
از مونتــــرال به تهـران از 

$1070

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(

¥°¶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

¥°¶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

pg. 5

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 

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 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

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

___________
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 :

1448

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

 ص: 12

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 26,  No. 1448,  Nov. 15, 2019

______________
Nader Khaksar
Ramier Realty

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
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Winter is coming... 
     and it will be nasty!

    حمید نوری و کشتار ۶۷؛ از پاسدار به دادیار
       این برای نخستین بار طی 40 سال 

گذشته است که یکی از مقامات جمهوری 
اسالمی به اتهام دست داشتن در اعدام 

بازداشت می شود.... 

Peyvand
Line

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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COROLLA HATCHBACK
CVT 2019
Starting at $ 23,749 + Taxes

RAV4 LE FWD 2019
Starting at $ 29,899 + 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 Mai 1. 2019 until June 30, 2019 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

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

+    2018 MODEL CLEARANCE

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد

 مشاور امور مالی، 
 وام های بانکی و خصوصی 

 با بیش از 2۰ سال سابقه درخشان
 مشاور و مدیریت سرمایه گذاری 

     در پروژهای ساخت و ساز
برای اطالعات بیشتر با ما متاس بگیرید: آرش جامی

مشاور  امور مالی 

Cell.: (514) 647-1601

ARASH JAMI 
4030 Boul. de la cote-vertu , Suite 111,
Ville st-Saint-Laurent, H4R 1V4
dominiozfinancial@gmail.com
_________________________

www.Dominiozfinancial.com

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  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

۷روز 
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

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
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Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

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
•   ایمپلنت 

•   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 شیما عبداحلسین

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

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

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

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

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

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

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

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

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

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

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

ُرزا محمدی 
مشاور  امالک  مسکونی و جتاری 

•  با بیش از 2۰ سال جتربه سرمایه گذاری 
    در امالک و مستغالت 

• ۱5 سال جتربه در امور خدمات و اخذ 
     وام های بانکی 

• خرید و فروش، اجاره و تهیه وام مسکن 
• خدمات رایگان برای خریداران  و  مستاجران

• خرید ملک جهت سرمایه گذاری 
• ارزیابی رایگان 

• با بهای اجاره خانه، صاحب خانه 
    دخلواه خود شوید

Cell.: 514-867-3114

Roza Mohammadi
Real Estate Broker groupe sutton 

- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle, 

LaSalle, H8R 2M9 
Bureau: (514) 364-3315

RMohammadi@sutton.com

¥°¶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

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000
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ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier, Pincourt 
www.ileperrottoyota.com

*Conditions may apply. Details in store.

LEASE STARTING AT

$84/WEEKLY*

2019 CAMRY SE
PURCHASE FINANCING AT

1.79%*

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

$85/WEEKLY*

2019 RAV4 FWD

1 877 361-2047  |  514 453-2510  |   Cell : 514 865-2594  | rabbasi@ileperrot.toyota.ca
RAMIN ABBASI

PURCHASE FINANCING AT

0.99%*

2020 COROLLA SE

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

Turkish Airline 
Promotion: 
3 baggage

اسپشیال ترکیش ایرالین: 
سه چمدان 
برای اطالعات بیشتر 
____________با ما تماس بگیرید.

رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2۰۰۶

•  بهترین شرایط برای کارگزاران جدید 
•  بهترین شرایط برای مشتریان گرامی 

•  برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات 
      بیشتر  همین امروز با ما متاس بگیرید. 

Cell.: 514-296-5507

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA

3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC  H9B 2T6

Bureau: (514) 683-8686
www.ramier.ca

info@ramier.ca
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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

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

ته چین مرغ، ساندویچ های كالباس، سوسیس آملانی، زاپاتا ، ساندویچ مخصوص عموجان، مغز، 
زبان، سوسیس بندری، كتلت، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان، آش رشته، سوپ جو، 
كشک بادمجان ، میرزاقامسی، كوفته، سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و  ...

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

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

                                                      م. آزرم

no.  1448
Vol. 26,  Nov.  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..
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محیط زیست... 

آناهیتا بروجردی 
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هشدار دانشمندان: وضعیت اقلیمی 
کره  زمین اضطراری است

بیش از ۱۱ هزار دانشــمند از ۱۵۳ 
کشــور جهان با تأییــد مطالعه ای 
در حوزه اقلیمی هشــدار دادند که 
زمیــن با یک وضعیــت اضطراری 
آب و هوایی روبرو اســت و تبعات 
و خطرات ناشی از آن جدی است.

مطالعه جدید که درباره چگونگی 
تأثیــر فعالیت های بشــر در زمین 
طی چهــار دهه گذشــته اســت، 
تأکیــد می کند که انتشــار گازهای 
مضر گلخانه ای به سرعت در حال 
افزایش است و دولت ها توجه کافی 

را به این بحران نشان نداده اند.
آن هــا در عین حــال می گویند که 
دانشــمندان وظیفه اخالقی دارند 
کــه هرگونه تهدید فاجعه بــاری را 
شــفاف به مــردم هشــدار دهند. 
یافته های این تحقیق روز سه شنبه 

در مجله بیوساینس منتشر شد.
ایــن تحقیــق کــه بــا سرپرســتی 
ویلیام ریپل و کریستوفر وولف در 
دانشــگاه ایالتی اورگن انجام شده 
است، شــش حوزه اصلی را که در 
آن دولت ها، مشاغل و افراد عادی 
می توانند تغییرات اساســی ایجاد 
کنند شناســایی کرده است. یکی 
از این حوزه ها جمعیت زمین است 
که طبق توصیه صورت گرفته در 

این تحقیق باید تثبیت شود.
یافته های حتقیق: 

جمعیت جهان باید تثبیت شود
محققــان می گوینــد کــه خدمات 
مربوط به تنظیم خانواده و ســایر 
تالش ها در راستای ایجاد عدالت 
گیــرد  صــورت  بایــد  اجتماعــی 
تــا منجر بــه یــک برابــری کامل 
جنســیتی شــود. این موضوع به 
تثبیت جمعیت جهان که ساالنه 
حدود ۸۰ میلیون نفر به آن اضافه 

می شود کمک می کند.
استیو ایستربروک، مدیر دانشکده 
محیــط زیســت دانشــگاه تورنتو 
کــه یکــی از امضــا کننــدگان این 
مطالعه است، می گوید: »بسیاری 
از دانشــمندان از صحبــت کردن 
درباره جمعیت خودداری می کند 
چراکه موضــوع چالش برانگیزی 

است.«
وی اضافه می کند: »توصیه هایی 
کــه ایــن مطالعــه دربــاره برابری 
جنســیتی و تنظیم خانواده برای 
کاهــش زاد و ولــد ارائــه می کند، 
کامال با مطالعات درباره اقداماتی 
کــه بایــد در مقابل تغییــرات آب 
و هوایــی انجــام شــود مطابقت 

از  ایــن اســتاد دانشــگاه  دارد.« 
پررنگ تر شدن این موضوع بیش 
از حد معمول در این تحقیق ابراز 

رضایت می کند.
این مطالعه می گوید که کشــورها 
باید سوخت های فسیلی را با منابع 
انرژی تجدیدپذیر جایگزین کنند 
و در عین حــال در فن آوری هایی 
سرمایه گذاری کنند که به وسیله آن 
امکان استخراج دی اکسید کربین 
از جــو زمیــن فراهم شــود. طبق 
این مطالعــه، دولت ها همچنین 
باید یارانه های شرکت های سوخت 
و کشــورهای  قطــع  را  فســیلی 
ثروتمند باید از کشورهای فقیرتر 
برای رسیدن به منابع انرژی پاک 

حمایت کنند.
عــالوه بــر ایــن، کشــورها نیــاز 
اســت بــه کاهش شــدید انتشــار 
آالینده هــای قــوی ماننــد متان، 
کــه  هیدروفلوروکربــن  و  دوده 
ترکیبــات ســاخته شــده توســط 
انســان هســتند اقدام کنند. این 
ترکیبات معموال در سیستم های 
تهویه هوا، یخچال ها و اسپری ها 
استفاده می شــوند. محققان می 
گویند که محدود کردن اســتفاده 
از ایــن آالینده ها می تواند در کوتاه 
مــدت روند گرمایــش را طی چند 
دهه آینده ۵۰ درصد کاهش دهد.

ایــن دانشــمندان می گوینــد کــه 
تالش  برای مقابله با تغییرات آب و 
هوایی باید روی حفاظت و بازیابی 
اکوسیستم هایی مانند جنگل ها، 
صخره هــای مرجانــی، دشــت ها 
)ســاوانا( و تاالب هــا کــه به طور 
طبیعی دی اکســید کربن را از جو 
جذب و ذخیره  می کنند، متمرکز 

شود.
این مطالعه همچنین می گوید که 
مردم باید بیشتر غذاهای گیاهی 
مصرف کنند که وضعیت سالمتی 
را بهبود می بخشد و باعث کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای از دام ها 
می شــود و اقتصادها باید به جای 
تمرکز بر رشد تولید ناخالص داخلی 
و افزایش رفــاه، ابتکارات عاری از 
کربن و حفظ اکوسیستم ها را در 

اولویت قرار دهند.
این تحقیــق که طبــق داده های 
۴۰ ســاله انجام شده است نشان 
می دهــد که چگونــه فعالیت های 
انســانی ماننــد تغییــر در مصرف 
سوخت فسیلی، انتشار دی اکسید 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
Nazgol Fallah Toussi, 
         LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

________________________________
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

شعر و ترانه...

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

تلفن:  1509-366-514       و       514-247-1732

Leonard Cohen 
Born: September 21, 1934,West-
mount, Quebec
Died: November 7, 2016, 
Los Angeles, CA
was a Canadian singer, songwriter, 
poet, and novelist. His work explored 
religion, politics, isolation, sexuality, 
and romantic relationships.

So Long Marianne

Come over to the window, 
    my little darling,
I’d like to try to read your palm.
I used to think I was some kind of 
Gypsy boy
before I let you take me home.
Now so long, Marianne, 
    it’s time that we began
to laugh and cry and cry 
   and laugh about it all again.

Well you know that I love 
   to live with you,
but you make me forget so very much.
I forget to pray for the angels
and then the angels forget to pray for us.

Now so long, Marianne, 
   it’s time that we began ...
We met when we were almost young
deep in the green lilac park.
You held on to me like I was a crucifix,
as we went kneeling through the dark.

Oh so long, Marianne, 
   it’s time that we began ...
Your letters they all say that you’re 
beside me now.
Then why do I feel alone?
I’m standing on a ledge 
   and your fine spider web
     is fastening my ankle to a stone.

Now so long, Marianne, 
it’s time that we began ...

For now I need your hidden love.
I’m cold as a new razor blade.
You left when I told you I was curious,
I never said that I was brave.

Oh, you are really such a pretty one.
I see you’ve gone and changed your 
name again...

»چندهمسری«: عادی سازِی ابتذال؛ به نام دین! 
ســردار زارعــی را در خانــه ای با »شــش زن عریان« 
دســتگیر کردند. او ادعا کرد قصد داشــته با آنها، در 
همان حالت عریان »نماز جماعت!« بخواند! فرمانده 
انتظامی اســتان تهران بود و حکم و عاقبتش معلوم 

نشد!
•  حــاال »فانتــزی بیمارگونه ی« او، یعنی داشــتن 
چند شــریک جنســی همزمان تحت عنوان شــرعی 
»چندهمسری« تبلیغ می شــود و صدا از شارعان و 
مراجع در نمی آید و کسی از حاکمان فکر نمی کند که 
»این تبلیغ ]یک به چند[، روی معکوسی هم دارد«!

•  در پوســتر تبلیغــی؛ یک آقای خوشــحال 
در میان چهار همســر خندان محجبه اش، 
در حال پایکوبی هستند! فرزند این »کلوپ 
همســران« پرچــم ایــران را بــر شــانه های 
»مــــرد« به اهتــزاز در آورده کــه یعنی؛ این 
قله ی ابتذال را هم به نام دین »عادی سازی« 
کردیم! که یعنی ای مــــردها! حرمســرا دایر 
کنید و از »ِجماع جمعی« لذت ببرید! نگران 
هم نباشید که این مؤسســه یادتان می دهد 
مهارتهای داشــتن حرمسرا و ِجماع جمعی 

چیست!
•  بعد از چهل ســال حکومت دینی، از ســر و کول 
این جامعه، نکبِت »فقر و فســاد« باال می رود و هر 
روز هــم یک »ابتذال تــازه« را به نام خدا و مذهب 
»عادی سازی« می کنند و صدایی از علما و مراجع 

تقلید در نمی آید! چون حکومت »دینی« است! 
آیــا هیچکــدام از ایــن مراجــع نمی داننــد کمترین 
دلسوزی برای دین آن است که »دین را از سیاست 
و حکومت جدا کنند«؟ یعنی نمی فهمند در اردوگاه 
سیاست، »دین« بازنده است و مافیاها برای کسب 
ثروت و قدرت بیشتر، بهانه ای بهتر از »دین« پیدا 
نمی کننــد؟ پس چرا اینهمــه مرجع تقلید کمترین 
شــباهتی به »حسین« ندارند که برای جلوگیری از 

انحراف دین جدش قیام کرد؟
•  بــه خدا »جدایی دین از حکومت«، بیشــترین 
خیرخواهی برای حفظ حرمت و احترام به دین است! 
این ابتذالی که به نام حاکمیت اسالم در »این چهل 
ســال ســیاه« تجربه کرده ایم، حّجت کافی نیست 
تا ثابت کند دین چه صدماتی از سیاســت خورده؟ 
این را به علما و مراجع بزرگوار بگویید تا بدانند این 
حکومت اسالمی، جامعه ی ما را به قهقرای تباهی و 
انحطاط برده و چیزی تا »ختم کامل دین« در بین 

مردم باقی نمانده است!
•  اگر تا دیروز »تن فروشــی اختیاری« معدودی از 

زناِن نیازمند را می دیدید، حاال بشنوید از »اجاره دادن 
زنــان و دختران به مــردان دیگر«! و بدانید این فقط 
یکی از نشانه های آن »فقری« است که فرمود: وقتی 

از دری وارد می شود، »ایمان« را از آن دِر دیگری 
بیرون می کند!

اگر بنا بر پیاده سازی شریعت اسالمی باشد، کدام 
یک مهمترند؛ »محو فقر«؟ یا ترویج ابتذال صیغه 

و چندهمسری؟
•  به قول هانا آرنت در »ابتذال شــّر«؛ »شــّرها 
و رذالت های بزرگ« اغلب توسط متعّصبان کور 
»عادی ســازی« شــده اند! اما گاهــی هم »مردم 

عادِی فریب خــورده«، رذالت ها را تبدیل به عادت و 
هنجارهــای عادی کرده اند! اینجا مؤسســات خاص 

وابســته بــه حکومــت، در 
حــال عادی ســازی ابتذال 
هستند، و علمای دین هم 

سکوت کرده اند.
•  اگر این مملکت »بر مدار 
قانون« اداره می شد، همین 
مؤسســه که »مهارت های 
چند همســری!« را تبلیغ 
کرده و آموزش می دهد، باید توسط دادستان عمومی 
به جرم »تشویش اذهان عمومی« تحت پیگرد قضایی 
قرار بگیرد. آیا چنین کاری کرده اند؟ نه! چون 
تشویش اذهان را در جایی جستجو می کنند 

که آینه های جامعه اند: مطبوعات!
•  دســتگاه قضایــی آنقــدر عنــوان اتهامی 
»تشــویش اذهــان عمومی« را بــه ناحق در 
مورد روزنامه هــا و روزنامه نگاران به کار برده 
کــه خود عوامــل قضایی هــم بــاور کرده اند 
»مشّوش کردن فکر و ذهن مردم«، فقط کار 
مطبوعات و منتقدان است و در موارد دیگران 

کاربرد ندارد!

پس از 4۰ سال 
حکومت دینی، 
از سر و کول این 
جامعه، نکبِت 

»فقر و فساد« باال 
می رود...
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
برگرفته از مداد:
www.medad.ca

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

رهبر بالک کبکوا: به دنبال 
کانادای زیبا و متحد نیستیم!

مخالفــت رهبــر حــزب 
بــالک کبکــوا بــا تمرکز 
کانادا  غربی  استان های 
روی صنعــت نفــت، بــا 
واکنش تند نخست وزیر 

آلبرتا روبرو شد.
به گزارش سی بی ســی، 
ایو بالنشــه )رهبر حزب 

بــالک کبکوا( با جاســتین ترودو 
دیــدار کرد. این دیدار در راســتای 
گفتگوهای ترودو با رهبران احزاب 
به منظــور حضــور قدرتمندتر در 

پارلمان آینده صورت گرفت.
او پــس از این دیدار، در پاســخ به 
ســئوال خبرنگاری کــه نظرش را 
دربــاره جنبــش اســتقالل طلبی 
اســتان های غربی کشور پرسیده 
بود گفت: »در این مســاله )یعنی 
استقالل استان های غربی( تردید 
دارم، زیرا هنوز فکر می کنم که اگر 

کبک یک کشــور مســتقل شود، 
عملکــرد بهتری )نســبت به آنها( 

خواهد داشت.«
آقــای بالنشــه در پاســخ بــه ایــن 
پرسش که چه توصیه ای به رهبران 
اســتقالل طلب غرب کانــادا دارد 
گفت: »اگــر آنها به دنبــال ایجاد 
استانی سبز در غرب کانادا هستند، 
شــاید بخواهم به آنها کمک کنم. 
اما اگر قرار باشد استانی )مبتنی بر 
صنعت( نفت در غرب کانادا ایجاد 
کنند، نباید انتظار کمک از ســوی 

ما را داشته باشند.«
آقــای بالنشــه همچنیــن اعــالم 
کــرد کــه بــه تالش هایــش برای 
مبارزه با پدیده تغییرات 
اقلیمی در ســطح ملی و 
بین المللی ادامه می دهد 
و همچنــان بــر این باور 
است که استخراج نفت 
باید با سخت گیری های 

بیشتری صورت گیرد.
اما این اظهارات بالنشه 
بــا واکنش تند جیســن 
کنی )نخســت وزیر آلبرتــا( روبرو 
شد. آقای کنی اعالم کرد اگر کبک 
مخالف صنعت نفت اســت، نباید 
چشمداشتی به منافع مادی آن هم 
داشته باشد. او گفت: »اگر با انرژی 
تولیدی در آلبرتا مخالف هستید، 
چــرا این قــدر به پولی که توســط 
کارگران صنعت نفت در این استان 
و سراســر کانادای غربی به دست 
می آید عالقه دارید؟ نمی توانید هم 
خر و هم خرما را داشته باشید! باید 

یکی را انتخاب کنید!«

افتتاح مرکز پیشرفته بازیافت زباله مونترال
به گزارش سی تی وی، والری 
پالنت )شهردار مونترال( در 
مراسمی ویژه، مرکز پیشرفته 
بازیافــت زباله مونتــرال را در 
وســت آیلنــد افتتــاح کــرد. 
ایــن مرکــز دارای تجهیــزات 
پیشــرفته ای برای جداسازی 
انــواع موادبازیافتــی اســت. 

افتتــاح ایــن مرکز در راســتای 
راهبرد ۲۰۳۰ مونترال برای تبدیل 
شدن به شهر بدون پسماند است.

هــر ســاله ۱۰۰ هــزار تــن زبالــه 
ایــن مرکــز  وارد  ابتــدا  بازیافتــی 

می شــود. تجهیزات پیشرفته این 
مرکــز بــا بهره گیــری از حســگر، 
دوربین و جریان هــوا، انواع مواد 
بازیافتی نظیر شیشــه، کاغذ، فلز 
و پالستیک را جداسازی می کند. 

دقــت ایــن تجهیــزات 
برای جداســازی باالی 
۹۰ درصد اعالم شــده 

است.
والــری پالنــت در این 
مراســم گفت که دقت 
بــاالی ایــن تجهیزات 
ســبب می شــود مــواد 
کیفیــت  نیــز  خروجــی 
باالتــری داشــته و در نتیجــه، با 
قیمت بیشــتری در بازار به فروش 

برود.

هزینه 1/4 میلیارد دالری مقاومت دارویی 
کانادایی ها در سال جاری

یــک  گــزارش سی بی ســی،  بــه 
مطالعه نشــان می دهد تا ســال 
۲۰۵۰ حــدود ۴۰۰ هزار کانادایی 
به خاطــر مقاومت بدن شــان در 
برابر داروها، جان خود را از دست 
خواهند داد و این مشکل، ضرری 
۴۰۰ میلیــارد دالری را نیــز بــه 

اقتصاد کشور وارد می کند.

کانــادا  عمومــی  ســالمت  اداره 
دیــروز گزارشــی ۲۶۸ صفحــه ای 
و  اجتماعــی  اثــرات  دربــاره  را 
اقتصادی مقاومت بــدن در برابر 
آنتی بیوتیک ها منتشــر کــرد. در 
ایــن گــزارش آمده اســت که این 
پدیده که البته یک مساله جهانی 
به شــمار مــی رود، همچون یک 

ســونامی آرام اســت که ضررهای 
شــدیدی بــه شــهروندان و بدنه 
اجتماع وارد می سازد. همچنین 
فقــط در ســال جــاری میالدی، 
ضــرری ۱/۴ میلیــارد دالری به 
خاطر این مساله به اقتصاد کانادا 

وارد می شود.

سرویس استریم بزرگ دیزنی در کانادا راه اندازی شد
ســرویس اســتریم عظیم کمپانی 
والت دیزنی، Disney +، به طور 
رســمی در سراسر کانادا راه اندازی 
شــد. در آغاز زمستان سرد کانادا، 
برنامه های محبوب دیزنی اکنون 

در دستان شما است.
Disney+ بــرای مخاطبان خود 
در همــه رده هــای ســنی برنامــه 
های فــوق العــاده ای از برندهای 
محبوب از جمله دیزنی، پیکسار، 
مارول، جنگ ســتارگان، و نشنال 
جئوگرافیک آماده کرده اســت که 
مــی توانیــد آن را در تلویزیــون یا 
گوشی تلفن همراه خود مشاهده 

کنید.

مدیرعامــل   ،Robert Iger
کمپانی والت دیزنی، در ماه آوریل 
بیان داشت: "Disney+ یک قدم 
بزرگ رو به جلو در عصر جدید این 
شــرکت می باشد." وی همچنین 
افزود "از اینکه با ترکیب قصه گویی 
بــی نظیــر، برندهــای محبوب، 
توانســتیم  بــه روز  و تکنولــوژی 
Disney+ را راه انــدازی کنیــم 
که جایگاه خاصــی در بازار دارد، و 
ارزش های مهمی را به مخاطبان 
منتقل می کند، بسیار خرسندیم."

کانادا در کنار ایاالت متحده و هلند 
یکی از اولین کشورهایی است که 
به این سرویس دست یافته است. 

Disney+ با حق اشتراک ماهیانه 
۸.۹۹ دالر )یا ۸۹.۹۹ دالر در سال( 
قیمــت را در حد رقبای دیگر خود 
مانند نتفلیکــس، CraveTV، و 
Amazon Prime نگاه داشــته 

است.
ســرویس جدید دیزنــی به صورت 
اوریجینــال ارائــه مــی شــود و به 
بینندگان اجــازه می دهد در حالی 
کــه مشــغول تماشــای فیلــم یــا 
سریال هستند، لیست برنامه ها را 

شخصی سازی کنند.
پلتفرم این ســرویس نیز به شــما 
اجازه می دهد پروفایل چند کاربره 

با قابلیت کنترل والدینی بسازید.

ناتوانی در پرداخت بدهی ها 
همه را تحت تاثیر قرار داده است

متخصصــان هشــدار داده بودند 
که افزایش نرخ بهره سال گذشته 
خانواده هــای وامدار را آزار خواهد 

داد، و ظاهرا درست می گفتند.
طبــق آمــار منتشــر شــده تعداد 
مشتریان ناتوان در پرداخت بدهی 
در ۱۲ ماه گذشــته به نسبت سال 

قبل ۸.۵% افزایش داشته است.
طــی ســال گذشــته، نزدیــک به 
دلیــل  بــه  خانــوار   ۱۳۴,۰۰۰
 consumer یــا  ورشکســتگی 
proposal، کــه هشــداری برای 
ورشکستگی است، تشکیل پرونده 
داده انــد. ایــن باالترین میــزان از 
زمــان رکود اقتصادی در دهه قبل 
می باشد. بیشــترین افزایش را در 
آلبرتا )با ۱۵.۲ درصد( و انتاریو )با 

۱۳.۴ درصد( شاهد هستیم.
افزایــش هزینــه هــای زندگــی و 
قــروض، محیطــی را ایجــاد کرده 
اســت که در آن خانــواده ها برای 
پرداخت بدهی های خود مجبورند 

بجنگند.
انتظــار میــرود شــرایط پیــش از 

بهبود، ابتدا بدتر شود.
یک رابطه قوی بین تغییر نرخ بهره 
و احساسات مشتریان وجود دارد 
اما ما شــاهد دو یا ســه سال عقب 
افتادگــی بین افزایش نــرخ بهره و 
رشد تعداد افراد ناتوان از پرداخت 

بدهی هستیم.
انتظار می رود تعداد ورشکستگان 
 ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ هــای  ســال  در 

افزایش یابد.

امســال طرح هایی بــرای کاهش 
فشار بر روی خانواده ها اجرا شد، 
منتهــی خود این طــرح ها پس از 
چنــد ماه تبدیل به بار اضافه ای بر 

دوش خانوارها شد.
جــای تعجب نــدارد کــه تولیدات 
نفتی به سوی ورشکستگی حرکت 
می کند و این روند نسبت به سال 
گذشــته ۵۵% افزایش یافته است. 
امــا دیگر بخــش هــای اقتصادی 
نیز بــا مشــکالت خود دســت به 
گریبان هســتند، شامل اقتصاد و 
بیمه )عدم توانایی پرداخت بدهی 
تا ۲7درصــد( و صنف مشــاورین 

امالک )تا ۱۵ درصد(.
متاســفانه ایــن کشــمکش ها در 
بخش تجاری تولیدات انرژی اصال 

موضوع ساده ای نیست.

