می دهد که خطر فرو رفتن 
جهان در کام یک جنگ تمام عیار 

بازرگانی بسیار جدی است.
تردیدی نیست که نظام اقتصادی 
بین المللی زاییده کنفرانس »برتون 
وودز« در پایان جنگ جهانی دوم 
به پایــان زندگــی خود رســیده، و 
ضــرورت پایه ریزی یــک نظام تازه 
بیش از همیشه احساس می شود. 
آیا برای انجام این کار اراده سیاسی 

الزم در جهان وجود دارد؟
•

آیا برای اجنام پایه ریزی یک 
نظام جدید اراده سیاسی الزم 

در جهان وجود دارد؟
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

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 12/30 تا 15/30

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

برنامه دورهمی ها
هر دوشنبه: 
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ایــن گــزارش می گویــد کــه »در 
دوران پــس از انقــاب  اســامی، 
اســتقال مفهوم غالب سیاســت 
خارجــی جمهوری اســامی بوده 
در  را  تاثیــرات  کلیدی تریــن  و 
شکل دهی به رفتار  سیاست خارجی 
کشور بر جای گذارده است. وجهی 
از این استقال در حوزه تعامات 
اقتصادی خارجی بروز و ظهور  یافته 
و به گفتمان خودکفایی اقتصادی 

که در همه ادوار پساانقاب مسلط 
بوده، شکل داده است«.

نویســندگان ایــن  گــزارش ضمن 
بــر  مبتنــی  سیاســت  از  انتقــاد 
»خودکفایی« پیشــنهاد می کنند 
که »استقال«، به عنوان مفهوم 
غالب در  سیاست خارجی کشور، از 
»استقال از جهان« به »استقال 

در جهان« تحول پیدا کند. 
مراد از »اســتقال در جهان«،  از 

دیــدگاه همــان گــزارش، حفــظ 
»استقال« کشور در عین تعامل 
حداکثری با اقتصاد جهانی است، 
به گونــه ای که ایران  بــه تدریج از 
یک کشور »مســتقل منفک« به 
کشــوری »مســتقل متصــل« یا 

»مستقل مرتبط« بدل شود.  
از دوران بعــد از جنــگ بــا عــراق 
گرایش های تــازه ای در جمهوری 
اسامی قدرت گرفتند که خواستار 

گر سوی مستان می روی...   << ادامه از صفحه: 11

کافه خاطرات
مهمان این گفتگو: خامن دکتر هما هودفر )2(

خانــم دکتــر هودفــر متولد ســال 
۱۹5۱ میادی یا ۱۳2۹ شمسی در 
تهران هستند و تحصیات ابتدائی 
دبســتان  در  را  دبیرستانشــان  و 
پیشــاهنگ و دبیرستان فرصت به 
پایان رســانده و بــرای تحصیات 

دانشــگاهی در رشــته اقتصــاد بــه 
منچســتر انگلستان رهسپار شــدند. خانم هودفر در 
سال ۱۹74 پس از پایان دوره دانشگاه به ایران بازگشته 

و مشغول کار شدند.
ایشــان در سال ۱۹76 دوره فوق لیسانس را در رشته 
"جامعه شناسی توسعه" در منچستر شروع کردند و 
ســپس دوره دکترا را در دانشگاه کنتبری در کنت در 
سال ۱۹87 به پایان رساندند. ایشان تحقیقات میدانی 

دوره دکترا را در مصر انجام دادند. 
دکتر هودفر در سال ۱۹8۹ به کانادا 
مهاجرت کردند و در دانشگاه مک 
گیل مشــغول تدریس شــدند و از 
ســال ۱۹۹۱ به بعــد در دپارتمان 
مردم شناســی و جامعه شناســی 
دانشگاه کنکوردیا تدریس میکنند. 
ایشان پروژه های تحقیقاتی متعددی در ایران و کانادا 
انجام داده اند و مقاالت و کتابهای متعددی عرضه و 

منتشار کرده اند.

سه شنبه 29 ژانویه  2019
  18:00 - 20:30

Westmount Library- Westmount Room - 
4574 Sherbrook Street W.

گرامیداشت خاطره »رضا هومن« 
در یکمین سال درگذشت او، 

همزمان با سی و سومین سالگرد گشایش کتابخانه نیما 

در محــل کتابخانه برگــزار خواهد 
شد.

این برنامه با آوای 
ماندانا روشن، نوای ناصر بالشی 

و حضور هنرمندانــی دیگر همراه 
خواهد بود.

شنبه 2۶ ژانویه 2019 
ساعت ۶ عصر

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652 

facebook:
 Nima Library Montreal 

رضا هومن از فعالین جنبش سیاسی 
ایران، و همچنین از فعالین فرهنگی، 
هنری و اجتماعی مونتریال بود که 
همیشه در کتابخانه نیما حضوری 

پررنگ داشته است.
دســت،  چیــره  ســخنوری  رضــا 
چهره ای تلویزیونی و شناخته شده 
در بین ایرانیان این شهر و همچنین 
یکی از پیشروان خستگی ناپذیر برای 
رســیدن ایران به دمکراسی و آزادی 

بود.
زندگانی او مملو از واژه هایی کمیاب 

ولی همیشــه ماندگار در ذهن ما همچون : دوستی، 

مهربانی، کوشــایی،  عشق به هنر 
و موســیقی، فــداکاری و گذشــت، 
پایداری و مقاومــت در تبعید بوده 

است.
آری دنیــای رضا دنیایــی زیبا بود، 
زیبا بســان گلدانی از موســیقی که 
را  آزادی  آن شــکفتن  هــای  نــت 

مینواختند.
بــه امید آنکــه در روزی نــه چندان 
دور، آرزو های نشــکفته و رویا های 
پرپرشده ی او به حقیقت بپیوندند.

یادش گرامی و صدایش 
ماندگار باد

شب همبستگی با جنبش کارگری
-------------

سخنران:غالمرضا غالمحسینی 
-------

از اعضای سندیکای شرکت واحد 
بحث آزاد در باره شرایط کنونی 

شنبه 19 ژانویه ساعت ۶ بعد از ظهر 

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3 
Tel.: 514-485-3652

کمیته یادمان کشتار دهه ۶۰

گــذار از   »انفکاک« بــه »ارتباط« 
بودنــد. اینان سیاســت اقتصادی 
معروف به »خودکفایی« را، که از 
نظریه پردازان چپ دهه های بعد از 
جنگ جهانی دوم )گوندر فرانک، 
ســمیر امین، فرناندو کوردوســو، 
امانوئل والرشتین و غیره...( الهام 

می گرفتند، زیر پرسش بردند. 
از یاد نبریم که همین نظریه پردازان 
معروف به »جهان ســوم گرا«، به 
بهانه مبــارزه با   »نظام ســلطه«، 
بــه کشــور های در حــال توســعه 
توصیــه می کردنــد ســاختار های 
»آلــوده  از  را  خــود  اقتصــادی 
شــدن« بــه  مشــکات و فــراز و 
نشــیب های بازرگانــی بین المللی 
در امــان نگــه دارنــد، دروازه های 
خــود را بــر ورود کاال های خارجی 
 ببندند و سرمایه گذاران غربی را به 

سرزمین های خود راه ندهند. 
چندین نسل از روشنفکران ایران، 
در سال های  پیش و پس از انقاب 
اســامی، زیــر تاثیر این افــکار، از 
شــناخت واقعیت هــای اقتصادی 

جهان و تحوالت آن باز ماندند. 
طی ســه دهه گذشته گرایش های 
و  »ارتبــاط«  هــوادار  ایرانــی 
پیشبرد سیاســت »هم گرایی« در 
مقیاس های منطقــه ای و  جهانی 
ســنگر هایی را عمدتــا در عرصــه 
نظــری فتح کردنــد و حتی موفق 
شــدند بعضی از هدف های خود را 
در متون  حقوقی ناظر بر برنامه های 

توسعه کشور بگنجانند. 
کافی است به بند »پ« ماده ۱05 
قانون برنامه پنجساله ششم  نگاهی 
بیندازیم کــه وزارت امور خارجه را 
موظف می دارد دیپلماســی کشور 

را در راســتای ورود بــه بازار هــای 
خارجی و  جذب سرمایه گذاری های 

خارجی تقویت کند. 
ولی در عمل، میدان همچنان در 
اختیــار گرایش هایی اســت که به 
»انفــکاک« تمایل دارنــد و ایران 
را قلعــه ای می داننــد  در محاصره 

دشمنان ریز و درشت. 
این دیدگاه »قلعــه ای« مهم ترین 
مانع بر ســر راه واحد های تولیدی 
ایران است  که، اگر از شر فشار های 
داخلــی و خارجــی رهایــی یابند، 
می تواننــد ققنوس وار از خاکســتر 
خود برخیزند و با دفاع از  بازار ملی 
و فتح بازار های خارجی، همزمان 
با تحکیم اقتدار کشور، میلیون ها 

فرصت شغلی به وجود آورند. 
•

»تیپ« دادن در رستوران ها را فراموش نکنید!
با سالم خدمت هموطنان عزیز

من در یکی از رستوران های ایرانی 
)مهماندار(   »ویتــرس«  بعنوان 
کار می کنم سابقه کار فراوانی هم 
دارم. موضوعی را می خواســتم 
با خوانندگان عزیز شما در میان 
بگذارم، که مدت هاست مرا رنج 
می دهد و آن هم »تیپ« )انعام( 
ندادن بعضی مشــتریان محترم 

می باشد. 
کار ما کار  پراسترســی ســت و از 

لحاظ فیزیکی هم خیلی انرژی و 
نیرو می گذاریم. 

می خواستم از هموطنان عزیزم 
خواهش کنم انعام ما را فراموش 

نکنید. 
شــما آگاهیــد متاســفانه حقوق 
»ویترس«هــا در کبــک کــم می 
باشــد، و قســمتی از درآمد ما از 
طریق »تیپ« بدســت می آید و 
ما دلخوشیمان به انعامی ست که 

مشتری پرداخت می کند. 

بگویــم  اســت  الزم  همینجــا 
برخــالف آنچه می شــنویم، پول 
»تیپ« به صندوق رستوران نمی 
رود و فقــط برای ویتــر و  ویترس 

هاست. 
خواهــش می کنم شــرایط مــا را 
درک کنید و ما را ساپورت کنید. 
با احترام
امضاء محفوظ
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زیست..  پیش بینی  های آسیموف که درباره ٢019 محیط 
درست از آب درآمدند! 

در سال ١٩٨٣ از آیزاک آسیموف، 
یکی از مشــهورترین نویســندگان 
داســتان های علمــی تخیلی قرن 
بیســتم پرســیدند کــه پیش بینی 
کنــد دنیــا در ســال ٢٠١٩ چــه 
شــکلی خواهد بــود. بســیاری از 
آنچــه او پیش بینــی کرد بــه طرز 
شــگفت انگیری درســت از کار در 

آمده است. 
آنچه آســیموف در آن سال نوشت 
در روزنامه تورنتو استار کانادا چاپ 
شد و اکنون می توان آنچه را که او 

نوشته با واقعیت سنجید.

همه چیز حتت کنترل کامپیوتر
آیــزاک آســیموف بــه درســتی به 
اســتفاده از کامپیوتر اشــاره کرد و 
گفــت پیچیدگــی  جامعــه، زندگی 
بــدون کامپیوترهــا را غیر ممکن 

خواهد ساخت.
کالم چیس که نویسنده کتاب های 
داســتانی و غیــر داســتانی درباره 

هوش مصنوعی است می گوید: 
شــد،  گفتــه  زمــان  آن  اینکــه 
کامپیوترها رونق می گیرند و جهان 
را به تســخیر در می آورند، بینشی 

بسیار قابل توجه بود.
او می گوید: بســیاری از روســا در 
دهه هشتاد میالدی از کامپیوترها 
عمدتــا  نمی کردنــد.  اســتفاده 
منشی ها بودند که با کامپیوتر سر و 
کار داشتند و آنها ایمیل های روسا 
را برایشان چاپ می کردند. اینترنت 
وجود داشــت، امــا خیلی ها هنوز 
چیز زیادی درباره آن نمی دانستند.
آســیموف همچنیــن پیش بینــی 
کرد رباتیک، نحوه کار کردن ما را 
دگرگون خواهد کرد و خودکارسازی 
)اتوماسیون( باعث حذف مشاغل 
اداری و کارخانــه خواهــد شــد و 
مردم مجبور خواهند شد به دنبال 
شغل های جدید باشند یا حتی یک 

زندگی در اوقات فراغت.
آســیموف دربــاره جهــان آموزش 
پیش بینی کرده بود که دانش آموزان 
دیگــر به معلمان به جز برای الهام 
بخشیدن به کنجکاوی شان نیازی 

نخواهند داشــت و تمام آن چیزی 
را که الزم است از کامپیوترهایشان 

در خانه یاد خواهند گرفت.
ایــن پیش بینــی آســیموف هنوز 
محقق نشده و بسیاری از مدارس 
هنوز به روش های قدیمی آموزش 
که برای ســالیان اســتفاده شــده 
تکیــه دارنــد. آقای چیــس بر این 
باور است که دهه ها طول می کشد 
تــا چشــم انداز آقای آســیموف به 

واقعیت تبدیل شود.
چیــس می گویــد: تــا ٣٠ ســال، 
دستگاه ها خواهند دانست که هر 
دانش  آمــوز چه می داند و چیزی را 
باید یاد بگیرد. هیچ انسانی به پای 

چنین توانایی نمی رسد.

پیش بینی های فضایی
آســیموف در جاهایــی کــه درباره 
روابط انسان و فضا پیش بینی کرد 
کمتر دقیق بود. او پیش بینی کرده 
بود که انسان ها کارخانه های معدن 
و ایســتگاه های توان خورشــیدی 
در ماه خواهند داشــت. البته بشر 
ایســتگاه فضایــی بین المللــی را 
ساخته اما هنوز نتوانسته ماه را به 

تسخیر خود در بیاورد.
امــا چیــس بر ایــن باور اســت که 
دلیلش بیشــتر از آنکه فنی باشد، 

سیاسی است.
وی می گویــد: مســابقه فضایی با 
فروپاشــی شوروی ســابق متوقف 
شد. فروپاشی شــوروی باعث شد 
تا فشــار از روی آمریکا برای پیش 

افتادن در این زمینه برداشته شود. 
همچنین گرفتن بودجه از کنگره 
در این زمینه تقریبا غیرممکن شد. 
در ســال ٢٠١٧ آمریکا برنامه های 
خــود را بــرای بازگشــت بــه ماه و 
ســاخت ســازه های دایمی در ماه 

اعالم کرد.
ایالن ماســک، میلیاردر آمریکایی 
گفته است می خواهد تا سال ٢٠٢٣ 
خط پرواز هوایی به فضا راه بیندازد 
و ســاکو مائه زاوا، میلیاردر ژاپنی، 
نخستین توریست ماه خواهد بود.

آیــزاک آســیموف بــه درســتی به 
افزایــش جمعیت دنیــا و افزایش 

آلودگی اشاره کرده بود. 
او ابراز امیــدواری کرده بود )البته 
بســیار خوش بینانــه( که تا ســال 
٢٠١٩ پیشرفت تکنولوژی ابزاری 
در اختیــار ما قــرار خواهــد داد تا 
آلودگــی و زوال  تاثیــرات منفــی 

محیط زیست را خنثی کند.
چیــس می گویــد: پیش بینی های 
آســیموف خارق العــاده هســتند. 
مواردی که او اشتباه گرفته جالب 
هســتند امــا در بســیاری مــوارد 
پیش بینی های او درست در آمده. 
او نابغــه بــود. وی می افزایــد: ٣٠ 
سال بعد با تغییرات شگرفی روبرو 

خواهیم شد.
چیــزی کــه آســیموف پیش بینی 
نکــرده بــود اوج گرفتــن هــوش 
مصنوعی است، امری که به گفته 
چیس در چند دهه بعد بسیار مهم 
خواهد بود. او می گوید در ٣٠ سال 
آینــده، اقتصاد جهان کامال تغییر 

شکل خواهد داد.
وی می افزاید: دیگر راننده حرفه ای 
نخواهیم داشــت، مراکز تماس و 
ارتباط با مشتریان وجود نخواهند 
داشت، خرده  فروشی تغییر اساسی 
خواهد کرد و ما باید دنیال کارهای 
جدید باشــیم. اگــر کســی بتواند 
راهــی پیدا کند تا از نظر اقتصادی 
صرفه داشته باشد، می تواند زندگی 
مرفهی را که آســیموف حرفش را 

زده داشته باشد.
Toronto Star

گزارش: گروه "با هم برای زندگی بهتر"
شــکفتن گلها ســر آغاز فصل بهار 
نیســت. بهار در دل سرد زمستان 
و در عمق یــخ زدِه خاک، انجا که 
ریشــه ها بیدار می شــوند آغاز می 

گردد. 
و اینچنیــن جمعــی از هموطنان 
ایرانی مونتــرال تحت عنوان گروه 
"با هم برای زندگی بهتر"  دســت 
 ١٥ روز  در  یکدیگــر  دســت  در 
دســامبر به یاری همشــهریان بی 
خانمان خــود شــتافتند.  در این 
روز در زیــر اســمانی ابــی هدایای 
این گروه شــامل مسواک و خمیر 
دندان، لباس گرم، کاپشن، کفش 
زمســتانی، و همچنین جــوراب، 
دســتکش، کاله و زیــر شــلوار که 
همگی دســت اول و نو تهیه شده 
بودند به همراه لبخندی صمیمانه 
و گرم موجب شادی و گرمی دلهای 

بسیاری از همشهریان بی خانمان 
و بی بضاعت گردید. 

بیش از ٣١٠ نفر در صفی طویل در 
محــل بر گذاری برنامــه از هدایای 

تهیه شده بهره جستند. 
در این برنامه ٢٦٠ بســته شــامل 
مســواک، خمیردنــدان، جوراب، 
دستکش و کاله ترمال و زیر    شلوار 
نــو بانوان و مردانــه توزیع گردید. 
مقدار ١٧٠ فوت مکعب لباسهای 
اهدایی از ســوی جامعه ایرانی در 
مونتــرال نیز در میــان نیازمندان  
توزیع گردید. ســپس میهمانان و 
برگذارکنندگان برنامه همه در کنار 
هــم اش گرم و لذیذ شــله قلمکار 
ایرانی را در همراه با میوه و چای و 

قهوه نوش جان کردند.
در ایــن برنامه جمعــی از خانواده 
های ایرانی به همراه فرزندان خود 

حضور داشتند. شاید حضور 
و همراهی نوجوانان ایرانی در 
قسمت توزیع غذای برنامه 
را بتــوان یکــی از زیبا ترین 
قســمتهای برنامه توصیف 
کرد. همچنیــن نمایندگان 
چند گروه و سازمان فعال در 
ارتباط با  بی خانمانها نظیر  
 Bon Due Dans la Rue
در   SOS Itinérants و 
کنار گــروه بودند. یک گروه 
از دانشجویان دانشگاه  مک 
گیل نیز با حدود ١٢ کارتن 
لبــاس و کفش اهدایی و ٣٠ 

عدد پیتزا بزرگ به گروه پیوستند 
و بــا محبت خود بــه گرمی برنامه 

افزودند. 
این برنامه با همیاری مالی بیش از  
٢٥ شــرکت و کانون ایرانی و جمع 

زیادی 
ز  ا
هموطنان خیر ایرانی میسر گردید. 
در این مســیر دوستی های بسیار 
شــکل گرفت و همه بــا هم کاری 
جمعــی و موفــق را تجربه کردیم. 
با همدلــی و اتحــاد و با لبخندی 

پــر مهر و در زیر چتر ســه رنگ پر 
افتخــار پرچم ملی خود شــادی و 
محبــت دلهایمــان را گرمابخش 
دلهای همشهریان مستمند در این 

زمستان سرد ساختیم. 
به امیِد انکه دست اتحاد در ساخت 
دنیایی بریــم که در ان بی عدالتی 

و ظلــم و جنــگ جای خــود را به 
عدالتــی فراگیر، عشــق و صلحی 

پایدار بسپارند.
)گروه "با هم برای زندگی 
بهتر"(

جهش شدیدتصاعد دی اکسید کربن آمریکا 
در سال ٢018

یک گــزارش تازه دریافته 
اســت که بعد از سه سال 
افت پیاپی، میزان تصاعد 
در  کربــن  اکســید  دی 
آمریکا در ســال گذشــته 
٣.۴ درصــد جهش کرده 

است.
به گفتــه گروه مســتقل 
اقتصــادی  تحقیقــات 
"رودیــوم" این بزرگترین 

جهش در هشت سال اخیر 
است.

آمریــکا براســاس تصمیم 
رئیــس  ترامــپ  دونالــد 
جمهــور این کشــور قصد 
خــروج از توافــق اقلیمــی 
پاریــس در ســال ٢٠٢٠ را 
دارد و دولت او به بسیاری 
از حفاظــت هــای محیط 

زیستی پایان داده است.
هرچنــد گــروه رودیوم مــی گوید 
که این ارقام - که آن را براســاس 
داده های سازمان اطالعات انرژی 
آمریکا و سایر منابع تهیه کرده - 
تخمینی هستند اما گروه پژوهشی 
دیگری به نام "پروژه جهانی کربن" 
هم جهش مشــابهی را برای سال 

٢٠١٨ گزارش می کند.
آمریــکا دوم تولیدکننــده بــزرگ 

گازهای گلخانه ای جهان است.
افزایش تصاعد دی اکسید کربن در 
سال گذشته علیرغم کاهش شمار 
نیروگاه های زغال سنگ روی می 

دهد. 
براســاس این گزارش ســال پیش 
شمار بی سابقه ای از این نیروگاه 

ها از دور خارج شدند.
محققــان می گویند ســال ٢٠١٩ 
احتماال شــاهد این میزان افزایش 
تصاعــد نخواهد بــود، اما گزارش 
تازه چالش های آمریکا در کاهش 
این گاز گلخانه ای که به گرمایش 

دامن می زند را برجسته می کند.

براساس توافق اقلیمی 
پاریس،  ســال ٢٠١۵ 
بــاراک اوبامــا رئیس 
جمهــور وقــت آمریکا 
متعهــد شــده بــود تا 
ســال ٢٠٢۵ تصاعــد 
کربــن  اکســید  دی 
درصــد   ٢۶ آمریــکا 
نسبت به میزان آن در 

سال ٢٠٠۵ کمتر شود.
آخرین باری که آمریکا شاهد چنین 
جهشی بود در ســال ٢٠١٠ اتفاق 
افتاد، در دوره ای که این کشور از 
یک رکود کم سابقه خارج می شد.

بخشــی از جهــش ســال پیــش 
همچنین ناشــی از رشد اقتصادی 
است، اما سیاســت های تازه این 

فرآیند را تشدید کرده است.
آقــای ترامــپ شــماری از مقررات 
زیست محیطی دولت اوباما را لغو 
کــرده و رهبــران صنایــع و چهره 
هایی کــه تغییرات اقلیمــی را زیر 
ســوال می برند را در راس سازمان 
های محیط زیست قرار داده است.

او در سال ٢٠١٧ به عنوان بخشی 
از تــالش برای خنثــی کردن آنچه 
"نبــرد بــا زغال" مــی خواند طرح 
"انرژی پاک" را لغو کرد. این طرح 
ایالت ها را موظف می کرد تصاعد 
خــود را برای حفظ تعهد به توافق 

پاریس کم کنند.
در ماه دســامبر ســازمان حفاظت 
 )EPA( از محیط زیســت آمریکا

طرح های خود برای لغو 
محدودیت های مربوط به 
تصاعد دی اکســید کربن 
از نیروهــای جدیــد زغال 

سنگ را پیش برد.
ترامــپ  آقــای  دولــت 
همچنیــن نواحی ســابقا 
حفاظــت شــده را بــرای 
حفــاری های نفــت و گاز 
در دســترس قــرار داده و 
پیشنهادهایی برای پایان مقررات 
مربــوط بــه اســتاندارد ســوخت 
وســایل نقلیه شخصی و باری بعد 

از ٢٠٢١ ارائه کرده است.
این جهش در آمریکا بخشی از یک 

روند جهانی است:
 ٢٠١٨ شــاهد تولیــد میــزان بی 
ســابقه ای دی اکســید کربــن در 
جهان بود و چهارمین سال گرم از 
زمان ثبت رکوردها به حســاب می 

آمد.

بزرگترین علل افزایش
حمل و نقل همچنان منبع اصلی 
تولید دی اکسید کربن آمریکا برای 

سومین سال متوالی بود.
اما بیشترین رشد به دو بخش که 
"اغلــب در انرژی پاک و سیاســت 
گــذاری اقلیمی نادیــده گرفته می 

شود مربوط بود: 
ساختمان و صنعت".

ایــن گــزارش تخمین مــی زند که 
تصاعد دی اکسید کربن برخاسته 
و  تجــاری  هــای  ســاختمان  از 
مســکونی ســال پیــش ١٠ درصد 
افزایش یافت کــه "باالترین حد از 

سال ٢٠٠۴ بود."
ایــن گزارش مــی گوید کــه بدون 
تغییرات قابــل توجه، تصاعد دی 
اکسید کربن صنایع در آمریکا باال 

خواهد رفت.
•

آمریکا  در 
تولیدگازهای 

گلخانه ای 
جهان مقام 

دوم را 
داراست 
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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.

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

تحقیقات جدید درباره منافع صبحانه و قهوه 
برای مقابله با دیابت

کسی که بخواهد 
از ابتال به بیماری 
 ٢ نــوع  دیابــت 
کنــد  پیشــگیری 
بــدون  نبایــد 
خــوردن صبحانه 
ســر کار بــرود. در 
"آشامیدن  ضمن 
بــا صبحانه  قهوه 
اســت".  ســالم 
این هــا نتایــج دو 
دربــاره  پژوهــش 
)مــرض  دیابــت 

قند( هســتند که به تازگی منتشر 
شده اند.

افــرادی کــه صبحانــه نمی خورند 
اغلب در طول روز تغذیه ناسالمی 
دارنــد. وقتــی گرســنه می شــوند 
پرکالــری  غذایــی  یــا  شــیرینی 
می خورنــد. احتمال هــم دارد که 
تمایل بیشتری به مصرف دخانیات 

داشته باشند.
این هــا نتایج پژوهشــی اســت که 
یک تیم تحقیقاتــی از مرکز دیابت 
آلمان در تاریخ نهم نوامبر در مجله 
 The Journal of" تخصصــی 

Nutrition" منتشر کرده است.

یک تناقض: آدم های چاق به 
ندرت صبحانه می خورند

پژوهشگران علوم تغذیه اطالعات 
مربوط بــه ٩۶ هــزار و ١٧۵ نفر را 
بررســی کرده اند که چهــار هزار و 
٩٣۵ نفــر از آنهــا در طــول انجام 
پژوهــش مبتــال به دیابــت نوع ٢ 

شدند.
در آن میان مشــخص شد که افراد 
چاق بیشــتر مایلند کــه از خوردن 
صبحانــه صرف نظر کننــد. چاقی 
یکی از عواملی اســت که می تواند 

موجب ابتال به دیابت نوع ٢ شود.
بنابراین همیشه صبحانه بخورید! 
اما چه نوشیدنی ای برای صبحانه 
خــوب اســت؟ آب، آب پرتقــال یا 

چای؟
پژوهشی که "انستیتوی اطالعات 
علمی دربــاره قهوه" انجــام داده، 
می گوید که بهترین نوشیدنی برای 

صبحانه قهوه است. 
چنــدان  انســتیتو  ایــن  پاســخ 
غافلگیرکننده نیست، چون به هر 
حال شش شرکت اروپایی فعال در 
صنعت قهوه از این انستیتو حمایت 
مالی می کنند. اما گفته می شــود 
که این انســتیتو به طور مســتقل 
و علمــی بــا دانشــگاه ها همکاری 

می کند.
دیابــت نــوع ٢ نوعی اختــالل در 
ســوخت و ســاز بدن اســت که با 
بــاال بودن گلوکز خون در شــرایط 
مقاومــت در مقابــل انســولین و 
کمبود نسبی انسولین شناسایی 
می شود. نشــانه های این بیماری 
احساس تشنگی مفرط، تکرار ادرار 
و احســاس گرسنگی مفرط است. 
٩٠ درصد افراد مبتال به دیابت به 

دیابت نوع ٢ دچار هستند.

مواد آنتی 
اکسیداتیو و ضد 
التهاب در قهوه

در گزارشــی که در 
آغــاز مــاه اکتبر در 
انجمــن  نشســت 
تحقیقــات دیابــت 
اروپا عرضه شــده، 
آمده است که قهوه 
تــا ٢۵ درصد خطر 
ابتال به دیابت نوع ٢ 
می دهد.  کاهش  را 
اســتاد  مارل اســتروم،  ماتیــاس 
پزشکی و داروسازی در انستیتوی 
کارولینســکا در اســتکهلم، برای 
تهیه ایــن گــزارش ٣٠ پژوهش را 
بررســی کرده که اطالعات مربوط 
به یک میلیون و ١٨۵ هزار و ٢١٠ 

نفر را در بر می گیرند.
کیلــد هرمانســن، اســتاد رشــته 
پزشــکی در بیمارســتان دانشگاه 
تاثیــرات  آرهــوس در دانمــارک، 
مثبت قهوه را به دلیل وجود مواد 
آنتی اکســیداتیو در قهوه دم کرده 
تلخ می دانــد. او می گوید که قهوه 
کمک می کنــد تا جلــوی التهاب 
گرفته شــود. درضمن به وســیله 
گرما باعث افزایش فعالیت سوخت 
و ســاز بــدن و تنــوع میکروبیوم 
)ریزاندامگان همزیســت  انســان 

انسان( در معده و روده می شود.
هرمانســن توصیــه می کند که هر 
فرد، چه زن چه مرد، هر روز ســه 
تــا چهار فنجــان قهوه بنوشــد. و 
برای پیشــگیری از مضراتی چون 
تندتپشــی قلب و باال رفتن فشــار 
خون می توان قهوه بدون کافئین 

نوشید.  
•
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5pm

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

برترین سرویس   |    نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد
ویزای دانشجویی 

و با پاسپورت ایرانی 
-----

بدون رجوع به پیشینۀ 
اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.

اسالمی...  جمهوری 
سهم نهاد های مذهبی و تبلیغاتی

 ۱۳ برابر محیط زیست است!
در الیحــه بودجــه ۱۳۹۸ ایــران، 
و  مذهبــی  نهادهــای  ســهم 
تبلیغاتــی حکومــت و ســازمان 
صدا و ســیمای ایران در مجموع 
به بیــش از پنج تریلیــون تومان 
)۵۳۰۰ میلیون تومان( می رســد 
که حــدود ۱۳ برابر بودجه "امور 

محیط زیست" است.
کل بودجــه امور محیط زیســت 
بــا  مقابلــه  شــامل  کــه  ایــران 
آلودگی هــوا هــم می شــود ۴۰۳ 

میلیارد تومان است.
تومانــی  تریلیــون   ۵ بودجــه 
نهادهــای مذهبــی و تبلیغاتــی 
)بــه اضافه صدا و ســیما(، به این 
معناســت کــه حکومــت ایــران 
بــه ازای هــر نفر حــدود ۶۶ هزار 
تومــان خرج نهادهای مذهبی و 

تبلیغاتی می کند.
ایــن در حالــی اســت کــه بودجه 
محیط زیست به ازای هر ایرانی، 

کمتر از ۵ هزار تومان است.
برای یک مقایسه دیگر،  سازمان 
بهزیســتی ایــران که بــرای ارائه 
خدمات حمایتی و تامین حداقل 
نیازهای اساســی افراد کم در آمد 
تاســیس شــده اســت، امســال 

حــدود ۴ هــزار میلیــارد تومــان 
بودجه می گیرد. یعنی کمتر از ۵۰ 

هزار تومان به ازای هر ایرانی.
سازمان صدا و سیما،  به تنهایی 
به عنوان بزرگترین نهاد تبلیغاتی 
حکومت ایران، حدود ۲ تریلیون 
تومان بودجه می گیرد که به معنی 
۲۵ هــزار تومان به ازای هر نفر از 

جمعیت ایران است. 
ایــن بودجــه عــاوه بــر درآمــد 
از  ســازمان  ایــن  نامشــخص 
و  برنامه هــا  فــروش  تبلیغــات، 
گرفتن پول از حامیان برنامه های 

مختلف است. 
در الیحه بودجه هرســال بودجه 
مربوط به "امــور دین و مذهب" 
مشــخص می شــود. بودجه این 
بخش امسال یک تریلیون و ۳۰۰ 
میلیارد تومان است که نسبت به 
پارسال دو درصد افزایش داشته 
اســت. در این بودجه بیشــترین 
سهم به "مرکز خدمات حوزه های 

علیمه" می رسد. 
بودجــه ایــن بخش بیــش از یک 
تریلیون تومان اســت که بیش از 
یک ســوم آن صــرف "حق بیمه 
طاب و روحانیون غیر شــاغل" 

می شــود؛ به عبــارت دیگر بیمه 
بیکاری روحانیون.

در فهرســت بلند سایر نهاد های 
تبلیغاتی و مذهبی، بودجه های 
هنگفتی به نهادها یا بخش هایی 
وظایــف  کــه  یافتــه  اختصــاص 
مذهبی یا تبلیغاتی مشــخص و 

محدودی دارند. 
برای نمونه "ستاد مرکزی راهیان 
نــور" کــه مشــخصا وظیفــه اش 
از  رســمی  روایت هــای  تبلیــغ 
جنــگ و ترتیب دادن ســفر های 
دانش آمــوزان بــه مناطق جنگی 
است، ۲۵ میلیارد تومان بودجه 

دارد.
چند موسسه که وظایفشان حفظ 
آثار یــا نگهــداری از مقبــره آیت 
اللــه روح الله خمینی اســت، در 
مجموع ۷۳ میلیارد تومان بودجه 

می گیرند.
البتــه جمــع بودجه ایــن نهاد ها 
نســبت بــه پارســال حــدود ۱۱ 
درصد کمتر شده است که با توجه 
بــه تــورم حــدودا ۴۰ درصــدی،  
می توانــد به معنی کاهش بودجه 

این نهاد ها باشد.
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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

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... 

نان لواش    پخت روزانه 
پخت روزانه   

با کیفیت عالی     
  به بهای مناسب 
در خدمت هموطنان گرامی 

رازمیک  
__________________

Tel.:514-927-0612
135 av Labrosse suite 100 
Point Clair Qc  H9R 1A3 

------------------------
Open fron 9:00 to 16:00

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

آمازون ارزشمندترین شرکت سهامی عام جهان شد
تجــارت  شــرکت   
آمــازون  الکترونیــک 
کــه تنهــا ٢۴ ســال از 
تاســیس اش می گذرد 
روز دوشــنبه ٧ ژانویه  

دالر،  میلیــارد  ارزش ٨.٧٩۶  بــا 
ارزشمندترین شرکت سهامی عام 

دنیا شد.
آمازون با پیشــی  گرفتن از شرکت 
مایکروسافت که خود نیز تنها ماه 
گذشته توانســته بود با ارزش بازار 
٧٨٣.۴ میلیارد دالر از شــرکت اپل 
عبور کند، توانست در رده اول قرار 

گیرد.
به گزارش شبکه »سی ان بی سی« 
دالیل متعددی بــرای ترقی ارزش 
سهام شرکت آمازون وجود دارد اما 

اصلی ترین آن داشتن موقعیت های 
پیشرفت و توسعه است.

بــه گفتــه تحلیلگــران ۵ ویژگــی 
شــرکت آمــازون، آن را تبدیــل به 
هدف جذابی برای سرمایه گذاران 

می کند:
•ســرویس های ابری یــا خدمات 

کلود
•برتری در تجارت الکترونیک

•چشــم اندازهایی برای پیشرفت 
بــا ارائــه خدماتی چــون داروخانه 
آنالین، آلکسا آمازون، تولید فیلم 

و غیره.
•تیــم مدیریت قــوی و 

نزدیک
•دوری از رسوایی ها ) بر 

خالف فیسبوک(
برایان وایز، تحلیل گر شرکت پیوتال 
معتقــد اســت: »ســرمایه گذاری 
آمــازون بر روی مشــتری و بخش 
رشــد  موقعیت هــای  فــن آوری، 
زیــادی را برای شــرکت به ارمغان 

آورده است.«
ارزش هر ســهم آمازون با افزایش 
٣.۴ درصدی به ١۶٢٩ دالر رسیده 
است. پیش بینی می شود ارزش هر 

سهم به ١٩٢٠ دالر نیز برسد.
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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

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
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www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 3۰ منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

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

514-524-0-524

514

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون

بوتاكس  و   فیلر 

توسط جراح پالستیک

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

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

Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200

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

Rapid Orthodontics �������
��������	�

Implant�������������
Root Canal  ��
	����	��

Zoom 2 ACP�����������������������������
�� �����������������������

�������������
�����������������������

���������������������������
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Lumineers Veneer��������������������  
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�	�
  �

�

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 
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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

¥°¶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 

یکشنبه 27  ژانویه    از 3 تا 6 بعدازظهراجاره و وام مسکن به فارسی مسینار رایگان خرید و فروش،
تلفن رزرو:  5۱4-574-5472
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

پزشکی...