حداقل درآمد الزمه جهت زندگی 
در استان های مختلف کانادا

در حال حاضر تفاوت بین حداقل 
دستمزد و دســتمزد معیشتی در 
کانادا کامال محســوس بــوده و با 
وجــود تفاوت میزان دســتمزد در 
بین اســتان ها، اوضاع در سراسر 

کشور نابسامان است.
 Living Wage بــر  بنــا   
Canada، دســتمزد معیشتی به 
میــزان درآمــد الزمه جهــت دوام 
زندگی اطالق شــده که به منظور 
محاســبه آن، یــك خانواده ســالم 
چهــار نفره با والدین شــاغل تمام 
وقت و تمام هزینــه های خانوار از 
جمله هزینه های مربوط به حمل 
و نقل، غذا، مســکن و ... در نظر 

گرفته شده است.
بر این اســاس، در بین شــهرهای 

بزرگ کانــادا، وینیپگ از کمترین 
دستمزد معیشــتی معادل ۱۴.۵۴ 
دالر برخــوردار بــوده، در حالی که 
در ســال ۲۰۱۹ حداقل دســتمزد 
در مانیتوبا تنها ۱۱.۶۵ دالر تعیین 
شده است که حتی برای زندگی در 
شهرهای مقرون به صرفه نیز کافی 

نیست.
وضعیت دستمزد معیشتی کلگری 
امــا از وینیپگ نیز بدتر بــوده، به 
گونه ای که هر شخص جهت ادامه 
زندگی در این شهر بایستی ۱۸.۱۵ 
دالر در ساعت درآمد داشته باشد. 
در حالــی کــه، حداقل دســتمزد 
در آلبرتا تنها ۱۵ دالر اســت. و به 
همیــن صــورت درآمد الزمــه در 
 ۱۹.۰7 مبلــغ   ،Whitehorse

دالر در ســاعت بوده، در حالی که 
حداقــل دســتمزد در یــوکان تنها 

۱۲.7۱ دالر می باشد.
با این حال برخالف انتظار عموم، 
تورنتو و ونکــوور با وجود اختالف 
بســیار بیــن حداقــل دســتمزد و 
دستمزد معیشتی در این شهرها، 
از بدترین وضعیت برخوردار نبوده، 
در حالی که حداقل دستمزد تورنتو 
۱۴ دالر و دســتمزد معیشــتی آن 
۲۲.۰۸ دالر در ساعت و به همین 
ترتیــب در ونکــوور، ۱۳.۵۸ دالر و 
۱۹.۵۰ دالر در ساعت برآورد گشته 

است.
بیش ترین اختالف بین دستمزد 
معیشــتی و حداقل دســتمزد نیز 
متعلق بــه Yellowknife بوده، 
که حداقل دســتمزد آن در ســال 
۲۰۱۹، ۱۳.۴۶ دالر و درآمد الزمه 
جهــت زندگــی در آن ۲۳.۹۵ دالر 

تخمین گشته است.
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 
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حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

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

با تعیین وقت قبلی

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

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

»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068
No. ۳۲۸۵ Cavendish Blvd, Apt ۳۵۵     Montréal, QC 

}<< ادامه در صفحه: 9{

یازدهم... مجلس 

راهنمای گام به گام تکیه زدن بر کرسی های 
مجلس شورای اسالمی

قرار اســت در اســفند ماه ۱۳۹۸ 
جمهــوری  یازدهــم  مجلــس 
اسالمی شکل بگیرد. نامزدهای 

ایــن  در  مطــرح  فهرســت های 
رویداد چگونه تعیین می شــوند؟ 
کســانی کــه در ایــران به عنــوان 
نامــزد بیعت مجلــس- که تحت 
عنــوان انتخابات به مردم فروخته 
می شــود- در فهرســت ها معرفی 
می شــوند، سه مرحله را پشت سر 
می گذارند )کسانی که این مراحل 
را پشت سر نگذارند، شانس اندکی 
برای نشستن روی صندلی مجلس 

دارند(:
•

احزاب فولکس واگنی
در  فعالیــت  مرحلــه  نخســتین 
چارچوب یکــی از گروه ها و احزاب 
فولکــس واگنی اســت کــه تعداد 
اعضای شان بســیار محدود است 
امــا همیشــه در کاســت حاکم به 
عناوین مختلف حضور داشته اند. 
وجــود ۲۵۰ حــزب و گــروه مجوز 
گرفتــه از وزارت کشــور )کــه بــه 
دلیل عدم فعالیت مستمر تنها ۹۰ 
حــزب در بیعــت ۹۸ حق فعالیت 
دارند( به این معناست که اعضای 
کاست حاکم در گروه های کوچک 
خــود را ســازمان دهــی کرده اند. 
البته جمهوری اســالمی به دنبال 
تاســیس یک حزب واحــد از روی 
مدل احزاب کمونیست بود )حزب 
جمهوری اسالمی( اما این تجربه 
بــه دلیــل اختالفــات درونــی در 
کاست حاکم و فقدان روشی برای 

حل آن ها شکست خورد.
هرچــه افــراد عضو ایــن محافل و 
باندهای قــدرت به اعضای بیت و 
سپاه و نهادهای امنیتی نزدیک تر 
باشــند، شــانس آن ها برای بقا در 
کاست حاکم افزایش می یابد؛ این 
گروه ها بر اساس روابط خانوادگی، 
رفاقت دوره  دانشجویی، همکاری 
در نهادهــای انقالبی یــا فعالیت 
در مســاجد خــاص دور هم جمع 
می شــوند، چون این روابط میان 
ایجــاد  اعتمــاد  رفاقــت و  آن هــا 
می کند؛ ازدواج های درون گروهی 

نیز مقوم این روابط بوده است.
•

آورده ها
مرحلــه  دوم حــذف رقبــای درون 

فراینــدی  در  و گروهــی  حزبــی 
اســت که می توان آن را »سنجش 
آورده ها« نام گذاشــت؛ منظور از 
آورده ها منابعی )قــدرت، ثروت و 
منزلت( اســت که به چنگ آمده و 
بخشی از آن ها به میدان آورده شده 
اســت. امــروز پس از چهل ســال 
همه  فعاالن سیاسی درون نظام به 
گربه های چاقی تبدیل شده اند که 
برای چاق تر شدن باید اندکی هزینه 
کنند و همچنین نشان دهند که در 
شرایط بحرانی تا چه حد قابل اتکا 

هستند )خبر ه  با بصیرت اند(.
•

رد شدن از صافی »نظام«
گــذر از صافی شــورای نگهبان که 
بر اســاس پرونده ســازی گسترده 
توســط ۳۰۰ هــزار ناظر شــورای 
نگهبــان انجــام می شــود مرحله  
ســوم و نهایی است. بدون کسب 
اطمینان از وفاداری به نظام کسی 

از این صافی رد نمی شود.
بــا بخش اول و ســوم ایــن فرایند 
اکثر ایرانیان آشنایی دارند. بخش 
دوم هم همانند دو بخش دیگر در 
پس دیــوار و در تاریکی های نظام 
جمهوری اسالمی انجام می شود، 
اما کمتر مورد توجه مخالفان قرار 

گرفته است. 
در این نوشته سعی می کنم بخش 

دوم را روشن تر کنم.
•

افسانه یا عقالنیت
فیلم بسیار پر فروش آکوامن )مرد 
آبی، ۲۰۱۸، که حدود ۱.۲ میلیارد 
دالر فروش داشت( رقابت میان دو 
برادر بر سر تاج و تخت آتالنتیس 
افسانه ای )تمدنی زیر دریاها( را به 
تصویر می کشد. این دو بردار، اورم 
و آرتور، برای رســیدن به قدرت به 
مشروعیت های افسانه ای )دنباله  
خانــوده ای خاص بودن، درســت 
مثــل ادعای قریشــی بــودن رهبر 
داعــش(، هم پیمانــان منطقه ای 
و پیرامونــی، ِعــده و ُعــده، و رفت 
و برگشــت های متوالی نســبت به 
عرصــه  پر تنــش قدرت اســتفاده 
می کنند و در نهایت او که به جادو 
و جنبــل و قدرت هــای ماورایــی 

بیشتری دسترسی 
بهتــر  و  دارد 
می توانــد اطرافیان 
و مشــاوران عالــی 
رتبه را در کنار خود 
نــگاه دارد، برنــده 

می شود. 
همیــن ســازوکار 
افســانه ای  ظاهــرا 
در  )توهمــی( 
کسب صندلی های 
قدرت در ایران کار 
می کند. در این میان 
تنها امــوری که اهمیــت ندارند 
شایستگی، برنامه، انتخاب مردم 

و رقابت منصفانه و آزاد است.
•

شــورا یا باند
شــوراهای هماهنگــی یــا ائتالف 
اصولگرایــان  و  طلبــان  اصــالح 
)تحت عناویــن دهان پرکنی مثل 
شورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصــالح طلبــان یا جبهــه  مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی )جمنا( 
در ســطح ملی و محلــی باندهای 
قدرتی هستند که در کنار هم قرار 
گرفته اند تا بر اســاس شــمارش و 
میزان تقرب به هسته  سخت قدرت 
و نیز آورده هــای اقتصادی رقبای 
خود را  بر حســب میزان چالشــی 
که ایجاد می کنند با ســرعت های 
متفاوت حذف کنند. این شوراها 
نوعــی شــورای نگهبــان در درون 
جبهه هــا و جناح هــای سیاســی 
هســتند و افرادی را وتو کرده و به 

دیگرانی میدان می دهند.
طــرح بخشــی از اصــالح طلبان 
تحت عنوان »سرا« )سامانه رای 
ســنجی اصــالح طلبــان( همین 
منطــق را دنبــال می کنــد، اما با 
نظرســنجی آن را برای وفــاداران 
موجه می سازد. مشخص است که 
کســانی در فهرست نظرسنجی ها 
جای می گیرند که در نهایت توسط 
»روسای مافیای سیاسی« اصالح 
طلب یا پدرخوانده های دو دهه ی 
اخیر تایید شــده باشند. این تایید 
است که افراد شــناخته ناشده ای 
مثل اعضای مجلس دهم از تهران 
را بــر کرســی مجلس می نشــاند. 
البته این افراد توان تامین بخشی 
از هزینه هــای انتخاباتی فهرســت 
)تــا حــد دو میلیــارد تومــان( را 
داشــته اند. تخمین زده می شود، 
هزینه های نامزدها برای فهرست 
مشترک در بیعت ۹۸ به حدود پنج 

میلیارد تومان برسد.   
•

دمکراسی درونی
در کشــوری که بر اســاس نظریه  
فقیــه )صغــارت عمــوم  والیــت 
و تصمیــم گیــری بــرای آن هــا از 
ســوی بالغ اکبــر( اداره می شــود 
دمکراســی درون احزاب و گروه ها 
تنها یک شوخی تراژیک است. هر 
دو جناح این شــوخی را همیشــه 
قبل از انتخابــات ترویج می کنند. 

اصــالح طلبــان تالش بیشــتری 
برای باورپذیری این شوخی انجام 
می دهنــد. آنهــا می خواهنــد بــه 
جای انتخابــات مقدماتی که روال 
درون احــزاب پوششــی و بــزرگ 
بــرای تعییــن نامزد اســت، روالی 
را جایگزیــن کنند که از اســاس به 
نفــع برخی از گروه هــا و نامزدها و 
به ضرر برخی دیگر اســت. احزاب 
در نظام های چند حزبی یا احزاب 
کوچک در میان اعضای خود برای 
نامزدهایشــان تصمیــم می گیرند 
و نیــازی به رای گیــری عمومی از 
هواداران ناشــناخته ندارند و بازی 
اصلــی دمکراســی را بــه انتخابات 

محلی یا ملی واگذار می کنند.
•

انتخاب میان نادانسته ها
مشــکل اصــالح طلبــان در طرح 
»ســرا« آن است که اگر قرار است 
برای تعیین نامزدها نظرســنجی 
کننــد )در جامعــه ای غیــر آزاد و 
بســته( افــراد باید بر چه اساســی 

و از میــان کــدام اســامی انتخاب 
کننــد، وقتی هیــچ حزب یــا فرد 
حزبی هیچ برنامه ای ارائه نداده و 
نمی تواند ارائه کند و افراد در طول 
سال مجالی برای فعالیت سیاسی 
ندارند؟ دادن برنامه اصالح طلبانه 
همــان و رد صالحیــت همــان. 
بسیاری از چهره هایی که قرار است 
نامزد شــوند، اصوال شناخته شده 
نیستند، به دلیل آن که بتوانند از 
صافی شــورای نگهبان رد شــوند. 
چگونه افــراد می توانند میان افراد 
ناشــناخته چنــد تایــی را انتخاب 
کنند؟ جناح مقابل با این مشکل 
مواجه نیســت. چــون چهره های 
شناخته شده اش از صافی شورای 
نگهبان رد می شــود، اما نیازی به 
نظرسنجی عمومی نمی بیند چون 
ایــن افراد بــرای پایــگاه اجتماعی 
سنتی/نظامی و محافل و باندهای 
آن ها شناخته شده اند و رای آن ها 
نیز بیشــتر در پایگاه های بسیج و 

پادگان ها جمع آوری می شود.

•
ائتالف های شکننده

تاکتیــک دیگــر بــرای بــاال بردن 
شانس کسب کرسی های مجلس 
در مرحله  تعیین نامزدها، ائتالف 
با گروه هــا و محافل دیگر اســت. 
به عنــوان نمونــه در بیعــت ســال 
۹۴، اصــالح طلبــان بــا بخشــی 
از اصولگرایــان ائتــالف کردنــد تا 
بتواننــد هم فهرســتی کامل برای 
عرضه داشــته باشند و هم شانس 
نامزدهای خود را باال ببرند. اما این 
ائتالف که مدعی کسب اکثریت در 
مجلس دهم بــود، بالفاصله پس 
از شــکل گیری مجلــس با تعیین 
فراکسیون مستقل والیی شکست 
و اصالح طلبــان حتی نتوانســتند 
ریاســت مجلس یــا ریاســت اکثر 
کمیسیون های مجلس را به دست 

آورند.
مجید محمدی
ایندیپندنت فارسی

دمکراسی درون احزاب در نظام 
والیت فقیه یک شوخی است 

که اصالح طلبان برای باورپذیر 
کردن آن اصرار دارند!

Peyvand
Line
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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 2, 2019   TO   MARCH 19, 2020

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

REGISTRATION DATES
November 6, 12, 19, 25     FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

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

REGISTRATION DATES
NOVEMBER 6, 12, 19, 25     FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? 

Want to get into a trade? CEGEP and University? 
----------------------------

We offer Academic courses to fit YOUR goal!
ACADEMIC REGISTRATION

November 14, 20, 27
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

PLACEMENT TESTS
November 11, 18, 25  

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

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

ترامپ... استیضاح 

قانون اساسی آمریکا چه می گوید؟

۱۳ نوامبر - 
در  علنــی  جلســات  نخســتین 
تحقیقــات مربــوط به اســتیضاح 
دونالــد ترامپ آغاز می شــود. این 
سومین بار در تاریخ ایاالت متحده 
اســت که کنگــره بــرای برکناری 
بالقوه یک رئیس جمهور وارد عمل 

می شود.
در مرکز این تحقیقات، تماس های 
آقای ترامپ با اوکراین و شــهادت 
گروهــی قــرار دارد کــه در تاییــد 
شــکایت یــک افشــاگر )از آقــای 
ترامــپ( گفته انــد در مــاه ژوئیــه 
پرزیدنت ترامــپ همتای اوکراینی 
خــود، ُوُلُدیمیر زلنســکی را تحت 
فشــار گذاشــته بوده تــا در مقابل 
دریافــت کمک هــای نظامــی، در 
مورد جو بایدن، رقیب انتخاباتیش 
)از حزب دموکرات( تحقیق کند...

در قانون اساســی ایــاالت متحده 
آمریــکا تصریح شــده کــه کنگره 
اختیار آن را دارد رئیس جمهور را 
بخاطر »خیانت به کشــور، رشوه 
خواری، جرم و جنایت و تخطی از 

قانون« عزل کند.
تعریف این عبارات، اما، در قانون 
اساســی آمریکا روشــن نیست، و 
چنیــن بنظر می رســد کــه کنگره 
توانایی گســترده ای برای تعبیر و 
تصمیــم گیری در مــورد جرائمی 
دارد که می تواند اساس استیضاح 

رئیس جمهور قرار گیرد. 
بارهــا  ترامــپ  آقــای  طرفــداران 
گفته اند سوءاســتفاده از قدرت که 
هسته اصلی استیضاح یک رئیس 
جمهور اســت، مویــد آن »جرم و 

جنایت و تخطی از  قانون« نیست 
که مــورد نظــر تدویــن کنندگان 

قانون اساسی بوده است. 
در جریان مباحثات قانون اساسی 
در ســال ۱7۸7 در ارتباط با موارد 
استیضاح، تدوین کنندگان آن به 
این نتیجه رســیدند کــه »خیانت 
و رشــوه خواری« به تنهایی برای 
اســتیضاح کافــی نیســت و موارد 
»جرم و جنایت و تخطی از قانون« 
را هم به آن افزودند تا موارد جرم و 

جنایات را افزایش دهد.
از  )یکــی  همیلتــون  الکســاندر 
رســاله  در  آمریــکا(  بنیانگــذاران 
را  اســتیضاح  فدرالیســت اش، 
به عنوان »روش تحقیقات ملی در 
مورد رفتار شخصیت های دولتی« 
توصیف کرده که »از اعتماد مردم 

سوءاستفاده کرده اند.« 
قــرن  قوانیــن  از  برگرفتــه  ایــن، 
مــورد  در  بریتانیــا  چهاردهــم 
نحــوه رفتــار حــکام بریتانیایــی 
در مســتعمره های ایــن کشــور و 

پاسخگویی آن ها به مردم بود. 
حتی در جریان کنوانسیون قانون 
اساســی آمریــکا، پارلمــان رونــد 
ِهیســتنگر«  »وارن  اســتیضاح 
فرمانــدار بریتانیــا در بنــگال )در 
قرن هجدهــم( را آغاز کــرده بود. 
او سرانجام از اتهامات وارده تبرئه 

شد.
روند استیضاح در آمریکا از مجلس 

نمایندگان آغاز می شود. 
نماینــدگان  از  یکــی  معمــوال 
قطعنامــه ای در این مورد تســلیم 
کنگره می کند. کنگره در گام بعدی 

بــا آغاز رونــد تحقیقــات موافقت 
می کند تا ببیند آیا زمینه )قانونی( 
الزم برای اســتیضاح وجــود دارد 
یا نــه. این تحقیقات زیــر نظارت 
و رهبری کمیتــه قضایی مجلس 

نمایندگان انجام می شود.
محاکمــه بالقــوه رئیــس جمهور 
می توانــد با رای اکثرت نمایندگان 

تایید شود. 
بنظر می رســد، از مجمــوع ۴۳۵ 
عضو کنگره، ۲۲7 نماینده از حزب 
دموکرات )مخالف آقــای ترامپ( 
و یک نماینده مســتقل با مواردی 
که به اســتیضاح پرزیدنت منتهی 

می شود، موافقند. 
اگر کنگره به موارد استیضاح رای 
مثبت بدهــد، رئيس جمهور باید 
در مقابل سنای آمریکا که به عنوان 
یــک دادگاه عمــل خواهــد کــرد، 

حاضر شود.
ایــن  ریاســت  قانــون،  طبــق 
»محکمه« بر عهده دادستان کل 
ایــاالت متحده اســت کــه در این 
مورد »جان رابرتس« خواهد بود.

گروهی از نمایندگان کنگره که به 
آن هــا »مدیــر« اطالق می شــود، 
به عنوان دادســتان عمل خواهند 
کــرد. محاکمه شــامل شــهادت 
شاهدان و تحقیق از آن ها می شود.
قانون اساسی آمریکا تصریح می کند 
کــه »تنها ســنا اختیــار محاکمه 
مــوارد اســتیضاح را دارد...)اما( 
بدون کســب آرای موافق دوسوم 
اعضای حاضر ســنا نمی تــوان در 
مورد مقام مــورد محاکمه، حکم 

صادر کرد.«

D.M.D.
دانشگاه مونرال ۱998
D.D.S.
دانشگاه تهران۱9۷3

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

از ۱۰۰ عضو سنا، ۵۳ نفر از حزب 
محافظه کار، ۴۵ نفــر دموکرات و 
دو نفر عضو مستقل هستند - که 
عمدتــا همراه بــا دموکرات ها رای 

می دهند. 
دو ســوم آراء )در مورد حکم سنا( 
مســتلزم آن اســت کــه ۲۰ نفر از 
ســناتورهای حــزب جمهوریخواه 
به نفع دموکرات ها و ســناتورهای 
مســتقل رای بدهنــد تــا رئیــس 

جمهور از مقامش عزل شود.
مجلس سنا، همچنین، می تواند 
مقاماتی را که در جریان استیضاح 
محکوم شناخته شــده اند، از قرار 
گرفتن در کلیه سمت های دولتی 

در آینده محروم کند.
قانــون اساســی آمریــکا در مــورد 
اســتیضاح، شــامل حــال معاون 

رئیــس جمهور و »کلیــه مقامات 
دولتی« ایاالت متحده نیز می شود. 
کنگــره، در تاریــخ خــود، تاکنون 
بیش از ۶۰ مورد استیضاح داشته 
اســت که تنها یک ســوم آن ها به 
محاکمــه در ســنا منتهــی شــده 
اســت.»اریک ســوالِول« یکــی از 
نماینــدگان کنگــره می گوید آقای 
ترامــپ هدف یــک »توطئه« قرار 

گرفته است.
از سال ۱7۹۹، سنای آمریکا نوزده 
مورد استیضاح از جمله استیضاح 
دو رئیــس جمهور، پرزیدنت اندرو 
جانسون در سال ۱۸۶۸ و پرزیدنت 
بیل کلینتون در سال ۱۹۹۹ داشته 
اســت کــه هــردو از اتهاماتشــان 
تبرئــه شــدند. )پرزیدنــت ریچارد 
نیکسون در سال ۱۹7۴ و درحالی 

که کنگــره در جریــان رای گیری 
برای اســتیضاح بود، از مقام خود 
کنــاره گیری کــرد. در این جریان 
که به رسوایی »واترگیت« معروف 
است، تقریبا روشن بود که انتشار 
نوارهایــی، گــواه از توطئه رئیس 
جمهــور برای منع اجــرای عدالت 

است.(  
از ســال ۱7۸۹، حــدود نیمــی از 
محاکمات ســنا بــه محکومیت و 

برکناری متهم انجامیده است.
در صورت اثبــات اتهام و برکناری 
رئیس جمهور، رســیدگی به موارد 
جرم و جنحه او، احتماال پرداخت 
جریمه یا سایر مجازات ها از جمله 
حبس، برعهــده یک دادگاه عادی 

گذاشته خواهد شد.
•

دولت کبک کمکهای مالی به 
خانواده ها را باز هم بیشتر کرد

7 نوامبــر - کمکهــای دولتــی به 
ســاکنان کبک باز هم افزایش می 

یابد.
ساکنان کبک همیشــه کمکها و 
سرویســهای چشمگیری از دولت 
اســتانی دریافت کــرده اند و از این 
پس این کمکها باز هم بیشتر می 

شود.
اریــک ژرارد Eric Girard وزیــر 
دارایی استان کبک روز پنجشنبه 
اصالحیه های اقتصادی جدیدی 

را به مناســبت پاییز اعالم کرد که 
حاکــی از افزایش کمکهــای مالی 
دولــت بــه خانــواده هــا، کاهش 
هزینــه پارکینگ بیمارســتانها، و 
سوبسیدهای تازه برای استفاده از 

مهدکودک هاست.
دلیل اصلی کمکهــای تازه، پیش 
بینی ۱.۴ میلیارد دالر مازاد درآمد 
دولت در ســال مالــی ۲۰۱۹-۲۰ 

است.
قبــال اعــالم شــده بود کــه دولت 

کبــک از ســال ۲۰۲۲ یارانــه های 
 family allowances خانــواده
را افزایش می دهد ولی وزیر دارایی 
اســتان  گفت افزایــش این کمک 
را دو ســال زودتر شــروع می کند 
به طــوری کــه از اول ســال آینده 
۶7۹.۰۰۰ خانــواده کبکی هر یک 
به طور متوسط 77۹ دالر در سال 

بیشتر دریافت می کنند.
وزیــر دارایــی کبــک همچنیــن 
اعــالم کــرد کــه دریافــت هزینــه 
بیشــتر از خانواده های ثروتمندتر 
بــرای اســتفاده از مهدکودکهــای 
سوبســیدی را کنســل می کند و 
این معافیت عطف به ماسبق هم 

می شــود و این خانــواده ها اضافه 
پرداختهایی را که بابت استفاده از 
مهدکودکهای سوبســیدی از اول 
ســال ۲۰۱۹ داشــته انــد پس می 

گیرند.

بدین ترتیب تمام والدین،  صرفنظر 
از میزان درآمدشــان، روزی ۸.۲۵ 
دالر بابت مهدکودک هر فرزند می 

پردازند.
در نتیجه، حدود ۱۴۰ هزار خانواده 

هر کدام ســالی ۱۱۰۰ دالر نفع می 
برند.

دولت کبک همچنین اســتفاده از 
پارکینگ بیمارســتانها را برای دو 

ساعت اول رایگان می کند.

Peyvand
Line
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Michael  
Monfared مایکـل منفـرد

کارشناس رسمى مهاجرت کانادا

Regulated Canadian
Immigration Consultant

You can speak to me in English, French, Persian and Italian 

با آشنائى به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، فارسى، ایتالیائى
راه مـادرش شـادروان ماریا کتنه را ادامه میدهد 

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com

www.michaelmonfared.com

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون هیچ پیـش شماره   87159570(021)

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام

514 550 9204 

اقتصاد
آغاز فصل جدیدی از رکود اقتصادی در جهان؟

بهروز شاکری فرد
یازده ســال پس از یکی 

بحران هــای  بزرگتریــن  از 
مالی جهانی، اینک می توان گفت 
که شــرایط هرگز بــه حالت عادی 
برنگشت، و چشم انداز سال آتی نیز 

تیره و تار می شود.
رشــد اقتصادی آمریکا به کمتر از 
۲درصد رسیده؛ آلمان به آرامی به 
ســمت رکود می رود؛ اتحادیه اروپا 
همچنان درگیر مسائل ساختاری 
و درونی خودش است؛ و جمهوری 
خلق چیــن دیگر قادر نیســت به 
عنوان موتور اقتصادی جهان، جوِر 

دیگران را بکشد.
جوامعــی کــه کمتــر از یــک قرن 
پیــش متقاعد شــدند کــه اولویت 
سیاســت گذاران باید بــه حداکثر 
رســاندن رشــد اقتصادی باشــد، 
اینک در جامه عمل پوشــاندن به 
این وعــده خودســاخته ناتوان به 

نظر می رسند. 
اگــر جامعه جهانی واقعــًا در حال 
وارد شــدن بــه مرحلــه جدیــدی 
از ســکون اقتصادی باشــد، چاره 

چیست؟
در ایــن یادداشــت نگاهــی گــذرا 
از  برخــی  بــه  داشــت  خواهیــم 
واقعیت هایی که چشــم انداز سال 

۲۰۲۰ را شکل می دهند.
•

درمان های تاریخی برای رکود 
اقتصادی: دو اهرم اصلی، و 

دعواهای آکادمیک
در سال ۱۹۳۳، جان مینارد کینز 
در نامه ای به رئیس جمهور ایاالت 
متحــده آمریــکا، از او خواســت با 
اســتفاده از اختیــارات قانونــی، از 
طریق استقراض، به کسری بودجه 
دولــت بیافزایــد و از طریــق چاپ 
پول، حجم نقدینگی در گردش را 

افزایش دهد.
در آن زمــان، تقریبًا چهار ســال از 
بدترین بحران مالی ایاالت متحده 
آمریــکا می گذشــت؛ بســیاری از 
مجموعه هــای بازرگانــی در حال 
ورشکستگی بودند و فقر و بیکاری 
بیداد می کرد. نســخه ای که آقای 
کینز برای دوران رکود بزرگ آمریکا 
می پیچیــد، بــه یکــی از اهرم های 
دولت برای کنترل اقتصاد تبدیل 

شد: سیاست مالی.
بیش از چهل ســال بعد، در طول 
دهــه هفتــاد میــالدی، ایــاالت 
متحــده آمریــکا دوباره با شــرایط 

سخت اقتصادی روبه رو بود: 
ســال های  در  نفتــی  بحــران  دو 
۱۹7۳ و ۱۹7۹، به ترتیب به دلیل 

و جنــگ  مصر 
اسرائیل و انقالب اسالمی 

ایران، صنعت انرژی و 
حمل و نقــل را فلج 
کرده، و باعث افزایش 

تورم و بیکاری شده بودند. 
در چنین شــرایطی، استقراض و 

افزایش نقدینگی دیگر نمی توانست 
مشکل گشــا باشــد، چرا کــه این 
نسخه باعث افزایش تورم می شد. 
ایــن بار آقای میلتــون فریدمن به 
یــاری رئیس جمهور تازه به قدرت 
رســیده آمریــکا شــتافت: رونالــد 

ریگان.
نسخه ای که او برای اقتصاد آمریکا 
پیچیــد، ترکیبــی بــود از کاهش 
مالیات )بــه امید کوچکتــر کردن 
ســهم دولت از اقتصاد(، تشــویق 
دولــت به پایــان دادن به کســری 
بودجــه و اســتقراض، و کنتــرل 
اقتصــاد از طریق نرخ بهره بانکی: 
بــرای  غیرمســتقیم  ســازوکاری 
کنترل نقدینگــی، در اختیار بانک 

مرکزی. 
این تفکر، امروزه با نام »سیاســت 
پولی« شناخته می شود و به عنوان 
تفکر غالب، بر دنیای آکادمیک و 

سیاست چیره شده است.
نزاع هــای آکادمیک بیــن پیروان 
جــان مینــارد کینــز و میلتــون 
فریدمن، به ویژه پس از بحران مالی 
سال ۲۰۰۸، بعضًا به درگیری های 
لفظی، تحقیر و توهین، مخصوصًا 
و  می شــوند  تبدیــل  توئیتــر  در 

همچنان جاری هستند. 
برخی از استادان بدون پذیرش نیاز 
حاکمیــت به این دو اهــرم به طور 
همزمان، یکی را عالج و دیگری را 

مایه فالکت می پندارند. 
•

بررسی وضعیت اقتصادی ایاالت 
متحده آمریکا

روز  در  آمریــکا  مرکــزی  بانــک 
چهارشنبه ۳۰ اکتبر اعالم کرد که 
نرخ بهره بانکــی را کاهش خواهد 
داد و آن را در بــازه ۱.۵ تــا ۱.7۵ 
درصد نگه خواهد داشــت. پس از 
احتســاب تورم که تقریبًا ۲درصد 
اســت، اینک نرخ بهــره بانکی در 

آمریکا منفی شده. 
روز بعــد، پنجشــنبه ۳۱ اکتبــر، 
رشــد فصلی ایاالت متحده آمریکا 

۱.۹درصد اعالم شد. 
به خاطر داشــته باشیم که دونالد 
ترامپ وعده رشد ۳ درصدی داده 

بود.
این رشــد در شرایطی 
به وقوع می پیوندد که 
دو سال پیش، حزب 
جمهوری خواه یکی از 
بزرگتریــن اصالحات 
مالیاتــی در دهه های 
اخیر را به قانون تبدیل 
کــرد و وعده داده بود 
که این اقــدام اقتصاد 
آمریــکا را وارد عصــر 
جدیدی از شــکوفایی 

خواهد کرد.
اقــدام عجیــب و بدهنــگام حزب 
کســری  جمهوری خواه، 
را ۳۰۰  دولــت  بودجــه 
میلیــارد دالر افزایــش 
داده و کســری بودجه 
 ۹۸۴ بــه  را  امســال 
میلیارد دالر رســانده 
افزایش  ایــن  اســت. 
کسری بودجه معادل 
تولیــد  درصــد   ۱.۵
ناخالــص آمریکاســت، و بــه مرور 
زمــان ســبب افزایــش کل بدهی 

دولت می شود: 
این بدهی هم اینک چیزی نزدیک 
به 77٪ تولید ناخالص ملی است.

به طور خالصه: 
بانک مرکزی، نرخ بهره را در زمانی 
که نباید، تا حدی که نباید، پایین 
آورده و دولت و کنگره در زمانی که 
باید مالیات طبقه مرفه را افزایش 
می دادند از آن کاستند و در نتیجه 
باعــث افزایــش کســری بودجــه 
شــدند. از این رو، اینک که رشــد 
اقتصادی کند شده، کشور آمریکا 
با چند گزینه دردناک روبه روست: 

- افزایش مالیات، 
- افزایش بدهی 

)ادامه نسخه قبلی(، 
- یا چاپ پول.