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 2۰۱9 
)برای 6۰ ماه(
شروع از: 

  2۰5 دالر 
هر 2 هفته 

------
شامل تکس و فی

رضانوربخش

عالمت سرطان کلیه
از  یکــی  کلیــه  تومــور ســرطانی 
موذی تریــن تومورها هســتند که 
در اغلب مواقع علیرغم انتشــار به 
مناطق دیگر بــدن، هیچ عالمت 
و نشانه ای ندارند و در اغلب موارد 
به صــورت اتفاقی و در بررســی ها 
و چــکاب کلیــه بــا ســونوگرافی و 
یا ســی تی اسکن تشــخیص داده 
می شــوند. از مشــخصات بــد این 
تومورهای ســرطانی، مقاوم بودن 
آن ها به شیمی درمانی و رادیوتراپی 

است.
ســرطان کلیه یکی از ١٠ سرطان 
شایع اســت و اغلب، مردان باالی 

۵٠ سال را گرفتار خود می کند.
در اینجــا شــایع ترین عالئــم این 

سرطان بیشتر معرفی شده است:

وجود خون در ادرار
خــون در ادرار که به نام هماچوری 
شــناخته می شــود، یکی از عالئم 
بارز ابتال به ســرطان کلیه اســت. 
اغلــب حتــی مقــدار بســیار کمی 
خــون در ادرار، می توانــد باعــث 
تغییر رنگ آن شــود. گاهی اوقات 
خــون در ادرار آن قدر ناچیز اســت 
که تنهــا با آزمایــش ادرار می توان 
آن را تشــخیص داد. البته عواملی 
مانند عفونت مثانه، سنگ کلیه، 
کیست، یا التهاب نیز باعث وجود 
خون در ادرار می شود. به هر حال 
در صــورت مشــاهده این عالمت 
باید سریعًا به پزشک مراجعه کرد.

درد پایین کمر
تجربــه  را  ایــن درد  افــراد  اکثــر 
نمی کننــد تــا زمانی که ســرطان 
به مراحل پیشــرفته خود رســیده 
باشد. درد ناشی از سرطان کلیه در 
یــک طرف از پهلــو و باالتر از لگن 
احساس می شود. این درد می تواند 
یــک درد مبهــم و تیز باشــد. اگر 
هرگونه درد ناگهانــی را در پهلوی 
خود احساس کردید که برای چند 
روز ادامه داشــت، حتمًا به پزشک 

مراجعه کنید.

وجود توده در شکم
وجــود تــوده در شــکم می توانــد 
عالمــت هشــداردهنده ابتــال به 
سرطان کلیه باشــد. حس کردن 

توده کلیوی ســخت اســت چون 
بیشــتر در اعمــاق شــکم وجــود 
دارد. کشــف این توده پزشــک را 
وادار بــه ســفارش آزمایش هایــی 
مانند سونوگرافی و سی تی اسکن 
می کند. البته در نظر داشته باشید 
که اغلب این توده ها همیشه نشان 

دهنده ابتال به سرطان نیستند.

کم خونی و خستگی
خستگی یک عالمت شناخته شده 
در مورد اغلب ســرطان ها اســت. 
خستگی ناشی از سرطان با خستگی 
معمولی تفــاوت دارد و با خواب و 
اســتراحت برطرف نمی شود. این 
خســتگی با فعالیت هــای روزمره 
و طبیعــی تداخــل دارد و می تواند 
فرد را تحریک پذیر و ضعیف کند. 
هرگونه خستگی غیرمعمول باید به 

اطالع پزشک رسانده شود.

از دست دادن اشتها، تب و 
ازدست دادن وزن

یکی از نشانه های رایج سرطان، از 
دست دادن ناگهانی و غیرمنتظره 
وزن اســت؛ بــدون این که بیمار از 
رژیم غذایی خاصــی تبعیت کرده 
باشــد. تب با علت ناشــناخته نیز 
ممکن است همراه با سایر عالئم، 
نشــانه ای از ابتال به سرطان کلیه 

باشد.

تشخیص
اگر بیمار عالئمی داشت که مشابه 
ســرطان کلیه بود، پزشک یک یا 
بیشتر از این آزمایش ها را در مورد 

او انجام می دهد:
تست بدنی 

پزشــک عالئم حیاتــی مثل تب و 
فشــار خون بیمار را چــک کرده و 

پهلوهای او را لمس می کند.

تست ادرار 
برای چک کردن خون در ادرار

تست خون 
بــرای انــدازه گیری مــوادی مثل 
کراتینین )غلظت زیاد کراتینین به 
این معنی است که کلیه ها کار خود 

را درست انجام نمی دهند(.

تست آی وی پی 
پزشــک رنــگ خاصی را بــه درون 
وریــدی در بــازو تزریــق می کند. 
رنــگ در بدن حرکــت می کند و به 
وســیله کلیه ها دریافت می شــود. 
رنگ باعث درخشش کلیه ها در زیر 
اشــعه ایکس می گردد. مقداری از 
اشعه ایکس رنگ را هنگام عبور از 
مثانه و حالب ردیابی می کند. اشعه 
ایکــس می تواند تومورهای کلیه و 

مشکالت دیگر را نشان دهد.

سی تی اسکن 
دســتگاه تولیدکننده اشعه ایکس 
بــه کامپیوتــری متصــل اســت و 
یک ســری عکس از جزئیات کلیه 

می گیرد.

تست ماورای صوت 
از امــواج فوق صوت کــه افراد آن 
را نمی شــنوند اســتفاده می گردد. 
امــواج از کلیــه بازتاب می شــوند 
و پــژواک آن هــا توســط رایانه ای 
دریافت و تصاویــری تحت عنوان 

سونوگرام ساخته می شود.

بیوپسی )منونه برداری( 
از خــارج کــردن  عبــارت اســت 
تکه ای از بافت کلیه برای بررســی 

سلول های سرطانی.

تأخیر نکنید!
متأســفانه اغلــب عالئــم بالینــی 
سرطان کلیه، تا رسیدن به مراحل 
پیشرفته خود را نشان نمی دهند. 
به همین دلیل مهم اســت که در 
صورت مشــاهده هرکدام از عالئم 
ذکرشده، به پزشک مراجعه کنید. 
اگر سابقه خانوادگی ابتال به سرطان 
را دارید، تسریع مراجعه به پزشک 
در شــما اهمیت چند برابــر دارد. 
به یاد داشــته باشید که بسیاری از 
عالئم ســرطان کلیــه خوش خیم 
و قابل پیشــگیری هستند. هرچه 
زودتــر بــا ایــن عالئم به پزشــک 
مراجعه کنید، گزینه های درمانی 
بیشــتری نیز پیش روی شما قرار 

دارد.
•

گاـلری عشق تقدیم می کند: 

زیباترین طرح های سفره عقد 
برای رویایی ترین شب زندگی تان 

Luxurious Wedding Show 
For the first time at

Hotel OMNI 
1050 sherbrooke st W, 
Montreal, Qc, H3A 2R6

-------------
Sunday February, 3rd 2019

10 am to 4 pm!
---------------------

Free entry 
---------------

for more info please contact: 
LILI NAIMI 

514-880-0022
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زندگی... 

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

ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران:

D
es

ig
ne

d 
by

 G
ET

W
AY

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

All Inclusive Packages              

BOOK YOUR TICKET ONLINE:        WWW.TRAVELSUPPORT.COM

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

Tel: 514.600.3114   info@travelsupport.com 8531.2004

Travel Support

1(855) 606 0606

)به مدیریت ویکتور فرجامی(آژانس مسافرتی  تراول ساپورت

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

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

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

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

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

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

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

تور  ۱۰ روزه چین ...

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

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

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

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

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

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

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

2 شام می شود.

50021557

مونترال به: مونترال به: مونترال به: 

تهـران به: 

تورنتو

ونکوورفرانکفورت

نيويوركپاریساصفهان

اتاوا 
استانبول 
استکهلم 

سنفرانسیسکو آمستردام شیراز 

مونترال 

کبک دبی ونکوور 
وینی پگ 

لس آجنلس بارسلونا مشهد 

$1299$985$595

$1535$740$289

$1219

$1279

$779$183

$1545$950$455

$1210

$1225$1144$194
$480

$1455$917$475
الس وگاسرم

واشنگنتلندنتهران

$989$445

$1099$835$326

$1250 + $610 Tax

$1664 + $610 Tax

$999 Tax Included

$1050 + $480 Tax

$1720 + $610 Tax

$1550 + $610 Tax

تورهای داخلی کانادا

تور چینتورهای زمینی آمریکا

کروز 7 روزه دبی

تورهای اروپا

France, Switzerland, Italy & Monaco

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi

France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

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

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

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا

ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس

ويزاى دبی
ويزاى چین

اخذ ويزا

January, February  and March 

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

 شما می توانید هزینه های بلیت و یا تورهای

 تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید! 

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

BOOK NOW, PAY LATER!

تورنتو

بدبینی یک نوع 
خردمندی است!

There Really Is Wisdom In Pessimism
بدبینی همیشه با بشر همراه بوده است. در نظر اول شاید 
ایــن ایده که همه تــالش ها و اهداف آدم، ســرانجام بد 
خواهد داشت غیرمنطقی و حتی فلج کننده به نظر برسد 
ولی یک ایده فلسفی و روانشناسی هم وجود دارد که می 
گوید » بدبین بودن باعث شادی حقیقی خواهد شد«. 

آلــن دباتن فیلســوف روزگار مــا در یک ویدئــوی کوتاه 
سعی می کند توضیح دهد چرا بدبینی یک نوع واکنش 

هوشمند است. 
او معتقد است بدبینانه دیدن زندگی:

ما را آماده می سازد بدترین سرانجام ها را در نظر بگیریم. 
با پایین نگه داشــتن توقع ما از زندگی، تنش و افســوس 
کاهش می یابد. بدبینی ما را در برابر نامالیمات محافظت 

می کند.
متاســفانه مــا در دنیایــی زندگی می کنیم که به شــکل 

مسخره ای خوشبینانه نمایش داده می شود. 
مهمترین دلیلش این است که تکنولوژی روز به روز بهتر 
می شود و این توفع را ایجاد می کند که زندگی نیز حتما 

بهتر می گردد.
البتــه مقدار قدرتی کــه برای ایجاد زندگی بهتــر داریم و 
بهتر نشدن زندگی، یک تناقض جدید نیست. ما انسانها 
به دالیل زیاد از جمله داشــتن ضعف های انســانی نظیر 
حرص، ترس، حســادت و غرور، تاکنون نتوانستیم یک 

سیستم خوب برای جامعه ایجاد کنیم.
بــرای همیــن انــواع مذاهب و ایده های بشــری ســعی 
کردند ما را برای بدترین وقایع آماده کنند. اغلب مذاهب 
معتقدند انسان باید رنج بکشد و بعضی شاخه های دیگر 
مذاهب بشری، انسان را یک گناهکار شکست خورده می 
دانند که فرصت ایجاد بهشــت بر روی زمین را از دســت 

داده است.
برای همین همگی مذاهب وعده دنیای بهتر )بهشت( یا 
ســرانجام وخیم تر )جهنم( را برای بعد از مرگ ارائه می 
دهند. همه این تاکتیک ها برای این بود که سطح توقع 

ما را در زندگی مهار کنند.
 William James روانشناس معروف قرن ١٩ میالدی

گفته است ما دو راه برای رسیدن به خوشبختی داریم: 
یــا واقعیت هــا را تغییر دهیــم یا توقعــات خودمان را 

کاهش دهیم.
اینجاســت که بدبینی عین خردمندی اســت؛ چون آدم 
بدبین با واقعیت زندگی که بسیار غیرقابل پیشبینی است 
کلنجار نمی رود. آدم بدبین با هوش عاطفی که دارد اصال 

توقعی برای شادی و سرانجام خوب، تصور نمی کند.
بدبینی به عنوان یک دفاع طبیعی هر روز این هشدار را 

یادآوری می کند که:
•

یک –  چون زندگی به طور معمول، مسیر درستی را نمی 
پیماید

•
دو – طبیعی است که همه آدمها در اغلب اوقات، غمگین 

و نگران باشند
•

ســه – خیلی طبیعی اســت که نســبت به نوع شغلی که 
انتخاب کردیم پشیمان باشیم

•
چهــار – همــه افرادی کــه فکر می کنیم نرمال و ســالم 
هستند، در حقیقت انسان هایی هستند که نشناختیم و 

نمی دانیم چه مشکلی در درون خود دارند
•

پنــج – آدم ها فقط در دقایق محدودی از روز می توانند 
شاد باشند

•
شش – اغلب امیدهای ما بر باد خواهد رفت

•
هفت – اغلب انسانها افراد مذبذب و متوسطی هستند

بدبینــی این مــکان را می دهد که دســت از غم و نگرانی 
اساســی بکشــیم چه بســا کــه قادر باشــیم بــه زندگی و 
پیامدهایــش بخندیم. شــاید هم برعکس، شــادی مان 
دو چندان شود وقتی که هیچ توقعی نداریم و یک اتفاق 

خوب و اصیل، نصیب مان می شود. نویسنده ونداد زمانی
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سالمت ... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
Kisangani،مقیم کبک. 
ataansari@videotron.ca

10بیماری مسری را بشناسیم

بیمــاری مســری یعنــی ســرایت 
بیماری از شخص آلوده به عفونت 
به شخص دیگری که سالم است. 
طبق علت ســرایت بعضی امراض 

مسری تر از سایرین هستند. 
•

نازوفارنژیتـ  یک عفونت راه های 
هوایی فوقانی اســت که بر اثر یک 
ویــروس تولید می شــود. بیش از 
یکصــد ویروس تــا به حــال برای 
ایجاد این بیماری شــناخته شده 

است. 
سیمپتوم های این بیماری مشابه 
سرماخوردگی است یعنی آب ریزش 
از بینی، عطســه کردن، گلودرد، 
تب متوســط و ... این بیماری در 
کودکان شیوع زیادی دارد و شدت 
آن در اواخر پاییز و زمستان است. 
قطرات بســیار ریزی کــه همراه با 
سرفه و عطســه در هوا پخش می 
شود و همچنین دست دادن از راه 

های سرایت این بیماری است. 
•

گریپ یک بیماری عفونی ویروسی 
مســری دیگــر اســت کــه بســیار 
مسری است و اپیدمی آن معموال 
در زمســتان است و توسط تماس 
مســتقیم با شــخص آلــوده مثل 
دست دادن، بوسیدن یا تماس با 
اشــیا آلوده صورت می گیرد، زیرا 
ویروس ساعت ها در خارج از بدن 

زنده می ماند.
برای پیشــگیری در زمان اپیدمی 
راهنمایــی هــای ســاده زیر مفید 

هستند مثل: 
شســتن مرتب دســت ها، سرفه 
و عطســه کردن در آرنج تاشــده، 
تعویض هــوای داخل خانه هر روز 

و ... 
•

 آنژین باکترین استرپتوکوک  
آنژینــی که توســط باکتــری های 
استرپتوکوک تولید می شوند بسیار 
مســری هســتند و کمتر از آنژین 
ســفید دیده می شوند ولی امکان 
بسیار باالیی برای تولید مشکالت 
ســالمتی دیگر دارند مثل بیماری 
کلیــوی،  انفالماســیون  قلبــی، 

آرتریت و به ندرت سپتی سمی.
ی  کننــده  مشــخص  عالئــم  از 
بیماری مــی توان گلــودرد، تب، 
اشــکال در بلــع و درد و کمردرد را 

نام برد.
سرایت از طریق تماس با ترشحات 
تنفسی و آب دهان انجام می شود. 
استفاده از ماسک برای جلوگیری 
از آلــوده کــردن دیگــران شــدیدًا 

پیشنهاد می شود. 
•

آبلــه مرغان ـ ایــن بیماری 
توســط ویروس ایجــاد می 
شود و توسط بثورات عفونی 
شــده با تماس مســتقیم با 

آنها یا مایعی که در داخل آنها وجود 
دارد یــا ورود ویــروس از طریق راه 
های تنفســی هنگامی که ویروس 
بر اثر ســرفه و عطسه بیمار در هوا 

منتشر شده، سرایت می کند.
بیماری از ٢۴ تا ۴٨ ساعت قبل از 
تولید اولین جوش ها تا موقعی که 
جوش ها را پوســته ای بپوشــاند، 

مسری است.
در هر سنی ممکن است بیمار شد 
ولی در نود درصــد مواقع بیماری 

قبل از ده سالگی ایجاد می شود. 
•

منونوکلئوز عفونیـ  بر اثر ویروسی 
که از فامیل ویروس هرپس اســت 
تولیــد می شــود و رایت معموال از 
تماس مســتقیم انجــام می گیرد 
توسط بوســه یا آب دهان. بیشتر 
کودکان به آن مبتال می شوند ولی 
در بعضی کــودکان بیماری بدون 
ســیمپتوم باقــی مانــده و کودک 
بدون اینکه بیمار شــود در مقابل 
بیمــاری مقــاوم می شــود و برای 
آنهایی کــه در کودکی بــا ویروس 
تماس نداشــته انــد، امکان مبتال 
شــدن در نوجوانی به علت تماس 
با جنس مخالف بسیار باالست به 
همین دلیل بیماری منونوکلئوز را 

بیماری بوسه هم می نامند. 
•

از  کــه    Cytomégalovirus
خانواده ی ویروس هرپس است. 