•
بررسی وضعیت اقتصادی اروپا

اتحادیه اروپا به ســبب نقص های 
ســاختاری، در اســتفاده از هر دو 
ابزار فوق )سیاست مالی و سیاست 
پولی( دچــار محدودیت های مهم 
است. کشورهایی که از واحد پولی 
یورو استفاده می کنند بخش هایی 
از  را  اســتقالِل تصمیم گیــری  از 
نهادهای ملی ســتانده، و تســلیم 
نهادهای قــاره ای کرده اند. از این 
رو در شرایط بد اقتصادی توانایی 
دولت ها برای اســتقراض بســیار 
محدود اســت و توانایــی افزایش 

نقدینگی تقریبًا وجود ندارد.
بررسی آمار و ارقام رسمی اتحادیه 
دراگــی،  ماریــو  تصمیــِم  اروپــا 
ســکان دار پیشــین بانک مرکزی 
اروپا، برای کاهش بیشتر نرخ بهره 
و از سرگیری برنامه تسهیل کّمی 
)خرید دارایی ها در مقیاس بزرگ( 
را توجیــه می کنــد. وی هنــگام 
اعالم این تصمیم، اذعان کرد که 
احتمــال رکود اقتصادی همچنان 
کم است، اّما این احتمال افزایش 

یافته است.
اتحادیه اروپا متشکل از ۲۸ کشور 
اســت، و منطقه یورو متشــکل از 

۱۹ کشور، که واحد پولی مشترک 
دارند. مشــکل می توان تصور کرد 
کــه یــک نهــاد فراملــی، بتواند با 
اســتفاده از یــک اهرم )سیاســت 
پولی( مشکالت اقتصادی این ۱۹ 

کشور را تعدیل کند.
•

راه برون رفت: اصالحات۱، 
اصالحات 2،چاپ پول و 

بازکاوی ارزش ها
چشم انداز اقتصادی ســال ۲۰۲۰ 
ارائــه  را  شــوق انگیزی  تصویــر 
نمی دهــد. همان طــور کــه نورِیل 
عالــی  اســتاد مدرســه  روبینــی، 
بازرگانی ِاسترِن دانشگاه نیویورک 
به تازگی اشــاره کرده همه شرایط 
برای یک رکود اقتصادی نو فراهم 
اســت. وی در ایــن یادداشــت به 
بررسی سیاست های اقتصادی، و 
احتمال ثمربخش بــودِن محدود 
آنهــا در شــرایط رکــود اقتصــادی 

می پردازد: 
نــرخ بهــره بانکــی در دو ســوی 
اقیانوس اطلس به زیر صفر رسیده 
نمی توانــد  آن  بیشــتر  و کاهــش 
مشکل گشا باشد؛ و در شرایطی که 
ایاالت متحده آمریکا کسری بودجه 
را )نه از طریق افزایش هزینه های 
الزم مثل زیرســاخت ها، آموزش، 
یا خدمــات درمانی، بلکه از طریق 
کاســتن از مالیــات ثروتمنــدان( 
افزایش داده، سیاست پولی هم با 

محدودیت هایی مواجه است.
•

اصالحات اول:
همان طور که یانیس واروفاکیس، 
وزیــر دارایی یونــان، در نیمه اول 

ســال ۲۰۱۵، در کتابــی مفصــاًل 
اروپــا  اتحادیــه  داده،  توضیــح 
نیازمنــِد اصالحاتی قانونی اســت 
کــه امــکان انتقال های مالــی را از 
و  )آلمــان  ثروتمنــد  کشــورهای 
هلند( به کشــورهای فقیر )مانند 
و…(  پرتقــال،  ایتالیــا،  یونــان، 
فراهم کنــد. )انتقال هــای مالی، 
الزمــه مجموعه هایی هســتند که 
زیــر یک پرچم، و با یک واحد پول 
موجودیت دارند. بخشی از مالیات 
مردم کالیفرنیا، در ایاالت ایلینوی 
خرج می شود؛ و بخشــی از درآمد 
اســتان خوزســتان، در استان قم 
خرج می شــود. اینهــا نمونه هایی 
از انتقال مالی هســتند که در اروپا 

وجود ندارد.(
آینــده  اجتماعــی،  ناآرامی هــای 
اجتناب ناپذیر کالن شهرهایی است 
که سیاستمداران آنها سعادت بشر 
را در افزایــش تولید ناخالص ملی 

خالصه کرده اند
گام بعــدی، باید تأســیس وزارت 
خزانــه داری بــرای منطقــه یــورو 
باشد؛ چرا که وزارتخانه های ملی، 
به دلیل محدودیت هــای قانونی، 
آزادی عمــل کافــی را ندارنــد. در 
صــورت ادامــه غیاب ایــن نهاد یا 
ســازوکاری برای انتقال های مالی 
ناقــص  ســاختار  درون قــاره ای، 
اتحادیه اروپا نمی تواند پایدار باشد، 
و دوره هــای پیاپی رکود و ســکون 
اقتصادی، به قوی تر شدن احزاب 
ملی گــرا منجر خواهند شــد. این 
خطر، قلِب مهمترین نهاد فراملی، 
که 7۰ ســال است تضمین کننده 
صلــح در اروپای خونین بــوده، را 

هدف گرفته است.
•

اصالحات دوم:
ایــاالت متحــده آمریــکا نیازمنــد 
مکانیزمی بدیع برای توزیع عادالنه 
درآمــد مّلی اســت. طی ۴۰ ســال 
گذشــته، سیاست هایی که پس از 
غالب شدن تفکر میلتون فریدمن 
اطلــس  اقیانــوس  ســوی  دو  در 
گسترش یافتند )خصوصی سازی، 
کاهش مالیات، تجارت آزاد، آزادی 
ورود و خروج ســرمایه، گســترش 
حیطه نفوذ نظام مالی، و… که به 
نام نئولیبرالیسم شهرت یافته اند( 
ســبب افزایــش اختــالف طبقاتی 
شــدند. اصــالح نظــام مالیاتی، و 
ســرمایه گذاری بخــش دولتی در 
بخــش تحقیق و توســعه، اکنون 
بیش از هــر زمان دیگر، مورد نیاز 
هستند. این شامل قرارداد جدید 

سبز نیز می شود.
•

چاپ پول:
نوریل روبینی، با استناد به پیشنهاد 
یکی از تاثیرگذارترین اقتصادداناِن 
روز، َاِدر ِترِنــر، از وسوســه تأمیــن 
مالــی هزینه های دولــت از طریق 
چاپ پــول صحبت می کنــد. این 
شیوه در چارچوب های آکادمیک 
تابــو فرض می شــود، امــا طی ۲۵ 
ســال گذشــته به طــور گســترده 
توسط کشورهای پیشرفته )ژاپن 
 QE پس از بحــران مالی ۱۹۹۰، و
توسط بانک مرکزی اروپا، آمریکا و 
انگلیس( مورد استفاده بوده است.

}<< ادامه در صفحه: 12{
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مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
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L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
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 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 

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

بشر حقوق  ایران: 

در صورتــی کــه شــوک اقتصادی 
پیــش رو ناشــی از افــت تقاضــا 
باشــد، چاپ پول در واقع تنها راه 
باقی مانده برای بازگشت به شرایط 
گذشــته  ســال های  نیمه عــادی 
خواهــد بــود. اّمــا در صورتــی که 
شــوک اقتصادی ناشــی از کاهش 
عرضه باشد )چنان که در دهه 7۰ 
میــالدی ناظر آن بودیم( مشــکل 
می توان نســخه ای بــرای اقتصاد 
جهانــی ارائه داد کــه ضمن جلب 
نظر متخصصین، مســیر روشنی 
به سوی بهبود شرایط عموم مردم 

ارائه دهد.
•

بازکاوی ارزش ها:
ناآرامی هــای اخیر در هنگ کنگ، 
سانتیاگو )پایتخت شیلی(، و کمی 
قبل تر در پاریس، ســه نمونه قابل 
تأمل هســتند. اتخاذ سه سیاست 

بــه ظاهر بی اهمیت، شــعله های 
زیر خاکســتر اعتراضات عمومی را 
برانگیخت. اما چرا باید مردم ســه 
شهر ثروتمند به خاطر تصمیمات 
بــه ظاهــر بــی اهمیت دســت به 
قیام بزنند؟ وجه مشترک این سه 
شــهر )بر اساس تحلیلی از جفری 
َسکس( درآمد سرانه نسبتًا زیاد و 
عدم امکان ارتقاء اجتماعی اســت 
- شما یا متعلق به طبقه اشرافی 
هستید، یا می پذیرید که هرگز جزو 

این طبقه نخواهید شد.
ناآرامی های اجتماعی از این قبیل، 
آینده اجتناب ناپذیر کالن شهرهایی 
است که سیاستمداران آنها، بدون 
توجه به آنچــه که تار و پود جامعه 
است، سرسپرده اندیشه متفکران 
گمراهی می شوند که سعادت بشر 
را در افزایــش تولید ناخالص ملی 
خالصه کرده اند. سلب کردن امید 

طبقه کارمند از رشد اجتماعی، و 
منفعالنه نظاره گر بودن، در حالی 
کــه طبقــه ای از اشــراف، جــدا از 
اکثریتی تشنه پیشرفت، در نزدیکی 
یکدیگر سکونت دارند، نشانه درک 
ناقص از نیازهای یک جامعه است.
اقتصاد، جامعه و افراد، سه واقعیت 
به هم پیوسته هســتند. برای رشد 
اقتصاد نمی توان نیازهای اساسی 
بشر، مانند احســاس نیاز افراد به 
تعلق به جامعــه ای عدالت محور، 
را نادیــده گرفت. اقتصاد شــکوفا 
و پایــدار نیازمند جامعه ای اســت 
که در آن افراد از احســاس تعلق، 
امنیــت، اعتمــاد و عدالــت بهره 

می برند.
•

آغاز فصل جدیدی از رکود ...   << ادامه از صفحه: ۱۱ هشدار دانشمندان ...   << ادامه از صفحه: ۱2

بازداشت یکی از متهمان اعدام های سال 1۳۶۷ 
در سوئد یعنی بارقه امید برای اجرای عدالت

 - نوامبــر   ۱۴
بــا  نــوری  حمیــد 
مســتعارحمید  نام 
دادیــار  عباســی، 
سابق در قوه قضاییه 

اســالمی  ر جمهــوری  د
ط  تبــا ر بــا ا

پرونده اعدام های سال ۱۳۶7 
در کشور سوئد بازداشت شد. 
شاکیان پرونده حمید نوری را 
متهم به جنایت علیه بشریت 
و کشــتار زندانیان سیاسی در 
تابستان سال ۱۳۶7 کرده اند.

حمید نوری شــنبه  ۱۸ آبان ، 
در فرودگاه آرالندا بازداشــت و 
هویت وی روز چهارشــنبه ۲۲ 
آبان مــاه همزمان بــا برگزاری 
نخســتین جلســه دادگاه او از 
سوی دســتگاه قضایی سوئد 

اعالم شد.
به گفته ســخنگوی پلیس سوئد، 
ایــن متهم ۵۸ ســاله بــرای دیدار 
با بســتگانش به ســوئد آمده و به 
محض ورود به این کشور دستگیر 

شده است.
حمید نوری با نام مستعار »حمید 
عباسی« هنگام کشــتار زندانیان 
سیاســی در تابستان ســال ۱۳۶7 
دادیار زندان های گوهردشت کرج 

و اویــن و یکــی از اعضای »هیئت 
اعدام در گوهردشت« بوده است.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، 
ابراهیم  پورمحمــدی،  مصطفــی 
رئیســی، اســماعیل شوشــتری، 
محمــد مقیســه ای )ناصریــان( و 
داوود لشــکری از دیگــر افــرادی 
هســتند کــه گفتــه می شــود در 
»هیئت اعدام« معروف به »هیئت 

مــرگ« عضــو بودند. 
ایــن هیئت با دســتور 
روح اللــه  مســتقیم 
خمینی تشــکیل شده 
بــود و هــزاران نفــر از 
زندانیــان سیاســی در 
روندی ضدبشــری به 
دســتور و توســط این 
افراد به جوخــه اعدام 

سپرده شدند.
ابعاد کشــتار فعاالن و 
که  زندانیان سیاســی 
بالفاصله پس از قلع و 
قمع پایــوران حکومت 
پهلــوی پس از انقالب 
آغاز شد و در تابستان ۱۳۶7 به 
اوج خود رســید، گاه از قدرت 

تصور خارج است. 
گزارش هایی  اســاس  بر 
که تا کنون منتشر شده 
بســیاری از خانواده های 
زندانیــان سیاســی برای 
گرفتن پیکر فرزند اعدام 
شــده خود مجبور بودند 
هزینــه گلولــه ای را کــه 
هنــگام اعــدام بــه پیکر 
عزیزانشان شلیک شده 

پرداخت کنند.
در مــواردی نیــز آمران و 

عامــالن اجرای حکم دختران 
جــوان زندانی بــا این بهانه که 
اعــدام دختر باکره در اســالم 
را  دختــران  اســت،  ممنــوع 
صیغه و پس از برقراری رابطه 
جنســی و تجاوز، آنها را اعدام 
می کردند. هــزاران تن از زندانیان 
سیاســی کــه در تابســتان ۱۳۶7 
اعدام شــدند به صورت مخفیانه و 
بی نشــان و بطور دسته جمعی در 
گورستان خاوران به خاک سپرده 
شــدند؛ گورســتانی که همچنان 
اطالعــات دقیقــی از نــام و تعداد 
افراد به خاک ســپرده شــده در آن  

در دست نیست.

- ایــن بــرای نخســتین بار طی 
چهل ســال گذشــته اســت که 
یکــی از مقامــات جمهــوری 
اسالمی به اتهام دست داشتن 
در زندانی کــردن، محاکمه و اعدام و 
نقض حقوق بشر بازداشت می شود.

- دادگاه حکــم بازداشــت مهــدی 
نوری را بــه مدت چهار هفته تمدید 
کرده و در این فرصت شاکیان فرصت 
دارند اســناد و مدارک خود علیه حمید 
نوری را به دادگاه ارائه داده و شاهدان را 

معرفی کنند.
- حســینعلی نیری، مرتضی اشــراقی، 
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، 
اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه ای 
)ناصریــان( و داوود لشــکری از دیگــر 
اعضای »هیئت مرگ« در کشــتارهای 

دهه 60 خورشیدی بوده اند.

اکنون، این برای نخستین بار طی 
چهل سال گذشته است که یکی از 
مقامات جمهوری اسالمی به اتهام 
دســت داشــتن در زندانی کردن، 
محاکمــه و اعــدام و نقض حقوق 

بشر بازداشت می شود.
و  سیاســی  فعال  مصداقی  ایرج 
یکی از زندانیان دهه شــصت که از 
اعدام توســط جمهوری اســالمی 
جان ســالم بدر برد طی سال های 
گذشــته اطالعات و اسناد مهمی 
درباره کشتار زندانیان سیاسی در 
دهه شصت جمع آوری کرده است. 
ایــرج مصداقــی با همــکاری کاوه 
موســوی حقوقــدان ســاکن اروپا 

توانســتند حکــم جلب 
حمیــد نــوری را در کل 
اتحادیه اروپا گرفته و در 
نتیجه نوری پس از ورود 
بــه فــرودگاه اســتهکلم 

بازداشت شده است.
به گفتــه ایرج مصداقی، 
از  کــه  نــوری  حمیــد 
بازداشت خود در شوک 
چهارشــنبه  روز  بــوده، 
شــدت  بــه  دادگاه  در 
مضطرب بود و با وحشت به اطراف 

نگاه می کرده است.
حمید نوری کــه در حال حاضر از 
وکیل تسخیری اســتفاده می کند 
در نخستین جلسه دادگاه هرگونه 
مسئولیتی در زندان های جمهوری 
اسالمی را انکار کرده و مدعی شده 
که وی را با شخص دیگری اشتباه 
گرفته انــد. دادگاه حکم بازداشــت 
مهــدی نــوری را بــه مــدت چهار 
هفتــه تمدید کرده اســت و در این 
فرصت شاکیان فرصت دارند اسناد 
و مدارک خود علیه حمید نوری را 
به دادگاه ارائه و شاهدان را معرفی 

کنند.

بــا  نــوری  حمیــد  بازداشــت 
واکنش هایی نیز روبرو شده است. 
اگنــس کاالمــارد گزارشــگر ویژه 
اعدام هــای فراقانونی در ســازمان 
ملل متحد بازداشت حمید نوری 
را »نخســتین گام مهم به ســوی 
عدالــت دربــاره اعدام های ســال 

۱۳۶7« خوانده و گفته است: 
»نخستین باری است که در رابطه 
بــا وقایعی کــه در ســال ۱۳۶7 در 
ایران اتفاق افتــاد و هزاران زندانی 
در آن کشته شدند، یک نفر متهم 

]دستگیر[ می شود.«
کومی نایدو دبیر کل ســازمان عفو 
بین الملــل هــم در واکنش به این 
خبر گفته »بازداشت یک ایرانی در 
سوئد به اتهام جنایت علیه بشریت 
یک تحول تاریخی علیه مصونیت 
از مجــازات در خصــوص کشــتار 
زندانیــان در ســال ۱۳۶7 در ایران 
اســت. ایــن بازداشــت همچنین 
تأییــدی بــر کارزاری طوالنی برای 
حقیقت و برقراری عدالت توســط 
خانواده های قربانیان و بازماندگان 

است.«
•

کربن، میزان جنگل زدانی ودمای 
ســطح زمیــن روی ایــن ســیاره 
تأثیر گذاشــته اســت. نویسندگان 
ایــن تحقیق هشــدار می دهند که 
تغییــرات آب و هوایی ســریعتر از 
آنچه دانشمندان پیش بینی کرده اند 
اکوسیســتم  و  می گیــرد  شــدت 
طبیعــی و سرنوشــت بشــریت را 
تهدید می کند. دانشمندان هشدار 
می دهنــد کــه اقدام هــای فــوری 

ضروری است.
تحقیــق  ایــن  امضاءکننــدگان 
شــامل دانشــمندان ۱۵۳ کشــور 
جهان هســتند که با عنوان اتحاد 
شــناخته  جهانــی  دانشــمندان 

می شوند
و  اســتاد جغرافیــا  دورام،  لســی 
منابع زیست محیطی در دانشگاه 

ایلینوی جنوبــی درباره انگیزه اش 
در تأییــد یافته هــای ایــن تحقیق 
گفــت: »من نگران ایــن بودم که 
موضوعات زیســت محیطــی را به 
یک مسئله سیاسی تبدیل کنیم. 
نباید محیط زیست را یک مسئله 

حزبی تلقی کرد.«
وی اضافه می کند: »من می خواهم 
همه ما بدانیم که به عنوان انسان و 
ساکنان این سیاره باید باهم جمع 
شویم تا برای حفظ محیط زیست 

اقدامی انجام دهیم.«
حــال  عیــن  در  مطالعــه  ایــن 
پیشــرفت ها را نیز نشــان می دهد 
بــرای مثــال طبق تحقیــق تولید 
انرژی های پاک به طور قابل توجهی 
رشد کرده است به طوریکه مصرف 
انرژی خورشــیدی و بادی در یک 

دهه از سال ۲۰۰۰ میالدی، ۳7۳ 
درصد بیشتر شده است اما باز ۲۸ 
برابر کمتر از مصرف ســوخت های 

فسیلی در سال ۲۰۱۸ است.
مطالعه جدید بسیاری از یافته های 
جملــه  از  مشــابه  گزارش هــای 
گــزارش اصلی ســازمان ملــل در 
مورد تغییرات آب و هوایی را تکرار 
می کند اما بر ضرورت رسیدگی به 
افزایش جمعیت این سیاره که یک 
موضوع بحث برانگیز در موضوعات 

اقلیمی است تاکید می کند.
ایســتربروک می گویــد بخشــی از 
انگیــزه وی بــرای امضــای ایــن 
مطالعــه، حمایــت از جنبش های 
اخیر جوانان بــرای اقدام فوری در 

تغییرات اقلیمی است.
یورونیوز
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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 27 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

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

COURS DE PERFECTIONNEMENT
EN ANGLAIS   &
COURS DE FRANÇAIS DE BASE - CCBE
REGISTRATION DATES:
- Tuesday November 5, - Wed. November 6 & Thursday November 7, 2019:
  (11:00-13:00  &  16:00-18:00)

-------------------
COST: $100.00 for the whole session  --   Cash/Debit/Credit
All books and fees included

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

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
   Winter Session 2019 (Dec. 03 - March 20)
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
   Winter Session 2019 (Dec. 03 - March 19)

مرکز آموزشی بزرگساالن  »های اسکول«مونتریال 
انگلیسی و فرانسوی  بیاموزید:      نامنویسی ترم جدید 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی  فرانسوی:

3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY)**
1. Your passport (valid or expired)
  • (OR) Birth certificate
2. One of the following documents:
• Canadian Citizenship card / 
  Canadian Certificate
• (OR) Permanent Resident card /
   IMM5292 / IMM5688

• (OR) Canada/Quebec Immigration 
   documents
3. One of the following proof of 
    Quebec residency:
• Medicare card     • (OR) Drivers license
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease

نگاه..  ایران: 
گستره  عمومی در ایران امروز: 

بحران ها و چالش ها

مجید محمدی  
در اواسط پاییز سال جاری، ۵ خبر 
اجتماعــی نگران کننــده در ایران 

منتشر شد: 
درصــد   ۲۰ تــا   ۱۵ دزدی   •
دیواره هــای صوتی در بزرگراه های 

تهران )ایسنا ۱۱ آبان ۱۳۹۸(؛ 
• مراجعه  بیــش از ۳۳۰ هزار نفر 
به پزشکی قانونی در نیمه  اول سال 
۱۳۹۸ به دلیل مصدومیت ناشــی 
از نزاع )ایســنا ۱۱ آبان ۱۳۹۸( که 
نســبت به ســال قبــل ۲.۵ درصد 

افزایش یافته است؛ 
• بازداشــت چندیــن بهایــی در 
شیراز توســط وزارت اطالعات به 
اتهام برگزاری یک مراسم مذهبی 
به »قصد تحت الشــعاع قرار دادن 
پیــاده روی اربعین« )هرانا ۳۰ تیر 

۱۳۹۸(؛ 
• بازداشــت ۲۸ نفــر در ارتباط با 
فروش ســواالت کنکــور )۳۰ مهر 

۱۳۹۸(؛ و 
• مشخص نشــدن منشا بوی بد 
تهران بعد از گذشت یک سال بنا به 
اعالم کمیسیون سالمت شورای 
شــهر تهران )۸ آبان ۱۳۹۸(. این 
پنج خبر آنجا به هم می رســند که 
به حوزه یا گســتره  عمومی جامعه   
ایــران و بحران ها و چالش های آن 

بیندیشیم.
با اتکا بر ارقام و خبرهای ارائه شده 
می توان ۵ ویژگی گســتره  عمومی 

در ایران امروز را متذکر شد. 
این ۵ ویژگی در عین حال چالش ها 
و بحران های گستره  عمومی را نیز 

بازتاب می دهند:
•

به حاشیه رفنت ایده ی اموال 
عمومی

همان طــور کــه مقامات کشــور 
در حــال تــاراج منابع بــه عناوین 
مختلف )خصوصی سازی، مراسم 
مذهبی، خیریه، آموزش مذهبی، 
نهادســازی( هستند ســارقان نیز 
بر اموال عمومی چشم نبسته اند. 
از ســیم های  ایــران ســارقان  در 
مسی برق تا درب های فاضالب را 
می دزدند؛ بسیاری از خانوارها در 
مناطق فقیر از تیر برق برق دزدی 
می کننــد )مثل محلــه ی نیروگاه 
قم(. این ها انواع بسیار سردستی 
برای کســانی اســت کــه کمترین 
دسترســی را بــه منابــع عمومــی 
دارند. کارکنــان بانک های دولتی 
اگر دستشــان برســد از این منابع 
اختــالس می کنند. مقامــات که 
آش را با جایش می دزدند. گستره  

عمومی از یک جهت 
ســرمایه گذاری  بــا 
عمومی چنین هویتی 

پیدا می کنــد اما دولت بــه همراه 
مردمانی کــه از دولــت قطع امید 

کرده اند این گستره را می بلعند.
جمهــوری اســالمی نــام امــوال 
عمومی را گذاشــت بیــت المال؛ 
گویی قرار است امام اول شیعیان 
بــر ایران حاکــم شــود )امامی که 
منابع بی حد و حساب امروز را در 
اختیار نداشت و تنها غنائم جنگی 
را میــان جنگجویانــش تقســیم 
می کــرد( امــا از روز اول حاکمانی 
کــه هرگونه نظارت و پاســخگویی 
را خوش نمی داشتند تجاوز به این 
امــوال را پیشــه کردند. امــروز در 
ایران موضوعی  خنده دار تر از بیت 

المال وجود ندارد.
•

فقدان امنیت عمومی
رقم خبر دوم نشان می دهد که در 
طول سال حدود ۶۶۰ هزار مراجعه 
به پزشــکی قانونی بــر اثر جراحت 
وجود دارد )بــا دو برابر کردن رقم 

شش ماهه(. 
البتــه تعــداد نزاع هــای خیابانــی 
چندین برابر رقم فوق است که اکثر 
آن ها به جراحت ختم نمی شــود و 
افراد دلیلی برای رجوع به پزکشی 
قانونی نمی بینند. نزاع هم همیشه 
دو یــا چند طــرف دارد. این بدان 
معناست که ساالنه میلیون ها نفر 
در گستره ی عمومی جامعه ی ایران 
درگیــری فیزیکــی دارنــد. در این 
شــرایط چگونه افــراد می توانند با 
احساس امنیت در فضای عمومی 
ظاهر شــوند یا کسب و کار داشته 
باشــند؟ یکی از علل اصلی خروج 
کســب و کارهــا در ایــران عــدم 
احســاس امنیت شــخصی توسط 

صاحبان کسب و کار است.
•

مهندسی افکار عمومی  
افــکار عمومی امــروز وجه مهمی 
از گســتره  عمومــی اســت کــه در 
گفتگوها و اظهار نظر ها در جوامع 
آزاد منعکس می شود. در جامعه ای 
تجمعــات،  بیــان،  آزادی  کــه 
تشکل ها، رسانه ها و مذهب وجود 
ندارد و افراد را به دلیل دین و باور 
و اظهار نظر بازداشت و محاکمه و 
زندانی می کننــد »افکار عمومی« 
)به معنای دقیق کلمه یعنی افکار 
شــکل گرفته و تعین یافته( وجود 
نــدارد، بلکه حکومت دیدگاه هایی 
را در جامعــه با دســتگاه تبلیغاتی 

خود بسط می دهد.  دولت در 
جوامع بسته ایده هایی را تولید 
و توزیــع می کند و مردم آزادند 
آن ایده هــا را مطــرح ســازند. 
جمهوری اسالمی در حوزه ی 
نقــض آزادی بیــان آن چنــان 
دســت ودلبازانــه عمــل کرده 
و آن چنــان مــردم را محــدود 
و ســرکوب کــرده کــه از 
توجیهــات معمول دیگر 
آبی برایش گرم نمی شود 
و بــه توجیهات عجیب و 
غریب مثــل اخالل چند 
جوان شــیرازی )مستقر 
در شیراز( در برنامه  پیاده 
روی در عــراق دســت می زنــد تــا 

بهاییان را سرکوب کند.
•

ختریب اعتماد عمومی
تقلب حکومتی در همه  حوزه هایی 
کــه بــه قــدرت، ثــروت و منزلت 
مربوط می شــود یــک روال عادی 
در جمهوری اسالمی است. اخبار 
تقلــب در کنکــور و آزمون هــای 
دستیاری پزشکی، که همیشه به 
نفع خانواده های مقامات است، از 
مواردی اســت که اعتماد عمومی 
به نهادهای آموزشــی را به شــدت 
تخریب کرده است. به همین علت 
است که خانواده های بیماران بعد 
از فــوت عزیز خود در مــواردی به 
کادر پزشکی حمله می کنند چون 
می دانند بخشی از این کادر چگونه 

در این مقام قرار گرفته اند.
•

بر باد رفنت سالمت عمومی
حــوزه   در  حکومــت  ناکارآمــدی 
آمــوزش عمومی خود را در نســل 
بعد نشــان می دهد اما ناکارآمدی 
در حوزه  بهداشت به سرعت پدیدار 
می شود. اگر در شهری بوی بد به 
مشــام می رســد جایی از کار لنگ 
می زند. در این شرایط حتی مقامات 
شــهرداری و دولتی ایــران از بیان 
علت ماجرا ناتوانند: یا نمی دانند، 
کــه نشــان می دهد انتخابــات در 
ایران یک جوک زشــت و دلخراش 
اســت، یا می داننــد و نمی گویند. 
شــق دوم بدین معناست که بوی 
بــد به فعالیــت نهادهــای امنیتی 
و نظامــی باز می گــردد و به همین 
دلیل مقامات رســمی نمی توانند 
منشا آن را اعالم کنند چون اعالم 
آن برای آن ها پرهزینه است. ده ها 
مورد دیگر از برباد رفتن ســالمت 
عمومی در ایران قابل ذکر است: از 
نوع مدیریت زباله های بیمارستانی 
تــا آلودگی هوای شــهرها در اکثر 
روزهــای ســال، از واردات برنج و 
ذرت آلوده تا آلودگی هســته ای در 
نزدیکی مناطق مسکونی )لویزان و 
پارچین(، از انباشت انبوه زباله در 
رودخانه ها و ســدها و دریاچه ها تا 
تخریب بی سابقه  منابع آب و خاک 
و جنگل های کشــور. وجود حوزه   
عمومــی منوط بــه محافظــت از 
بهداشت و سالمت عمومی است 
که در ایران مورد بی توجهی است.   
•

تقلب حکومتی 
یک روال 
عادی در 
جمهوری 

اسالمی است

Peyvand
Line
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

M    NTREAL
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  
از ساعت 10 صبح تا 2 و نیم  بعدازظهر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

------------------
اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت ۱2/3۰ تا ۱5/3۰

2900 Lake (DDO)
تلفن: 626-5520 )514(

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

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

facebook:
 Nima Library Montreal 

------------------
اجنمن دفاع از حقوق بشر 

ایران- مونترال 
www.addhi.net

------------------
گروه رقص خورشیدخانوم

 (514) 377-8005

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

------------------------
بنیاد نیکوکاری ایرانیان : 

نیکو
514-624-4579

 کانون  فرهنگی خانه ما
514-804-4579               

4862.ST CHARLES 
------------------

کتابخـانه  نوروززمین
514-787-8848

1650 Maisonneuve W.
----------------

ساواالن: گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969 
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
(Dialogue)

514-484-8748
------------------

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400

438-386-6111

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca
--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

مداد، مجله آنالین مونتــرال 
www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید

از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.
»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068

3285 Cavendish Blvd, Apt 355     Montréal, QC

برنامه دورهمی 
روزهای دوشنبه: 
- از  ساعت 5 تا 9 شب  -

5964 Av. Notre-Dame de 
Grâce    204 طبقه دوم   اتاق                                                                                                                                              

Tel: 514-909-1972

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

کانون فرهنگی خانه ما
برنامه های ماه نوامبر در کانون 
فرهنگی خانه ما به شرح زیر به 

اطالع می رسد:
۲۰ نوامبر - شب شعر - ساعت ۱۹

۲7 نوامبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹ 
kanounkhanehma@gmail.com
www.facebook.com/kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/kanounkhanehma

کتابخانه ی نیما برگزار می کند:
بزرگداشت یاد کوششگران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

مونتریال در بیش از سه دهه ی گذشته
برنامه شامل 

• بزرگداشــت یاد یاران،  • بیان 
خاطــرات،  • گفــت و گــو ، • 

موسیقی ،  • نوشیدن شراب و 

• صرف شام  خواهد بود.
--------

ورود برای همگان آزاد است
شنبه 23 نوامبر 2۰۱9 

شش و نیم عصر 
در کتابخانه نیما 

5206 Boul Décarie   Suit 3 
Montreal 

خودداری بانک های کانادا از 
جبران سرقت از حساب بانکی

۲۱ اکتبر- نگاهی به چندین مورد 
دسترســی غیــر مجــاز هکرها به 
حساب بانکی افراد در کانادا نشان 
داده که بانک ها از قبول مسئولیت 
و بازگردانی مبلغ به ســرقت رفته، 

خودداری می کنند.
جمعه هفته پیش بود که سونجیت 
لیدهــار بــا صــدای زنــگ تلفن از 
خواب بیدار شــد. آن سوی خط، 
یکــی از کارمندان اسکوشــیابانک 

قــرار داشــت و بــه او خبــر داد که 
۳ هــزار دالر از حســاب بانکی اش 

برداشته شده است.
آقای لیدهار به شدت برآشفته شد، 
زیرا فکر می کرد که پولش در بانک 
در جایی امن است. اما اندکی بعد 
مطلع شد که ۲ هزار دالر دیگر نیز 
از حسابش برداشته شده است. از 
همه بدتر اینکه اسکوشــیابانک از 
جبران خسارتش نیز سر باز می زد.

از  یکــی  لیدهــار  آقــای 
قربانیــان یــک مشــکل 
بــزرگ نظــام بانکــی در 
یعنــی  جهــان  سراســر 
غیرمجــاز  دسترســی 
خالفــکاران به اطالعات 
افــراد  آنالیــن  حســاب 
موجــودی  ســرقت  و 

آنهــا شــده بــود. بــا وجــود اینکه 
اسکوشــیابانک از جبران خسارت 
وارد شده به این مشتری خودداری 
می کــرد، امــا برخی کارشناســان 
حــوزه امنیــت ســایبری بــر ایــن 
باورند که بانک وظیفه دارد چنین 
خســارت هایی را پوشش دهد. در 
واقع از آنجا که بانک تنها مسئول 
زیرســاخت های  و حفــظ  ایجــاد 
آنالین مالی اســت، وظیفه تامین 

خسارت احتمالی نیز بر عهده بانک 
خواهد بود.

ماجــرا دقیقــا از این قــرار بود که 
ورود  از  پــس  آنالیــن  ســارقان 
غیرمجاز به حســاب آقای لیدهار، 
در دو نوبــت، در مجمــوع ۳ هزار 
دالر را به یک نشانی ایمیل انتقال 
دادند. او بالفاصلــه پس از اطالع 
از این موضــوع، گــذرواژه خود را 
تغییر داد، یک کارت نقدی )دبیت 

کارد( جدیــد گرفــت 
اسکوشــیابانک  از  و 
خدمــات  خواســت 
بانکــی  او را متوقــف 

کند.
اینکــه  وجــود  بــا 
قول  اسکوشــیابانک 
را  موضــوع  بررســی 
داد، امــا تــا دو هفته 
خبــری از ایــن ماجرا 
نشد. به همین دلیل، 
آقــای لیدهار خودش 
بــه واحــد ضدکالهبــرداری بانک 
سرزد و در همان جا بود که متوجه 
شد، باز هم مبلغی از حسابش کم 

شده است.
اسکوشــیابانک در ایمیلــی اعالم 
کرد که ادعای آقای لیدهار درباره 
ســرقت از حسابش رد شــده، زیرا 
تراکنش هــا از یــک آی پــی کــه او 
مدت هــا بــا آن کار کــرده صــورت 

گرفته است.

ظاهرا هکرها با دسترســی به یک 
رایانه آلوده، به آی پی قربانی دست 
می یابند و به این ترتیب، ســامانه 
بانکی متوجه متفاوت بودن کاربر 

نمی شود.
کــه  بــود  اینجــا  دوم  مشــکل 
اسکوشــیابانک هیــچ توضیحــی 
درباره کشفیاتش درباره این پرونده 

نداد.
البته پــس از پیگیری های صورت 
از  پــس  اسکوشــیابانک  گرفتــه، 
۶ مــاه، مبلغی که از حســاب این 
مشــتری برداشت شــده بود را به 

حسابش واریز کرد.
امــا این مشــکل فقط بــرای آقای 
لیدهــار روی نــداده و پرونده های 
مشابه دیگری برای برخی بانک ها 
و موسسات مالی دیگر هم گزارش 

شده است.
•

مشکلی جهانی
البته این طور نیســت که 
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جامعه... 

30
ویژگی که عموماً از تحوالِت

 4۵ سال اخیرآموخته ایم

محمود سریع القلم
حکمرانــی،  در  تخصــص   -1

پیچیده ترین تخصص هاست؛
•

2- مهم تریــن وجــه حکمرانی، 
شناخِت ظرف و دینامیک جهانی 

است؛
•

3- شــناخت این ظــرف به نظر 
دارد:  پیش نیــاز  ســه  می رســد 
مطالعۀ وســیِع متون اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی، تســلط به 
زبان انگلیسی و فهم ریاضی گونه 

و واقعی ظرفیت هاِی داخلی؛
•

4- خیلی نفت و گاز صادر نکنیم 
بلکه از آنها برای صنعتی شــدن 
و تولید/صــادرات کاال اســتفاده 

کنیم؛
•

5- هر فردی فقط باید یک شغل 
داشته باشد؛

•
6- سیاســت یعنی به فکر آینده 
باشیم: از گذشته فقط باید درس 

گرفت؛
•

7- خاورمیانه ای هــا خیلــی با ما 
تفاهم و تجانس ندارند؛

•
۸- کشــور در حال توسعه ای که 
نرخ رشد زیر ســه درصد داشته 
باشــد، از زندگی معقول محروم 

است؛
•

9- خــارج از مدارهــای دولتی، 
ثروتمند شویم؛

•
نفــوذ  روش  مؤثرتریــن   -10
در کشــورهای دیگــر، ورود در 

بازارهای آنهاست؛
•

11- جامعه ای به شــدت متکثر 
بــرای  تــا می توانیــم  هســتیم، 

یکدیگر جا باز کنیم؛
•

12-  تحقیــر دیگــران مجانــی 
نیست؛

•
13- نیــاز عجیب خــود را برای 

“خودنمایی” کم کنیم؛
•

14- خــود را مرکز ثقــل قلمداد 
کــردن، ناشــی از مطالعه نکردن 

است؛
•

15- مفهــوم “ثبات اقتصادی” 
و ملزومات آن را کانون حکمرانی 

بدانیم؛
•

همــکاری  بــدون   -16
شــهروندان، کشــوری 

ساخته نمی شود؛
•

17- مدارهای بردباری 
خود را وسیع تر کنیم تا 
میلیون ها نفر مهاجرت 

نکنند؛
•

فضیلتــی  هیــچ   -1۸
باالتــر از داشــتن “یک 

شخصیت” نیست؛
•

دو  مهمتریــن   -19
موضــوع بــرای مبــارزه 
در حــّدِ فردی: غــرور و 

عصبانیت؛
•

20- بُگذاریم رســانه ها 
قلــِم  بــا  خبرنــگاران  و 
مسئوالنه، مانع از تکرار 
مجریــان  اشــتباهات 

شوند؛
•

21- اگر یک مدیر بیش از هشت 
سال در یک پروژه بماند، کارآمدی 

خود را از دست می دهد؛
•

قدرت هــای  بــا  درگیــری   -22
بزرگ خیلی هزینه دارد: 1320، 
1330، 1355، 1359، 1390 …؛

•
23- زندگی فقط قدرت نیســت 
بلکه مملو از زیبایی های هنری، 

طبیعت و همزیستی است؛
•

24- طبیعت، به شدت دروغگو 
را مجازات می کند؛

•
25- قابــل اتکاءترین روش برای 
مبارزه با فســاد مالــی: قدرتمند 

کردن قوۀ مقننه؛
•

26- خیلی حرفهایمان را عوض 
نکنیــم: اخــالق یعنی وفــای به 

عهد؛
•

27- بــا مطالعه و خودشناســی 
به مبــارزه با غــرور و خودبزرگ 

پنداری برویم؛
•

2۸- از باغبانــی به همــان اندازه 
لذت ببریم که از وزارت؛

•
29- مراقبت از محیط زیست را 

یک اصل درزندگی بدانیم؛
•

30- گنجینــۀ گرانقــدری به نام 
تجربۀ بشری وجود دارد.

•

تبهکاران فقط به حساب 
بانک هــای  مشــتریان 
غیرمجــاز  دسترســی  کانادایــی 
می یابنــد. ایــن مســاله در ســایر 
کشورهای جهان نیز دیده می شود. 
 )GozNym( برای نمونه، گزنیم

یک تروجان )نوعی ویروس( است 
که توانســته بــه موسســات مالی 
متعــددی در کشــورهای مختلف 
حملــه کنــد. آمارها نشــانگر این 
اســت که این تروجان ضرری ۱۰۰ 
میلیون دالری به حــدود ۴۰ هزار 

مشتری بانک ها و موسسات مالی 
در کشــورهای مختلف وارد کرده 

است.
اما شــانه خالی کــردن بانک های 
کانادایی از جبران ضررهای وارد، 
اقدامی پذیرفتنی از سوی مشتریان 

و البتــه بســیاری از کارشناســان 
حــوزه امنیت ســایبری نیســت. 
شــاید الزم باشــد کانادا برای حل 
ایــن موضــوع، جــا پــای بریتانیا 
بگــذارد. در ایــن کشــور، مســاله 
کالهبــرداری از بانک ها به قدری 
جدی بــود که دولــت، بانک ها را 
مسئول جبران خسارت های وارد 
به مشتریان کرده است. شاید اگر 
این مســئولیت بر عهــده بانک ها 
باشــد، آمار کالهبرداری های این 
چنینی نیز به شکلی جدی کاهش 
یابد، زیرا بانک ها توجه بیشــتری 
بــه امنیت حســاب کاربران شــان 

خواهند داشت.
•

چند توصیه برای در امان 
ماندن از این مشکالت

• جلوگیری از آلوده شــدن رایانه ، 
تبلت یا گوشی تان به انواع بدافزار، 

از اهمیت باالیی برخوردار است. به 
همین دلیل، بهتر است موارد زیر 

را حتما رعایت کنید:
• از مراجعــه به وب ســایت هایی 
نرم افزارهــای  خاطــر  بــه  کــه 
خطرناک معروف هســتند )نظیر 
وب ســایت های هرزه نــگاری و یــا 
بازی های رایگان( خودداری کنید.

ایمیل های عجیب و نا آشــنا را باز 
نکنید و فقط آنها را پاک کنید.

• هرگز پیوســت های ایمیل های 
دریافتــی را بــاز نکنیــد، مگر آنکه 
فرســتنده آن را بشناسید. ارسال 
فایل آلوده از طریق پیوست ایمیل، 
یکی از رایج ترین شــیوه های آلوده 

کردن دستگاه است.
• اگــر در حیــن کار با وب ســایت 
کــه  کردیــد  مشــاهده  بانکــی، 
اطالعاتی غیر معمول نظیر تاریخ 
تولــد و یــا شــماره کارت نقدی از 

شــما درخواســت می شــود )زیرا 
وب ســایت ها معموال نــام کاربری 
و گذرواژه را درخواســت می کنند( 
بالفاصلــه آن پنجــره را ببندیــد و 
بــا واحد خدمات مشــتریان بانک  
تماس بگیرید. از آنها بپرســید که 
آیــا چنین تغییراتی در وب ســایت 
داده انــد و بگوییــد کــه احتمــاال 

دستگاه تان آلوده شده است.
• از احراز هویت دو مرحله ای )در 
صورتی که امکانش باشد( استفاده 

کنید.
• بــه صــورت مرتــب به بررســی 
گزارش های مالی حساب بانکی و 

کارت اعتباری تان بپردازید.
Chris Young: 

The Canadi-
an Press

سپهر صالحی
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خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

سخن...  منظر  از 
پوستی که اسالم در این 4۰ سال از ما کند...

ف. م. سخن 
اگر بخواهیم به ریشــه بدبختی ها 
و فالکت های سیاسی و اجتماعی 
مــان بپردازیــم، اول از همــه باید 

سراغ »اسالم« برویم.
ضرورتی ندارد که به گذشــته های 
خیلــی دور باز گردیم و به نقاطی از 
تاریخ ســر بکشیم که در آن نقشی 
نداشته ایم و تغییری هم در اثرات 

آن نمی توانیم به وجود آوریم.
اگر به همین ۴۰ سال گذشته نگاه 
کنیم، و فالکت »صددرصدی«یی 
که به خاطر اســالم دچارش شده 
ایــم از نظر بگذرانیم، بــه اندازه ی 

تمام تاریخ ما را بس است.
عجیــب اســت، در نظــام هــای 
ایدئولوژیــک و توتالیتر، دســتکم 
درصدی از خوبی و پیشــرفت می 
توانیم مشــاهده کنیم اما در نظام 
»اســالمی«، بــه انــدازه ی یــک 
اپســیلون نیکــی و خیر مشــاهده 
نکرده ایم و بعد از این هم به یقین 

نخواهیم کرد.
به بیان دیگر، »اســالم« در کشور 
ما، بر هر چیز انگشــت نهاده آن را 

ویران و تخریب کرده است.
به لطف غربی ها، اگر دانشجویان 
یــا  هــا  المپیــاد  در  تیزهــوش 
کارگردانان سینما در عرصه ی هنر 
صاحب اسم و رسمی شده اند، این 
را هم اگر درست و ریشه ای بنگریم 
از فالکتی بوده که اســالم برای ما 
بــه ارمغان آورده نه این که اســالم 

مشوق یا بانی آن بوده باشد.
دانشــجویان در فضــای اختناق و 
سرکوب اســالمی، درس خواندن 
و بــه دانشــگاه هــای نامــی غرب 

رفتــن را راه گریزی برای 
رهایــی خود دیــده اند 
و در عرصه ی ســینما 
هم »معنویت سیاه« 
ناشــی از حکومــت 
هــم  آن  اســالم، 
بــا انــواع و اقســام 

زد  و  ترفندهــا 
و بندهــا، بــه 
آثــار  عنــوان 

بــر  هن »متفــاوت«  ذ
نهــاده منتقــدان غربی اثر 

کــه در نهایــت جز بی آبــرو کردن 
فرهنگ اجتماعی ما ایرانیان نتیجه 

ی دیگری نداشته است.
واقعیــت دیگری که عــده ای از به 
اصطالح نو اندیشان دینی به انواع 
شــیرین کاری های لفظی و قلمی 
در صدد کتمان آن هستند، واقعی 
بودن اســالم حاکمــان جمهوری 

اسالمی ست.
به عبارت دیگر، اســالم و تشــیع 
همین است که حکومت اسالمی 
عرضه مــی کند نه چیــزی غیر از 

این.
اما پرداختن به این ریشه ی متعفن 
و بیماری زا، در زمانه ی ما، به اسم 
»احترام به عقاید مردم« مسکوت 
می ماند و کار منتقدان برای نشان 
دادن وجوه نفرت انگیز دین حاکم 

به تعارف می گذرد. 
از طرف دیگر دســتگاه سرکوب گر 
دین، هر قلمی را که به طور جدی 
به نقد دین بپردازد و واقعیت سیاه 
آن را نشان دهد می شکند و زندگی 
نویسنده را با مخاطره رو به رو می 

سازد.

نکته ی دیگر در این رابطه، 
خشــم  ســرایت 
زننــده  زبــان  و 
واقعیت  بیــان  در 
های دین است که 
در ذهــن مخاطــب 
آزادی  طرفــدار 
اثر عکــس می 
گــذارد و از دیــن 
داران،  دیــن  و 
موجودات مظلوم و شایسته 

ی دفاع می سازد.
این روزها بــا دیدن وقاحت 
سیاسی امثال عباس عبدی 
و بــی حیایی اخالقی امثال 
علی مطهری و دورنگی های 
اجتماعــی امثال معصومــه ابتکار 
و در مرحله ی باالتر، ســِر خود را 
بــه جفنگیات عرفانی و تفســیری 
گرم کردِن »نواندیشــان دینی« و 
آب طهارت ریختن بر ســر اسالم 
ساختگی و بی بنیاد، نه به معلول 
ها که این ها باشــند، بلکه باید به 
علــت، و علت العلــل این مصائب 
نیــز پرداخت، تــا الاقل از دســته 
گل هایی کــه اهل حکومت -چه 
صاحب قدرت و چه فاقد قدرت- 
هــر روز بــه آب مــی دهنــد دچار 
تعجب نشــویم و در هر یک از این 

پدیده ها، علت اصلی را بجوییم.
این یک موقعیت استثنایی ست که 
تاریخ در اختیار اهل تفکر ایران قرار 
داده است؛ موقعیتی که نه پیش از 
این وجود داشته و نه ممکن است 

بعد از این وجود داشته باشد.
•

آقای عبدی! دستکم خفه شو! 
 ببخشــید در عنــوان 
مطلب لفظ بی ادبانه 
ام،  بــرده  کار  بــه  ای 
ولی بــا تمــام تمرکز و 
دقتی که به خرج دادم 
نتوانستم کلمه ای پیدا 
کنم که بتواند آن چه را 
که در ذهن دارم بیان 

کند.
من نه عصبانی هستم و 

نه از روی غیظ ســخن می گویم. 
ولی وقتی عباس عبدی، در جلوی 
چشم میلیون ها ایرانی به صراحت 

می گوید: 
اگر ما ســفارت امریکا را اشــغال 
نمی کردیم، آیا مملکت گل و بلبل 
می شد؟ و یا در چشمان میلیون 
ها ایرانی سیخ نگاه می کند و می 
گوید مگر پاکســتانی ها سفارت 
امریــکا را آتش نزدند و امریکایی 
هــا را نکشــتند؟ مگــر مــردم از 

چپ و راست در مقابل 
ســفارت امریــکا صف 

نکشیده بودند؟ 
)نقــل بــه مضمــون(، 
باری کسی که نه تنها بر 
زخم باز چهل ساله ای 
که بر پیکر ایــران وارده 
کرده نمک می پاشــد و 
زبان وقیح و سیاه اش را 
مانند شیاطینی که تصاویر 
شان در قرون وسطا نقش شده در 
این زخم می چرخاند، چه می توان 
بــه او گفــت که معنای »دســتکم 

خفه شو!« را برساند؟
عیــب نــدارد که با دهــن به دهن 
گذاشتن و »کم نیاوردن« و »پررو 
گــری«، روی بچــه محل مــان را 
کم کنیــم و حتــی اگر اشــتباهی 
مهلک کرده باشیم آن را به گردن 
نگیریم، ولی وقتی کاری کرده ایم 
که سرنوشــت مردم یک کشــور، 

به تباهی کشــیده شده و کاری که 
کرده ایــم باعث وقــوع و ادامه ی 
جنگ و کشته شدن چند صد هزار 
جوان ایرانی شــده است، دستکم 
می توانیم از کسی که چنین خبط 
و خطایی کــرده، بخواهیم »خفه 

شود«.
آقای عباس عبدی، شما هنوز هم 
معتقدی که از دیوار سفارت امریکا 
باال رفتن و اشــغال آن کاِر درستی 

بوده؟ 
شما معتقدی اگر هم شما اشغال 

نمی کردی، کس دیگر می کرد؟ 
معتقدی ســفارت چه اشــغال می 
شد چه نمی شــد مملکت همین 
می شــد که االن هســت و فرقی به 

حال مردم نمی کرد؟ 
بســیار خب قبول، ولی آیا زبان در 
دهان نگاه داشتن و خفقان گرفتن 
که می توانــد روح زخم خورده ی 
ملتی را به حال خود بگذارد هم از 
دست شما مدعیان اسالم رحمانی 

ساخته نیست؟

اذهــان  تشــویش  دیگــران    •
نمی کننــد؟ آن منبــری که با یک 
خطبــه ی نمازجمعــه، کشــور را 
در معــرض خطــر قــرار می دهد، 
یا مداحانــی کــه منافقانه موجب 
در  دســتگی«  »چنــد  و  نفــاق 

کشــور می شوند، و یا نظیر همین 
مؤسسات مشکوکی که به نام شرع 
و ســنت، امثــال همیــن »کارگاه 
آموزش مهارتهای چند همسری« 
راه می اندازند و جامعه را به سمت 
»ابتذال شرعی!« سوق می دهند، 

مصداق درست تر »تشویش اذهان 
عمومی« هستند.

•  آقــای دســتگاه قضایــی! ایــن 
پوســتر تبلیغاتــی، در یــک ذهن 
ســالم، ذهــن یــک نوجــوان هم 
»تصّوراتی از همبستری گروهی« 

ایجــاد می کند. وای بــه آنها که با 
یک تار مو تحریک می شــوند! اگر 
واقعًا نگران تشویش اذهان عمومی 
مــردم و حفــظ بنیــان خانواده ها 
هستید، زودتر این »بساط کثیف« 

را جمع کنید!
•  هشــدار را جــدی بگیرید: ُقبح 

ایــن موضوع کــه بریــزد، فقط در 
چارچوب »خانواده« و »همسر« 
محــدود نمی مانــد! بــه »آقایان« 
پولدار هم محــدود نخواهد ماند! 
هیچ جای دنیــا این فضاحت ها را 
از »مکانهــای خــاص« به ســطح 
اجتمــاع نمی برند، که اگر عمومی 

بشــوند و به جامعه برســند، افراد 
بــرای »گــروپ ســـکس« معطل 
عاقــد و عقــد نمی ماننــد و ایــن 
جامعه ی اسالمی »بیشتر از این؛ 

به نام دین در لجن فرو می رود«!
  •

چند همسری...   << ادامه از صفحه: ۷
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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.

واقعیت جالب از اقتصاد عربستان 
عربستان از بزرگ ترین اقتصادهای 
عربی و منطقه خاورمیانه اســت، 
اما با وجود تالش های این کشور 
بــرای فاصله گرفتــن از نفت، این 
کشــور هنــوز دارای یــک اقتصاد 

کامال نفتی است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، اخیرا 
خبــر انتشــار عرضه اولیه ســهام 
شــرکت آرامکو جنجــال زیادی به 
پا کرده است. با وجود تالش های 
این کشــور برای فاصله گرفتن از 
نفت، این کشــور هنوز دارای یک 
اقتصاد کامال نفتی است. در ادامه 
بــا حقایقــی جالب از اقتصــاد این 

کشور آشنا می شوید:
•

۱-منابع طبیعی
برآورد می شود که عربستان دارای 
۳۴ تریلیــون دالر منابــع طبیعی 
باشــد. بخش بزرگی از این منابع 
به نفت مربوط می شــود تا جایی 
که این کشور ۲۰ درصد کل ذخایر 
نفتی دنیا را در اختیار دارد. مس، 
نقــره و فســفات از دیگــر منابــع 
طبیعی مهم در این کشور هستند.

•
2- آرامکو

شرکت نفت آرامکو  که سودآورترین 
شرکت جهان نیز لقب گرفته است 
در عربستان قرار دارد. این شرکت 

در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۱ میلیارد 
دالر ســودآوری داشت که باالتر از 
شــرکت هایی چون اپــل، گوگل و 

مایکروسافت بوده است.
•

3- نفت
حدود ۹۰ درصد اقتصاد عربستان 
را بخش نفتی تشــکیل می دهد. 
با این حال تا ســال ۱۹۳۸ کســی 
موفق به کشف نفت در این کشور 
نشده بود. عربستان در حال حاضر 
دومیــن صادرکننده بــزرگ نفت 

جهان است.
•

4- اندازه اقتصاد
عربســتان هجدهمیــن اقتصــاد 
بزرگ جهان و بزرگ ترین اقتصاد 
در منطقــه خاورمیانــه و شــمال 

آفریقا محسوب می شود.
•

5- میزان صادرات
با وجود گســترده بــودن صادرات 
نفتی، عربســتان جزو ۲۰ کشــور 
اول صادرکنــده در جهان نیســت 
بلکه پــس از هنــد در رده ۲۲ قرار 

گرفته است.
•

۶- صنایع لبنی
باشــد  عجیــب  برایتــان  شــاید 
اما بــزرگ تریــن کارخانــه تولید 

محصــوالت لبنــی در این کشــور 
قــرار دارد. ۹۵ هزار گاو شــیرده در 
این کارخانه نگهداری می شــوند. 
عربستان روزانه یک میلیارد لیتر 

شیر تولید می کند.
•

۷- درآمد سرانه
درآمد ســرانه در عربستان تا پایان 
سال ۲۰۱7 معادل ۵۹ هزار و ۱7۰ 
دالر در سال بوده است. این درآمد 
۲.۹ برابــر کمتر از ســرانه درآمدی 

شهروندان آمریکایی است.
•

8- مهاجرت خارجی ها
در حال حاضر شش میلیون تبعه 
کشــورهای خارجی در عربســتان 
مشغول به کار هستند و تخمین 
زده می شــود کــه ۱۵ درصــد کل 
جمعیت این کشــور را خارجی ها 

تشکیل دهند.
•

9- نرخ بیکاری
عربســتان با وجود انــدازه اقتصاد 
خــود یکــی از باالترین نــرخ های 
بیکاری را در منطقه نیز دارد. نرخ 
بیکاری این کشــور در سال ۲۰۱۸ 

به ۱۲.۹ درصد رسید.
•

9
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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 

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... 

ایران: محیط زیست...

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

بحران تاالب انزلی و روش مرگبار دولت

در ایران بحران های اکولوژیکی و 
تخریب محیط زیست یک پدیده 

روزمره و سراسری است. 
بحران دریاچه ارومیه و زاینده رود 
و گاوخونی و هامون و رود کارون و 
نابودی برخی دریاچه ها و بخشی از 
دنیای وحش و میزان گسترده ای 
از جنگلهای ایران، همه بیانگر یک 
تراژدی در جامعه ماســت. بحران 
دریــای خــزر مازنــدران و تــاالب 
انزلی نیز یک جلوه دیگر از بحران 
عمومــی زیســت محیطــی ایران 
است. جامعه ای که محیط زیست 
خود را از دست می دهد آینده خود 

را تباه می کند.
در روزهــای اخیــر در بــاره تاالب 
انزلی و انتقال آب دریای مازندران 
بســیار می شــنویم. گفته می شود 
که حکومــت می خواهد آب دریای 
و  دامغــان  بســوی  را  مازنــدران 
سمنان و شاهرود ببرد. این طرح 
اگر اجرا شــود یک فاجعه زیســت 
محیطی خواهد بود. بعالوه دولت 
برای حل معضل تاالب انزلی یک 
راه حل شیمیائی خطرناک در نظر 

گرفته است.
تــاالب انزلی که با مســاحتی برابر 
۲۰ هزار هکتار اســت از بزرگترین 
زیســتگاه های طبیعــی گیاهــی و 
جانوری ایران است و نقش بسیار 
مهمی در تعادل اکوسیستم منطقه 
بازی نموده است. تاالب انزلی که 
سال ۱۳۵۴ در فهرست تاالب های 
بین المللی رامسر به ثبت رسید به 
ســبب بی توجهی هــای حکومتی 
گام بــه گام ســالمتی خــود را از 
دســت داده است. این تاالب سال 
۱۳7۲ )۱۹۹۳( به دلیل مخاطراتی 
ماننــد افزایش رســوبات، آلودگی 
آب، تغییر ســطح آب دریای خزر، 
در فهرســت تاالب های در معرض 
خطــر )مونترو( قــرار گرفت. حال 
چند دهه پس از این پیمان، تاالب 
انزلی به بحران سنگین تر کشیده 

شده است.
تاالب انزلی سخت بیمار است زیرا 
آلودگی هــای صنعتــی فــراوان به 
درون آن وارد می شــود، ســاخت 
و ســازها و راه کشــی های متعدد 
ادامــه دارد و آتــش زدن نیزارها و 
پوشش های گیاهی، روند تخریبی 
تشدید نموده است. طی سه دهه 
گذشته به دلیل ورود حجم زیادی 
از رسوبات و رشد بی رویه گیاهان 
مهاجــم میانگیــن عمــق آب این 
تاالب از ۱۱ متر به کمتر از دو متر و 
در مناطقی حتی کمتر کاهش پیدا 

کرده اســت. افزون بر این عوامل، 
روزانــه میــزان زیادی ســم و کود 
شیمیایی وارد تاالب می شود. هر 
سال بیش از ۴۰۰ هزار متر مکعب 
فاضالب به تاالب بین المللی انزلی 
وارد می شــود. حــال بیافزائیم که 
سازه های غیرضروری و کارشناسی 
نشــده و قطع جریان طبیعی آب، 
گیاهان مهاجم وارداتی، تجاوز به 
حریم تــاالب و کاهــش آب دریای 
خزر دم به دم بر رگ حیات تاالب 
انزلی زخم می زند و دشــواری ها را 

تشدید می کند.
در تــاالب انزلی ما دو نوع رســوب 
داریم، یکــی بیولوژیکی که بقایای 
موجودات زنــده گیاهی وجانوری 
اســت؛ و دیگری رسوبات معدنی 
یعنی همان خاک و ســنگ ناشی 
از تخریب جنگلهــا، تغییر کاربری 
اراضــی، چــرای بــی رویــه دام و 
رسوبات بخش باالدست در سلسله 
کوه های البرز با جریان رودخانه ها 
است. این رسوبات معدنی عبارت 
از خــاک و ســنگی اســت کــه از 
ارتفاعــات و دامنــه شــمالی البرز 
شسته و از طریق ۱۱ رودخانه وارد 
تاالب می گردد. افزون بر رسوبات، 
فاضــالب هــل نیــز وارد تــاالب 
می شوند. ما با چند دسته فاضالب 
مواجهیم، یکی فاضالب کشاورزی 
و مصرف ســم و کود در کشاورزی 
اســت. فاضالبهای شهری نیز دو 
دسته اند یکی فاضالبهای شهرهای 
رشت، خمام، صومعه سرا و فومن 
و دیگــری فاضالبهــای داخــل و 
پیرامون تاالب. به نظر متخصصان 
موج شــکن انزلی و احــداث جاده 
کنارگــذر در دل تــاالب نیز عامل 
مخرب برای این محیط آبی بشمار 
می آید. بمدت چهل سال است که 
سازمانهای دولتی در باره رسوبات 
معدنی و فاضالبها هیچ اقدام جدی 
نکرده اند. تخریب تاالب انزلی یک 
تراژدی بــزرگ برای کل منطقه و 

شهروندان این منطقه است.
در رویارویــی با بحران تاالب انزلی 
مدیــران جمهــوری اســالمی چه 

سیاستی پیشنهاد می کنند؟ 
حکومتــی  مســئوالن  طــرح 
بکارانداختــن روش »بایوجمــی« 
اســت. آنهــا تشــخیص داده انــد 
که پخش مــاده شــیمیایی »دی 

اکسید تیتانیوم« در تاالب 
منجر به کاهش رســومات 
تــاالب می گردد. »شــرکت 
نانــو صنعت پرشــیا« یکی 
مجموعــه  شــرکت های  از 
شــهرک علمــی و صنعتــی 
اصفهان اســت مســئوالن 
جمهــوری اســالمی مانند 
عیسی کالنتری را متقاعد 
نموده که استفاده این ماده 
شــیمیایی چاره درد است. 
این شــرکت با واژه نامفهوم 
»بایوجمی«  و خودساخته 
برانست تا با فروش میلونها تن از 
این ماده شــیمیایی ایــن ماده در 

سراسر تاالب پخش کند..
حال پرســش اینجاست که ویژگی 

این طرح شیمیایی چیست؟ 
با جستجوی عبارت »بایوجمی« 
در ســایت بازار فنی، به »شــرکت 
نانوصنعــت پرشــیا« و محصــول 
آن می رســید کــه مــواد تشــکیل 
»نانــو  را  »بایوجمــی«  دهنــده 
دی اکســید تیتانیــوم و نقره« به 
عنــوان یک محصــول با خاصیت 
»فتوکاتالیستی« یا تبدیل رسوبات 
و آلودگــی به تبخیــر معرفی کرده 
است. حال خاصیت فتوکاتالیستی 
دی اکسید تیتانیوم در محیط های 
بزرگی به اندازه تاالب انزلی زمانی 
کارســاز اســت که یا در مقدار زیاد 
بــه صــوت دی اکســید تیتانیوم 
اســتفاده شود و یا در مقدار بسیار 
کم و بــه صورت »نانو«، بشــکل 
آب  وارد  بســیار کوچــک،  ذرات 
گردد. مقدار بســیار کمــی از مواد 
»نانو« )بی نهایــت کوچک( دی 
اکســید تیتانیــوم، در صورتی که 
وارد محیط آبی شــوند، می توانند 
به میزانی باورنکردنی گسترده شده 
و تاثیــری بــه مراتب بیشــتر باقی 

بگذارد.
اکســید  دی  آن،  بــر  افــزون 
تیتانیوم بــرای آنکه بتواند خواص 
فتوکاتالیستی خود در عمق تاالب 
را نیز داشته باشــد، به یک عامل 
دیگر نیاز دارد: هم زدن آب توسط 
قایق های موتوری با ســرعت باال 
و کلریــد نقره که یک ماده بســیار 
خطرناک و ســمی در محیط های 
زنــده آبی اســت. کلرید نقــره در 
جــوار نور ماوراء بنفش خورشــید 
به کلر و نقره تجزیه خواهد شــد. 
وجود نقره در آب ســمی و بســیار 
خطرنــاک اســت که باعــث مرگ 
تمام موجــودات زنده اطراف خود 
خواهد شد. دی اکسید تیتانیوم، 
بــه خصــوص در فــرم آناتــاز، یک 
فتوکاتالیســت تحــت نور مــاوراء 
بنفش است و همچنین می تواند 
اکســیژن و مــواد آلــی را به طــور 
مستقیم اکسیده کند. استفاده از 
شکل »نانو« دی اکسید تیتانیوم 
شــرایط را پیچیده نمــوده و همه 
ایــن روش های شــیمیایی وضعی 
را بوجود مــی آورد که کنترل روی 
میســر  اکوسیســتم  و  طبیعــت 
نخواهد بود. دی اکسید تیتانیوم 

سرتاسر حکومت اسالمی 
با ختریب محیط زیست 

گره خورده است. 