یک عفونت خوش خیم ولی پنهان 
و مقاوم ایجاد می کند. سیمپتوم 
های اصلــی آن مثــل منونوکلئوز 

است: 
تــب بیــن ٣٨ تا ۴٠ درجه ســانتی 
گراد که ممکن اســت همراه با لرز 
باشد و چندین هفته طول بکشد. 
خســتگی، ســردرد، فارنژیــت، از 
دســت دادن وزن و ... بیمــاری از 
طریق ترشــحات سرفه و عطسه و 
تماس مســتقیم مخاط با دســت 
هــای آلوده بــه ترشــحات عفونی 
مثــل ادرار و آب دهــان و به ندرت 
با ترانســفیوژن خــون ضدعفونی 
نشده، پیوند اعضا یا مغز استخوان، 
از طریق رابطه ی جنسی، آلودگی 
نــوزاد هنــگام زایمــان و از طریق 
شــیرخوردن از پســتان مادر آلوده 

انجام می شود. 

•
هپاتیت Bـ  یک هپاتیت عفونی 
است که بر اثر ویروس هپاتیت 
B تولیــد می شــود. ویروس در 
کبد النه کرده و زیاد می شــود 
و تولیــد یــک انفالماســیون و 
هپاتیت کبدی بســیار مسری 
می کند. بیماری توسط رابطه 
جنسی، ســرنگ و سوزن آلوده 
در معتادان، ترانسفیوژن خون، 
هنگام بیماری از مادر به 
کودک و تماس مستقیم 
با شــخص آلوده سرایت 
می کند. بیماری با اینکه 
درمــان مــی شــود ولی 
بعضی وقــت ها مرگ آور 
است . برای این بیماری 

واکسن وجود دارد.
•

هپاتیــت C ـ  یک بیماری کبدی 
است که توســط ویروس هپاتیت 
C تولید می شود. ویروس هپاتیت 
C فقط توسط ترانسفیوژن خون 
آلوده یا وسایل پزشکی که به خوبی 
استریل نشده اند، وسائل خالکوبی 
غیراســتریل، ترمیم دنــدان ها و 
طب سوزنی با وسایلی که به خوبی 
استریل نشده اند، سرایت می کند. 
البته در کشورهای صنعتی از سال 
٢٠٠٠ به بعد تقریبا امکان سرایت 
از ایــن طریقــه هــا وجود نــدارد. 
ســرایت از طریــق رابطه جنســی 
نادر است و محدود به افرادی می 
شــود که پارتنرهای متعدد دارند 
یا کســانی که آلوده به ویروس ایدز 

هستند. 
•

هــای  بیمــاری  جــزو  ـ   HPV
مقاربتی بســیار مســری است. در 
حال حاضر بیــن ١٠ تا ٣٠ درصد 
مردم حامل ویروس هســتند و راه 
ســرایت ویــروس از طریــق رابطه 
جنســی و تماس مخاط تناســلی 
اســت و عوارض آن بستگی به نوع 
ویروس دارد که ممکن است زگیل 
های تناسلی تولید کند یا سرطان، 
بیــش از ٩٠درصد ســرطان های 
گردن رحم بر اثر این ویروس است 
بنابراین غربالگری بیماری بسیار 

مهم است. 
•

* VIHـ  یــک بیمــاری مقاربتــی 
بسیار مسری اســت که به تدریج 
سلول های مسئول دفاع از بدن را 
از بین می برد. همه کسانی که به 
ویروس آلوده می شوند حتما نباید 
ایدز بگیرند. بر اثر ضعف دســتگاه 
دفاعی بیماری های عفونی فرصت 

طلب فعال می شوند.
بیمــاری از طریــق مقاربــت های 
جنســی واژینــال، آنــال یــا اورال 
محافظت نشــده انتقال می یابد. 
همیــن طور از طریق خــون آلوده 
در معتادان و پرسنل پزشکی و اگر 
مادر درمان نشده باشد هنگام تولد 
نوزاد از مادر به کودک و شیر دادن 

مادران معتاد به نوزادان. 
•

* توجه: این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، 
هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

توصیه محققان: فیبر را دست کم نگیرید
توجــه عموم مــردم به 
چربــی و کربوهیدارت 
و کالری و پروتئینی که 
می خورنــد روز بــه روز 
بیشتر می شود اما یکی 
از مهمترین مولفه های 
تغذیه سالم یعنی فیبر 
اغلــب نادیــده گرفتــه 

می شود و یک تحقیق وسیع نشان 
می دهد بیشتر مردم دنیا فیبر کافی 

نمی خورند.
محققــان  وســیع  تحقیــق 
دانشــگاه های ُاتاگــوی نیوزیلند و 
داندی اســکاتلند نشــان می دهد 
تغذیه ای که حاوی فیبر زیاد باشد 
احتمــال چنــد عامل مهــم مرگ 
و میــر را ١٥ تــا ٣٠ درصد کاهش 

می دهد.
این مطالعه که روی ١٣٥ میلیون 
نفر انجام شده به این نتیجه رسیده 
که تغذیه ای که حــاوی روزانه ٢٥ 
تــا ٢٩ گــرم فیبــر باشــد احتمال 
ســکته های قلبی و مغزی، دیابت 
نــوع دوم و ســرطان روده بــزرگ 
و مقعــد را در مقایســه با کســانی 
کاهــش می دهــد کــه فیبــر کافی 

نمی خورند.
دریافتنــد  همچنیــن  محققــان 
کــه تغذیــه پر فیبــر فشــار خون، 
کلسترول تام و وزن را هم کاهش 

می دهد.
با این حال بیشــتر مــردم دنیا به 
اندازه کافی فیبر نمی خورند، یعنی 

کمتر از ٢٠ گرم در روز.
محققان می گویند ٢٥ گرم فیبر در 
روز "حداقــل" فیبر کافی در تغذیه 
روزانه اســت و بهتر است که بیش 

از سی گرم در روز فیبر خورد.
برای مقایسه، یک هویج سه گرم، 
یک کاسه عدســی چهار گرم، یک 
ســیب با پوســت چهار گرم و یک 
برش کلفت نان تست قهوه ای دو 
گرم و یک موز سه گرم فیبر دارند.
این مقدار فیبر در رژیم موسوم به 
"پنج وعده در روز" معموال تامین 
می شــود، روزی پنج بــار- هر بار 
حــدود هشــتاد گرم انــواع میوه و 
ســبزی یا ســی گرم برگــه و میوه 
خشــک. ســیب زمینــی حســاب 

نیست. 
بــرای افزایــش فیبــر در تغذیــه، 
ســبزی، میوه، حبوبات و بنشن، 
مغزدانه هــا و نــان یــا ماکارونــی 
سبوس دار )Wholegrain( -نه 
نان و پاستای سفید- باید هر چه 
بیشتر در تغذیه روزانه باشد و میوه 
و ســبزی حداقــل یک ســوم کل 

تغذیه روزانه را تشکیل دهد. 
برخی از دیگر راه های افزایش 

فیبر عبارتند از: 
خــوردن ســیب و ســیب زمینــی 
بــا پوســت، خــوردن برنــج قرمز 
یا قهــوه ای بــه جای برنج ســفید  
افــزودن عدس یا نخــود به برخی 
غذاها یا ساالد. آش یکی از بهترین 
غذاهای ایرانی از نظر فیبر اســت، 

با بنشن و سبزی فراوان.
برخــی محققان می گویند 
بــه  مــردم  آوردن  روی 
رژیم های کم کربوهیدرات 
سبب شــده آنها از یکی از 
منابع مهم فیبر مثل نان و 
پاستای سبوس دار محروم 

شوند.
افزایــش فیبــر در تغذیه باعث می 
شــود که ما زودتر ســیر شــویم و 
چربــی و نشاســته مــواد غذایــی 
مختلــف در روده کوچــک کمتــر 

جذب شوند. 
فیبر برای رفع یبوست مفید است 
و همچنین غذای حدود ٥٧ درصد 
ســلول غیر انســانی )موجــودات 
میکروسکوپی( است که عمدتا در 

روده بزرگ زندگی می کنند.
موجــودات  مجموعــه  ایــن 
میکروسکوپی )ویروس، میکروب، 
قارچ و آرکیا( در کل "میکروبیوم" 
یــا یــا "ریزاندامــگان همزیســت" 
نامیــده می شــود. علــم دائــم در 
حــال کشــف نقش مفیــد و مهم 
دســتگاه  کار  در  میکروبیوم هــا 
گــوارش، تنظیم سیســتم ایمنی 
و مبــارزه با بیماری ها و نقش آنها 
در تولید ویتامین های الزم است. 

اینجا بیشتر بخوانید.
ایــن تحقیــق در نشــریه پزشــکی 
لنست منتشر شده و تالشی بوده 
برای کمک به ســازمان بهداشت 
جهانی. ســازمان بهداشت جهانی 
قرار اســت ســال آینــده راهنمای 
مصرف سالم فیبر در تغذیه روزانه 

را منتشر کند.
•
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  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

محیط زیست
سیاست های مخاطره آمیز برخی کشورهای 

توسعه یافته در برابر گرمای جهانی 

نتایج یــک مطالعه تازه نشــان 
می دهد سیاست های فعلی آب 
و هوایی چین، روســیه و کانادا 
افزایش پنج درجه سانتی گرادی 
دمــا را تا پایــان قرن بــه دنبال 

خواهد داشت. 
بــه گــزارش وانانیــوز،  در ایــن 
بررســی که بــه ارزیابــی اهداف 
کشــورهای  هوایــی  و  آب 
مختلف پرداخته، آمده  اســت: 
سیاست هایی که در حال حاضر 
کشورهای چین، روسیه و کانادا 
در حــوزه آب و هوایــی در پیش 
گرفته اند موجب می شود دمای 

هــوا تا پایان این قرن پنج درجه 
سانتی گراد افزایش پیدا کند.

همچنیــن دو کشــور آمریــکا و 
استرالیا از این نظر در رتبه های 
بعــدی قــرار می گیرنــد کــه بر 
اســاس یافته های بدســت آمده 
سیاست های آب و هوایی آن ها 
باعث می شــود دمای جهانی به 
بیش از چهار درجه سانتی گراد 
فراتــر از دمــای هــوا در پیش از 
دوره صنعتی شدن افزایش پیدا 

کند.
در این بررسی که در مجله "نیچر 

کامیونیکیشنز" به چاپ رسیده،  
رابطــه بیــن اهــداف هر کشــور 
جهت کاهش انتشار آالینده ها با 
افزایش دمایی که با دنبال کردن 
رویکردهای آن ها شاهد خواهیم 

بود، مورد ارزیابی قرار گرفت.
اســت  آمــده   بررســی  ایــن  در 
کشــورهای کمتر توسعه یافته 
در تحقــق اهداف تعیین شــده 
در توافق آب و هوایی پاریس به 
منظور جلوگیری از افزایش بیش 
از ١.۵ تا ٢ درجه ســانتی گرادی 
دما تا حدودی موفق تر هستند 
زیــرا در ایــن کشــورها تعــداد 
کارخانه، نیــروگاه و خودروهای 
کمتــری وجــود دارد و میــزان 
انتشــار آالینده  کمتــری در این 

کشورها وجود دارد.
بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن، 
همچنین کشــورهای قدرتمند 
و  چیــن  همچــون  اقتصــادی 
صادرکنندگان اصلی انرژی تقریبا 
اقدامی برای کنترل انتشــار گاز 
کربن دی اکسید انجام نداده اند.

2019
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زندگی... 

چالش دشوار زندگی
دشوارترین و پر چالش ترین بخش 
کردن  طی  انسان،  پرحادثۀ  زندگی 
مسافتی طوالنی بین دوری از خویش 
تا قرابت با خویشتن است. مسافتی 
وجود  ترســوی  بخش  بین  طویل 

انسانی که می گوید: 
"دلم نمی خواهد خــود واقعی ام 
را ببینم، دوســت نــدارم با هیچ 
چیز ناشــناخته ای رو به رو شوم، 
نمی خواهم هیچ گونه ســختی را 

تجربه کنم"، 
وجود  بخش  جســورترین  بسوی 
انســانی که می گوید: "هر چه در 
زندگــی ام پیش آید، مــن آزاد و 

شادمان هستم."
باربارا دی آنجلیس

۱5موردی که  افـراد شاد  هیچوقت به آنها اهمیتی منی دهند
۱. آنها به دارایی های مادی 

اهمیتی منی دهند.
2. آنها اهمیتی به پس گرفنت 

بخشش های خود منی دهند.
3. آنها اهمیتی به برآورده  کردن 

انتظارات جامعه منی دهند.
4. آنها اهمیتی به تعصبات آدم ها 

منی دهند.

5. آنها اهمیتی به تایید و 
ارزش گذاری دیگران منی دهند.
6. آنها اهمیتی به همیشه حق با 

آنها بودن منی دهند.
7. آنها اهمیتی به محیط های 

نامساعد منی دهند.
8. آنها اهمیتی به مقایسه های 

اجتماعی منی دهند.

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

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

۱۱. آنها اهمیتی به روابط مسموم 
منی دهند.

۱2. آنها اهمیتی به کینه ورزی 

منی دهند.
۱3. آنها اهمیتی به دروغگویی 

منی دهند.
۱4. آنها اهمیتی به شکایت کردن 

منی دهند.
۱5. آنها اهمیتی به انتقام جویی 

منی دهند.

بیشــتر 
مردم بسته به محلی که 
زندگی می کنند، آخر ســال که 
می شود به فکر گرفتن تصمیم های مهم 

برای سال جدید می افتند.
با به پایان رسیدن سال ٢٠١٨ میالدی 
بــاز وقت آن رســیده تا بــا تصمیم های 
خارق العادۀ ابتدای سال جدید، خود را 
"دگرگــون" کنید. آیا واقعًا به آنها پایبند 

می مانید؟ 
در اینجا توصیه هایــی داریم تا احتمال 
موفقیت شــما را بیشــتر کنــد و جلوی 

دلسردی های احتمالی تان را بگیرد.
و بســیاری از مــا در آســتانۀ ســال نــو 

تصمیمات مهمی می گیریم.
برای بســیاری از ما ســال جدید 
"شــروعی تازه" اســت کــه در آن 
می توانیم برای پیشرفت و بهبود 

خود هدف هایی تعیین کنیم.
شاید تصمیماتی در مورد زندگی 

سالم تر یا پس انداز بیشتر؟
شــاید هــم بخواهیــد ســرگرمی 
تازه ای را شروع کنید یا چیزی را 

به طور کامل ترک کنید؟
هــر تصمیمــی کــه برای ســال 
جدید داشــته باشید، بدون هیچ 
تردیــدی، بایــد انگیــزه داشــته 

باشید.
همانطور که خیلی از ما خوب می دانیم 

انگیزه به راحتی به چنگ نمی آید.
دانشــگاه  در  کــه  تحقیقــی  بــر  بنــا 
اسکرانتون، واقع در ایالت پنسیلوانیای 
آمریکا انجــام گرفت، فقــط ٨ درصد از 
افرادی که تصمیمات سال نو می گیرند 
می توانند اهداف و تصمیم های خود را 

عملی کنند.
اما ممکن است شما جزو آنها نباشید.

در اینجا پنج روش ساده برای پیشگیری 
از شکست و پایبند  ماندن به تصمیم ها 
را آورده ایم که در تمام طول سال کاربرد 

دارد. موفق باشید!
•

۱. از کم شروع کنید
اگر هدف هــای واقع بینانه ای برای خود 
تعریــف کنیــد، احتمــال موفقیت تان 

بیشتر است.
روان درمانگــر،  واین اشــتاین،  راشــل 
می گوید: "بخشــی از مشکل اینجاست 
که ما هدف های خیلی بزرگی برای خود 
تعیین می کنیم، با این فرض نادرســت 
که ما در سال جدید می توانیم کاماًل آدم 

دیگری بشویم".
وقتــی از هدف هــای کوچــک شــروع 
کنید، می توانید آهسته آهسته آن را به 

هدف های بزرگ تر گسترش دهید.
برای مثال، اول کفش ورزشــی مناسب 

دویــدن بخریــد و فواصل 
کوتاهــی را بدوید به جای 
اینکه از همان ابتدا هدف 
خود را شرکت در مسابقۀ 

دوی ماراتن قرار دهید.
یــا اگر بــه آشــپزی عالقه 
دارید، بهتر نیست هفته ای 
یک بار به فرد بزرگ ســالی 
در آشــپزی و پختــن غذا 
کمک کنید تا مهارت های 
آشپزی خود را بهتر کنید؟

منظورمان این نیســت کــه هدف های 
خودتــان را کوچــک و محــدود کنید، 
منظور این است که طوری آنها را تنظیم 
کنیــد که بتوانیــد به نتایــج و موفقیت 

طوالنی مدت برسید.
واین اشــتاین توضیح می دهد چون در 
عمــل " تغییر بــا گام هــای کوچک در 

زمان طوالنی اتفاق می افتد".
•

2.دقیق و مشخص باشید
مــا اغلــب هدف هایــی بــرای خودمان 
تعیین می کنیــم بدون اینکــه برنامه و 
نقشه ای برای اجرای آنها داشته باشیم.

بســیار مهم اســت کــه جزئیــات را به 
روشنی برای خودمان ترسیم کنیم.