}<< ادامه در صفحه: 28{
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مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

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

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

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

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

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!
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

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

مبتالیان به 
آسم باید 

توجه زیادی 
به وزن 

شان داشته 
باشند. 

در ریه افراد چاق، چربی مشاهده شد

برای نخســتین بــار در ریــه افراد 
چاق بافت چربی مشاهده و دیده 
شــد که تجمع چربی باعث تغییر 
ســاختار راه های هوایی می شود. 
پژوهشــگران اکنــون عالقمندند 
بداننــد آیا بــا کاهــش وزن مقدار 
چربی در بافت ریه کمتر می شــود 

یا نه. 
پژوهشگران استرالیایی که نتیجه 
تحقیــق خود را در نشــریه تنفس 
اروپا منتشر کردند نمونه بافت ریه 
٥۲ نفر را بررســی کردند و متوجه 
شــدند که به تناســب ضریب توده 
بدن، چربی بیشتری در بافت این 
ریه ها دیده می شــد. این نمونه ها 
مربوط به افــرادی بود که پیش از 
مرگ اعضایشان را برای تحقیقات، 

اهدا کرده بودند. 
برای محاســبه ضریب توده بدنی 
اســتفاده  روش  ایــن  از   )BMI(

می شود: 
وزن بدن )به کیلوگرم(، تقسیم بر 

قد )به متر( به توان دو. 
بر حسب جواب مشخص می شود 

آیا فرد اضافه وزن دارد یا نه. 
بین ۱۸.٥ تا ۲٤.۹ طبیعی در نظر 
گرفته می شــود، بیــن ۲٥ و ۲۹.۹ 
اضافــه وزن و بیــن ۳۰ تــا ۳۹.۹ 

چاقی. 
رابطه اضافه وزن و چاقی با ابتال به 
آسم یا تشدید عالئم آن موضوعی 

شناخته شده است. 

نمونه هــای  در 
بررسی شده در 
تحقیق،  ایــن 

پانزده نفر آســم 
نداشتند، بیست و 

یک نفر آسم داشتند اما 
بــه دلیل دیگــری مرده 
بودنــد و شــانزده نفــر 
هم به دلیل آســم مرده 

بودند.
 از ایــن ریه هــای اهــدا 
پژوهشــگران  شــده، 
برداشتند  نمونه   ۱٤۰۰
و پــس از رنگ آمیــزی، 

آنها را زیر میکروســکوپ مشاهده 
کردنــد و دیدنــد کــه در راه هــای 
هوایی کسانی که ضریب توده بدنی 
بیشتری داشتند، چربی بیشتری 

وجود داشت.
 آنهــا همچنین متوجه شــدند که 
افزایش چربی باعث تغییر ساختار 
طبیعــی راه های هوایــی و التهاب 
ریه هــا می شــود که ممکن اســت 
افزایــش احتمال ابتال به آســم در 
افــراد دارای اضافــه وزن یا چاق را 

توضیح دهد.
 دکتر پیتر نوبل دانشــیار دانشگاه 
وسترن اســترالیا در شهر پرت که 
در این پژوهش شــرکت داشــت به 

بی بی سی گفت: 
"مدتهــا اســت کــه ابتال به آســم 
یا آســم با شــدیدترین بــه چاقی یا 

اضافه وزن مربوط خوانده شــده 
پژوهشــگران احتمــال می دادند 
شاید این مسئله را بتوان با فشار 
اضافه وزن بر ریه ها و افزایش کلی 
التهاب ناشی از اضافه وزن مرتبط 

دانست." 
"امــا تحقیــق ما نشــان داد یک 
سازوکار دیگر هم در کار است." 

"مــا فهمیدیم کــه تجمع چربی 
اضافه در دیــواره راه های هوایی، 
هم فضا را اشــغال می کند هم به 
نظر می رســد که التهاب ریه ها را 

بیشتر می کند." 
"مــا فکــر می کنیم کــه ضخیم 
شــدن راه هــای هوایــی، رفت و 
برگشــت هوا در ریه ها را محدود 
می کنــد و حداقــل تا حدی 
می توانــد شــدید بــودن 
عالئم آسم در افراد چاق 

را توضیح دهد." 
به گفتــه پروفســور تیری 
تروســترز، رئیس انجمن 
بیماری های تنفسی اروپا، 
"این یافتــه مهمی در باره 
ارتباط وزن با بیماری های 
تنفســی است چون نشان 
می دهــد اضافــه وزن یــا 
چاقی ممکن است عالئم 

آسم را بدتر کند." 
ایــن تحقیــق نشــان داد تغییــر 
ساختار راه های هوایی با چاقی در 
ارتباط است و اکنون به تحقیقات 
بیشــتری نیاز است تا روشن شود 
آیــا بــا کاهــش وزن، چربی جمع 

شده هم کم می شود یا نه. 
آنچه روشــن اســت این اســت که 
مبتالیان به آسم باید توجه زیادی 

به وزن شان داشته باشند. 
رئیــس  ســپی  الیزابــت  دکتــر 
کمیسیون علمی انجمن توراکس 
)قفسه ســینه( بریتانیا، گفت این 
نخستین بار است که که مشخص 
شــده وزن بدن بر ساختار راه های 

هوایی تاثیر می گذارد: 
"با توجه به افزایش چاقی در دنیا، 
ایــن پژوهــش می توانــد اهمیــت 
زیادی داشــته باشــد، برای اینکه 
بفهمیــم چرا آســم همچنان یک 
مسئله است و راههای جدیدی در 

درمان آن پیدا کنیم." 
"البته این تحقیــق کوچکی بوده 
و باید آن را در ابعاد وســیعتر و در 
بیماری های ریوی دیگر هم انجام 

داد." )بی بی سی(

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!
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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.
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

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

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Faranak Hashemi 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 

¥°¶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

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 

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

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  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

۷روز 
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

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

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

آذر روز، جشن آذرگان
اشرف حمیدی )مونتریال(

نگاهی به گاه شمار ایرانیان 
باستان ما را با آداب و رسوم 
نیــاکان مان که بیشــتر به 
بوته فراموشی سپرده شده 

است آشنا میکند.
نیاکان ما برای تمام روزهای 
هر مــاه نامی را انتخاب می 
کردند و روزی را که با نام آن 
ماه مصادف می شد آن روز 
را جشن میگرفتند، بنابراین 
در هر ماه یک روز شادی و 
جشن داشــتند و عالوه بر 
آن در مناســبت های ویژه 
ای کــه در هر ماه بــود روز 
جشــن و شــکرگزاری بود. 
مثل جشــن نوروز، جشن 
مهــرگان، جشــن آبانگان، 
جشن آذرگان، جشن سده 
و...جشن های دیگر که در 
تمامی این جشن ها که به 

منظور سپاس و ســتایش یزدان 
پاک بود مردم لباس نو وآراســته 
مــی پوشــیدند به دامــن طبیعت 
می رفتند و نقل و شــیرینی پخش 
میکردند و به جشن و پایکوبی می 
پرداختند و اهورامزدای یگانه را به 
خاطر نعمت های بیشمار ستایش 

می کردند.
نهــم آذر، روز آذر نام داشــت و در 
روز آذر جشــن آذرگان را برگزار می 

نمودند.
آذر بــه معنــای آتش اســت و یکی 
دیگر از عناصر پاک کننده؛ ایرانیان 
اولین بــار آتش را در تالش زندگی 

یافتند
چنان که هوشنگ شاه پیشدادی 
روزی بــا همراهان خود به شــکار 
رفته بــود در ســر راه خــود ماری 
را مــی بیند و برای کشــتن ان مار 
ســنگی را پرتــاب میکنــد و در اثر 
برخورد این ســنگ با سنگ دیگر 
آتشی افروخته میگردد و این آتش 
بــه خــار و خاشــاک اطــراف خود 

افتاده و فروزان میگردد.
نیــاکان ما پس از افروخته شــدن 
آتــش از آن ســنگی کــه بدســت 
هوشنگ شــاه افروخته شد، نور و 
روشنایی را که تجلی آفریدگار است 

مقدس می دانند. 
میدانیــم کــه آیین گــزاران بزرگ 
برای پرســتش خدای خود محلی 
و یا نمــادی را انتخاب میکردند و 
هنگام نیایش خداوند به آن سو رو 
می کردند ؛ اوال برای اینکه قانون 
و ترتیبی خاص داشته باشد ؛ ثانیا 
اینکه با نگاه کردن به یک سمت و 
ســو تمام قوای پرستش کننده به 
یک جا متمرکز شود ؛ در حالی که 
همه می دانیم خداوند در همه جا 
و در همه حال حاضر و ناظر است.

پیامبــران بــزرگ جهان بــه نور و 
روشــنایی ارزش فراوان نهاده اند. 
زرتشــت نبرد بــا تاریکــی و پایدار 
نگهداشــتن آتــش و روشــنایی را 
نیایشــی بزرگ دانســته اســت در 
تورات از شمعدان هفت شاخه ای 
سخن رفته که خداوند به حضرت 
موسی دستور تهیه آن را داده و در 

آیین مسیحیت همیشه چراغی در 
محراب می سوخته است که نماد 
حضور پــروردگار باشــد و در قرآن 
بارها از نور و روشنی هستی بخش 
یاد شــده است و ســوره ای هم به 

همین نام وجود دارد.
چهــار عنصر موجــود در طبیعت 
یعنــی - آب، بــاد، خــاک و آتش 
ایــزدی  وجــود  نشــان  همــه   -
هســتند، اگر چه عده ای به غلط 
آنها را مجوس یا آتش پرســت می 
نامیدند در حالــی که هرگز چنین 
نبــوده و نیاکان ما آتش را نشــانه 
قدرت و تجلی اهورامزدای یکتا می 

دانستند.
اهمیت ویژه این جشــن ها به پایه 
ای بــود کــه تا بعــد از ورود اعراب 
به ایران حفظ شــد و حتا در زمان 
ســامانیان و غزنویان و در دربارها 
ان جشــن را برگــزار مــی کردند و 
اغلب شــاعران و تاریخ نــگاران از 
رودکــی گرفته تا ناصر خســرو و از 
بیهقی تا طبری در اشعار و نوشته 
های خود از این جشن ها به نیکی 

یاد کرده اند.
ابوریحان بیرونــی در صفحه ۲۵۶ 
ترجمــه ی آثارالباقیه دربــاره این 

جشن میآورد: 
» ... روز نهم آذر عیدی اســت که 
به مناسبت توافق دو نام یعنی روز 
آذر در ماه آذر آن جشن را آذرجشن 
میگویند و در این روز به افروختن 
آتش نیازمند میباشــند و این روز 
جشن آتش است. زرتشت امر کرده 
در ایــن روز آتشــکده هــا را زیارت 
کنند و در کارهای جهان مشورت 
نماینــد و ایــزد یکتــا را نیایــش و 

ستایش نمایند.«
جهانگیــری«،  »فرهنــگ  در 
»برهان قاطع«، »مــروج الذهب 
مسعودی« و »المدخل فی صناعة 
احــکام النجوم هم  این جشــن را 

»آذرجش« نوشته اند. 
دانشــمند آلمانی به نام شفتلویتز 
بــاره  ایــن  در   )sheftlwitz(
مینویســد کــه چگونه همــه ملل 

جهــان در اروپــا و در افریقــا در 
ســتودن این عنصر درخشان با 
یکدیگر شریک و همه بر این باورند 
که آتش یکــی از عناصر چهار گانه 

عالم هستی است. 
نیایش و ستایش اهورا مزدا 

در بســیاری از متون کهــن از آذر 
اهورایــی یــاد شــده و جایــگاه او 
ســتوده شــده اســت. برای نمونه 
در »یسنا، هات ۶۲« در نیایش و 
شــکر گزاری از مزدای بزرگ آورده 

است.
فردوســی بزرگ بیش از هزار سال 
پیــش پدیــد آمــدن آتش توســط 
هوشنگ شاه را به نظم میکشد که 
هم بخشی از این داستان اساطیری 
را برای ما باز گو میکند و از طرفی 
دیگر می بینیم واژه واژه کالم زیبا و 
فصیح او هرگز در تاریخ کهن ایران 
زمین نه تنها کمرنگ نشد، که ما 
امروز با کالم او صحبت میکنیم و 
تمامی کلمــات وی را کامال درک 

می کنیم: 
یکی روز شاه جهان سوی کوه      
گذر کرد با چند کس همگروه

پدید آمد از دور ماری دراز       
سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز
نگه کرد هوشنگ با هوش و سعی    
گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ     
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

نشد مار کشته ولیکن ز راز      
پدید آمد آتش از ان سنگ باز

جهان دار پیش جهان آفرین     
نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد     
همین آتش آنگاه قبله نهاد

هویت ملی در شــاهنامه مبتنی بر 
بنیاد های غنی و ارزشمند فرهنگی 
است؛ باشد تمام این ایام خجسته 
را که تماما به منظور سپاسگزاری 
از خداوند یکتا اســت پاس داشته 
و زنــده نگهداریــم؛ هرچنــد کــه 
شــوربختانه دیــر زمانی اســت که 
ایرانیان نه تنها از شــادی هایشان 
کاســته اند؛ بلکــه آنهــا را به بوته 

فراموشی سپرده اند.
•

میراث سترگ...

با مدیریت 
خشایار شادانلو 

975 A Pacifique 
Lachine, (QC) H8S 2R1
(Hwy. 20 exit 62, Continue on service road 
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).

تعمیرگاه و فروشنده مجاز الستیک در مونتریال

     خدمات ما 
•  فروش الستیک با قیمت های 

بی سابقه  )۱3 تا 24 اینچ(
   از 49 دالر 

•  نصب الستیک و باالنس چرخ ها 
   از ۱۰ دالر 

•  تعویض روغن کاسترول 
   از 35 دالر 

•  تعویض ترمز با کیفیت عالی 
   از ۷9 دالر 

•  تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل 
   آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره ای 
•  عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و 
 Snapon Scanner »اسکنراسنپ آن«

   )در مدت کمتر از 2۰ دقیقه(
•  قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل: 

   از 55 دالر 
•  بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید  )۱۰۱ 

نقطه اتومبیل را چک می کنیم(
   فقط 35 دالر 

•  خرید و فروش اتومبیل: )اتومبیل های 
خریداری شده، شامل2۰ هزار کیلومتر یا یک 

سال گارانتی می  باشد( 
•  شرایط ِویژه برای تازه واردین )زیر2سال( 

درصورت خرید GST را مهمان ما باشید
•  با بهترین تسهیالت  فاینانس در خدمت 

هموطنان گرامی

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• Hyundai Sonata 2016 
   $9300.00
• Toyota Venza 2009
   $7800.00
• Toyota Corolla XR 2009 
   $4800.00
• Toyota Corolla S 2005    
    $3400.00

نصب الستیک و باالنس چرخ ها 
بسیار دقیق  بوسیله لیزر 

Snap on با دستگاہ اسنپ آن

شنبه ۹ آذر  ۱۳۹۸
برابر با ۳۰ نوامبر  ۲۰۱۹
آذر روز، جشن آذرگان

جشن آذرگان خجسته باد 
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دیداروگفت وگو با مصطفی مستور 
)داستان نویس و مترجم(

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society 
of Montreal (Canada) 
Société littéraire iranienne 
de Montréal (Canada) 

فاضل206

در برنامه ای مشترک با گروه علمی آموزشی »َساک«
و با حمایت نوروززمین برگزار می کند:

با گفتارهایی از: دکتر امیر علی جنومیان 
)استاد ادبیات انگلیسی و پژوهشگر 
مهمان در دانشگاه مک گیل(
 و فرشید سادات شریفی

زمان: شنبه، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹
ساعت ۱۶ تا  ۱۸:۳۰

-------------
دانشگاه کنکوردیا

EV. Building
Concordia University
1515  Ste-Catherine W.
(corner of Guy) , Room EV2.260
Metro Guy-Concordia

    باور نادرست در مورد چاقی

بنــا بــر آخریــن آمــار ســازمان 
بهداشــت جهانی، از سال 1975 
تاکنــون میزان چاقــی در جهان 

سه برابر شده است.
بنا بــر برآورد ســازمان بهداشــت 
جهانی، بیــش از ۱.۹ میلیارد فرد 
بزرگســال در ســال ۲۰۱۶ اضافــه 
وزن داشتند و از این تعداد بیش از 
۶۵۰ میلیون نفرشان چاق بودند.

ایــن آمــار و ارقــام بــه مــا کمک 
می کند تا دریابیم چرا مسئوالن در 
زمینه های گوناگون از "همه گیری 
چاقــی" حــرف می زنند. ســازمان 
بهداشــت جهانــی می گوید چاقی 
ســاالنه باعــث مرگ بیش از ســه 
میلیــون نفر در جهان می شــود و 
هزینٔه اقتصادی ســاالنه ٔ آن بنا به 
برآورد ســال ۲۰۱۴ شرکت مشاور 
مدیریت جهانی آمریکایی مکنزی 

به دو تریلیون دالر می رسد.
پژوهشگران و سیاستگذاران هشدار 
می دهنــد که تالش برای مقابله با 
چاقی معمواًل بر اثــر دریافت های 
نادرست و حساسیت ها و تعصبات 
ناکام می ماند اما چه چیزهایی در 
"مبــارزه بــا چاقی" درســت و چه 

چیزهایی نادرست است؟
پاســخ این پرســش ممکن اســت 

شما را شگفت زده کند.
باور نادرست  ۱:

چاقی "انتخاب است نه 
بیماری"

ایاالت متحده یکی از کشــور هایی 
است که بیش از نقاط دیگر دنیا در 
آن همه  گیری چاقی دیده می شود. 
مقامات بهداشــت آمریــکا برآورد 
می کنــد کــه بیــش از ۳۶ درصد از 

جمعیت کشور چاق هستند.
از ســال ۲۰۱۳ انجمــن پزشــکی 
آمریکا چاقی را بیماری اعالم کرد.

امــا بنا به گــزارش و نظر ســنجی 
مداسکیپ، پایگاه خبری تخصصی 
پزشکی، در سال ۲۰۱۸، ۳۶درصد 
از پزشکان و ۴۶ درصد از پرستاران 
در کشــور آمریــکا اینطــور فکــر 

نمی کنند.
حدود ۸۰ درصد از پزشکان پاسخ 
دادنــد کــه انتخــاب روش زندگی 
"همیشه یا در بیشتر موارد" دلیل 

نهفتٔه چاقی است.
اما گزارشــی کــه اواخر ســپتامبر 
انجمن روانپزشکی بریتانیا منتشر 
کرد نشان داد که چاقی "انتخاب" 

نیست.

در این گزارش آمده است:"افراد به 
دلیل ترکیبی از عوامل بیولوژیکی 
و روان شــناختی و بــر اثر شــرایط 
محیطــی و اجتماعــی اضافه وزن 

پیدا می کنند یا چاق می شوند".
" نمی تــوان تقصیــر چاقــی را بــه 
ســادگی گردن نبودن ارادٔه فردی 

انداخت".
باور نادرست  2:

"چندان ربطی به وراثت ندارد"
از حدود سال ۱۹۹۰ پژوهش های 
علمــی نشــان داده بود کــه چاقی 

عامل وراثتی و ژنتیکی دارد.
در مــاه ژوئیٔه گذشــته، گروهی از 
محققان دانشــگاه علــم و فناوری 
نروژ دریافتند که افراد با اســتعداد 
چاقی ارثی بیشتر احتمال دارد که 
دچار افزایش شــاخص تودٔه بدنی 
)بی ام آی( شــوند کــه در دهه های 

اخیر رو به افزایش است.
شــاخص تودٔه بدنی روشــی برای 
تعیین سالمت وزن ما با استفاده 
ازســنجش و مقایســٔه قــد و وزن 

است.
این گروه پژوهشــی شاخص تودٔه 
بدنی بیش از ۱۱۹ هــزار نروژی را 
به طــور مرتب اندازه گیــری کرد. 
آنها دریافتند که شاخص تودٔه بدنی 
جمعیت نروژ در طول چند دهه به 
طور مداوم افزایش پیدا کرده است 
اما وراثت و ژنتیک فقط باعث شده 
اســت بعضی نروژی ها اضافه وزن 

داشته باشند.
از  یکــی  برندکوویســت،  ماریــا 
"امــروزه،  گفــت:  پژوهشــگران 
اســتعداد چاقــی ارثی باعث شــده 
است که به طور متوسط یک مرد 
۳۵ ســالٔه نــروژی با قد متوســط 
بیش از ۶.۸ کیلو ســنگین  وزن تر 
از همساالن خود )بدون استعداد 

چاقی ارثی( باشد".
باور نادرست  3:

"اضافه وزن همیشه باعث 
بیماری می شود"

و  اضافــی  وزن  متقابــل  ارتبــاط 
بیماری های جســمی مشخص و 

مسلم است.
اما تحقیقات بیشتر در زمینٔه بدن 
انســان این پرسش را مطرح کرده 
است که آیا همیشــه اضافه  وزن و 
چاقی برای تندرستی فرد خطرناک 

است یا نه.
در ســال ۲۰۱۲، انجمــن اروپایی 
پزشــکان قلب یکــی از بزرگ ترین 

تحقیقات خود را منتشــر 
کــرد کــه نشــان دهنده ٔ " 

تناقض چاقی" بود.
در ایــن پژوهش دریافتند 
کــه بعضــی افــراد ممکن 
اســت چاق باشــد امــا از 
نظر سوخت ســاز ســالم و 
متناسب باشند بدون آنکه 
خطر بــروز یا مــرگ بر اثر 
بیماری های قلبی  عروقی 
و ســرطان آنهــا را بیــش 
افــرادی بــا وزن معمولی 
تهدیــد کنــد. آنهــا دچار 
بیماری  هایــی مثــل بــاال 
بودن چربی خون یا فشار 
خون نیستند و بیش از سایر افراد 

چاق تناسب بدنی دارند.
فرانسیســکو اورتــگا، از دانشــگاه 
گرانــادا در اســپانیا و کارشــناس 
ارشــد ایــن پژوهش، می نویســد: 
"بین همه معروف است که چاقی 
باعث بســیاری از بیمــاری وخیم 
می شود مانند بیماری های قلبی و 
سرطان. هرچند مشاهده می شود 
کــه افراد چاقی هم هســتند که به 
این بیماری های متابولیکی ناشی 

از چاقی دچار نمی شوند.
"پزشکان باید توجه کنند که همٔه 
افــراد چــاق نشــانه های بیمــاری 

یکسانی ندارند".
باور نادرست  4:

همٔه کالری ها ارزش برابر 
دارند"

بهتریــن راه کنتــرل وزن، قانــون 
طالیی پر خوری نکردن است، اما 
مگر نباید در رژیم غذایی به کیفیت 
کالری های مصرفی توجه کنیم نه 

کمیت آنها؟
در تعریــف رژیــم غذایــی ســالم، 
سازمان بهداشت جهانی می گوید 
کــه برای هر فرد بزرگســال روزانه 
۲۰۰۰ کالری الزم است؛ اما باید به 
نکات دیگری هم توجه کنیم، برای 
مثل این سازمان پیشنهاد می کند 
کمتر از ۳۰ درصد از انرژی دریافتی 

باید از چربی ها تأمین شود.
دانشــگاه   ۲۰۱۱ ســال  تحقیــق 
هــاروارد نشــان داد کــه "کالــری 
بــا کالــری فــرق دارد" و بعضــی 
مــواد غذایــی باعث می شــوند در 
طوالنی مدت، اضافه وزن بیشتری 

داشته باشیم.
پژوهشگران بر روی ۱۲۰ هزار زن 
و مــرد ســالم، به مدت ۲۰ ســال 
تحقیق کردند و از آنها در دوره های 

چهار ساله نظر سنجی کردند.
متوسط شرکت کنندگان هر چهار 
ســال ۱.۵۲ کیلوگــرم اضافه وزن 
داشــتند و در طول ۲۰ ســال 7.۶ 

کیلوگرم افزایش وزن پیدا کردند.
فراوری شــده  غذا هــای  مصــرف 
با نشاســته، غالت تصفیه شــده، 
چربی ها و قند باعث افزایش وزن 

می شود: 
ســیب زمینی  خــوردن  فقــط 
ســرخ کرده به طور متوســط ۱.۵ 
کیلــو در هر چهار ســال بــه وزن 
فــرد اضافه می کنــد، در حالی که 
پر خوری ســبزی ها باعــث حدود 

وزن  کاهــش  کیلوگــرم   ۰.۰۹
می شود.

می کنــد:  اعــالم  تحقیــق  ایــن 
"راهبردی که به مردم کمک کند 
کالری کمتری مصرف کنند زمانی 
اثر دارد که غذاها و نوشیدنی های 
خاصی را کمتر )با بیشتر( مصرف 

کنند".
باور نادرست 5: 

" باید هدف های واقع بینانه 
برای کاهش وزن داشته باشیم 

تا دلسرد نشویم"
نداشتن انتظارات و توقعات زیاد، 
قانون خوبی برای کل زندگی است.

اگرچه تحقیقات نشان می دهد که 
هیچ ارتبــاط منفی میــان اهداف 
بلندپروازانــه و کاهــش وزن وجود 

ندارد.
بنا بر تحقیقی که در مجلٔه انجمن 
رژیم غذایی و تغذیٔه آمریکا در سال 
۲۰۱7 منتشر شــد، یک گروه ۸۸ 
نفره مبتال به چاقی شدید با انتظار 
باال بــرای کاهــش وزن، به نتایج 

بهتری رسید.
باور نادرست  ۶:

" چاقی فقط مشکل کشور های 
ثرومتند است"

اگرچه مردم بسیاری از کشور های 
پیشــرفتٔه جهان مشــکالت چاقی 
دارنــد امــا شــاید از آمــار چاقی در 

کشور های جهان تعجب کنید.
در زمینٔه شــیوع چاقی کشور های 
جزایــر اقیانــوس آرام در باالتریــن 
رده قرار دارند؛ در جزایر ســاموآی 
آمریکا حــدود 7۵ درصد جمعیت 

چاق هستند.
درست است که کشــور های واقع 
در ایــن جزایر جمعیت کمی دارند 
امــا کشــور های در حــال توســعه 
بــا جمعیت هــای بیشــتر هــم به 
طور روزافزون با مشــکالت چاقی 
رو به رو هستند؛ بنا بر آمار سازمان 
بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۶، در 
مصر و ترکیه ۳۲ درصد از جمعیت 

چاق هستند.
درواقع، پژوهش ها نشان می دهد 
کــه افراد با درآمد کمتر بیشــتر در 

معرض ابتال به چاقی هستند.
مارتیــن کوهن، نویســنده کتاب 
می خورم"  بعد  می اندیشم،  "اول 
که کتابی در زمینٔه جامعه شناسی 

غذاست، می گوید:" 
چاقی محصول نابرابری اجتماعی 
متحــده  ایــاالت  در  اســت. 
آرکانــزاس  ایالــت،  "چاق تریــن" 
اســت که چهارمین ایالت فقیر در 
میان همه ایالت های آمریکاســت 
آمریــکا،  ایالــت  فقیر تریــن  و 
ایالــت  می سی ســی پی، ســومین 
آمریکاست که مردم آن اضافه وزن 

دارند".
آمار ســازمان بهداشــت جهانی در 
ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نشــان داده 
است که در بریتانیا شیوع چاقی در 
کودکان هر دو ردٔه سنی در مناطق 
فقیر نشین بیش از دو برابر کودکانی 
است که در مناطق مرفه تر زندگی 

می کنند.
کارشناسان می گویند که مهم ترین 
دلیل این ناهمخوانی این است که 

مواد غذایی ســالم خیلــی گران تر 
است.