بنا به نظر پروفسور نیل لوی از دانشگاه 
آکســفورد :" اینکه بگوییم سه شنبه ها 
بعد از ظهر و شنبه ها صبح ورزش خواهم 
کرد بیشــتر احتمال دارد موفقیت آمیز 
باشــد تا فقط بگوییم من بیشتر ورزش 

خواهم کرد".
وقتی کارها را به این صورت مشخص و 
عملی ترتیب دهید، می توانید اطمینان 
پیدا کنید که نه فقط تصمیم گرفتید و 
قصــد داریــد آن کار را انجام دهید بلکه 
گام های عملی برای انجام و رسیدن به 

آن را هم برداشته اید.
•

3. حامی و پشتیبان بیابید
یافتن افرادی که در مسیر مورد نظرتان 
با شــما همراه شــوند، یکــی از بهترین 

انگیزه هاست.
این کار ممکن اســت شرکت در کالسی 
همراه با دوســتی باشد یا اعالم عمومی 

تصمیماتی که گرفته اید.
وقتی تعهد خودمــان را به تصمیمی به 
نمایش گذاشتیم، بیشتر احتمال دارد 
که آن را پی بگیریم و به آن پایبند بمانیم.
دکتر جان مایکل، فیلســوف دانشــگاه 
واریــک در کاونتــری، عوامل اجتماعی 
دخیــل در ایجــاد تعهــد و پایبنــدی به 

تعهدات را بررسی و مطالعه می کند.
او معتقــد اســت مــا بیشــتر تمایل به 
پایبندی به تصمیمــات و تعهدات مان 
داریــم وقتــی بدانیم آنها بــرای دیگران 
هــم اهمیــت دارند، یــا بــه عبارتی در 
صورت شکســت، "جان دیگران در گرو 

تصمیمات ماست".
پــس چه موضوع انجــام تعهد یا یافتن 
حمایت و پشتیبانی باشد، درگیر کردن 
افراد دیگر در ماجرا به شــما در رسیدن 

به اهداف تان کمک خواهد کرد.
•

4. غلبه بر شکست
وقتــی کارها ســخت و درهــم  پیچیده 
می شود، درنگ کنید و شرایط را دوباره 

ارزیابی کنید.
چه موانعی در برابر تان قرار دارد؟ 

چه راهبرد هایی از همه مؤثرترند؟ 
چه راهبرد هایی از همه بی فایده ترند؟

تالش کنید تا واقع بین تر باشــید و قدر 
کمترین و کوچک ترین موفقیت  خود را 

بدانید.
اگر می خواهید بــه تصمیم خود پایبند 
بمانیــد، چــرا راه دیگــری را امتحــان 
نمی کنید، راهی که نیروی ارادۀ شما را 

هم تقویت کند؟

تغییــر  و  تبدیل هــای ســاده در زندگــی 
روزمــره به شــما کمک می کنــد که در 

مسیر درست پیش بروید.
اگر تصمیــم دارید که تغذیۀ ســالم تری 
میــزان  می توانیــد  باشــید،  داشــته 
کربو هیــدرات مصرفــی خــود را فقط با 
مصرف انواع ســالم تر پســتا و نان تهیه 
شــده با آرد کامل غالت به جای آرد های 

تصفیه شده، کاهش دهید.
یا می توانید به جای میان وعده هایی مثل 
کیک و بیسکوئیت از مواد  غذایی طبیعی 
گیاهی یا اسموتی های طبیعی استفاده 
کنیــد تا میزان چربی های اشباع شــدۀ 

مصرفی خود را کاهش دهید.
•

5. تصمیم خود را با هدف های 
طوالنی مدت تان هماهنگ کنید

به نظر دکتر آن سونبورن، روان شناس 
رفتــاری، بهتریــن تصمیم هــا، آنهایی 
هستند که شما را در دستیابی به بخشی 
از برنامۀ طوالنی مــدت زندگی تان یاری 
دهند، نــه آنهایــی که مبهــم و آرمانی 

هستند.
اگر هیــچ عالقــه ای بــه ورزش ندارید، 
تصمیم اینکه ورزشکار درخشانی بشوید، 

وصلۀ ناجوری برای شما خواهد بود.
او می گوید:"افرادی که بسیار بر نیروی 
ارادۀ خــود تکیــه می کننــد، معمــواًل 

شکست می خورند".
پــس هــر وقــت خواســتید تصمیمــی 
بگیریــد که به آن عالقه دارید یا شــما را 
بر می انگیــزد، بهتر اســت برنامۀ اجرای 
آن را بــا تمــام جزئیــات از همــان روز 
اول بریزیــد. در نبرد بــا موانع پیش رو، 
خودتان را از حمایت و پشتیبانی دیگران 

بی نصیب نگذارید.
•

می خواهید تصمیم ساالنه  بگیرید؟ 
توصیه برای آنکه به آنها پایبند مبانید

نیروی 
اراده به 

تنهایی کافی 
نیست؛ بهتر 
است برنامٔه 
اجرای کار 
را با متام 
جزئیات از 
همان روز 
اول بریزید!

5
 والدینی که 

فرزندان شان را 
بیمار می کنند!

 آنها با تزریق نگرانی های شــدید در ذهن 
فرزندشان او را به خود وابسته می كنند...

 در واقــع آنها به نوعی بال و پر فرزند خود 
را می چینند تا فرزندشــان برای همیشــه 
زمینگیــر شــود و هوس پریــدن از النه به 

سرش نزند ! 
•

آنقــدر در مــورد خــواب او از وی ســئوال 
می كنند كه او به خواب خود وسواس پیدا 

می كند، 
آنقــدر او را از عــوارض ســرماخوردگی می 
ترســانند كــه او بــا اولین نشــانه های یك 
ســرماخوردگی خفیف به شــدت احساس 

ناتوانی می كند !
•

آنــگاه همین والدین بیمــاری زا از ضعف 
و ناتوانــی فرزند خــود می نالند و شــکوه 
می كنند كه فرزندشــان قادر به مراقبت از 
خود نیست و آنها ناچارند بار پرستاری از 

او را به دوش بکشند ! 
ایــن افراد  در هر چــه بوی جدایی از مادر 
را بدهــد دچار تردید و دودلی می شــوند . 
در واقع هنوز » بند ناف« آنها بریده نشده 

است ! 
•

 این چنیــن افــرادی در ازدواج دچار تردید 
حیرت آوری هســتند، افــراد متعددی را 
برای ازدواج مورد بررســی قرار می دهند و 
با وجود ارزیابی های مکرر، مشورت های 
متعدد و دوران آشنایی طوالنی نمی توانند 

به راحتی برای ازدواج تصمیم بگیرند .
 ایــن کــودکان بزرگســال در نهایت  پس 
از ازدواج,  مکــررا بــه آغوش مادر می روند 
و از بدرفتاری همسرشــان به او شــکایت 

می كنند.
•

بازی کنید!
بزرگساالنی که بازی می کنند شادترند

هرگز نباید بازی کردن را فراموش کرد، 
تحقیقــات نشــان می دهد بــازی کردن 
به خصوص با کودکان باعث آزاد شــدن 
تنش های روانی و احساســات سرکوب 

شده می شود.
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این توصیه ها را دنبال کنید تا در 
برنامه تان موفق شوید:

•
دلیل کارتان را بدانید: 

دلیل خــود را تعریف کنید. دلیل 
شما، هدف شما و باور شماست. 
ممکن است دلیل شما بهبود وضع 
سالمتی تان باشــد، یا قطع دائمی 

مصــرف الــکل در آینــده. 
دلیل تان هرچه که هست، 
آن را یک ماموریت شخصی 
بــرای خوزتــان بدانیــد و 
مرتب به آن مراجعه کنید.

•
به مردم بگویید. 

ایــن کار فقــط بــرای این 
نیســت کــه بــه تعهدتان 
وفــادار بمانید. بــرای این 
است که دوستان تان دیگر 
به شما لیوان آبجو تعارف 
نکنند و ترک الکل به عنوان 
یک عادت خوب شــناخته 

شود نه عامل خجالت.
•

داشته  شمارش معکوس 
باشید: 

امــا نــه آن طوری کــه در 
تعــداد  اســت.  ذهن تــان 
روزهایــی را که گذرانده اید 
در ذهن داشــته باشید نه 
روزهایــی را که تا پایــان این دوره 
باقی مانده. موفقیت روزانه خود را 

جشن بگیرید و به آن ببالید.
•

تنها برنامه نریزید. 
اگر قرار اســت به مهمانی ای بروید 
کــه در آن الــکل ســرو می شــود، 
دوســتی را با خود ببرید که با شما 
هــم تصمیــم اســت و می توانیــد 

مراقــب تصمیم همدیگر باشــید. 
خوب اســت که به محض اینکه به 
مهمانی رســیدید، به بقیه بگویید 
که برنامه ژانویه بدون الکل دارید تا 
فشار اجتماعی بر شما کاسته شود.

•
در مــورد نوشــیدنی های معمولی 
خالقیــت به خــرج دهیــد. اینکه 
قرار است الکل ننوشید معنی اش 
این نیست که قرار است آب خالی 
بنوشــید. دســتور تهیه نوشیدنی 
ترکیبی را با خود به مهمانی ببرید. 
تحیل تان را به کار بگیرید. خواهید 
دید که خیلی های دیگر هم دلشان 
خواهد خواســت که از نوشــیدنی 

مخصوص شما بچشند.
فکــر نکنید که مجبوریــد خودتان 
را توضیح بدهید. نوشــیدن الکل 
آنقدر عادی شــده کــه تصمیم به 
تــرک آن ممکن اســت شــما را در 
موقعیتی قــرار دهد که حس کنید 
باید از خودتــان و انتخابتان دفاع 
کنید. اما نیازی به این کار نیست. 
کافــی اســت بگویید: من امشــب 
چیزی نمی نوشــم. اگر واقعا حس 
می کنیــد کــه باید چیز بیشــتری 
بگویید، به دوســتانتان بگویید که 
صبــح زود قــرار کاری دارید و باید 

رانندگی کنید.
•

سالمت..  زندگی... 
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چند سالی اســت که در ماه ژانویه 
کــه مــاه شــروع ســال میــالدی 
است، جنبشــی راه افتاده که افراد 
را تشــویق می کنــد در ایــن مــاه، 

نوشیدن الکل را کنار بگذارند. 
تعداد کسانی که به این برنامه با نام 
»ژانویه بدون الکل« می پیوندند، 
بیشــتر هم شــده و با اینکه ژانویه 
ماه شــروع سال خورشیدی ایرانی 
نیســت، آمار نسبی باالی مصرف 
الــکل در میــان ایرانیــان می تواند 
بهانه خوبی باشد که ایرانی ها هم به 
این جنبش بپیوندند و از منافع این 

تجربه جمعی استفاده کنند. 
با اینکه چند روزی از شروع ژانویه 
گذشــته اما خیلی ساده می توانید 
ایــن یــک مــاه را از هــر روزی که 
دل تــان می خواهد شــروع کنید و 

نامش را ماه بدون الکل بگذارید.

اگــر شــما هــم یکــی از آدم هایی 
هستید که تصمیم گرفته اید ژانویه 
بدون الکل را تجربه کنید، بدانید 
کــه دارید به ســالمتی خود لطف 
بزرگی می کنید. اما تعهد داشــتن 
به ژانویه بدون الکل ممکن اســت 
بــا ارتباطــات اجتماعــی شــما و 

مهمانی هــای 
پیش رو به هم 

بریزد.
حــال  ایــن  بــا 

متخصصان می گویند که ارزشش را 
دارد که ژانویه بدون الکل را تجربه 
کنید. دوری از الکل برای یک دوره 
زمانی مشخص می تواند به تغییرات 
اساسی در زندگی تان منجر شود که 

پس انداز پول کمترین آن است.
نخستین چیزی که با تجربه ژانویه 
بــدون الکل بــه دســت می آورید، 

خواب راحت است. 
خواب آلــود  را  آدم  الــکل  گرچــه 
می کند اما ســاعت بدنی شما را به 
هم می ریــزد و جلوی فرو رفتن به 
خــواب عمیق را می گیــرد. خواب 
عمیق زمانی اســت که مغز در آن 
می توانــد خود را بازســازی کند و 

خاطرات را بسازد.
اگــر به فکــر کاهش وزن هســتید 
هــم، دوری از الــکل می توانــد به 
این هدف تان کمک کند چون هر 
لیوان نوشــیدنی دست کم ١٠٠ تا 

١۵٠ کالری دارد.
نوشیدن الکل می تواند بر سیستم 
ایمنــی هــم اثــر بگــذارد و دربرابر 

و  ســرماخوردگی 
ویروس هایــی مثــل ویروس 
آنفلوآنزا آســیب پذیر شــوید. 
باعــث  الــکل  ننوشــیدن 
می شود که راحت تر در مقابل 

میکرب ها مقاومت کنید.
ســرانجام اینکه چــون الکل 
آب  دادن  دســت  از  باعــث 
بــدن می شــود، چروک ها و 
چین های پوست تان هم بدتر 
می شود. با قطع مصرف الکل 
پوستتان بهتر می شود؛ بویژه 
در زمســتان که ماه خشــکی 
اســت و روی پوست اثر بدی 

می گذارد.
و البته در بلندمدت، نوشیدن 

الــکل، تاثیــرات ســوء بدتری هم 
دارد و خطــر بیمارهایــی ماننــد 
بیماری های قلبی و سرطان را باال 

می برد.
حاال اگر فکر می کنید برنامه ژانویه 
بدون الکل برایتان مناسب است. 
اما مطمئن نیستید که بتوانید به 
آن پابند بمانید، باید برای انجام آن 

برنامه ریزی کنید.

ژانویه بدون الکل...
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دوست دیرین و ارجمند، 
جناب آقای جواد رستمی 

آقایان، امید )علی( و امیر )محمد( و ایمان و اشگان 
خانواده ها، یاران و عزیــزان سوگوار 

از درگذشت غم انگیز همسر و مادر عزیزتان

شادروان  خامن زهرا شفیعیان )رستمی( 
سخت اندوهگین شدیم. 

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانه در اندوه جانسوز 

از دست رفتن عزیز دلبندتان  شریكیم
 و برای دل بی قرارتان،  آرامش آرزو می کنیم. 

رضا امیری و خانواده 

دوست قدیمی، جناب آقای جواد رستمی 
امید ، امیر، ایمان و اشگان عزیز،
خانواده ها و عزیــزان سوگوار 

خبر دل خراش بود... 
هفته ی اول سال میالدی نو، جواد رستمی، دوست قدیمی، چهره ی 

نام آشنا، هنرمند قدیمی تئاتر ایرانیان مونتریال، 
در غم از دست شدن همسر و یاور دیرینش به سوگ نشست. 

زری شفیعیان )رستمی( زنی سختكوش، مهربان، شاد و همیشه خنده 
رو، پر انرژی، فداکار و خستگی ناپذیر، 

خانواده و یارانش را در بهت و شوک رها کرد، زودهنگام و نابهنگام 
رخت از دنیای ما بر کشید. 

فقدان تلخ او را در این روزهای زمهریری شهر، به جواد رستمی عزیز، 
و پسران برومندشان، امید، امیر، محمد و اشگان، 

صمیمانه تسلیت گفته، برای فردفرد شما عزیزان آرامش و روزهای 
روشن آرزو می کنیم.  

ما را در کنار خود بدانید. 

پرویز صیاد )کالیفرنیا(،هادی خرسندی )لندن(،  زری و شهباز خنعی، 
نسرین املاسی، حسن زرهی )شهروند( تورونتو، 

خسرو شمیرانی )هفته(، زری و عباس کرباسفروشان )خراسانی(
حسین صمیمی،زهره و محمد رحیمیان )پیوند(

دوستان  گرامی، 
جناب آقای جواد رستمی 

امید ، امیر، ایمان و اشگان نازنین 
عزیــزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز همسر مهربان و مادر عزیز و دلبندتان 

شادروان زهرا شفیعیان )رستمی( 
را به شما دوستان مهربان  

و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 
تسلیت عرض نموده؛  برای فرد فرد شما 

آرامش و  شكیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

با آرزوی روزهای روشن.... 

کاظم اسدی، علی چنگیزی،پرویز چنگیزی، 
مسعود علیزاده، حسین سیمیاب، هدایت و محمد هاشمی،

مدیریت و کارمندان  گاراژ اتوکلیفتون

   همـدردی
   هـمدردی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

زری شفیعیان )رستمی(

آسماان دلم از اختر و ماه تو گرفت
آسمان دگری خواهم و ماه دگری

خانمان سوختم از دل چو کشیدم یک آه
چرخ سوزد بخدا گر کشم آه دگری ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران 
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 همــدردی

دوستان  گرامی، 
جناب آقای رضا امیری 

عزیــزان سوگوار 

ما نیز در اندوه از دست شدن غم انگیز همسر عزیز و دلبندتان 

  Donna Sample شادروان بانو دانـا امیری 

با شما شریكیم. 
برای فرد فرد بازماندگان محترم. 
آرامش و  شكیبایی آرزومندیم.

ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

کاظم اسدی، علی چنگیزی،پرویز چنگیزی 
مسعود علیزاده،حسین سیمیاب، هدایت و محمد هاشمی،

مدیریت و کارمندان  گاراژ اتوکلیفتون

   هـمدردی
   هـمدردی

دوست ارجمند و گرامی 

جناب آقای رضا امیری، 
خانواده های محترم امیری،»مسپل« 

عزیــزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز همسر  محترم  و عزیز دلبندتان 

  Donna Sample زنده یاد خامن دانا امیری
را در مونتریال، به شما دوستان مهربان  

و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 
تسلیت گفته؛ برای فرد فرد شما آرامش 

و  شكیبایی آرزومندیم.

دوستان شما در 
تاکسی اطلس 

انهگ شنوی خـبر     هک آن جام شکست ...

دوست دیرین و ارجمند 
جناب آقای رضا امیری 

SAMPLE ،خانواده های محترم امیری
عزیــزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز همسر مهربان، مادر و مادر بزرگ ارجمند و عزیز  دلبندتان 

  Donna Sample بانوی زنده یاد، دانـا امیری
را در مونتریال، به شما دوستان مهربان  

و همچنین به کلیه بستگان ارجمند  تسلیت عرض نموده؛ 
ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

با آرزوی آرامش، سالمت و روزهای روشن برای همگان. 

علی چنگیزی، ناصر باجگیران، کتی باجگیران، نادر باجگیران، 
شاهین باجگیران، کاوه باجگیران،  اکبر خجسته، پری خجسته، 
مهسا طوسی، پریسا طوسی، محمد پازوکی، محسن طالبیان  
و کلیه دوستان، همکاران و کارمندان در ان دی جی اتو پارتس 

NDG AUTO PARTS

مرهمی سیـنه ماالمال ردد است؛ ای ردیغا 

دل ز تنـهایی هب جان آمد، خدا را همدمی

کام جان تلخ شد از صـبر هک کردم بی دوست     ...
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 همــدردی همــدردی

 همــدردی

دوستان  گرامی، 
جناب آقای جواد رستمی 

امید ، امیر، ایمان و اشگان مهربان 

با کمال تاسف در گذشت دوست بسیار عزیزمان 

شادروان زهرا شفیعیان )رستمی( 
را به فرد فرد شما عزیزان تسلیت گفته، 

شادکامی و سالمت بازماندگان او را خواستاریم. 
ما را در غم خود شریک بدانید.

همه ی دوستان شما در 

سالن آرایش و زیبایی مینا 

دوستان  گرامی، 
جناب آقای جواد رستمی 

امید ، امیر، ایمان و اشگان مهربان 

درگذشت تاثرانگیز همسر و مادر ارجمند شما 

شادروان زهرا شفیعیان )رستمی( 
را به فرد فرد شما عزیزان تسلیت می گوییم. 

ما را در غم خود شریک بدانید.
برایتان بهروزی و بقای عمر آرزو  داریم. 