باور نادرست  ۷:
"تغذیه با شیر مادر ربطی به 

چاقی ندارد "
در چنــد دهــٔه اخیــر، برای شــیر 
خشک به شدت به عنوان جانشین 

شیر مادر تبلیغ شده است.
امــا آمــار و ارقــام تحقیق وســیع 
ســازمان بهداشــت جهانی در ماه 
آوریل سال گذشته نشان می دهد 
کــه تغذیه با شــیر مــادر می تواند 
احتمال چاقی کودکان در آینده را 

کاهش دهد.
دانشــمندان ۳۰ هزار کودک از ۱۶ 
کشــور اروپایی را بررســی کردند و 
دریافتند کــه بچه هایی که هرگز با 
شیر مادر تغذیه نشده اند ۲۲ درصد 
بیشتر در معرض چاقی قرار دارند.

هرچند کارشناسان به عوامل مؤثر 
دیگر در برابر چاقی در خانواده هایی 
که فرزند خود را با شیر مادر بزرگ 
کرده اند، اشــاره می کننــد؛ مانند 
روش زندگی سالم تر اما جوآوو بردا، 
سرپرست تحقیق می گوید که فواید 
تغذیه با شــیر مادر برای مقابله با 

چاقی انکار ناپذیر است.
"تغذیــه بــا شــیر مــادر واقعــًا اثر 
پیشگیرنده دارد. شواهد بسیاری 
در این زمینه وجود دارد. فایدٔه آن 
چنان روشن و واضح است که باید 

آن را به مردم بگوییم".
فرناندو دوارته: بی بی سی
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ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

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

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

سالمت

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

دو نحوه روبرو شدن با استرس 
کافــی اســت نگاهی 
گذرا به همه اتفاقاتی 
که مــی دانیم باعث 
اســترس ما می شد 
بیفکنیم می بتوانیم 
بفهمیم کــه ذهن و 
شخصیت ما معموال 
چه واکنشــی نسبت 
به آنها نشان می داد.

و  مشــکالت 
بدشانسی ها و اشتباهات زندگی، 
بــرای بعضی ها، وســیله ایی برای 
رشــد و مقــاوم شــدن و افزایــش 
تجربه می گــردد ولی برای بعضی 
افراد، اســترس های زندگی باعث 
صدمه به ســالمت و تعادل روحی 

شان می شود.
ذهنیت مثبت در مقابل اســترس 
ها دچار یک شعف و خرسندی می 
شود و بعد از مواجهه با استرس ها، 
از آن به عنوان  یک درجه و نشانه 
غرورآفریــن بر روی شــانه یاد می 

کند.
ذهنیتــی کــه رابطــه منفــی بــا 
استرس ها دارد در حین رویاوریی 
با اتفاقات ناخوشایند و ناخواسته، 

آن را مثــل لکه ایی ســیاه بر روی 
شخصیت و هویت خود می بیند.

به عبارتی دیگر، مشغله های زندگی 
همراه با اتفاقات غیرقابل پیشبینی 
و  بدشانســی ها، بــرای بعضی ها 
مثل شعله ایی انرژی بخش، عمل 
مــی کند. این نوع افراد بر شــدت 
تالش و تمرکز خــود می افزایند و 
راندمان کارشان باال می رود و کل 

ماجرا را به فال نیک می گیرند.
بــه همــان نســبت، افــرادی هم 
هستند که  قادر به تحمل استرسها 
نیســتند. مایــوس و ســرخورده و 
بیتاب می شــوند. به خودشــان و 
زندگی لعــن و نفرین مــی کنند و 
عمال از توانایی و تعادل الزم برای 

تصمیم گیری شان، 
کاسته می شود.

افراد در طول زندگی 
بــه دالیــل مختلف 
ژنتیک یــا تربیتی یا 
اقتصادی،  وضعیت 
یــک نــوع ذهنیــت 
 stress  – ثابت پیدا
mindset می کنند 
که البته می تواند به 

مرور تغییر کند.
وقتی زندگی و شخصیت خودمان 
را مورد بررســی و تحلیل قرار می 
دهیــم یکــی از بزرگترین وســایل 
بــرای تصحیح یا بهتر شــدن ما، 
دانســتن انواع واکنش های ما در 

مقابل ناگواری ها است.
تحقیقات رفتارشناسانه می گوید 
ســختی هــا و اســترس هــا را می 
شود مثبت ارزیابی کرد. پس برای 
اغلب ما انسانها امکان دارد که هم 
نگذاریم اســترس ها ما را زمینگیر 
کننــد هم انها را بــرای  وجودمان 

مفید  بیابیم.
نویسنده ماهان طباطبایی

COURS À PARTIR DU NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
TEMPS COMPLET ET PARTIEL

◊ Prononciation

◊ Français correctif

◊ Grammaire

◊ Communication orale et écrite

◊ Français des affaires

INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900 
langues.uqam.ca/fls

کالس های فرانسه:  زبان دوم 

تقریبا اکثر مردان متاهل یا مجرد 
دیر یا زود به این حقیقت می رسند 
کــه نباید امیدوار باشــند شــریک 
زندگــی یا معشــوقه شــان شــروع 
کننده یا پیشنهاد دهنده برای یک 

همخوابگی باشد.
برای مــردان زیاد اتفــاق می افتد 
کــه جــواب رد بشــنوند و چندین 
بار پیشــنهاد دهند تــا باالخره  به 
آنچه که می خواهند برســند. این 
درخواست مداوم و یکطرفه، برای 

مردان اذیت کننده و ناگوار است.
اجازه دهید یادداشت یک زن را با 
هم مرور کنیم تا بفهمیم چرا خیلی 
از آنها، آغازگر یک همآغوشی نمی 

شوند:
•

۱-   حتریک جنسی در بدن 
زنان خیلی متفاوت است 

تحریک جنسی در بدن زنان مثل 
مردان نیســت که به سرعت عضو 
جنسی شان برجسته شود و آماده 
شیرجه در استخر عشقورزی … ما 
حتی اگر هم سکس بخواهیم برای 
داغ شدن و عطشی که ما را وادارد 
این درخواســت را اعالم کنیم نیاز 
به آمادگی و لمس و  نوازش داریم.

ما زنان با عشقبازی و بغل و بوسه 
اســت که کم کم داغ می شــویم. 
بــرای همیــن عمال اکثر مــا زنان 
در وهلــه اول و با دیدن تان، آنقدر 

هیجانزده نمی شویم که بپریم یقه 
شــما را بگیریــم و شــما را به اتاق 

خواب بکشانیم.
•

2- گمان می کنیم اگر مرد 
شروع کننده نباشد پس منی 

خواهد
راستش را بخواهید شجاعت این 
ریســک را نداریم چون جواب رد 
دادن مرد به یک رابطه جنسی به 
هر دلیلی، برای زنان خیلی گران 
تمام می شود و چون عادت نداریم 
همه سیستم مان در هم می ریزد.

ضمن اینکه چون تربیت اجتماعی 
در اکثر اجتماعات بشری، وظیفه 
درخواست سکس را خوشبختانه یا 
متاسفانه به مردان داده است این 
توقع و کنجکاوی در زنان توســعه 
نیفتــاده اســت. زنان بــه هر حال 
بــرای هزاران ســال مالــک بدن و 
تمایالت جنسی خودشان نبودند و 
هنوز از آزادی و قدرت مانور و ابراز 
تمایل جنسی کمتری برخوردارند.

زنــان به همیــن خاطــر از اعتماد 
به نفس کافی برخوردار نیســتند. 
تصمیم شــان برای شروع سکس 
در یک فضای پر از حدس و تردید 
قرار دارد و استرســی که ایجاد می 
کند آنقدر زیاد است که اصال میل 

جنسی شان کمرنگ می شود.
•

3- ماشین شما مردان متام 
اتوماتیک است 

شما سریع می پرید پشت فرمان 
اتوماتیک و گاز می دهید و ترمز 
می کنید و بوق می زنید و سریع 
می خواهید پارک کنید در نقطه 

ایی که خیلی دوست دارید.
•

4-  طاقت انتظار ندارید.
نمی گذارید ما زنان به ســطحی 
از تمنا برسیم. نمی گذارید آنقدر 
تشنه بشــویم تا به محض اینکه 
وارد خانه شده اید در لباس خواب 

و در کنار تخت خودنمایی کنیم.
•

5 – اشاره های ما را نادیده 
می گیرید

اگــر هــم گاهــی خیلــی دل مان 
می خواهد  و شــدیدا میــل داریم 
کــه شــروع کننده دعــوت به یک 
همخوابگی باشیم تازه متوجه می 
شویم که  ادا و ناز و لوندی که آغاز 
کرده ایــم را نمی بینیــد. ناچاریم 
نگران باشــیم و حــدس بزنیم که 
االن دل تــان نمی خواهد و دوباره 
بــر می گردیم بــه الک خودمان و 
منتظر ایما و اشــاره و درخواست 

مستقیم تان می شویم.
و اما شما خامن های محترم که 

این مقاله را می خوانید:
لطفا تفاوتی که مردان از نظر رفتار 
جنســی بروز می دهنــد را مدنظر 
قرار دهید. نترسید از اینکه متوجه 
نشــدند یــا حتــی حوصلــه اش را 
نداشتند. به خود نگیرید و ناراحت 
نشــوید. مردان همه عمرشان نه 
شــنیدن های شــما را تحمل می 

کنند شما هم می توانید.
هیچوقــت یادتان نــرود که مردان 

هم انسان های حساسی هستند.
)مرد روز(

5
دلیلی که باعث می شود زنان 

شروع کننده  سکس نباشند!
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پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

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

<< بخش 2

پایانی

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

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

2هیپوتیروئیدی

عالئم هیپوتیروئیدی
عالئم بیماری نسبت مستقیم 
با کند شــدن متابولیســم بدن 
دارد که آن هم مربوط به کمبود 
هورمون های تیروئیدی اســت 
کــه بــه تدریــج مشــخص می 
شــوند. بعضی اشــخاص هیچ 
گونه سیمپتومی ندارند و فقط 
آزمایشات خون می تواند باعث 

تشخیص بشود.
بزرگساالن 

• خستگی و کمبود انرژی
• سرمایی بودن

• اضافه شدن بی دلیل وزن با 
این که شخص زیاد اشتها ندارد.

• کــم شــدن ریتــم قلبــی که 
ممکن است باعث تنگی نفس هم 

بشود.
• حســاس بودن و گاهی دپرسیو 

بودن
• داشتن کرمپ و سفتی عضالت 

و درد مفاصل
• یبوست

• صورت و چشم های باد کرده
• پوست رنگ پریده و خشک
• موهای خشک و ریزش مو

• ناخن های شکننده
• صدای بم و خشن

• پریود نامرتب و طوالنی
• نازایی

• گیــج بــودن، عــدم تمرکز، بی 
حافظــه گــی مخصوصــًا در افراد 

مسن
• گاهی داشتن گواتر، بر اثر بزرگ 
شــدن حجم تیروئید پائین گردن 

متورم می شود
• کلسترول باال

کودکان
•  زرد شدن رنگ پوست

•  تاخیر در رشد یا عدم رشد
•  خواب بسیار زیاد

•  یبوست
•  اشکال در تغذیه و داشتن زبان 

کلفت غیر طبیعی
•  گریه کردن زیاد شیرخوار

چه کسانی در خطر مبتال شدن 
هستند

•  خانم های باالتر از ۵۰ سال
•  اشــخاصی که سابقه شخصی و 
یا فامیلی بیماری های تیروئیدی 
یا بیماری هــای خودایمنی مانند 
دیابــت نوع ۱، بیماری ســلیاک و 

آرتریت روماتوئید دارند.

عـــواملی که به ابتال 
کمک می کند

•  ســیگار کشــیدن مادر در 
مدت شیر دادن، امکان دارد 
کــه میزان یــد در شــیر مادر 
کــم بشــود و احتمــال تولید 
هیپوتیروئیدی در شــیرخوار 

می کند.
غذایــی  مــواد  کمبــود    •
مخصوصــًا در ید، ســلنیوم و 

روی
•  زیاد بودن ید 

•  مصرف بعضی داروها 
•  مصرف بسیار زیاد غذاهای 
گواتــروژن ـ بعضــی از غذاها 
اگر بــه مقدار زیــاد و طوالنی 
خورده شــوند باعــث جلوگیری از 
جذب ید توســط تیروئید شــده و 
در نتیجه از تولیــد هورمون های 
آن جلوگیــری می کننــد و به آنها 
غذاهای گواتروژن می گویند، زیرا 

می توانند تولید گواتر بکنند.
این غذاها عبارتند از سبزی هایی 
ماننــد کلم بروکســل، کلــم، گل 
کلــم، براکلی، کلم فرفــری پیچ و 
تاب دار، برگ خردل، نوعی شلغم 
های شبیه تربچه، تربچه و غیره از 
این فامیل. مانیوک، سیب زمینی 
شیرین، سویا، بادام زمینی، ارزن 
موادی هســتند که در کشور های 
صنعتی به علت تنوع مواد غذایی 
مصرف زیاد ندارند ولی غذای اصلی 
در بعضی کشورهای آفریقایی است 
و باعث ت گواتر می شوند. معمواًل 
پختن آنها باعث کم شدن یا از بین 
رفتــن خاصیت گواتــروژن آن می 

شود.

پیشگیری
در حال حاضــر نمی دانیم چگونه 
در  هــا  هیپوتیروئیــدی  اکثــر  از 
کشــورهای صنعتــی مــی شــود 
جلوگیــری کــرد، ولی تشــخیص 
بموقــع و خــوردن غذاهای حاوی 
ریزمغــذی های الزم برای فعالیت 
هــای تیروئیدی مــی تواند کمک 
کننده باشــد. در ســایر نقاط دنیا 
پیشــگیری بــا رفــع کمبــود یــد، 
ســلنیوم، روی و یــا جلوگیــری از 

ازدیاد شدید ید انجام پذیر است.

درمان های دارویی
هیپوتیروئیدی یک بیماری بدون 
درمان است ولی با خوردن هورمون 
تیروئیدی جانشین به خوبی تحت 
کنترل قرار می گیــرد و باعث می 

شــود که بدی فعالیــت تیروئید از 
بین برود و یک متابولیسم طبیعی 
وجود داشته باشد. هورمونی 
کــه بیشــتر از همــه بــه 
کار مــی رود تیروکســین 
قــرص  بــه صــورت   )T۴(
هایی به نــام Synthroid یا 
Levothyroxine اســت و اکثر 
مصرف کننــدگان باید تا آخر عمر 
از آن اســتفاده کنند. ایــن داروها 
عالئم بیماری را در بزرگساالن در 

عرض چند هفته از بین می برند.
بیمــار چنــد مــاه پــس از شــروع 
درمــان توســط پزشــک کنتــرل 
الزم  خــون  آزمایشــات  و  شــده 
انجام می شــود و بعد همه ســاله 
این آزمایشــات تکرار می شــود در 
صورت لزوم مقدار دارو بستگی به 
احتیاج بدن تنظیم می شود. اگر 
میزان باالی کلسترول در خون بر 
اثر هیپوتیروئیدی باشد با کنترل 
بیماری میزان آن طبیعی می شود.

دارو چگونه باید مصرف شود
•  دارو بایــد هــر روز در همــان 

ساعت مصرف شود.
•  دارو بایــد هر روز به صورت روز 
قبل مصرف شــود مثــاًل هر روز با 
غــذا یا هر روز بدون غذا که میزان 

هورمون تغییر نکند.
•  بیمــار نبایــد از محصوالتی که 
حاوی شــیر سویاســت اســتفاده 
کند، زیرا ســویا باعث می شود که 
مقدار جذب تیروکسین کم شود. 
مصرف آب، شــیر گاو و آب پرتقال 

پیشنهاد می شود.
•  پیشــنهاد می شــود کــه چهار 
ساعت فاصله باشد پس از مصرف 
ســویا،  حــاوی  غذاهــای  و  دارو 
مکمل های کلسیم، آهن، یا آنتی 
اسیدهای حاوی کلسیم و هیدرات 

آلومینیوم.

طب چینی
یک مطالعه چینی در سال ۱۹۹۳ 
بــر روی ۳۲ بیمــار نشــان داد که 
درمــان آنهــا در مدت یکســال با 
 Shen( گیاهــان فارماکوبه چینی
lu( به نحو بسیار موثری سیمپتوم 
های بیمــاری را کم کرده و باعث 
باال رفتن مهم مقدار هورمون های 
تیروئید شده ولی این مطالعه فقط 

کلینیکی بوده است.

ورزش
 تمریــن مرتــب و روزانه ورزشــی 
باعث بهتر کار کــردن تیروئید می 
شــود. پزشــکان طبیعــی درمانی 
عقیده دارند که ورزش غده تیروئید 
را بــه فعالیت بیشــتر تحریک می 
کند و باعث می شــود که نســوج 
بدن به هورمون ها جواب بهتری 
بدهند و مهم تر از همه باعث کم 

شدن وزن بشود.
•
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چند واقعیت درباره سرماخوردگی 
و تفاوت آن با آنفلوآنزا

ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا، هر دو 
بیماری  های ویروســی هســتند و 

عالئم مشابهی هم دارند. 
اما چطــور می  توانیــد بفهمید به 

کدامیک مبتال شده  اید؟ 
به گــزارش مدیــکال نیــوز تودی 
)Medical News Today(؛ 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا شایع ترین 

بیماری ها در انسان هستند. 
و  کنتــرل  مرکــز  اعــالم  طبــق 
پیشــگیری از بیماری های ایاالت 
متحــده، اکثــر بزرگســاالن دو تا 
ســه بار در سال ســرما می  خورند. 
بیــش از ۲۰۰ ویــروس مختلــف 
می  تواننــد باعــث ســرماخوردگی 
شــوند. اگر ســرما خورده باشید، 

احتماال عالئمی از جمله گلو درد، 
عطسه، سرفه، سردرد یا بدن درد 
و خستگی خفیف را تجربه خواهید 

کرد. 
امــا در صــورت ابتال بــه آنفلوآنزا، 
سرفه های خشک، تب متوسط تا 
شــدید، گلو درد، لرز، درد عضله، 
سردرد، ترشحات عفونی بینی و در 
نهایت اســهال و استفراغ را تجربه 

می کنید. 
شــروع ســرماخوردگی بــا عالئــم 
خفیــف اســت و بعــد از 7 تــا ۱۰ 
روز،  معمــوال بهبــود می یابد ولی 
در آنفلوآنزا، عالئم به سرعت ظاهر 

می  شود و می  تواند شدید باشد. 
خستگی شــدید ناشــی از آنفلوآنزا 

میتواند هفته  ها ادامه یابد. 

آبریزش بینی و یا گرفتگی بینی در 
مبتالیان به سرماخوردگی شدیدتر 
اســت. از آنجا که ســرماخوردگی 
یــک عفونــت ویروســی اســت، 
آنتی  بیوتیک  ها در درمان آن موثر 
نیســتند با ایــن حــال داروهایی 
ماننــد آنتی  هیســتامین  ها، ضــد 
و  اســتامینوفن  احتقان  هــا، 
داروهــای ضد التهــاب می  توانند 

عالئم را تسکین دهند. 
مکرر  اســتراحت، شستشــوی 
مایعــات  نوشــیدن  و  دســتها 
فــراوان، بهترین راه برای بهبود 

سرماخوردگی است. 
برای درمان آنفلوآنزا نیز این موارد 
توصیه می  شود اما پزشک ممکن 
اســت داروهای ضد ویروســی نیز 
تجویز کنــد. این داروها از عوارض 
آنفلوآنزا مانند ذات  الریه پیشگیری 

می  کند. 
اکثر پزشکان توصیه می  کنند همه 
افراد ۶ ماه به باال می  توانند واکسن 
آنفلوآنــزا را در مــاه اکتبــر تزریــق 

کنند.
•
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زنان، بی خواب تر از مردان
یک سوم مردان ایرانی از بی خوابی رنج می برند

مریم امیری روانشناس بالینی  
------

بی خوابی یا اختالل در خوابیدن، 
کــه در اصطــالح علمــی بــه آن 
»اینسامنیا « می گویند، از جمله 
مشکالت شــایعی است که برخی 
از افــراد بــه آن دچارنــد. این افراد 
به ســختی خــواب می روند، اغلب 
شب ها با بی خوابی دست و پنجه 
نــرم می کننــد و صبــح، کالفــه، 
خســته و گاهی هم با انرژی اندک 
بیدار می شوند. اما اینکه آیا هر نوع 
بی خوابی و یا مشکل در خوابیدن 
»اختــالل خــواب / اینســامنیا« 
شناخته می شود یا خیر، پرسشی 
است که در این نوشته به آن پاسخ 

داده می شود.
بــر اســاس آمار منتشــر شــده در 
تشــخیص  معیارهــای  کتــاب 
اختالالت روانپزشکی که از سوی 
انجمن روانشناسی آمریکا منتشر 
شده اســت، حدود یک سوم افراد 
بزرگســال در زندگی خــود عالیم 
بی خوابــی را تجربه کرده اند و ۶ تا 
۱۰ درصــد آنان مبتــال به اختالل 
خواب/ اینسامنیا تشخیص داده 
شده اند.  انجمن روانشناسی آمریکا 
بزرگترین سازمان علمی و حرفه ای 
روانشناسان در آمریکا و کانادا است 
که ۱۳7هزار نفر عضو دارد و شامل 
استادان، پژوهشگران، مشاوران و 

دانشجویان است. 
بر اســاس معیارهای  تشــخیص 
اختالالت روانپزشکی، افراد مبتال 
بــه اختالل بی خوابی در طول روز 
دچــار خســتگی یــا خواب آلودگی 
می شــوند. این اختالل که توام با 
تحریک پذیری و مشــکل تمرکز بر 
کارهاســت، گاهی به حدی وخیم 
می شود که کار یا زندگی اجتماعی 
ایــن افــراد را دچار آســیب  جدی 

می کند.

عالیم اختالل خواب:
• نارضایتــی از کمیــت و کیفیــت 
خواب، مشــکل به خــواب رفتن، 
زود از خــواب بیدارشــدن و عــدم 

توانایی برگشت دوباره به خواب.
•  اختالل خواب معموال پریشانی 
یا مشکالت قابل توجهی در عملکرد 
افــراد هماننــد زندگی شــخصی یا 
کاری فرد، از نظر رفتاری یا عاطفی 

را سبب می شود.
•  مشکل به خواب رفتِن؛ حداقل 
سه  بار در هفته و برای حداقل سه 

ماه ادامه یابد.

انواع مشکالت بی خوابی:

 Office on“گــزارش
 ”Women’s Health
که وب ســایت دولت فدرال 
آمریکا است و از سوی دفتر 
معــاون وزیر بهداشــت این 
کشور و با تمرکز بر بهداشت 
اداره  زنــان  ســالمت  و 
می شود، دو نوع بی خوابی 

را دسته بندی کرده است:
نوع اول: 

بی خوابــی اولیــه کــه ارتباطی به 
ســالمت  مشــکالت  و  مســایل 
جسمی و روحی فرد ندارد و بیشتر 
می تواند مرتبط به سبک زندگی و 
شرایط زندگی و شغلی و… باشد. 
این نوع بی خوابی معموال بین سه 

هفته تا شش ماه طول می کشد.
نوع دوم: 

بی خوابی ثانویه که می تواند تحت 
تاثیــر عوامل دیگری ایجاد شــده 

باشد ازجمله: 
• آســم، • افسردگی، • آرتریت، 
• ســرطان، یــا • ســوزش ســر 
 • گوارشــی(،  دل)مشــکالت 

مصرف دارو ها. 
عالوه بر این موارد، عوامل دیگری 
نیــز در بی خوابــی ثانویــه موثــر 
هســتند، عواملــی چــون محیط 
خواب نامناسب ) نور، صدا، دما، 
خوردن مــواد خوراکی ســنگین، 

بارداری و تراما(.
اگر چه گاهی نیز بی خوابی ها گذرا 
است که چند روز تا یک هفته فرد 
را دچار مشــکالت خواب می کند 
که معموال برخواســته از شــرایط 
اســترس موقتی اســت که فرد در 
کار، زندگی و یا تحصیل به آن دچار 

می شود.

اختالل خواب/اینسامنیا علت 
مشخصی ندارد

هیچ دلیل منحصر به فردی برای 
اختــالل خــواب وجــود نــدارد و 
علت ها می توانند از فردی به فردی 
دیگر متفــاوت باشــد. در گزارش 
»معیار های تشــخیص اختالالت 
روانپزشکی« برخی از عوامل شایع 
در بروز اختالل خواب آورده شــده 

است.
در این گزارش »اختالالت روحی و 
روانی« شامل؛ اختالل دوقطبی، 
خلقــی،  تغییــرات  و  افســردگی 
اســترس و اضطــراب، »شــرایط 
پزشــکی« شــامل؛  و مشــکالت 
حساســیت،  مزمــن،  دردهــای 
آرتــروز، ریفالکس معده، آســم و 
اختــالالت تیروییــد، »دارو هــا یا 
سوء مصرف مواد« شامل؛ مصرف 

کافئیــن، الــکل، 
داروهــا  مصــرف 
درمــان  بــرای 
ســرماخوردگی، 
آلــرژی، بیمــاری 
تیروئیــد و فشــار 
بــاال،  خــون 
زندگــی،  ســبک 
ی  ی هــا ر بیما
قلبــی و عروقــی، 
بیماری های ریوی 

است.
توماس  تحقیقــات 
پژوهشــگر  روت، 
در  خــواب  حــوزه 
بیمارستان »هنری 
فورد«، در میشگان 
ســال  در  آمریــکا 
نشــان   ،۲۰۰7

می دهد: 
بی خوابــی مزمن /ثانویه بســیار 
شــایع اســت و تقریبــا ۳۰ درصد 
از جمعیــت را در بــر می گیــرد که 
اختــالل در عملکــرد شــناختی، 
جســمی، اجتماعــی و عاطفــی را 
باعث می شــود. بنا بــر نتایج این 
تحقیق افرادی کــه دچار اختالل 
خواب مدام هستند بیشتر مستعد 
بروز مشــکالتی چون عدم حضور 
در کار، کاهش عملکرد شــغلی و 
کیفیت زندگی می شوند. همچنین 
تقریبا ۴۰ درصد از بزرگساالنی که 
دارای بی خوابی انــد، از اختــالل 
روانــی چون افســردگی هــم رنج 
می برنــد. نتایــج ایــن تحقیق در 
 ”J Clin Sleep Med“ مجلــه
منتشــر شــده اســت. ایــن مجله 
ماهنامه ای معتبر و علمی است که 
مقاالت پزشکی مرتبط با خواب را 

در آمریکا انتشار می دهد.

شیوع اختالل خواب در ایران 
و آمریکا

بــر اســاس آمــار اعــالم  شــده از 
 American Sleep“ ســوی 
نهــادی  کــه   ”Association
علمی، پژوهشــی است با تمرکز بر 
افزایش آگاهی افراد با هدف بهبود 
مشکالت خواب،۵۰ تا ۶۰ میلیون 
بزرگســال در آمریــکا بــه اختالل 

خواب دچارند.
نتایج تحقیقــات در ایران نیز خبر 
از شــیوع اختالل خواب می دهد. 
از جمله این پژوهش ها مطالعه ای 
اســت که فاطمه موسوی در سال 
۲۰۱۲ روی 77۲ تــن در تهــران 
انجــام داده اســت.  نتایــج ایــن 
تحقیــق نشــان می دهد کــه بین 
۹تا ۲7 درصــد کل جمعیت دچار 
اختالل بی خوابی هستند. این در 
حالی است که بی خوابی در میان 
افراد مسن و سالمند بین۲۰ تا ۶۵ 
درصد گزارش شــده است.  نتایج 
 Iranian“  ایــن تحقیق در مجله
 ”Journal of Public Health
منتشــر شده که نشــریه ای علمی  
پژوهشی است که از سال ۱۹7۱ به 
دو زبان انگلیسی و فارسی در ایران 

در حوزه سالمت منتشر می شود.

در  ایرنــا  خبرگــزاری  همچنیــن 
گــزارش خــود از ســی  و دومیــن 
همایــش ســالیانه انجمــن علمی 
روانپزشکان)مهر ۱۳۹۴( و به نقل 
از  دکتر میرفرهاد قلعه بندی، دبیر 

علمی این همایش آورد: 
»یک سوم مردم در ایران از اختالل 
خواب رنج می برند« که از شــیوع 
این اختالل در ایران خبر می دهد.

 خواب مورد نیاز بدن تان چند 
ساعت است؟

 National(خــواب ملــی  بنیــاد 
کــه   )Sleep Foundation
آمریــکا  در  ســاله   ۳۰ ســابقه ای 
دارد)تاســیس ۱۹۹۰ در تگزاس( 
و مطالعاتــش روی خواب متمرکز 
اســت، در ســال ۲۰۱۵ اطالعات 
تازه ای درباره میــزان خواب مورد 
نیــاز بــدن در ســنین مختلــف را 

فهرست کرد:
•  از سن ۳تا ۵ سالگی : ۱۰ تا ۱۳ 

ساعت خواب
• از ســن ۶تا ۱۳ سالگی: ۹ تا ۱۱ 

ساعت خواب
• از سن۱۴ تا ۱7 سالگی: ۸ تا ۱۰ 

ساعت خواب
• از ســن ۱۸ تا ۲۵ سالگی: 7 تا ۹ 

ساعت خواب
• از ســن ۲۶ تا ۶۴ سالگی: 7 تا ۹ 

ساعت خواب
• از ســن ۶۵ ســال به باال: 7 تا ۸  

ساعت خواب
به یاد داشــته باشــیم کــه خواب 
برای ســالمتی بســیار ضــروری 

اســت. هنگام خواب بــدن و مغز 
خــود را ترمیــم می کننــد. نتایــج 
کانــگ«  »هونگــی  تحقیقــات 
پژوهشگر دانشگاه پزشکی روچستر 
آمریکا در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد 
که مغز انسان در هنگام خواب به 
پاک سازی سمومی می پردازد که در 
طول روز در بدن ساخته می  شوند. 
نتایج این تحقیق همچنین نشان 
می دهد که خواب در توانایی ما در 
یادگیری و شــکل گیری خاطرات 
مهــم تاثیــر دارد و کمبود خواب و 
یا نداشــتن خواب کافی افراد را در 
معرض مشکالت سالمتی از جمله 
فشار خون، چاقی و افسردگی قرار 
می دهــد. نتایــج ایــن مطالعه در 
 Science“ مجله علمی و پژوهشی
“ منتشــر شــده، کــه نشــریه ای 
دانشگاهی و معتبر در آمریکاست 
که پژوهش های برتر دانشگاه های 

جهان را منتشر می کند.

زنان بیشتر دچار اختالل 
بیخوابی هستند تا مردان!

 Office on“ بر اســاس گــزارش
Women’s Health” زنــان به 
علت تغییرات هورمونی بیشــتر از 
مردان عالیــم کم خوابی را تجربه 
می کننــد و حتــی دچــار اختــالل 
خــواب می شــوند. عواملــی چون 
اختالل عــادت ماهیانه، بارداری، 
یائسگی، تعریق شبانه می تواند زنان 
را مســتعد اضطراب و افســردگی 
کنــد. این گزارش نشــان می دهد 
افرادی که دچار بی خوابی هستند 

۱۰ برابر بیشــتر دچار افســردگی 
و ۱7 برابر بیشــتر دچــار اضطراب 
می شــوند. این در حالی اســت که 
محققــان هنوز مطمئن نیســتند 
که آیا سالمت روان می تواند باعث 
اختالل خواب/ اینسامنیا شود و 
یا اینکه عدم خــواب کافی ممکن 
اســت وضعیــت ســالمت روان را 
بدتر کنــد. بنابر همین گزارش که 
بی خوابــی در زنــان را شــایع تر از 
مردان نشــان می دهد، مشکالت 
تنفســی، خروپف حیــن خواب به 
خصــوص در مردان بــا اضافه وزن 

شیوع بیشتری دارد.

از خوابیدن لذت ببریم!
با توجه بــه نتایج تحقیقات انجام 
شده می توان گفت با افزایش سن 
تجربــه بی خوابی افزایش می یابد. 
برخی از ساده ترین راهکارهایی که 
می تواند به بهبود خواب بینجامد، 
عواملــی چــون نظــم در خــواب، 
آگاهی از میزان نیاز بدن به خواب، 
توجه به محیط و شرایط خواب از 
جمله نور، صدا، حرارت مناسب و 
عدم مصرف خوراکی های سنگین 
و تماشــا کــردن تلویزیــون و یــا 
اســتفاده از موبایل و تبلت قبل از 

خواب است.
توجه به مســایلی چون استرس و 
مهــارت در کنترل اســترس هایی 
که اجتناب ناپذیر زندگی در دنیای 
مدرن هســتند، نقش بسزایی در 

بهبود خواب دارد.
•

با افزایش 
سن جتربه 

بی خوابی در 
افراد افزایش 

می یابد

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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بیشتر افراد ترجیح می دهند شخصیتی 
قــوی از خــود ارائــه دهنــد و در برابــر 
مشکالت و مسائل زندگی قدرتمند عمل 

کنند. 
شخصیت  هر کسی منحصر به فرد است. 
برخی به طور ناخودآگاه و به واســطه ی 
از شــخصیت های  خانوادگــی  تربیــت 

قدرتمند و مدیریتی بهره مند هستند. 
بخش عمده ای از شخصیت انسان ها در 
دوران کودکی و نوجوانی و بر اثر تربیت 
والدین شکل می گیرد اما در بزرگسالی 
نیز می توانید ویژگی های یک شخصیت 

قوی را در خود تقویت کنید. 
شــخصیت قدرتمنــد نیاز بــه تمرین و 
تــالش دارد. در مطلب پیش رو ســعی 
کرده ایــم تا مجموعــه ای از ویژگی های 
مهم در شــکل گیری شخصیت قوی را 

بررسی کنیم.
•

منظور از شخصیت چیست؟
روانشــناختی،  نظــر  از  شــخصیت، 
خصوصیــات فــردی را توصیــف مــی 
کند که منحصر به فرد اســت. بخشــی 
از شــخصیت شــامل روشــهای تفکر، 
احســاس و رفتار می شود. این ترکیبات 
بــرای تعیین نحوه پاســخگویی فرد به 

موقعیتهای خاص است. 
برخــی از نمونــه هــای ویژگــی هــای 
شــخصیتی عبارتند از: صــادق بودن، 

دمدمی بودن و یا اجتماعی بودن. 
•

فراموش کردن وقایع تلخ گذشته
یادآوری خاطرات تلخ و زندگی در گذشته 
مانعــی بر ســر راه پرورش شــخصیت و 

رشد خالقیت است. 
اگر می خواهید شــخصیت قوی داشته 
باشــید، گذشــته را فراموش کنید و در 

حال زندگی کنید. 
از دســتاوردهای خود یاد کنید هر چند 

کوچک باشند. 

فراموشــی وقایــع ناگــوار و گذشــت از 
اشــتباهات، از شــما شــخصیتی قوی 
می ســازد. ممکن اســت در ابتدا گمان 
کنید راه ســختی را در پیش دارید اما با 
تمرین و تکرار و از بین بردن افکار منفی 
متوجه می شوید که به تدریج می توانید با 
شخصیتی قوی و به آسانی از مشکالت 

عبور کنید.
•

کم گفنت و سخن گفنت به موقع
سعی کنید زمان خوبی را برای صحبت 
انتخاب کنید. افراد با شــخصیت های 
قوی زیاد حرف نمی زنند؛ اما وقتی هم 
صحبت می کنند تاثیرگذار و مفید سخن 
می گویند. با کم سخن گفتن احتمال 
خطا کاهش می یابد. شــنونده بودن را 
در خــود تقویــت کنیــد و در زمان های 
مناسب و فکر شــده سخن بگویید. در 
این زمینه می توانید مقاله مهارت گوش 
دادن را مطالعه کنید تا از فواید آن آگاه 

شوید.
•

انتقاد پذیری
ممکن اســت در جلســه که هســتید از 
شــما انتقاد شــود تالش کنیــد روحیه 
انتقــاد پذیــری داشــته باشــید و اگر از 
شــما انتقاد کردند خونســردی خود را 
حفظ کنید؛ ســعی کنید فــرد مقابل را 
قانــع کنید در غیــر این صــورت فردی 
منعطف و انعطاف پذیر باشــید و سعی 
کنید انتقادات را بپذیرید. انتقاد پذیری 
شما را فردی قوی و با ظرفیت باال نشان 

می دهد. 
•

آراستــگی
پوشــیدن لباس های رســمی افراد را با 
انضباط نشان می دهد و دیگران متوجه 
می شــوند که برای کار خود ارزش قائل 

هستید و برای آن وقت می گذارید. 
به آراســتگی خود اهمیــت دهید و نوع 

لباس پوشیدن تان را متناسب با شرایط 
انتخاب کنید.

•
تقویت اعتماد به نفس

افرادی که می خواهند شــخصیت قوی 
داشــته باشند باید اعتماد به نفس را در 

خود تقویت کنند. 
بــا تقویــت اعتمــاد بــه نفــس روابــط 
اجتماعی شــما از لحاظ کمــی و کیفی 
بهبود پیدا می کند و افراد زیادی جذب 
شما می شوند و دستورات شما را انجام 

می دهند. 
به مرور زمان فردی با شخصیت قوی و 

تأثیرگذار شناخته می شوید. 
•

شرکت در کارهای گروهی
هنگامی که کارهــای گروهی انجام می 
دهید، ســعی کنید کارهــا را به بهترین 
نحو ممکن انجام دهید و به دیگران نیز 
کمک کنید. سعی کنید گاهی و در حد 
توان خود مدیریت کارهای گروهی را به 
عهده بگیرید و در آن ها داوطلب شوید. 
ایــن کار از شــما شــخصیتی قدرتمند 
می ســازد. فردی که می توانــد کارهای 

دیگران را نیز مدیریت کند.
•

 مثبت اندیشی
معموال افراد خوش بین اتفاقات خوبی 
برایشان رقم میخورد زیرا نسبت به همه 
چیز نگــرش مثبت دارنــد. در حقیقت 
خوش بین بودن شــما را قادر میســازد 
تا بتوانید راه حل هــای منطقی را ارائه 
دهید. افرادی که مدام از زمین و زمان 
شکایت می کنند نمی توانند شخصیتی 

قوی از خود ارائه دهند. 
•

کارهایتان را به امتام برسانید
افراد با شــخصیت های قــوی کارهای 
خــود را ناتمام نمی گذارنــد و انها را به 
طور کامل به اتمام می رسانند و بعد به 

کارهای دیگری مشغول میشوند. 
ایــن کار ســبب می شــود کارها را 
به صورت کامــل و حرفه ای انجام 

دهید.
•

 انعطاف پذیری
افــراد موفق انعطاف پذیری باالیی 
دارنــد و خــود را با محیط ســازگار 
میکنند. ایــن انعطــاف پذیری به 
حل مشکالت بسیار کمک میکند و 
راهکارها و انتقادات دیگران را قبول 

میکنند.
•

ارتباط چشمی
انــواع  از  یکــی  چشــمی  ارتبــاط 
مهارت هــای ارتباطی اســت که با 
اســتفاده از آن می توانیــد تأثیرات 
عمیقــی را بر مخاطب خود اعمال 
کنید. برقراری ارتباط چشمی مؤثر 
از نکات مهمی است که نوع شخصیت 
شــما را بــه لحــاظ خجالتی بــودن و یا 
برعکس آن مشخص می کند. اگر شما 
با افراد ارتباط چشــمی برقرار کنید و با 
دانســتن کمی از دانش زبــان بدن می 
توانید متوجه شــوید که شنونده در چه 
حالتی قرار دارد مثال جذب سخنان شما 
شده است یا حوصله اش سر رفته است. 

•
خوش صحبت باشید

مطالعــه تان را نســبت به قبل بیشــتر 
کنید. قبل از سخنرانی ها روی فن بیان 
و حــرکات بــدن خود تمرکــز کنید. اگر 
دانسته های شما زیاد باشد افراد با هم 

صحبت شدن با شما لذت می برند.
•

 شخصیت مستقل
تــالش کنید تا ویژگی های خــوب را در 
خود تقویت کنید اما خودتان باشــید و 
ادای کسی را در نیاورید. اگر فکر میکنید 
اینطــور جذاب تر به نظر می رســید در 
اشتباه هستید. شــما دارای شخصیت 
مستقل هستید این برای دیگران تازگی 

دارد. 
•

معاشرت با افراد جدید
دوســتی و معاشــرت بــا افــراد جدیــد 
اطالعــات زیادی را به شــما می دهد و 
دیدگاه و وسعت دیدتان بیشتر می شود. 
افراد معاشرتی طرفداران بیشتری دارند 
و دیگران بیشــتر نسبت به آن ها جذب 
می شــوند. معاشــرت و ارتبــاط برقرار 
کردن بــا افراد مختلف باعث می شــود 
با شــخصیت های متفــاوت و گوناگون 
آشــنا شــوید و در نهایــت ویژگی هــای 
مثبــت هریک را در خــود تقویت کنید 
و شــخصیتی قوی و مســتقل بسازید. 
همچنین الزم است تا آداب معاشرت را 

بلد باشید.
)منبع: هنر زندگی(

نه  چگو
شخصیت 

داشته  قوی 
؟ باشیم 

تاثیر منفی ورزش 
بیش از حد بر مغز

ورزش بیش از حد باعث خستگی 
بدن می  شود. اما آیا بر اثر ورزش 
زیــاد مغز نیز خســته می  شــود؟ 
تحقیقی تازه در این زمینه نشان 
مــی  دهد که پاســخ این پرســش 
مثبت اســت. ورزش مفرط برای 
انســان ســودمند نیســت و مــی 
 تواند به مغز فشــار آورد و کارآیی 
آن را بــه ویــژه در تصمیم  گیری 
کاهش دهد. این نتیجه تحقیق 
جدیدی است که مجله تخصصی 
را  آن   Current Biology

منتشر کرده است.
محققــان بــرای پژوهــش  شــان 
ورزشکاران رشته ورزش سه  گانه 
)ترکیب شــنا، دوچرخه  ســواری 
و دو( را انتخــاب کردنــد و از آنها 
خواســتند که ۴۰ درصد بر میزان 
تمرینــات ورزشــی  بیفزاینــد. در 
پــی آن، آزمایش  هــای گوناگون 
نشــان دادند کــه توانایی تصمیم 
 گیری ورزشــکاران شرکت  کننده 
در آزمایــش تغییر کــرده و مانند 
افرادی بــود که بر اثــر کار فکری 
زیاد به شــدت خســته هســتند. 
ایــن ورزشــکاران همچنین پس 
از ورزش مفــرط، بیشــتر بــدون 
اندیشــه و اراده عمــل می  کردند 
و پــاداش فوری را به جایزه  ای که 
احتیــاج به زمان بیشــتری برای 
رســیدن به آن هست ترجیح می  

دادند.
محققــان می  گوینــد یافته  های 
آنان نشــان می  دهد که تمرینات 
اســتقامتی به طور عمومی برای 
سالمت مفید هستند، اما انجام 
بیــش از اندازه آنها می تواند تاثیر 
منفی بر مغز داشته باشد. ماتیاس 
پســیگلیونه که در تحقیق مزبور 

شرکت داشته می  گوید: 
یافته  های ما توجه عموم را به این 
واقعیت جلب می  کند که وضعیت 
اعصاب اهمیت دارد و تصمیمی 
که شما وقتی مغزتان خسته است 
می  گیرید با تصمیم  تان در دیگر 

وضعیت  ها فرق دارد. 
پژوهشگران معتقدند که این یافته  
هــا احتماال نه تنها بــرای تربیت 
ورزشکاران بهتر اهمیت دارد بلکه 
برای حصول تصمیم  های بهتر در 
عرصه های دیگر هم مهم است. 
آنها پیشــنهاد می  کننــد که برای 
اجتناب از تصمیم  گیری  های بد، 
برای نمونه بر حد خســتگی افراد 
تصمیــم  گیرنــده در عرصه  های 
سیاست، اقتصاد و قانون نظارت 

صورت گیرد.
•
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بي عدالتي در  
بخش پژوهش، 
تعريفي جهاني 
دارد به نام 
»فاصله90-10« 
يعني: »90درصد 
اعتباراتي كه 
در دنيا در 
بخش پژوهش 
هزينه مي شود، 
صرف 10درصد 
بيماري هاي شايع 
شده و 10درصد 
باقي مانده 
اين اعتبارات 
صرف 90درصد 
باقي مانده 
بيماري ها 
مي شود.«

كارلوس ته وز معروف قبل از اين كه براي حضور 
در مسابقات امسال فوتبال جام ملت هاي امريكاي 

جنوبي به كشور زادگاهش – آرژانتين- برگردد، 
به منچستر سيتي اعالم كرد قصد ماندن در اين 
باشگاه انگليسي را ندارد و به اين ترتيب زندگي 

8ساله خود در تيم هاي اروپايي را وارد تنش 
تازه اي و پرونده ناآرامي هاي خود را كاملتر كرد.

 

11

بروز بيماري هاي قلبي - عروقي و سرطان در مردان داراي اضافه وزنگران ترين پيستون چپ در برنابئو14
 مطالعات نشان مي دهد در دهه چهارم و پنجم زندگي، چاقي در مردان شيوع 

بيشتري دارد و دقيقًا در همين سال ها ميزان بيماري ها نيز افزايش مي يابد

13 رفتارهاي پرخطر عامل حادثه براي دوچرخه سواران13
 80 درصد مرگ و مير نوجوانان زير 15 سال به علت رفتارهاي غلط دردوچرخه سواري 

است كه از آن جمله مي توان به مسلط نبودن و نداشتن مهارت الزم اشاره كرد

نگاه

عدالت در بخش سالمت
چگونه محقق مي شود؟

 لزوم توجه به ساماندهي دقيق نيروي انساني
چند روز قبل فراخواني از سوي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران داده 
شد. مبني بر اين كه فرهنگيان بازنشسته براي خدمت به شيوه حق التدريس در 
مدارس دعوت به كار مي ش��وند. خبر اين فراخوان شايد در ميان تعدد خبرهاي 
مربوط به حوزه آموزش و پرورش كش��ور، از ثبت نام در مدارس گرفته تا قيمت 
كتب درسي، به عنوان دغدغه هاي امروز بسياري از مردم در اين زمينه، آنچنان 

به چشم نيايد، اما حاوي نكاتي است كه گذري بر آنها خالي از اهميت نيست.
در حالي كه از يكي دوسال گذشته تالش هاي مستمري در آموزش و پرورش 
ص��ورت گرفته تا معلمان حق التدريس واجد ش��رايط با اس��تخدام رس��مي، در 
ش��رايط پايدارتري ق��رار بگيرند و درواقع نوعي س��اماندهي و پااليش نيروها از 
اي��ن طريق صورت گرفت، به كار گرفتن معلمان حق التدريس در پايتخت براي 
بعضي جاي س��ؤال ايجاد كرده اس��ت. تقاضاي انتقال از شهرستان هاي ديگر به 
تهران همواره وجود دارد و طبق اعالم مسئوالن آموزش و پرورش، جز در موارد 
بس��يار خاص امكانپذير نيست. در مقابل شاهد اين هستيم كه قاعدتًا دعوت به 
خدمت بازنشس��تگان براساس وجود نياز آموزشي در تهران صورت گرفته است 
ت��ا كمبودها را برط��رف كند اما به نظر مي آيد با بررس��ي دقيق تقاضاهاي نقل 
و انتق��ال خدمت در پايتخت بتوان بخش��ي از اين ني��از را با به كارگيري همان 
نيروهاي رسمي شهرهاي ديگر تأمين كرد كه البته الزمه اش در اختيار داشتن 
فهرس��ت كاملي از خألهاي موجود در مناطق مختلف شهر و عمل براساس آن 

نيز محسوب مي شود.
البته اس��تفاده از خدمت فرهنگيان رس��مي منتقل ش��ده به تهران مي تواند 
مقطع��ي ب��وده و تا زمان��ي آن را ادامه داد كه طي يك دوره زماني، ش��رايط به 
گون��ه اي تغيير كند كه نيروه��اي اصلي نه فقط پايتخت بلكه ش��هرهاي ديگر 
پاسخگوي آموزش عمومي آن شهر باشند، چرا كه تراكم جمعيت دانش آموزي 

در مقاطع مختلف هميشه يكسان نيست.
اما مس��ئله ديگر نوع جذب بازنشستگان فرهنگي است، به طوري كه از زنان 
فقط براي خدمت در رشته هاي »آموزگاري و فني« و از مردان در همه رشته ها 
دعوت به عمل آمده اس��ت. كمبود معلم متخصص در رشته هاي فني بخصوص 
براي تدريس در هنرس��تان ها و همين طور رش��ته هاي جديد فني - حرفه اي و 
كار دانش به عنوان يك نكته نش��ان دهنده آن است كه استخدام در اين بخش 
و به معناي واقعي كلمه »به كار گرفتن« نيروي انس��اني نتوانسته در جاي خود 
اثربخش باش��د. در رش��ته آموزگاري نيز كه مربوط به مقطع دبستان مي شود، 
ديده ش��ده كه تمايل كمتري از سوي معلمان براي تغيير دوره و خدمت در آن 
وجود دارد. در جريان »رس��مي « ش��دن هزاران معلم حق التدريس در يكي دو 
سال گذشته، همين مسئله، چالش بعضي از آنها بود كه استخدام رسمي شان در 
مقطع ديگري و درواقع ابتدايي، صورت مي گرفت. با وجودي كه س��ابقه كار در 
آن و طبيعتًا تمايلي نيز بدان نداش��ته اند. اگرچه طبق برنامه ريزي ها پيش بيني 
مي شد نيروهاي تازه استخدام شده طوري براي خدمت ساماندهي شوند كه به 
بهبود شرايط كمك شود، اين فراخوان تا حدي نشان داد كه حداقل در پايتخت 
اي��ن معضل همچنان وج��ود دارد و البته عنوان نيروي »م��ازاد« نيز در بعضي 
از م��دارس و مقاطع هنوز برعده اي از نيروهاي رس��مي وج��ود دارد. به عقيده 
بعضي معلمان اقبال كمتر مردان به تدريس در مدارس دولتي باعث شده آنهايي 
كه س��راغ اين كار مي آيند قدرت انتخاب بيش��تري داشته باش��ند، اما درمورد 
زنان بدين گونه نيس��ت. بررسي هاي موشكافانه تر ممكن است اين موضوعات در 
شهرهاي ديگر را نيز به چشم آورد. يك سو، كمبود نيرو و آن سوي ديگر، نيروي 
مازاد بر ظرفيت، لزوم بازنگري در شيوه هاي مديريت منابع انساني در اين حوزه 

را پراهميت تر جلوه مي دهد.

 جذب فابيو كونترائو مدافع چپ نفوذي پرتغالي به تيم فوتبال پرمهره و ثروتمند 
رئال مادريد، توجه فراواني را به وي موجب شده است
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بي عدالتي در  
بخش پژوهش، 
تعريفي جهاني 
دارد به نام 
»فاصله90-10« 
يعني: »90درصد 
اعتباراتي كه 
در دنيا در 
بخش پژوهش 
هزينه مي شود، 
صرف 10درصد 
بيماري هاي شايع 
شده و 10درصد 
باقي مانده 
اين اعتبارات 
صرف 90درصد 
باقي مانده 
بيماري ها 
مي شود.«

كارلوس ته وز معروف قبل از اين كه براي حضور 
در مسابقات امسال فوتبال جام ملت هاي امريكاي 

جنوبي به كشور زادگاهش – آرژانتين- برگردد، 
به منچستر سيتي اعالم كرد قصد ماندن در اين 
باشگاه انگليسي را ندارد و به اين ترتيب زندگي 

8ساله خود در تيم هاي اروپايي را وارد تنش 
تازه اي و پرونده ناآرامي هاي خود را كاملتر كرد.
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بروز بيماري هاي قلبي - عروقي و سرطان در مردان داراي اضافه وزنگران ترين پيستون چپ در برنابئو14
 مطالعات نشان مي دهد در دهه چهارم و پنجم زندگي، چاقي در مردان شيوع 

بيشتري دارد و دقيقًا در همين سال ها ميزان بيماري ها نيز افزايش مي يابد

13 رفتارهاي پرخطر عامل حادثه براي دوچرخه سواران13
 80 درصد مرگ و مير نوجوانان زير 15 سال به علت رفتارهاي غلط دردوچرخه سواري 

است كه از آن جمله مي توان به مسلط نبودن و نداشتن مهارت الزم اشاره كرد

نگاه

عدالت در بخش سالمت
چگونه محقق مي شود؟

 لزوم توجه به ساماندهي دقيق نيروي انساني
چند روز قبل فراخواني از سوي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران داده 
شد. مبني بر اين كه فرهنگيان بازنشسته براي خدمت به شيوه حق التدريس در 
مدارس دعوت به كار مي ش��وند. خبر اين فراخوان شايد در ميان تعدد خبرهاي 
مربوط به حوزه آموزش و پرورش كش��ور، از ثبت نام در مدارس گرفته تا قيمت 
كتب درسي، به عنوان دغدغه هاي امروز بسياري از مردم در اين زمينه، آنچنان 

به چشم نيايد، اما حاوي نكاتي است كه گذري بر آنها خالي از اهميت نيست.
در حالي كه از يكي دوسال گذشته تالش هاي مستمري در آموزش و پرورش 
ص��ورت گرفته تا معلمان حق التدريس واجد ش��رايط با اس��تخدام رس��مي، در 
ش��رايط پايدارتري ق��رار بگيرند و درواقع نوعي س��اماندهي و پااليش نيروها از 
اي��ن طريق صورت گرفت، به كار گرفتن معلمان حق التدريس در پايتخت براي 
بعضي جاي س��ؤال ايجاد كرده اس��ت. تقاضاي انتقال از شهرستان هاي ديگر به 
تهران همواره وجود دارد و طبق اعالم مسئوالن آموزش و پرورش، جز در موارد 
بس��يار خاص امكانپذير نيست. در مقابل شاهد اين هستيم كه قاعدتًا دعوت به 
خدمت بازنشس��تگان براساس وجود نياز آموزشي در تهران صورت گرفته است 
ت��ا كمبودها را برط��رف كند اما به نظر مي آيد با بررس��ي دقيق تقاضاهاي نقل 
و انتق��ال خدمت در پايتخت بتوان بخش��ي از اين ني��از را با به كارگيري همان 
نيروهاي رسمي شهرهاي ديگر تأمين كرد كه البته الزمه اش در اختيار داشتن 
فهرس��ت كاملي از خألهاي موجود در مناطق مختلف شهر و عمل براساس آن 

نيز محسوب مي شود.
البته اس��تفاده از خدمت فرهنگيان رس��مي منتقل ش��ده به تهران مي تواند 
مقطع��ي ب��وده و تا زمان��ي آن را ادامه داد كه طي يك دوره زماني، ش��رايط به 
گون��ه اي تغيير كند كه نيروه��اي اصلي نه فقط پايتخت بلكه ش��هرهاي ديگر 
پاسخگوي آموزش عمومي آن شهر باشند، چرا كه تراكم جمعيت دانش آموزي 

در مقاطع مختلف هميشه يكسان نيست.
اما مس��ئله ديگر نوع جذب بازنشستگان فرهنگي است، به طوري كه از زنان 
فقط براي خدمت در رشته هاي »آموزگاري و فني« و از مردان در همه رشته ها 
دعوت به عمل آمده اس��ت. كمبود معلم متخصص در رشته هاي فني بخصوص 
براي تدريس در هنرس��تان ها و همين طور رش��ته هاي جديد فني - حرفه اي و 
كار دانش به عنوان يك نكته نش��ان دهنده آن است كه استخدام در اين بخش 
و به معناي واقعي كلمه »به كار گرفتن« نيروي انس��اني نتوانسته در جاي خود 
اثربخش باش��د. در رش��ته آموزگاري نيز كه مربوط به مقطع دبستان مي شود، 
ديده ش��ده كه تمايل كمتري از سوي معلمان براي تغيير دوره و خدمت در آن 
وجود دارد. در جريان »رس��مي « ش��دن هزاران معلم حق التدريس در يكي دو 
سال گذشته، همين مسئله، چالش بعضي از آنها بود كه استخدام رسمي شان در 
مقطع ديگري و درواقع ابتدايي، صورت مي گرفت. با وجودي كه س��ابقه كار در 
آن و طبيعتًا تمايلي نيز بدان نداش��ته اند. اگرچه طبق برنامه ريزي ها پيش بيني 
مي شد نيروهاي تازه استخدام شده طوري براي خدمت ساماندهي شوند كه به 
بهبود شرايط كمك شود، اين فراخوان تا حدي نشان داد كه حداقل در پايتخت 
اي��ن معضل همچنان وج��ود دارد و البته عنوان نيروي »م��ازاد« نيز در بعضي 
از م��دارس و مقاطع هنوز برعده اي از نيروهاي رس��مي وج��ود دارد. به عقيده 
بعضي معلمان اقبال كمتر مردان به تدريس در مدارس دولتي باعث شده آنهايي 
كه س��راغ اين كار مي آيند قدرت انتخاب بيش��تري داشته باش��ند، اما درمورد 
زنان بدين گونه نيس��ت. بررسي هاي موشكافانه تر ممكن است اين موضوعات در 
شهرهاي ديگر را نيز به چشم آورد. يك سو، كمبود نيرو و آن سوي ديگر، نيروي 
مازاد بر ظرفيت، لزوم بازنگري در شيوه هاي مديريت منابع انساني در اين حوزه 

را پراهميت تر جلوه مي دهد.