همه ی دوستان شما در 

GARDERIE BEBE SUCRE

دوستان  گرامی، 

جناب آقای جواد رستمی 
امید ، امیر، ایمان و اشگان مهربان 

با اندوه فراوان، از دست رفتن جانگداز و نابهنگام 
همسر و مادر ارجمند شما، 

دوست عزیز، دلبند و دیرین مان،

شادروان بانو زهرا شفیعیان )رستمی( 
را به فرد فرد شما عزیزان تسلیت گفته، 

شادکامی و سالمت بازماندگان او را خواستاریم. 
برای همگان آرامش و بهروزی آرزو می کنیم. 

خانواده بروجردی قزوینی

دوست دیرین و  گرامی، 
جناب آقای رضا امیری 

خانواده محترم امیری، مسپل
عزیــزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز همسر مهربان و مادر فداکارتان 

  Donna Sample زنده یاد خامن دانا امیری
را در مونتریال، به شما دوستان مهربان  

و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 
تسلیت عرض نموده؛  برای فرد فرد شما 

آرامش و  شکیبایی آرزومندم.
با عذر تقصیر از اینکه نتوانستم حضورا 

جهت عرض تسلیت و ادای احترام خدمت برسم. 

علی رضا اسکوئی زاده 

   هـمدردی
فراق یار هن آن می کند هک بتوان گفت... ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

محفل ما 
دمی نشستی و رفتی ولی هب 

باقیست یاسمن  عطر  و  گل  بوی  هنوز 

کام جان تلخ شد از صـبر 
                                                                               هک کردم      بی دوست     ...
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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 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 13 ژانویه 2019

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)

چرا حکومت 
اسالمی 40ساله میشود و اراده 

تغییر به یک گفتمان ملی درجامعه تبدیل نمیشود؟ 
بی تفاوتی اجتماعی!

 ســئوال مهمی که امــروزه برای 

اجتماعــی  و  سیاســی  فعــاالن 

مطــرح اســت، این اســت که، با 

وجــود بحــران هــای گوناگونــی 

کــه جمهــوری اســالمی و مردم 

ایران با آن دســت بــه گریبان اند 

و حتــی  بــه اعتــراف مقامهــای 

مــردم  نارضایتــی  حکومتــی،  

ازعملکرد حاکمیت درهمه زمینه 

ها مشاهده میشود، چرا اکثریت 

مردم نســبت به وضعیت موجود 

بــی تفــاوت هســتند و اقدامــی 

اساســی برای تغییر این شــرایط 
نمیکنند؟ 

این بی تفاوتی ناشی از چیست؟ 

چــرا حکومــت اســالمی چهــل 

ســاله میشود واراده تغییر به یک 

گفتمــان ملــی درجامعــه تبدیل 
نمیشود؟ 

ایلی ویزل از بازماندگان هولوکاست 

و برنــده جایــزه صلــح ١٩٨۶ در 

خطابــه ای با عنوان »مخاطرات 

بی تفاوتی« می گوید: 

از نــگاه ریشــه شناســی » بــی 

تفاوتــی« یعنی » فرقی نــدارد«. 

وضعیتــی غریب و غیرطبیعی که 

در آن خطــوط میــان روشــنی و 

تاریکی، میــان طلــوع و غروب، 

میــان جنایت و مکافــات، میان 

بیرحمی و شــفقت، میان خیر و 

شر محو میشود.

 به یــک معنا، بی تفــاوت بودن 

به آن "رنج "اســت کــه آدمیان را 

غیرآدمی میکنــد. بی تفاوتی هر 

طور نگاه کنیم، بسی  خطرناکتر 

از خشم  و نفرت است. خشم گاه 

میتواند خالق باشد. یکی از روی 

خشم شــعری ژرف مینویسد، یا 

سمفونی با عظمتی خلق میکند، 

دیگری به ســبب آنکه از مشاهده 

بیعدالتی خشمگین است دست 

به کاری ویژه به خاطر انســانیت 

میزنــد. اما بــی تفاوتــی هرگز به 

خالقیتی ختم نمیشود. حتی گاه 

نفرت اســت که میتواند واکنشی 

برانگیــزد. بــا آن میجنگیــد؛ آن 

را محکوم میکنید؛ خلع ســالح 

اش میکنید، بی تفاوتی اما هیچ 

واکنشی بر نمی انگیزد. 

بی تفاوتی آغاز هیچ چیز نیست؛ 

پایان است. و از این رو بی تفاوتی 

همیشــه دوست دشــمن است ، 

چرا که به مهاجم ســود میرساند 

و نــه هرگز به قربانــی او؛ یعنی آن 

کســی که دردش ده برابر میشود 

وقتــی در مــی یابــد کــه فراموش 

شــده اســت. زندانی سیاســی در 

ســلول خود، کودکان گرســنه، 

و پناهنــدگان بــی خانمــان اگــر 

به دردشــان توجهی نشــود، اگر 

از تنهایی شــان بــا جرقه امیدی 

خالص نشوند، از حافظه انسانی 

تبعید شده اند. و با انکار انسانیت 

ایشان ما به خویشتن پشت کرده 
ایم.

بــه نظرمــن ، افــراد بــی تفاوت 

به مســائل سیاســی و اجتماعی، 

ارتباط ذهنی )شناختی( و عینی 

)کنشی( با ساختارهای اجتماعی 

و همنوعــان را از دســت داده و 

عالقــه ای به انجام مشــارکت در 

انجام مسئولیت های اجتماعی و 

دگرخواهانه ندارند. 

هــای  تفاوتــی  بــی  نهایــت  در 

اجتماعی و سیاسی شهروندان به 

ناهنجاریهای اجتماعی آن جامعه 
دامن میزند.

در تمامی جوامع عدم تاثیر گذاری 

اجتماعــی و سیاســی از طــرف 

شهروندان، احســاس بی قدرتی 

برای آنها بدنبال دارد، و انزواگزینی 

شــهروندان بدنبال بی اعتمادی 

آنــان، محصول حاکمیتی اســت 

که مردم را در مشــارکت با دولت 

و حکومت به حســاب نمیاورد و 

بطور سیستماتیک حقوق آنان را 

پایمال میکند. 

بدون شــک شکســت هــای پی 

درپی و بــی نتیجه ماندن تالش 

ها و مبارزات نســل های گذشته 

و همچنیــن، ســرکوبها و هزینه 

ســنگینی کــه شــهروندان ایرانی 

میبایســتی درازای تغییر شرایط 

موجــود بپردازند، از دیگر عوامل 

مؤثــر در بــی تفاوتــی مــردم می 

باشند. اســتمرار و نهادینه شدن 

و بــی تفاوتی درجامعــه میتواند 

در شــرایطی باعث فروپاشی یک 

جامعــه از درون و ســاختارهای 

اخالقــی آن شــود، قبــل از آنکــه 

ساختارهای اقتصادی و سیاسی  

جامعه بطور کامل فرو بپاشد.

کوتــاه اینکه، بــرای بــرون رفت 

ازاین شرایط  ناهنجار بی تفاوتی 

اجتماعــی،  نیروها و شــخصیت 

اعتمــاد  مــورد  سیاســی  هــای 

مــردم میتواننــد با اتحــاد و ارائه 

راهکارهای مردمی و امیدبخش، 

مؤثر باشند.     عارفه  فرهادی 

نگاهی به کتاب »تا آزادی« شیرین عبادی- 
رمزگشایی »شخصی سیاسی« است

زندگینامه ها، بخشــی از تاریخ 
هر کشــور است که نه به دست 
مورخیــن، که به قلم کســانی 
نوشــته می شــود کــه بــا تکیه 
بــر عاملیــت فــردی خویــش 

قصد افزودن برگی بــه اوراق تاریخ 
سرزمین خویش دارند.

در این حوزه زندگینامه های زنان از 
جایگاه ویــژه ای برخوردارند. وقتی 
وقایع تاریخی با نادیده گرفتن نقش 
زنان ثبت می شــود، وقتی زنان از 
عرصه عمومی به عرصه خصوصی 
رانده می شــوند و تاریــخ جهان به 
دســت مردان نوشــته می شــود، 
الجرم نوشتن تاریخ زنان به دست 
زنــان بدیلــی اســت بــرای نادیده 
انگاشتن نقش آنان در رخدادهای 

گوناگون تاریخ جهان.
زندگینامه ها وخود زندگینامه های 
زنان، به ویژه درکشــورهای تحت 
ســلطه حکومــت مردســاالرانه و 
حکومت های مذهبــی نوعی رفع 
حجــاب اســت، پرده دری اســت، 
فریادی اســت بلنــد از داالن های 
تو در تــوی عرصه خصوصی برای 

شنیده شدن در عرصه عمومی.
زندگینامه های زنان، سفری است 
جســورانه و »بــدون گذرنامه« از 
عرصــه خصوصــی برای رســیدن 
به عرصــه عمومی و طلــب کردن 
جایــگاه خویــش در انبــوه متــون 

تاریخی مرد نبشت جهان.
خــود  آزادی«   »تــا  کتــاب 
سرگذشــت نامه شــیرین عبادی 
از جملــه ایــن آثــار اســت کــه به 
جملــه  از  مختلــف  زبان هــای 
انگلیســی، آلمانی، اســپانیایی، 
عربی، فرانسه و ایتالیایی ترجمه 
شده است. نســخه فارسی زبان 
در سال ۲01۸، توسط نشر باران 

در سوئد منتشر شده است.
میالنــی،  فرزانــه  دکتــر 
پرتــاب  بــه  را  زندگینامه نویســی 
اقیانوســی  در  ماهیگیــری  تــور 
فراخ تشــبیه می کنــد و می گوید: 
»زندگینامه مثل تــور ماهیگیری 
پر ســوراخ است، پر از پرسش های 
بی پاســخ…«. وی امــا در ادامــه 
چنیــن می گویــد: »از طرف دیگر 
تور ماهیگیری رشــته هایی است 
گسســته که بــه مدد طنــاب گره 

می خورد…«
فرزانه میالنی با تشــبیه دو حالت 
ظاهــرا متناقض، توصیفــی واحد 
از زندگینامــه را بیــان می کنــد که 
بهره گیری از آن به عهده ماهیگیر 
ماهری اســت که همــان خواننده 
زیرک کلمات نانوشــته در البالی 

سطرهای یک زندگینامه است.
جدیــد  مــوج  آغــاز  هرچنــد 
خــود  و  زندگینامه نویســی 
زندگینامه نویســی مــدرن زنان در 
ایــران در ســه دهــه اخیر شــروع 
شــده، اما ایــن جریان 
ســال  از  غــرب  در 
١٩٧٠ با نوشتن کتاب 
»زلدا«  سرگذشــتنامه 
میلفــورد،  نانســی  اثر 
فمینیست موج دومی 
آغــاز شــد. ایــن موج 
جدیــد در واقــع نوعی 
رویارویی با نخبه گرایی 
و نگاه مرد ساالرحاکم 
زندگینامه نویســی  بــر 

نسل های پیش بود.
در ایــران، مــوج جدید 

زندگینامه نویسی بیشتر 
از جانب زنــان محقق و 
کنشــگران جنبش زنان 

بوده است. 
خــود زندگینامه هایی که 
شامل خاطراتی است از زنان 
زندانــی و نیــز »دلنوشــته« 
هــای زنانی که از عزیزانشــان 
به واســطه زندان، مهاجرت و 

تبعید دور بودند.
آغــاز این موج جدید را به نوعی 
می تــوان پایــان دوران خواندن 
کلمــات نانوشــته بین ســطور 

دانست.
کتاب »تا آزادی« شیرین عبادی 
را با توجه به موقعیت نویسنده، به 
عنــوان یک زن ایرانی برنده جایزه 
صلــح نوبــل، می تــوان از جملــه 
تابوشــکنانه  خودزندگینامه های 

دانست.
روایت نویسنده از دوران انقالب، 
جنگ هشت ساله، دوران ارعاب 
و ســرکوب، اعدام های گروهی، 
قتل های زنجیــره ای، مبارزات 
زنان،  شکل گیری جنبش های 
حقوق کودک و حقوق بشــر، 
کمپین هــای جنبــش زنان و 
جنبــش دموکراســی خواهی 
از یک ســو و تاثیرگذاری این 
وقایع بــر زندگی شــخصی و 
خانوادگی او از ســوی دیگر، 
این سرگذشــتنامه را تبدیل 
بــه یکــی از نمونه هــای بــه 
یــاد ماندنــی در حــوزه نقد 

فمینیستی کرده است.
حضور و عاملیت نویسنده 
در متــن، جــدا از نحــوه 
عرصــه  در  حضــورش 
و  اجتماعــی  فعالیــت 

سیاسی نیست. 
به همین اعتبار است که 
به زبانی ســاده و روشن 
بــه خواننــده می گوید: 
»بــا خواندن این کتاب 
متوجه می شوید چگونه 
پلیســی  یک حکومت 
بــر زندگی مــردم تاثیر 
می گذارد و خانواده ها 
را از هم می پاشد«. و 
بدین طریق شــیرین 
عبــادی در کتاب تا 
آزادی، آنچــه را کــه 
خواننــده  تاکنــون 
زیرک می بایســت از 
البالی سطور یک 
درک  زندگینامــه 

کنــد، بــه روشــنی بیان 
کرده است. 

در جهانــی کــه ســکوت و تحمل 
از فضایل زنان شــناخته می شــود 
و در زمانــی که صراحــت لهجه و 
نمی نماید،  آســان  بی پرده گویــی 
شیرین عبادی با نوشتن این اثر، 
واژه هــای زندانــی در داالن هــای 

زندگینامه های زنان در 
حکومت های مذهبی نوعی رفع 
حجاب است، پرده دری است!

تظاهرات همگانی علیه حجاب اجباریفراخوان چهارشنبه های سفید و دعوت به 
.Naeimeh Doostdar   حرکت و همدلی و حمایت.انقــالب در زنــدان و خیابــان. ماه چهارشــنبه های ســفید و دختران مقاومت ده ها نفر از اعضای کمپین در خیابان های شهرهای ایران. ماه استقامت صدها شهروند-کنشگر ماه خالقیت، شجاعت، عاملیت و پرچــم »نه« بــه حجــاب اجباری. دختران خیابان انقالب. ماه اهتزاز ویــدا موحــد. مــاه ظهــور پدیــده اینــک دی ماه. ماه بر ســکو رفتن

و دوش بــه دوش هــم در کمپیــن نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه   و علیه حجاب اجباری فعال هستیم. سپس#دوربین_ما_اســلحه_ما #چهارشنبه های_ســفید  آموخته ایــم  پربــاری  ابــزار حجــاب اجباری را بــه یکی از اعمال خشــونت فیزیکی و روانی با انتخــاب پوشــش و اعتــراض بــه مطالبه گــری بــرای گرفتــن حــق تجربیــات 

عقیــده و در نهایت برخــورداری از ما احترام به کرامت انسانی و آزادی اســت نه یک تکه پارچه. و خواست ما بــه تبعیض و تحقیــر و تحمیل تحقیر زن و مرد نه بگوییم. اعتراض ایران تبدیل کرده ایم تا به چهل سال اصلی تریــن مطالبات مدنــی امروز 
اعتراضــی  اجباری بر آنیم که بار دیگر با پوشش زنان و مردان ایرانی مخالف حجاب شانه ایســتادند. اینک ما جمعی از اســت و زن و مرد همیشــه شانه به دی، ماه اعتراضات و نافرمانی مدنی حق انتخاب پوشش است. نمادهــای  ایــن پیــام به گــوش همــه آنها که کشورمان پس بگیریم. کمک کنید کنیم تا ســهم مان را از خیابان های اطرافیانمان در این مورد گفت و گو شــوید. بیایید هر روز بــا پنج نفر از انتخاب پوشــش ا ست. با ما همراه دختــران انقــالب و دفــاع از حــق شویم. هدف ما گرامیداشت مبارزه در فضاهــای عمومی شــهر حاضر انتخابــی  و 

تظاهرات علیه حجاب اجباری رقم را بــا خــود همراه کنیــم بزرگترین تویــی و هــر یــک از ما اگــر جمعی و ناجی نباشیم،#رهبر_منم_رهبر_مشعلی را روشن کنیم. منتظر رهبر اجباری شوند. هر کدام در حد توان می توانند همراه مبــارزه با حجاب دعوت می کنیم تا به هر طریقی که دیگر جنبش های عدالت خواه ایران دانشــجویی، جنبــش کارگــری و اعضــای جنبــش زنــان، جنبــش از تمــام زنــان و مــردان هموطن، دیگر هم وطنان منتقل کنیم. بــا روش های ابتکاری  پیام مان را به -با هوشیاری در حفظ امنیتمان- امکان ارتباط جمعی را به ما میدهد مراکــز خرید و دیگــر فضاهایی که کار، وســایل نقلیــه، آرایشــگاه ها، در مهمانی ها، مراکز آموزشی، محل مخالف حجاب اجباری اند برســد. 
•خواهد خورد.

رازداری مردساالرانه را آزاد ساخته 
و آن بخش از زندگی شــخصی اش 
را که می توانســت بــه پچ پچه های 
بی محتــوا و عقب مانــده تبدیــل 
شــود، بــا کالم روشــن خویــش 

تحلیل و بررسی کرده است. 
ایــن اثر کــه در چارچــوب رویکرد 
حقوق بشری و فمینیستی ساخته 
و پرداخته شــده اســت از نگاه من 
منبعی است معتبر در رمزگشایی 

دوم  نســل  معــروف  شــعار  از 
فمینیســت ها که فریاد می کردند: 
»امر شخصی همان امر سیاسی 

است«
منصوره شجاعی
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دمکراسی و ضرورت پیوستن شهروندان به احزاب سیاسی 

دمکراســی بــا حضــور مــردم و با 
فعالیــت تشــکل هــای سیاســی 
سازمان یافته شکل می گیرد. هر 
دو برای دمکراسی ضروری اند، هم 
مشارکت مردم و هم حضور احزاب 
سیاســی. حضور مردم جوهره ی 
دمکراسی اســت. این واژه خود از 
دو جــزء »دمو« به معنــای مردم 
و »کراســی« به معنای ســاالری 
تشکیل شده است. دمکراسی یعنی 
مــردم ســاالری. پس تا مــردم در 
صحنه نباشند و به عنوان انتخاب 
کننده و انتخاب شونده به طور آزاد 
فعالیت نکنند نمی تــوان حرف از 

دمکراسی زد. 
اما ایــن دخالت مــردم نمی تواند 
بــه طــور مســتمر و همــه جاگیر 
صورت پذیرد. نیاز است که شکل 
و ســامان به خود بگیرد و توانایی 
های عملی در کار مدیریت جامعه 
کسب کند. این نیز ممکن نیست 
مگــر اراده، حضــور و نقش مردم 
بــه صورت ســازمان یافته ی خود 
درآیــد. شــکل ســازمان یافتــه ی 
حضور مــردم در سیاســت همان 
تحزب است. تحزب یا حزب گرایی 
عبارت است از قرار دادن احزاب در 
بطن فرایندی که ســبب مدیریت 

دمکراتیک جامعه می شود. 

انتقاد بر حتزب: 
البته امروز کم نیســتند کسانی که 
بــا اتکاء بــه جریان هــای مردمی، 

مانند »جلیقه زردها« در فرانسه، 
معتقدند که دمکراسی های غربی 
از محتــوای مردمی بیگانه شــده 
انــد و احزاب، دیگر قادر نیســتند 
منافــع، خواســت هــا و مطالبات 
جامعه را به راستی نمایندگی کنند. 
به همین خاطر شاهد بروز جنبش 
هایــی هســتیم کــه در آن احزاب 
سیاســی ســنتی نقش مستقیم یا 
فعــال ندارنــد. این یــک حقیقت 
است که دمکراسی غربی از ماهیت 
طبقاتی برخوردار است. در چنین 

سیســتمی احزاب بــه ابزار 
سیاسی طبقات برتر تبدیل 
مــی شــوند و از رای مــردم 
فقط برای کسب مشروعیت 
استفاده می کنند، نه برای 

دفاع از منافع آنان. 
اما باید ایــن واقعیت را نیز 
به رســمیت بشناســیم که 
تا زمانی که جوامع بشــری 
حیــث  از  هــم  بتواننــد، 
سطح آگاهی و فرهیختگی 
تــوده هــا و هــم از حیــث 
لجســتیکی امــکان اعمال 
دمکراسی مســتقیم را پیدا 
کنند، دمکراسی نمایندگی 
یگانه شــکلی از دمکراســی 
اســت که مــی توان بــه آن 
امید داشــت. به ویژه برای 
کشــورهایی مثل ایران که 
هنوز حتی همین دمکراسی 
را هــم تجربــه  بنــد  نیــم 

نکــرده انــد و بــه نظر می رســد تا 
موقعی که آن را تجربه نکنند، نمی 
توانند امیدوار باشند که به مرحله 
ی عالیتر از تجربه ی دمکراتیک، 
یعنی دمکراســی مســتقیم دست 

یابند. 

درک شرایط واقعی:
این ضرورت اســتقرار دمکراســی 
نمایندگــی در ایران اســت که ما را 
دعوت می کند موضوع تحزب در 
کشورمان را جدی بگیریم، زیرا که 

در نبــود احزابی قــوی و توانا نمی 
توانیم انتظار حرکت از دیکتاتوری 
به دمکراســی را داشــته باشــیم. 
در همین راستاســت کــه احزابی 
مانند »حزب ایران آباد« پیوســته 
در فعالیت های خود هموطنان را 
دعوت می کنند به احزاب مردمی 
بپیوندنــد و در راســتای پیشــبرد 
مبارزه ی دمکراتیک کار و فعالیت 
ســازمان یافتــه و منظــم داشــته 

باشند. 
تا زمانی کــه ایرانیان از احزاب دور 
و بــا آنها بیگانه باشــند نمی توان 
امیــدوار بود که با صرف تظاهرات 
و اعتصاب و حتی قیام و شــورش 
بتــوان از ایــن مرحله گــذر کرد و 
به دیکتاتــوری خاتمــه داد. عبور 
از اســتبداد و ورود 
بــه دمکراســی یک 
فرایند است که باید 
به مثابــه یک پروژه 
یــک  شــود.  اداره 
پــروژه ی پیچیــده 
ی سیاســی که نیاز 
به ســطح باالیی از 
مدیریت دارد. توده 
ها به تنهایی قادر به 
اعمــال مدیریت در 
این سطح نیستند. 
صحبت از مدیریت 
کــه  اســت  کالن 
دارای ابعــاد توامان 
و در هــم تنیــده ی 
سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی و حتــی 
فرهنگی است. نیاز 
بــه دانــش و تجربه 
ی بسیار دارد. نیاز 

به هماهنگی میان مدیریت حوزه 
های خــرد دارد؛ حــوزه هایی که 
البته توسط مردم می تواند مدیریت 
شود، اما اداره ی چارچوب کالن و 
کشوری نیاز به تخصص های ویژه 

دارد. 

نقش مدیریتی احزاب: 
احــزاب، چارچوبی هســتند برای 
تجمیــع دانش و تجربه ی الزم در 
این حوزه. یعنی احزاب، در صورتی 
که به معنای حرفه ای کلمه تشکل 
یافته و هدفمند باشــند، باید این 
توانایی بــاالی مدیریتی را در خود 
ایجاد و خویش را برای ایفای نقش 
و قبول مسئولیت در این باب آماده 
کنند. این کار حزب سیاسی است 
که به سوی کسب قدرت و مدیریت 
قــدرت سیاســی حرکت کنــد. در 
مورد کشور ما، احزاب باید بتوانند 
قیام مردم را بــرای کنار زدن رژیم 
کنونــی هدایت و راهبــری کنند، 
بعد از آن باید قادر باشــند کشور را 
در دوران گذار اداره کرده و شرایط 
مناســب برای برگــزاری انتخابات 
مجلس موسسان و تصویب آزادانه 
ی قانون اساسی را فراهم سازند و 
سپس، باید بتوانند در یک فرایند 
دمکراتیــک در انتخابات شــرکت 
کــرده و خــود را در آزمــون رای 
مردم بگذارند و در صورت کســب 
اکثریت، قادر به مدیریت کشور در 
جهــت قول و وعده هــای خود به 

رای دهندگانشان باشند. 
ایــن وظیفــه ی هر حزبی اســت 
که مــی خواهد در شــرایط کنونی 
سیاســی ایــران جدی تلقی شــده 
و مــورد اعتمــاد مردم قــرار گیرد. 

احزابی که به حرف و شعار و گفتار 
بســنده می کنند، اما این توانایی 
را در خــود پــرورش نمــی دهنــد 
نمی توانند منبع قابل اعتباری در 
راستای روند تغییر قدرت سیاسی 
در کشــورمان باشــند. دلیــل این 
کــه مردم نیز در داخــل و خارج از 
کشور نسبت به بسیاری از سازمان 
های سیاسی اپوزیسیون بی اعتناء 
هســتند این اســت که در آنها این 
درجه از توانایی و جدیت را ســراغ 
ندارنــد. به همین خاطر، به حرف 
آنهــا گــوش نمــی دهند و بــا آنها 

همراهی نمی کنند. 
از همین جا بود که حزب ایران آباد 
از همــان ابتدای فعالیــت خود بر 
ضرورت آموزش و افزایش قابلیت 
هــای مدیریتــی در میــان اعضای 
خــود تاکیــد داشــت و دارد. ما بر 
این باور هستیم که مشکل کشور 
ما بیش از آن چه سیاســی باشــد 
مدیریتی اســت، یعنی اگر ظرفیت 
های باالی مدیریتی در یک جریان 
سیاسی آشکار شود می تواند نیرو 
و پشتوانه ی مردمی کافی را نیز به 
دست آورد. برخورد ما با سیاست 
متفــاوت بــوده اســت، برخوردی 
مبتنی بر تخصــص مدیریتی برای 
راهبــری قیــام برانــداز، مدیریت 
دوران گذار و بازســازی کشور. ما 
جویــای ایرانیانی هســتیم که این 
برخورد را می پسندند، به ضرورت 
آن باور دارند و حاضرند بیایند تا در 
این مسیر در کنار هم تالش کنیم.
دمکراســی  نکنیــم،  فرامــوش 
مشــارکت  آورد،  نمــی  مشــارکت 

دمکراسی می آورد. 
•

New and improved intake process for 
sponsorship of parents & grandparents 

to launch on January 28, 2019
January 11,’19 – Ottawa 
The Minister of Immigra-
tion, Refugees and Citi-
zenship, the Honourable 
Ahmed Hussen, announced 
the Parents and Grandpar-
ents (PGP) Program inter-
est to sponsor form will 
be available to potential 
sponsors starting at noon 
EST on January 28, 2019.
The launch of the 2019 
PGP Program will include 
a new and improved intake 
process. The Government 
of Canada has listened to 
and addressed concerns 
from clients and stakehold-
ers about the previous in-
take process, and has taken 
steps to provide a first-in-
first-served approach for 
2019. This approach will 
further enhance the client 
experience by keeping the 

application process fair 
for all, while remaining an 
easy-to-access electronic 
method for applicants.
Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) 
will accept interest to 
sponsor submissions for a 
limited time and then invite 
potential sponsors to sub-
mit a complete application, 
in the order their submis-
sions were received, until 
the 2019 cap of 20,000 
complete applications is 
reached.
Interested potential spon-
sors are encouraged to 
familiarize themselves with 
the new intake process for 
2019, as other improve-
ments have been made. 
These include a require-
ment for potential sponsors 
to upload a copy of a status 

in Canada document when 
submitting their interest to 
sponsor form.
The interest to sponsor 
form has also been en-
hanced from previous years 
to include features that will 
help IRCC detect duplicate 
submissions and potential 
fraud.
Potential sponsors should 
submit an interest to 
sponsor form as soon as 
possible once it’s available 
online, after confirming 
that they meet the nec-
essary minimum income 
requirements. The onus is 
on potential sponsors to 
ensure they are eligible be-
fore submitting an interest 
to sponsor form.
As a family reunification 
program, the PGP Pro-
gram gives Canadians and 

permanent residents the 
opportunity to have their 
parents and grandparents 
come to Canada to live 
permanently. Given the 
continuing interest in 
the program, IRCC has 
increased the annual cap on 
applications it will accept 
in 2019 to 20,000 – 4 times 
the number of applications 
accepted in 2015. This 
increase was made possible 
by an over 80% reduction 
of the application backlog 
and processing times that 
have been shortened from 7 
to 8 years, to about 2 years.
Family reunification is an 
immigration priority for the 
Government of Canada. It 
supports Canada’s econom-
ic prosperity and it further 
strengthens our commu-
nities. Parents and grand-
parents often help care for 
children, increasing their 
parents’ ability to work and 
study, and to make mean-

ingful contributions to their 
communities. In reuniting 
Canadian citizens and per-
manent residents with their 
parents and grandparents, 
not only do we help these 
families to succeed – doing 
so also benefits our entire 
country.
The Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and 
Citizenship also said:
The PGP Program contin-
ues to be very popular, with 
continued high volumes 
in the interest to sponsor 
process. In 2018, after 
removing duplicates, we 
received 93,836 interest to 
sponsor forms.
Consistently high admis-
sions levels for parents and 
grandparents over the last 
few years has allowed the 
government to eliminate 
the application backlog. 
The application inventory 
has dropped from a peak of 

167,000 people in 2011, to 
just over 28,000 people in 
October 2018.
Once invited, potential 
sponsors will have 60 
calendar days from the 
date of their invitation to 
ensure IRCC receives their 
complete application for 
sponsorship.
From: Immigration, 
Refugees and Citizenship 
Canada
_______
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 
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پول حالل؟
یــک نفر قماربــاز پول زیــادی برد 
و چون نذر کــرده بود که اگر ببره 
مقــداری بــرای ســاخت مســجد 
بــده، بــه آخوند محــل گفت: من 
میخوام به شــما کمــک کنم ولی 
چون قماربازم می ترسم پول قمار 
حــرام من، پول های حالل شــما 
را  خراب کنه و مدیون شما بشم! 
آخوند کــه بوی پول به مشــامش 
رسیده بود گفت: نگران نباش؛ تو 
پولت رو بده! منم قول میدم فقط 
برای ساختن مستراح مسجد ازش 

استفاده کنم!
شجاعت؟

جعفرخان زند در جنگی از محمد 
حســن خــان قاجــار در نزدیکــی 
دامغان شکست خورده بود و برمی 
گشــت. در راه به زمیــن همواری 
همراهــان  از  ناگهــان  رســیدند. 

پرســید: آیا می دانیــد اکنون چه 
آرزویــی دارم؟ همراهــان گفتند: 
خان ما چه مــی دانیم؟ خدا بهتر 
می داند! جعفرخان گفت: دلم می 
خواســت در این جا بــا هماوردی  
می جنگیدم تا پشت او را به خاک 
برسانم! البته کسی جرات نکرد که 
بگوید خان؛ توداری از دشمن می 
گریزی! این هارت و پورتت چیه؟ 
حاال یکی نیســت بــه رهبر معّظم 
بگوید مرد مومن  تو از ترس آمریکا  
خواب و خوراک نداری؛ به صد نفر 
پیغام و پسغام می دهی که بگذارید 
من باشم! صد تا امتیاز می دهی که 
بیشتر بمانی؛ باز می گوئی آمریکا 
شکســت می خورد! اسرائیل افول 
کرده! و ٢۵ ســال آینده را نخواهد 
دید؟ اصاًل حالیت هســت چه می 

گوئی مومن؟!
اسب و اّرابه!

داشــتیم بــا اختــر عیالمــان قدم 
مــی زدیم اختــر که پــاش درد می 
کنــه ارابــه ما شــده بــود و ما هم 
شــده بودیم اسب ایشــان و پشت 
ســرمان می کشیدیم اش! ناگهان 
یکی از آشــنایان جلو ما در آمد که: 
خراسانی این چه کاریه؟ شرم نمی 

کنی؟ برگشــتیم ســر تا پای اختر 
رو ورانــداز کردیم ایرادی نداشــت 
دوّلا شــدیم زیپ و کمربند و دکمه 
ها رو بررســی کردیــم دیدیم همه 
چی سرجاشه! پرسیدم؟ همه چی 
درســته! شــرم اش کجا بود ما که 
نفهمیدیــم؟ گفت: فتــوای جدید 
رو نشنیدی؟ گرفتن دست همسر 
جلو چشــم مردم حرام اســت! تو 
مرتکب معصیت شدی! فوری یک 
ســر عصای مان رو به دست اختر 
دادیم و گفتیم: خانم جان بجنب تا 
مثل قبایل عربستان سبوعی دیدن 
صــورت ات حرام نشــده و ارتباط 
عصایــی موجب صــدور حکم حد 

نشده در بریم!
من ترشة ریش و هو حرام!

»کاظــم حافــظ  نیا« امــام جمعه 
آستارا گفته: کسی که صورت اش 
را از تــه می زند علیرغــم کارایی، 
به درد نظام اســالمی نمی  خورد! 
مســئولی کــه در نظــام اســالمی 
خدمــت مــی کنــد بایــد ظاهری 
اســالمی داشته باشد! مشد کاظم 
راست میگه ملعونی که ریشش را با 
تیغ می زند  به آبروی کشور آقا امام 
زمان )عج( ضرر می زند ودر ضمن 

. . . نظنـز

Cell.: 514-290-2210شهره شهریان

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
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

ما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!
pirekhorasani@yahoo.ca

آن ظاهــر عبوس را از دســت می 
دهد که مســلمانی اش زیر ســوال 
می رود! و ُپست اش را که با همین 
ریش بدســت آورده از دســت می 
دهد! وقتی قیافه اش شبیه آدمیزاد 
بشود حّتی زن و بّچه اش هم دیگر 
از او حرف شنوی نخواهند داشت! 
اصاًل  برای مرد مســلمان که باید 
یــک ایل زن و بّچه را حمایت کند 
اگر زشت نباشد کارش پیش نمی 
رود! پــس داشــتن ریــش و چرک 
درصــورت و کثیف بــودن لباس، 
جزیی از ایمان مســلمان اســت و 

لعنت الله علی کفار والمشرکین!
طبقه هشتم جهّنم!

وقتی شاهرودی که دراصل عراقی 
بود ُمرد، ما بــرای کنکاش رفتیم 
ببینیــم چه خبــره دیدیــم نکیر و 
منکر دارند با هم بحث می کنند! 
نکیر می گفت این بابا خیلی مّکاره 
گولت مــی زنه! منکر جــواب داد 
من که مثل مردم نیستم حواسم 
هســت! نمی تونــه! نکیــر دوباره 

گفت: این دو مّلت ایران 
و عــراق رو گــول زده! تو 
که یک نفری! نمیتونه؟ 
نکیر گفت: من می دونم 
جنتیــه!  پســرخوانده 
ســرراهیه! ایــن فکرکرده 
اگه  بگه از نجف هســتم 
در میــره خبر نــداره ما از 
داعشیم نجفی ها رو هم 
گــردن مــی زنیــم! اصاًل 
هرچی بگه باید بره پیش 
امام اش در طبقه هشتم 

جهنم!
ازدواج با شهدا؟!

اخیرًا دخترانی خود را به 
عقد شــهدا در می آورند! 
آن هــا مــی گوینــد ایــن 
ارتباط روحــی و معنوی 
صرفــا جهــت توســل به 
شهدا و الگو گرفتن از آن 
ها انجــام می شــود! هر 
روز ایــن آخونــد هــا فکر 
می کنند چه کلکی سوار 
کنند تــا بتوانند هم پول 
مــردم را بدزدنــد و هــم 
زن های شــان را؟! امروز 
دختر بسیجی می رود به 
عقد شهید در می آید فردا 
آگهــی می دهند که  زنان 
شهدا بیایند برای خواندن 
دعا! محل دعا کجاست؟ 
خانه آخوند! یا مقّربسیج! 
دختر بســیجی به عشق 
مرده آمده ولی زنده فیض 
مــی بــرد! آخونــد حوزه 
دختر ســاده لوح عاشق 
شــهید را به خانــه خالی 
می برد! وعشــق آسمانی 
تبدیل می شود به عشق 

زمینی و زیرزمینی!
موّفقّیت بهداشتی 

کشور!؟
مسئول بسیج جامعه زنان فرموده 
انــد:  از نظر امید بــه زندگی زنان، 
بین چهار کشور اّول دنیا هستیم و 
ســّن امید به زندگی زنان در کشور 
مــا به ٧۶ ســال رســیده اســت!؟ 
ما نمی دانســتیم که عّمه جان ما 
هم کــه همســن و همــدوره آیت 
الله جنتی است مانند آن حضرت 
یکــی از افتخارات و اســتوانه های 
نظــام والیــی جمهوری ناشــریف 
افالسی است! دیشــب زنگ زدیم 
که عّمه جان کجایید؟ چرا تشریف 
نمــی آرین به ما افتخــار نمی دین 
درخدمتتــون باشــیم؟ عّمه جان 
مان فرمودند: رهبر گفته بیا پیش 
ما بخــور و بپاش! فقــط هر وقت 
خارجــی ها آمدند تــو رو به عنوان 
موّفقّیت بهداشــتی کشور بهشان 
نشــان بدهیم! دروم موروم پیش 

حاج سد علی آقا خودما!
حّساسّیت مراجع تقلید!

 ایــن که میگــن مراجــع تقلید به 
مســائل جامعه اهمّیت میدن بما 

ثابت شده است! اگر شبی روسری 
دختری شل بشه یا بره سر چوب، 
یا معّلمین به بّچه  ها کمتر مشق 
شب بدهند؛ مراجع پفکی فتوا های 
آتشــین و دندان شکن می دهند. 
ولــی وقتــی کــودکان در آتش بی 
 لیاقتی مســئولین می ســوزند، یا 
ســپاه با مهندســین بیســواد اش 
یک اســتان رو خشــک می کنه یا 
کارگران از گرسنگی فریاد می  کشند 
و بازداشــت می  شــوند، نتق نمی 
کشــند! با این که تجــاوز و دزدی 
از ســر تا پای وابســتگان نظام می 
بارد؛ صدا از مراجع نمی  شنوید.اگر 
این حّساسّیت به سرنوشت جامعه 

نیست پس چیست؟
هشدار!

مــی خواســتیم هشــدار بدیــم به 
خودمان وهمه فضول های محله 
که: ســیخ کــردن زیــر دم مافیای 
حاکم بر جمهوری ناشریف افالسی 
عاقبت خوشــی نداره! چندین روز 
قبل نوربخــش مدیرعامل تأمین 
اجتماعی کشور به همراه معاونش 
درسه راهی شــصت کالی گرگان 
تصادف کرد و هر دو کشته شدند. 
نوربخش دربرابر مفاسد مالی قاضی 
 زاده وزیر بهداشت ایستادگی زیادی 
کرد که کار به درگیری و وساطت 
بیــت رهبــری هــم کشــید. وی 
کارهایی درمورد شــفافیت شستا 
و مدیریت علی ربیعی کرده بود که 
شایع است این کارها به مرگ زود 
هنگام او انجامید. به همین دلیل 
مــا می رویم توی آشــپزخونه تا به 
فرمان مطاع  اختر عیالمون ظرف 
ها رو بشــوریم! شــما هم دیگه به 
حــرف های ضد آخوندی ما گوش 

ندین!
معنی واقعی سیاست!؟

می دانید که سیاست معنی دو رویی 
و پدرسوختگی و آب زیرکاهی میده 
وانصافــًا هم همینه! کشــورهای 
غربی اندازه ســی صد سال جنگ 
به عرب ها سالح فروخته اند حاال 
مثاًل برای جلوگیری از فاجعه یمن، 
فروش سالح به عربستان سبوعی 
رو ســه ماه قطع می کنند! درباره 
غنــی ســازی هــم همینــه درباره 
فــروش مــواد مخدر هــم همین، 
شما ببینید افغانستان نود درصد 
مرفیــن جهان رو می فروشــه ولی 
آمریکا هرگز چیزی نمیگه! برعکس 
فیلمی می سازند می گویند افغان 
هــا در ایــران معتاد می شــوند!؟ 
الحق سیاســت مردم یاری نیست 

دو رویی و کّلاشیه!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل –  
پانزدهم ماه ژانویة المبارک! سال 
٢٠١٩  دربدری
برابر با بیست و پنجم دی ماه 
سال ١٣٩٧ مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

رضا هومن
ناگهان بانگی بر آمد 

خواجه رفت!
پارســال همیــن روزها 
بــود، دقیقــًا روز پنجم 
ژانویــه که ناگهــان در 
شهر ما مونتریال خبری 
ســایت  روی  کوتــاه 
هــا آمــد: رضــا هومن 
درگذشــت! با خودمان 
فکر کردیم باز الخناسی 

شــرارت کــرده و ایــن از همــان قمــاش 
خبرهای »فیک« فیس بوکی است! زنگ 
زدیــم به نزدیک ترین دوســتش فرشــاد 
جان در تپش دیجیتال و فهمیدیم که بله 
متاسفانه خبر درســت است رضا هومن، 
رضا هومن مهربان هم رفت! رضا را تقریبًا 
همه ایرانیــان قدیمی مقیم مونتریال می 
شــناختند و کارهای قلمی اش را خوانده 
و برنامه های تلویزیونی اش را دیده بودند. 
امــا تنهــا نکتــه مهــم را چنــد روز بعد از 
درگذشــت این دوست مردم شاهد بودیم 
در مراســم یادبودش که بــرای ما حیرت 
انگیز بود! شــرکت جمعیت کثیری از هم 
میهنان که کمتر در چنین مراسمی دیده 
بودیم، افرادی از همه قشــرهای جامعه و 
طیف های فکری گوناگون از چپ چپ تا 

راست راست! 
رضا مصداق بــارز این بیت بود-در حالی 
که در تمام عمر بر اعتقادات سیاسی خود 

هم چنان پا بر جا بود و ماند:
چنان با این و آن سر کن 
که بعد از ّمردن ات عرفی

مسلمان ات به زمزم شوید 
و هندو بسوزاند

بله، مسلمانان آمده بودند تا رضا را، رضای 
نازنیــن را به آب زمزم بشــویند و هندوها 
هــم آمده بودند تا او را بــا عود خوش بو، 

بسوزانند!؟ 

   هـمدردی

دوست ارجمند و گرامی 

آقای رضا امیری، 
خانواده های محترم امیری،»مسپل« 

عزیــزان سوگوار 

درگذشت غم انگیز همسر  عزیز دلبندتان 

  Donna Sample زنده یاد خامن دانا امیری
را  به شما دوست دیرین و عزیز 

و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 
تسلیت گفته؛ برای فرد فرد شما آرامش 

و  شكیبایی آرزومندیم.

فریبا رضایی و حسن انصاری، 
احمد احمدی ترشیزی و خا نواده 

محمد رحیمیان و خانواده 

انهگ شنوی خـبر     هک آن جام شکست ...
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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

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
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MONTRÉAL QC  
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پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
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• 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 .................... شكور  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: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
فرحــت،  عموجان،کوپلــی:2،  ســن لوران، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف کس، مارشه 
پی.ای.، کلینیک آریا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس، شاتوکباب، سمی فروت، 
پنراسلکت 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
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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

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

جویای هم خانه
جویای هم خانه با شرایط استثنائی 

Fully furnished big 4 1/2.
TV, CABLE, INTERNET, WASHING 

MACHINE, DRYER, 2 PARKING
HOME PHONE, VERY CLEAN..

HEATING AND ELECTRICITY INCL.
RENT 430$/MONTH

 :برای اطالعات بیشتر با وحید زاده تماس بگیرید
CALL Mr. Vahid Zadeh

514-567-1505
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

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

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 تكمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همكاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تكمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

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 • کاشیكاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca
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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
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de
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Beaucoup de pièces uniques, etc.
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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$, etc.
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999$
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*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

 Hunt Auto Parts
فـروش کلیه لوازم خودرو 

سفـــارش آنالین

www.huntparts.ca
یا تلفن 

Tel.: 514-268-1212
ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال

p2j19

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 (

عكس پاسپورتی ،
 سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر 
و جزئیات دیگر بایستی 
______________رعایت شود 
عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

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 پیتزامیكر   |   بی یا باتجربه
برای کار در رستوران نزدیک مترو شربروک  نیازمندیم. 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 514-266-1355

jan01U

جویای همسر 

جویـــای همسر
مردی 37 ساله هستم

تحصیلكرده،  شاغل و ساکن در شهرمونترال.
عالقه مند به اشنایی و ازدواج با خانمی محترم میباشم.

لطفًا برای آشنایی بیشتر با من تماس بگیرید.
Tel.: 514-922-9066

Ezdevaj37@gmail.com
jan15
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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«

129

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.cje-ndg.com

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

zarbarg paivand

 W I S H . C O M
یک وبسایت خوب برای خرید وسایل جانبی دوربین

یکــی از دردســرهای دوربین 
بازی و عکاســی اینــه که باید 
دائمــا بــروز باشــی و هر چیز 
جدیدی که وارد بازار میشــه 
بخری تا از قافله عقب نمونی! 
طبیعتا ایده خرید جدیدترین 
وســایل تصویربرداری، خیلی 
جالب به نظر میاد ولی هزینه 
های این ادوات معموال بسیار 
باال هستند و شاید خرید اکثر 
آنهــا با هر بودجه ای ســازگار 

نباشد. 
یکــی از روشــهای تهیــه این 
وســایل، خریــد نمونــه های 

دست دوم است که در وبسایتهایی 
مثل »کی جی جی« و یا »ئی بی« 
عرضه میگردند. اعتقاد شــخصی 
بنده اینه کــه باید تا حد ممکن از 
خرید وســایل الکترونیک دســت 
دوم خــودداری کــرد چون بعضی 
از عیوب، پنهانی بــوده و یا برخی 
اشــکالها در اثــر گذشــت زمــان، 

بتدریج پدیدار خواهند شد. 
بنابراین، این مقاله صرفا به بررسی 
لوازم جانبی و فرعی تصویر برداری 

میپــردازد کــه الکترونیــک نبوده 
ای  ســاده  کارکردهــای  دارای  و 

میباشند.
روش دوم خریــد وســایل جانبــی 
عکســبرداری از وبسایتهایی مثل 
»آمــازون« بوده که بســیار معتبر 
و معمــوال دارای کیفیــت باالیــی 
میباشــند. البتــه قیمتهــای این 
وبســایت نیز، پایین ترین نبوده و 
بــا وجود اینکه اغلب اجناســش از 
مغازه های حقیقی ارزانتر هستند 
ولــی نهایتا »آمــازون« 

ارزانترین گزینه نیست.
و اما وبسایت

 www.wish.com 

که این مقاله به معرفی 
دارد،  اختصــاص  آن 
بســیار گســترده بــوده 
و منحصــر بــه وســایل 
نمیباشــد.  عکاســی 
تمامی اجناس را میتوان 
در »ویــش« پیدا کرد و 
ســفارش داد. از لباس و 
وسایل بچه گرفته تا بوق 
کامیــون و لوازم التحریر 
ظــروف  و  جواهــرات  و 
بســیاری  و  آشــپزخانه 

دیگر. 

ویژگی این وبسایت این است 
که قیمت اجناس آن بســیار 
پاییــن بوده و اغلب به قیمت 
عرضــه  فروشــی«  »عمــده 
میشــوند، حتی اگر فقط یک 
نمونــه را خریــداری کنیــد. 
طبیعتا کیفیــت این اجناس 
هم نسبتا پایین بوده و نباید 
انتظــار آنچنانی از آن داشــته 

باشید. 
برای آنکــه منظــورم را بهتر 
بیان کنم، این وبسایت برای 
خرید وسایلی توصیه میگردد 
که الکترونیک نبوده و کیفیت 
آنهــا آنچنــان مهــم و تاثیرگــذار 
نمیباشد. مثال این وبسایت را برای 

خرید کاالهایی چون: 
سه پایه دوربین، فیلترهای رنگی، 
پایه فالش و میکروفون، کابلهای 
رابــط، بک گراند اســتودیو، کیف 
دوربیــن، دوربینهای ســاده برای 
اســتفاده کــودکان، مونوپاد برای 
تصاویر »ســلفی« و ... وسایلی از 

این قبیل توصیه میگردد. 
قطعــا لــوازم الکترونیــک بســیار 
متنوعــی هم در این وبســایت و با 
قیمتهــای خیلی پایینــی بفروش 
میرســند اما این وسایل در سطح 
حرفــه ای نمیباشــند. بنابرایــن، 
ترجیحــا دوربین اصلی خــود را از 
این وبســایت خریداری نفرمایید. 
ناگفته نماند کــه اکثر اجناس این 
وبســایت، چینی بوده و از آنجا به 
سایر نقاط جهان ارسال میگردند. 
برای آنکه هزینه ارسال پایین باشد، 
امکان ارســال با پســت اکسپرس 
وجود نداشته و باید صبور باشید. 
بنابراین »ویش« را با »آمازون«، 
که جنس را یک و یا دو روزه ارسال 

میکند، مقایسه نفرمایید!
بنده بتازگی چند قلم لوازم جانبی 
عکاسی را بطور امتحانی از »ویش 
دات کام« خریــداری کــرده و از 
خریدهایــم، راضــی هســتم. این 
وبسایت، یک اپلیکیشن به همین 
اســم برای همه تلفنهــای همراه 
نیز دارد کــه کار خرید را راحت تر 
میکند. پــس از هر خریدی هم به 
شــما »پوینت« میدهــد. بعضی 
روزها هم کد تخفیف را در اختیار 
شــما میگــذارد کــه باز هــم چند 
درصد ارزانتــر خرید کنید. این 
وبسایت، تمامی »تراکنشها« را 
تضمین کرده و چنانچه مشکلی 
پیش بیاید، پاســخگو هستند. 
چنانچه اجناس خریداری شده 
اشــکالی داشته باشــند، تحت 
شرایطی میتوان آنها را بازگرداند 
و مبلغ مربوطــه را پس گرفت. 
اکثــر کاالهای خریداری شــده 
را میتــوان ظــرف ٣٠ روز پــس 
از دریافت، تعویض نمود، مگر 
آنکــه فروشــنده شــرط دیگری 

گذاشته باشد. 

مطلــب جالبــی که تا به حــال در 
هیچ وبســایت دیگری ندیده بودم 
این اســت که برخــی از اجناس آن 
کامــال مجانی بــوده و فقط هزینه 
ارسال را میپردازید. البته فروشنده 
حتما بخشــی از پول جنــس را در 
هزینه ارسال گنجانده است و ضرر 
نمیکند، بــا این حــال، میتوانید 
برخی اجناس را کال با ۴ دالر )فقط 

هزینه ارسال( خریداری کنید.
طریــق  از  پرداخــت،  روشــهای 
کارتهــای اعتبــاری و »پــی پل« 

میباشد.
یک امکان جالب دیگر این وبسایت 
این اســت که اگر بــه اتفاق یک یا 
چند نفر دیگر و بطور گروهی، چند 
قلم جنس را با هم سفارش بدهید، 
باز هــم هزینه خریدتــان پایین تر 
خواهد آمد! البته باید مدتی را صبر 
کنید تــا خریدار دیگــری نیز پیدا 
شود و همان جنس مورد نظر شما 

را سفارش بدهد.
این وبســایت بطور روزانه چندین 
قلــم جنــس را حــراج کــرده و باز 
هم زیر قیمت بفروش میرســاند. 
شــرط اســتفاده از ایــن تخفیــف 
این اســت که در مــدت محدودی 
)مثــال ٣ دقیقه( جنس را انتخاب 

و خریداری فرمایید.
البتــه »ویــش« در برخــی مــوارد 
مثــل  بزرگــی  وبســایتهای  از 
»آمازون«ایــده گرفتــه و برخی از 
عناصر آن را در »ویش« گنجانده 
است. مثال میتوانید برای خودتان 
یک لیســت از اجناس مورد عالقه 
تــان تهیه کــرده کــه بعــدا خرید 
کنید. یا اینکه لینک لیســت خود 
را بــه دوســتانی کــه میخواهنــد 
برایتان کادو بخرند داده، تا شــما 
را خوشــحال نماینــد! همچنیــن 
مــورد  در  میتواننــد  خریــداران 
اجناس خریداری شده و تجربیاتی 

که از خرید اجناس داشته اند، نظر 
داده و به جنــس مورد نظر امتیاز 
و ستاره بدهند. حتی امکان انتشار 
عکس نیز به مشتری داده شده تا 
دیگران بهتر بتواننــد اجناس را از 

زوایای دیگر ببینند. 
هزینه ارسال هم برای هر جنس، 
دقیقا مشخص شده و بعدا سورپریز 

نخواهید شد. 
تنهــا نکتــه ای کــه بایــد در مورد 
ایــن وبســایت در نظــر گرفت این 
اســت که بعضی تخفیفهــا دارای 
زمان محــدودی بــوده و چنانچه 
پــس از اتمام تخفیــف، آن جنس 
را سفارش دهید، قیمت آن باالتر 
میباشــد. البته این مورد و آخرین 
تغییرات قیمــت در زمان پرداخت 
محتویات »ســبد« به اطالع شما 
میرســد و بعد از خرید، ســورپرایز 

نخواهید شد.
سبدتان لبریز!
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 > �ام وقت

> پاره وقت

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید

> آنالین
> تخصصی

 یادگیری زبان >  864-9191 514
 فرانسه به معنی

موفقیت می باشد

 

 کالس های رایگان زبان
فرانسه برای مهاجران

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

گاـلری عشق تقدیم می کند: 

زیباترین طرح های سفره عقد 
برای رویایی ترین شب زندگی تان 

Luxurious Wedding Show 
For the first time at

Hotel OMNI 
1050 sherbrooke st W, 
Montreal, Qc, H3A 2R6

-------------
Sunday February, 3rd 2019

10 am to 4 pm!
---------------------

Free entry 
---------------

for more info please contact: 
LILI NAIMI 

514-880-0022

نان لواش    پخت روزانه 
پخت روزانه   

با کیفیت عالی     
  به بهای مناسب 
در خدمت هموطنان گرامی 

رازمیک  
__________________

Tel.:514-927-0612
135 av Labrosse suite 100 
Point Clair Qc  H9R 1A3 

------------------------
Open fron 9:00 to 16:00

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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برنامه های پرشمار تفریحی 
و بسیاری سورپرایزهای دیگر ... 

• دی جی : رقص و پایکوبی
تا پاسی از نیمه شب

 فروش بلیت در تپش
پشت در نمانید!

برای تهیه بلیت همین 
امروز  تماس بگیرید:

514-223-3336
---------

Embassy Plaza
1003 Boul Cure-Labelle 

Laval, QC H7V 2V7
-------------

با پارکینگ وسیع رایگان 
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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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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
C
H
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G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

$1095
از تهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از  

•  تـورهای تفریحی 
•  بیمه مسافرتی 

•  بیمه تازه واردین

$1180