 جذب فابيو كونترائو مدافع چپ نفوذي پرتغالي به تيم فوتبال پرمهره و ثروتمند 
رئال مادريد، توجه فراواني را به وي موجب شده است

  صفحه 13 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
از  فراموش��ي س��الخوردگي-   -1

وسايل پراستفاده ژيمناستيك
2- جد رستم- كما- صيد

افزاي��ش م��داوم قيمت ه��ا-   -3
صاحبخانه- بروشور

4- حبل الوري��د- ماي��ه حي��ات- 
سرچشمه، مبدأ

5- نفس خس��ته- ابزار مكانيك- 
همسر فرعون- حرف پيروزي

بزرگ  ش��يپور  چاره انديشي-   -6
جنگي- جسد حيوان مرده

7- دروازه- حقيقي- زن شلخته
قاص��د،  فرص��ت-  و  مج��ال   -8

نامه بر- دهقان
9- قوه، توانايي- شهري در استان 

خوزستان- بله نجار!
10- صف- دع��اي صبح جمعه- 

سرگرمي و مشغوليت
11- گاه از نه��اد برآي��د- گ��واه- 

باجه- حرف همراهي
12- روايت كنن��ده- دوي��دن- از 

فرزندان حضرت آدم
13- مغازه مخص��وص فروش لوازم 

خياطي- بازگشت- نهي كننده
14- لب��اس خانم ها- زاوي��ه باز در 

هندسه- سريع
15- ضد مأيوس- مرحوم

 عمودي:
1- فيلم��ي از عليرض��ا امين��ي ب��ا 
هنرنماي��ي جمش��يد هاش��م پور و 

سروناز مستوفي
2- اي��ن جزيره پس از جزاير قش��م 
و كيش بزرگ ترين جزيره ايران در 
آب هاي خليج فارس مي باشد- طرد 

شده- اهلي
3- گروه – آزادي از اتهام 
و ثابت شدن بي گناهي- 

سنگ انداز
4- آرزو، ه��دف- مخفف 
گاه- ش��هري در اس��تان 

مركزي
5- تي��ر پيكاندار- نقش و 
نگار روي ديوار يا سقف- 

سرباز نيروي دريايي
6- از حروف الفبا- عقايد- 

قرض، دين- من و شما
7- اس��ب اصيل- پائين تر 
از ارتش��بد- هر چيز بد و 

زشت
دس��تي-  ان��دازه   -8
نش��انه  سنگ نوش��ته- 

بيزاري بويژه از بوي بد
9- انس��ان- تخت س��لطنت- هضم 

غذا
10- حرف ندا- دندانس��از- آينده- 

شايسته، به موقع
11- جه��ان- از گل ه��اي پيام آور 

بهار- ضربه سر
12- موشك كوچك براي آتش بازي 
ك��ودكان- ض��د خي��ر- پوش��يده، 

مخفي
13- يگانه- مرتعش- جاي زور

14- شغل- پوس��تين دوز- به طور 
ناگهاني

15- گول زدن، اغفال كردن

 افقي:
1-گرما درماني- مركز مقدونيه

2- عضو پا- شكسته بندي- ضرر
3- معروف- ش��ب پيش از امروز- از 

مركبات
اصفه��ان-  اس��تان  در  ش��هري   -4

بزرگ- مواد زائد خون
5- ب��دن- زن نيكوكار فرعون- نمره 

عالي- خادم قوم
6- نواله- زش��ت و ناپس��ند- پاره و 

قطعه
7- از جنس ني!- ورم بناگوش- بانو

8- وسيله وزنه برداري- فرزند- داراي 

محصول يا ميوه
9- حيله گر- دستگاهي جهت توليد 

انرژي اتمي- برچسب
10- درد و س��ختي- جمع ش��يء- 

نشانه
11- ب��ا خورد آي��د- برتري- واحد 

وزن- از احشام
12- بافت��ه ابريش��مي- كمبود آن 

باعث گوارتر مي شود- آدمي
13- نوعي زيرانداز- داستان كوتاه- 

پزيسيون
14- خ��ودروي س��نگين- هن��گام 

ظهر- خرده سنگ
س��لول هاي  مهاج��رت  ب��ه   -15
س��رطاني از ي��ك باف��ت ب��ه بافت 
ديگر گفته مي شود- نوعي بيماري 

كم خوني شديد
 عمودي:

1- اثري از كنوت هامسون نروژي
2- گلي خوش��بو- ياق��وت- واحد 

فشار برق
مع��روف-  قمارب��از  فقرال��دم-   -3

وحشت
4- زي��ن و ب��رگ اس��ب- مرطوب- 

زيردست
5- الهه خورش��يد- ميخ عرب- شهر 

استان لرستان
6- مقاب��ل زن- ناگهان��ي- برومند- 

بوي مخصوص غذاي مانده
7- گوهر يكتا و بي مانند- نقل كردن 
حدي��ث از ق��ول پيغمب��ر و امامان- 

همچنين
8- از حش��رات موذي- نوعي ماهي 

كوچك- روز عرب
س��ردي-  معاش��رت-  حس��ن   -9

تيرگي خاطر
زبان ه��اي  از   -10
رس��م-  برنامه نويس��ي- 

صداي افسوس- بيرق
11- ماچ- هويدا- لغزيدن 

پا
12- اداره عالي- هرزآب- 

پاندول ساعت
13- پرده كرم ابريش��م- 

غارت- بيماري چيني
بيم��ار-  س��خنان   -14
اينك- از عناصر شيميايي 

فلزي
15- اث��ري از اريش ماريا 

مارك آلماني

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4841حل جدول عادی شماره 4841

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4842

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

صفحه 14 

تأكيد سند چشم انداز بر سهم 4 درصدي پژوهش در توليد ناخالص داخلي

فرزانه فخريان
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زندگــی در این دنیای پر از تردید و 
تغییر آنقدر ســخت شده است که 
نمی توانیم فقط به شعور شخصی 
بســنه کنیــم.  بــرای همیــن هر 
ســاله دهها و صدها کتاب در باره 
زناشــویی موفق منتشر می شود. 
به لطف اینترنت، راه های بســیار 
جالبی برای مطالعه برگزیده ترین 

نکات هر کتاب موجود است.
برنامــه اپ مخصــوص دانلــود و 
خواندن کتاب های غیرداســتانی 
به نام Blinkist به سلیقه و توجه 

خوانندگان تکیه کرده است. 
آنها توانستند از طریق تعداد تاکید 
و توجهی که خوانندگان به توصیه 

هــای درون کتــاب هــای موجود 
در زمینه مشــاوره زناشویی نشان 
دادند بــه ده رفتار موثــر در رابطه 

زناشویی دست یابند:
•

۱ – شکننده بودن 
پذیرفتن ایــن واقعیت که همه ما 
حســاس و خطاپذیــر و هراســان 
و مــردد هســتیم نــه بد اســت نه 
خــوب… این عــدم تعــادل ها یا 
آســیب های تربیتی و اجتماعی و 
حتی اقتصادی در همــه ما وجود 
دارند. سعی نکنیم خودمان را آدم 
های همیشه قدرتمند و بدون خطا 

و همیشه مسلط نشان دهیم.

•
2- محبت و خوش اخالقی 

بررسی سوئدی ها نشان داده است 
زوج هایی کــه در رابطه درازمدت 
شــان توانســتند راضی بماننــدٔ از 
 AVPR۱A تنوع بیشتر ژن های
برخوردارنــد کــه تنظیــم کننــده 
هورمــون هــای محبــت و پیوند 

عاطفی هستند.
•

3- برای ادامه جذابیت، 
همیشه متوجه نفر مقابل باشیم 

همــه مــا خواهان توجه هســتیم 
بخصوص از کســانی که بــرای ما 
عزیز و جالب هســتند. بها ندادن 

و ندیدن 
و بــی اعتنایی هیچ نفعــی در بر 

ندارد.
•

4- پرهیز از وابستگی بیش 
از حد 

اگــر زوج هــا از قــدرت  و قابلیت  
بیشــتری برای داشــتن روحیه و 
شخصیت مستقل داشته باشند و 
نخواهنــد همه نیازهای اجتماعی 
شــان را فقط در زندگی مشــترک 
محدود کنند شانس بقای زناشویی 
شان بیشتر است. داشتن دوستان 
خوب، عادت هــا و حتی پیگیری  
اهداف شخصی می تواند وابستگی 
مداوم  به شریک زندگی را متعادل 

سازد.
•

5- زن بهتر است اول ...! 
وقتی مشــغول معاشقه با یک زن 
هستید سعی کنید حداقل ۱۰ الی 
۱۵ دقیقه اول بدون تماس با آلت 

جنسی وی باشد.
•

۶- ناظر بدن خود بودن  
بدن هر انسان مدام در حال تنظیم 
اتوماتیــک همه فعــل و انفعاالت 

شــیمیای و روحی است و طبیعتا 
وضعیــت و تعادل آدم ها می تواند 
مدام متغیر باشــد. شــناخت این 
وضعیت، یک هشــیاری مضاعف 
اســت که مــی تواند از تنــش ها و 
اســترس های یــک زوج که وقت 
زیادی را با هم می گذرانند بکاهد.

•
۷- گفتگو با خود و ثبت افکار 

درونی 
به طور عمومی هر فرد بهتر است 
مــدام با خودش در بــاره وضعیت 
کنونــی و آینــده اش چــک و چانه 
بزنــد. بــرای خودش هــدف های 
کوتاه مدت و درازمدت را بنویسد. 
نوشــتن در باره خــود باعث ایجاد 
شناختی عمومی از موقعیت تان در 

هر روز یا دوره خواهد بود.
•

8- ایجاد اوقاتی کیفی با 
همدیگر 

زندگی شلوغ و شــتابزده و نگرانی 
های روزمره، بخــش اصلی انرزی 
زوج هــا را می بلعد. به هر شــکل 
ممکــن اوقــات کوتاهــی فراهــم 

کنید که فقط با هم باشید. 
یک قدم ساده روزانه تا خوردن یک 
چایی مشــترک تا دیدن یک فیلم 

مورد عالقه …
•

9- بغل کردن 
در آغــوش کشــیدن زوج ها بهتر 
اســت بیشــتر از حالــت ســریع و 
رسمی سالم و خداحافظی باشد. 
زوج ها بایــد وقت پیدا کنند تا در 
آغوش کشــیدن شــان  و کنار هم 
بــودن شــان آنقــدر آرام و طوالنی 
باشد که تماس عاطفی ایجاد کند.

•
۱۰-خواب و ورزش 

تمرین فیزیکی یکی از سالم ترین و 
قابل دسترس ترین راه های کاهش 
اســترس روزانه است  خواب کافی 
روزانه نیــز باعث تعــادل عمومی 
بدن می شــود. احســاس آرامش، 
گریــه کردن و حتی فریــاد زدن در 
یک محیط دربسته می تواند باعث 

سالمت روحی و جسمی شوند.
•

توصیه زناشویی از ده کتاب 

در باره عشق و رابطه 10
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For more details on any aspect of 
immigration, please do not hesitate 
to contact my office. You can 
speak to me in English, French, 
Farsi and Italian.  As my mother 
would always say, keep safe, stay 
healthy and make sure laughter is 
in your everyday life.
_________
Immigration 
Michael Monfared
Regulated Canadian 
Immigration Consultant
www.michaelmonfared.com

Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared

t.me/immigration_michael_monfared

Quebec shelves experience program 
changes that took effect November 1

The Government of 
Quebec has suspended 
controversial changes to 
the Quebec Experience 
Program that took effect 
November 1. 
The province’s immi-
gration minister, Simon 
Jolin-Barrette, confirmed 
the suspension in a Face-
book post Friday evening 
after media reports of the 
decision emerged.
The temporary suspension 
of the new rules followed 
a broad public outcry that 
earlier this week prompted 
Jolin-Barrette to exempt 

students and workers al-
ready living in Quebec.
The Quebec Experience 
Program, or PEQ, is a 
popular fast-track immigra-
tion program that allows 
eligible international gradu-
ates of Quebec schools and 
temporary foreign workers 
living and working in the 
province to apply for per-
manent residence selection.
The new rules would have 
limited those who can 
apply for selection through 
the PEQ to only those grad-
uates in an eligible area of 
training and temporary for-

eign workers employed 
in an eligible in-demand 
occupation.
These restrictions did not 
exist prior to November 1 
and would have disqual-
ified many previously 
eligible students and 
workers in Quebec.
Public outcry led to sus-
pension
The rules sparked a 
torrent of criticism 
from affected students 
and workers as well as 

universities and colleges 
and business leaders in the 
province.
The outcry led the govern-
ment to first grandfather 
those already living in the 
province before moving 
this evening to temporarily 
suspend the changes pend-
ing a review of the lists 
governing the eligible areas 
of training and the occu-
pations that are considered 
in-demand in Quebec.
In his Facebook post, 
Jolin-Barrette said the 
decision to temporarily 
suspend the changes is 

meant to reassure those in 
the academic and business 
communities, saying the 
lists in question “will be re-
vised in collaboration with 
the actors concerned.”
Earlier Friday, a Ra-
dio-Canada report identi-
fied numerous problems 
with the area of training 
list, including programs 
that never or no longer 
existed and others that pri-
oritized Canadian citizens.
The decision to suspend 
the new PEQ rules was 
welcomed by universities 
and the Montreal Chamber 
of Commerce, which had 
questioned the move to 
limit PEQ applications.
On Twitter, Michel Leb-
lanc, the chamber’s presi-
dent, said Quebec Premier 
François Legault “made the 
right decision,” adding that 
international students “can 
now feel welcome in Que-
bec and in our businesses. 

Bravo!”
This is the second 
time this year that 
Jolin-Barrette has 
been forced to back-
track on immigra-
tion policy. 
In February, the 
CAQ’s decision to 
cancel 18,000 pend-
ing applications to 
the Quebec Skilled 
Worker Program 
with immediate 
effect led to a court 
injunction that 
forced the govern-

ment to continue process-
ing the applications until 
the proposed legislation 
was passed into law.
The grandfather clause will 
apply to people already 
studying or working in 
Quebec on November 1, 
2019, and the reforms that 
took effect that day will no 
longer be applied retroac-
tively.
The Minister of Immigra-
tion stood by the reforms, 
saying immigration 
candidates need to match 
existing labour needs in 
Quebec.
“What I did in the spring 
with the Quebec Skilled 
Worker Program, to select 
candidates coming from 
abroad based on their 
profiles and matching that 
with the needs of the labour 
market, we’re going to do 
the same thing with the 

Quebec Experience Pro-
gram,” he said.
When asked if it is possible 
that the lists used to deter-
mine eligibility are flawed, 
Jolin-Barrette said they 
come from the Ministry of 
Labour, Employment and 
Social Solidarity and reflect 
the professions that are 
facing a deficit in Quebec’s 
17 administrative regions.
“It’s a list that many gov-
ernments have used and 
it’s updated annually based 
on a five-year employment 
perspective,” he said.
“When we’re granting 
CSQs, we have to ensure 
that candidates truly re-
spond to labour needs.”
On Monday, Quebec Pre-
mier François Legault said 
the list of eligible programs 
under the PEQ’s Graduate 
Stream could be revised 
to address concerns raised 
by business and academic 
leaders in the province.
“If it’s necessary to adjust 
the list, we’ll adjust it,” 
Legault told Radio-Canada.
From: CIC News
-------------
For more details on any as-
pect of immigration, please 
do not hesitate to contact 
my office. You can speak 
to me in English, French, 
Farsi and Italian.
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life.

•

در طبیعت به صورت مواد معدنی 
شناخته شــده و بشکل شیمیایی 
نیــز تولیــد می شــود. مهم تریــن 
زمینــه  هــای کاربرد دی اکســید 
تیتانیوم رنگ، الک الکل )لعاب(، 
هســتند.  پالســتیک  و  کاغــذ 
دیگــر کاربردهــای رنگدانــه مانند 
چــاپ پارچــه، الیاف، الســتیک، 
محصوالت آرایشــی و بهداشتی و 
مواد غذایی می باشند. کاربردهای 

دیگر نیز وجود دارد: 
تولید تیتانیوم خالص در شیشــه 
شیشــه ای،  ســرامیک های  و 
الکتریکــی،  ســرامیک های 
کاتالیزورها، هادی برق. استفاده 
از این مــاده شــیمیایی در زمینه 
رســوبات و لجن هــای اســتخر و 

رودخانه نیز بکار رفته است.
حال مسئله کجاست؟ 

از ۱۰ مــاه مــارس ۲۰۰۶ »مرکــز 
جهانی پژوهش سرطان« )سیرک( 
دی اکســید تیتانیوم را جزو مواد 
ســرطان زا قــرار داده اســت و از 
همــه دولت ها خواســته تا قوانین 
الزم برای عدم اســتفاده این ماده 
شیمیایی در نظر بگیرند. سفارش 
این سازمان جهانی بر عدم استفاده 
در زمینــه غذایی بســیار روشــن 
اســت. در طرح مــورد نظر دولت 
از تکنولوژی »نانو« و اســتفاده از 
نانو دی اکســید تیتانیــوم در حل 
معضل تاالب انزلی نام برده شــده 
اســت. حــال از آنجا کــه این ماده 
شیمیایی بصورت »نانو« در نظر 
گرفته شده و در تمام تاالب پخش 

خواهــد شــد یــک فاجعه زیســت 
محیطی و بهداشتی تلقی می شود. 
شکل »نانو« بسیار خطرناک بوده 
زیرا شــیوه مورد نظر ایــن ماده را 
به زنجیره غذایــی آب و ماهیان و 

غذای انسانها انتقال می دهد.
دولت و مســئوالن ناالیق سازمان 
محیط زیست، باوجود خطرهای 
ارزیابی نشده اقدام به اجرای طرح 
نمودند ولی این امر با اعتراض های 
و  دانشــگاهی  متخصصــان 
کنشــگرایان زیســت محیطــی و 
شهروندان مواجه شد و دادستانی 
فرمــان به ایســت ایــن روش داده 

است. 
بــه راســتی آیا تــاالب بین المللی 
انزلــی و بیــش از یــک میلیــون 
شــهروند حاشــیه  نشــینان آن 
مــوش آزمایشــگاهی نهادهــای 

اجرایی دولت است؟ 
چه منافع اقتصادی در پشــت این 

طرح پنهان شده است؟ 
رابطه شــرکت تولیــده کننده این 
ماده شــیمیایی با افــراد حکومتی 

چگونه قابل تحلیل است؟ 
چه تضمینی وجود دارد که اگر این 
پــروژه اجراشــود و میلیون ها لیتر 
»بایوجمی« بــه داخل تاالب بین 
المللــی انزلی تزریق  شــود، خطر 

گسترده و مهلکی بوجود نیاید؟ 
بــا پخــش ایــن مــاده و اثرهــای 
ســرطان زای آن چــه نتایجی برای 
شــهروندان و نســل آینده بوجود 

خواهد آمد؟ 
نظــر  برخــالف  دولــت  چــرا 

متخصصان دانشگاهی و کنشگران 
زیست محیطی عمل می کند؟

در زمینــه محیــط زیســتی یــک 
آن  و  دارد  وجــو  اساســی  اصــل 
اصل پیشــگیری اســت. باید قبل 
از هرچیز سرچشــمه آلودگی های 
و جــاده  و فاضالب هــا  صنعتــی 
کشــی ها و آتش ســوزی ها گرفته 
شــود. چرا اقدام های قانونی برای 
آلــوده کننــدگان محیط زیســت 
وجود ندارد؟ چــرا دولت در مورد 
کارخانــه هایی کــه فاضالب ها را 
در طبیعــت رهــا میکننــد اقــدام 
نمی کند؟ چرا سرمایه گذاری الزم 
برای فاضالبهای شهری و صنعتی 
صورت نگرفته اســت؟ چــرا جاده 

کشی غیرضروری ادامه دارد؟
سرتاسر حکومت اسالمی با تخریب 

محیط زیست گره خورده است. 
حکومتگــران رانت خوار اســالمی 
نگران ســالمتی انسان و بهداشت 
عمومــی نیســتند. پنهانــکاری و 
ســاخت و پاخت پنهانی با محافل 
مالی و تحقیر متخصصان محیط 
زیســت، جزو سیاست همیشگی 
چنیــن  در  اســت.  بــوده  رژیــم 
شــرایط نگران کننده ای، مبارزه و 
افشاگری علیه سیاستهای دولتی 
و جلوگیــری از اجــرای طرحهای 
خطرنــاک حکومتی، تنهــا روش 
درست است. به این حکومت دینی 
اعتمادی نیست زیرا مسئوالن آن 
اغلب حریص و فاســد و بی لیاقت 

هستند.
•

FOOD Station 
755 Atwater Ave, 
Montreal, QC H3J 2K3
Tel.: (514) 504-2313

روبروی کبابسرا
ساعات کار:   سه شنبه تا یکشنبه 

از ۱۱ونیم  صبح  تا  8 شب 
)در طول ماه رمضان تا ساعت ۱۰ شب 

در خدمت شما هستیم (

رستوران ایستگاه غذا 
 FOOD station

بوفه انواع خورش ها، 
کوکوها، ساالد های 

ایرانی و پلو 
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همــدردی
دوست دیرین و ارجمند، جناب آقای منوچهر قربانیان

ستاره، میثاق و مجیر عزیز ، سرکار خامن مسیعی مهربان 
خانواده  های محترم  سوگوار 

در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر و مادر بزرگ ارجمند شما 
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی آرامــش داریم. 

زهره و محمد رحیمیان 
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

ایران: بیابانزایی فرهنگی

تزریق آلزایمر مّلی به نسل های جدید؛ 
زدودن تاریخ ایران و حذف هدایت و خیام 

از کتاب های درسی

۶ نوامبر - منابع داخلی می گویند 
جــرح و تعدیل هــا در کتاب هــای 
درســی مدارس به ویژه در ادبیات 
فارسی تا جایی پیش رفته که حمله 
مغــول به ایــران و اشــعار حافظ، 
خیام و شــعرای معاصر جای خود 
را به دروســی در ستایش جنگ و 
خونریزی و تطهیر شخصیت هایی 

چون محسن حججی داده است.
انتشــار  اخیــر،  روزهــای  طــی 
حــذف  درس هــای  از  فهرســتی 
دوره هــای  کتاب هــای  شــده ی 
مختلف دبســتان تا دبیرستان که 
حاکــی از حذف اشــعاری از حافظ 
و موالنا تا اســامی صــادق هدایت 
و غالمحســین ســاعدی اســت، 
واکنش های منفی گسترده ای در 

فضای مجازی به همراه داشت.
واکنش ها در حالی شدت یافته که 
حســین قاسم  پورمقدم مدیر گروه 
ادبیات فارســی دفتــر تألیف کتب 

درسی آموزش و پرورش گفت: 
»جایــی نیــاز داشــتیم شــهید 
محســن حججی را مطرح کنیم 
و این بر حافظ و ســعدی اولویت 

داشت!«
محسن حججی از سربازان اعزامی 
نظام جمهوری اســالمی به خاک 
سوریه تحت عنوان »مدافع حرم« 
بــود کــه گفته می شــود توســط 
داعش به قتل رســیده و دســتگاه 
پروپاگانــدای حکومــت تبلیغــات 
گسترده ای روی وی، از کتاب های 
درسی تا آثار تلویزیونی، سازماندهی 

کرده است.
به گفته برخــی آموزگاران، جرح و 
تعدیل کتاب های درسی بیشتر در 
ادبیات فارسی صورت گرفته، ولی 
تا دروس ریاضی هم خود را نشان 

می دهد. 
گزارش هــای داخلی حاکیســت، 
اعمــال سانســور و نفوذ ســازمان 
پژوهــش و تألیف کتب درســی از 
ســال ۱۳۸۴ آغاز شــده ولی با آغاز 
حجت االســالم  مدیریــت  دوران 
ذوعلم بر این سازمان شدت گرفته 
است. اما ذوعلم این امر را تکذیب 
کرده و گفته که »این تغییرات مال 
االن نیســت«. او همچنین گفته 
است که تغییرات انجام شده فقط 
مربــوط به بخش ادبیــات معاصر 

است!
قاســم  پورمقــدم معلــم ادبیــات 
ایــن  گفتــه  پــرورش  و  آمــوزش 
دروس یک شــبه حذف نشــده اند 

و در یــک روند »بیش 
از ۱۰ ســال« حــذف و 

جایگزین شده اند.
یــا  حذفیــات  ایــن 
کدامنــد؟  تغییــرات 
در کتاب هــای درســی 

دانش آموزان دوره متوســطه شعر 
برخی از شــاعران بزرگ ایران مثل 
خیــام نیشــابوری و نیما یوشــیج 
حذف شده و شعر شاعران نزدیک 
بــه حکومت مثــل فاضــل نظری 
و مرتضــی امیــری اســفندقه )در 
ستایش محسن حججی( گنجانده 

شده است!
در کتــاب  ادبیات فارســی مقاطع 
مختلف تحصیلی، غــزل »در این 
هوشــنگ  از  بی کســی«  ســرای 
ابتهــاج معــروف بــه ه.ا. ســایه، 
غــزل »جوانی« از رهــی معیری، 
شــعر »به کجــا چنین شــتابان« 
»بــاغ  شــعر  شــفیعی کدکنی،  از 
بی برگــی« از مهــدی اخوان ثالث، 
غالمحســین  از  داســتان  یــک 
ســاعدی، یــک داســتان از بزرگ 
علوی، داستان »موسی و شبان«، 
رباعیات خیــام، داســتان »هدیه 
ســال نو« اثر ا. هنری و داســتان 
»ســیاحت نامه ابراهیم بیــک« به 

صورت کامل حذف شده اند.
همچنیــن ســه جمله از داســتان 
»قاضی بست«، نام صادق هدایت 
از داستان »کباب غاز« جمالزاده، 
بخش هایــی از خاطرات اســالمی  
ندوشن، نام محمود دولت آبادی، 
نام مشفق کاظمی و عباس خلیلی و 
شعر معروف »مادر« ایرج میرزا که 
نسل های مختلف ایران با آن بزرگ 
شده اند، از دیگر حذفیات آموزش و 
پرورش جمهوری اسالمی هستند. 
بجــای این حذفیات، آثــار افرادی 
که برخی از آنها نامشــان را کســی 
نشنیده مانند رضا امیرخانی، علی 
سهامی، امیری  اسفندقه، معصومه 
آباد، کیوان شــاه بداغ خان، فاضل 
نظری، عیسی سلمانی  لطف آبادی، 
کامور بخشــایش، مجید واعظی، 
نظــام وفــا و ضیاءالدین شــفیعی 

اضافه شده اند.
بهشتی نیا معلم ادبیات و نویسنده 
گفتــه کــه حذفیات حتی شــامل 
متنی از غالمعلــی حدادعادل هم 
هســت که حدود سه سال پیش از 
ادبیات کالس هفتم حذف شده و 
شامل بخشی می شود که می گوید: 
»من ایرانی هســتم و چون با زبان 

فارســی حــرف می زنــم 
ایرانی ترم!« البته چنین 
و  نســنجیده  ســخن 
تفرقه افکنانه ای در کتاب 
درسی از سوی کسی که 
»فرهنگستان«  ادعای 
دارد و مدرسه خصوصی 
بــرای  »فرهنــگ« 
تأســیس  آقــازاده اش 
حــذف  ســزاوار  کــرده، 

شدن است!
همچنیــن  بهشــتی نیا 
گفته که نثری از محمود 
حکیمــی دربــاره حملــه 
مغول هــا بــه ایــران هم 
حــذف شــده و »کتــاب ادبیــات 
یازدهم و دوازدهم حذفیات زیادی 
دارد. اما این مســئله تنها محدود 
به کتاب ادبیات نیســت. در بحث 
زبــان فارســی و قانــون و نگارش، 
تمــام مثال هــای کتــاب را تغییر 

داده اند.«
حســن ذوالفقاری استاد دانشگاه 
و مؤلــف کتاب های درســی زبان 
و ادبیــات فارســی، در اظهــارات 
ُتند و شــدیدی از وضعیت کنونی 
کتاب های درســی انتقــاد کرده و 
گفته بــا اینکه سال هاســت دیگر 
جــزو مؤلفــان کتاب های درســی 
نیســت و درخواست حذف نامش 
را از فهرســت مؤلفــان داده، ولی 
همچنان نامش بر روی کتاب های 

درسی منتشر می شود!
او به شــدت از کاهش ساعت های 
مربــوط بــه درس ادبیات فارســی 
انتقاد کرده چرا که به گفته ی وی 
از شش ساعت در ۵۰ سال پیش، 
اکنون به دو واحد درســی و از ۳۲ 

درس به ۱۸ درس رسیده است!
ذوالفقــاری کــه از ســال ۱۳7۰ تا 
۱۳۸۴ به عنوان برنامه  ریز و مؤلف 
کتاب  هــای درســی بــوده  ، اعالم 
کرد که کتاب های درسی به دلیل 
اینکه هیچیک از کارشناسان ثابت 
بخش ادبیات، تحصیالت در رشته 
زبان و ادبیات فارســی ندارند، این 
کتاب ها »وجاهت علمی ندارند.«

به گفته وی، شــورای برنامه ریزی 
هم »همواره زینت  المجالس بوده-

 اند« و بدون استفاده هستند!
وی یکی از دالیل نداشتن وجاهت 
علمی کتاب های درسی را »افراط 
در آوردن مباحث ارزشی و انقالبی 
و دینــی« که »کتاب را از تعادل و 

تناسب انداخته« دانسته است.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفتــه کــه 
»اکنون در کتاب ســال دوازدهم 
شــش متن فقط شــعر و داستان 
جنگ است )خاکریز، جاسوسی که 
االغ بود، فصل شکوفایی، آن شب 
عزیز، شکوه چشمان تو، ارمیا( و 
چندیــن درس از ادبیــات انقالب 
اسالمی که می شود حدود نیمی از 

کتاب!«

هیچ کشوری با 
زبان و ادبیات و 
مفاخر خود این 
رفتار را منی  کند 
که ما می  کنیم.

او گفتــه کــه »عمومــًا در کتاب-
 ها بــا پررنگ کردن برخی مفاهیم 
نادیــده  ملــی  هویــت  عقیدتــی، 
انگاشــته می  شــود. قولی است که 

جملگی برآنند!«
حســن ذوالفقــاری می گوید: »به 
بهانه حفظ ارزش  ها، متون درجه 
چنــدم به کتاب  ها راه یافته اســت 
از شــاعرانی کــه هنوز باید مشــق 

شاعری کنند.«
این اســتاد دانشگاه اظهار داشت: 
»هیچ کشوری با زبان و ادبیات و 
مفاخر خود این رفتار را نمی  کند که 
ما می  کنیم. نادانسته آب به آسیاب 
فرهنگ  های مهاجم و مهاجر می-
 ریزیم. با نفی ادبیات و ضعف زبانی 
فرزندان مــان، آنــان را از هویــت 
فردی و اجتماعی و حتی دینی  شان 

جدا می   کنیم. کج فکری، کج ر وشی 
مــی  آورد و نعل وارونــه زدن. همه 
این کج روی  ها پاســخ منفی داده و 
نتوانسته کارساز باشد. آیا وقت آن 
نرسیده به رفتارهای غلط و خبط 
و خطاهای پشــت هم خود اندکی 

بیندیشیم؟«
•

دل آسائیفاجعه ادامه دارد!
دوست بسیار گرامی 
جناب منوچهر قربانیان

دوستان شما، 
همگی خود را در اندوه از دست دادن 

مادرتان شریک می دانند 
و به شما و وابستگان تان

دل  آسایی می گویند.

باشد که شما زندگی دراز
و پر باری داشته باشید.
-----------------------

   خانواده های: 
        فامیلی، تقی زاده، علیزاده،

         شریف نایینی، منفرد، اسدیان، 
             امیری، فالح، نسرین و جیم یانگ
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نگاه: سرکوب مسلمانان ایغور در چین
کدام یک تقدم دارد: 

دفاع از حقوق مسلمانان یا تنفر از غرب؟
چرایی سکوت در برابر سرکوب مسلمانان در چین

مجید محمدی
  ۴ ُنوامبــر - دولــت  چین در یک 
ســال گذشــته یک تا دو میلیون 
اردوگاه هــای  بــه  را  مســلمان 
شستشــوی مغزی و ایدئولوژیک 
فرستاده است. در برابر این سرکوب 
شــدید و نقض آشکار و کم سابقه 
حقوق بشــر، نه تنهــا دولت های 
ســکوالر  دولت هــای  اســالمی، 
کشــورهایی با اکثریت مسلمان و 
روحانیت شــیعه و سنی در جوامع 
مســلمان، بلکه نهادهــای مدنی 
مسلمانان در کشــورهای غربی و 
احزاب چپ و نهادهای غربی )که 
معموال ســروصدای بیشــتری در 
این موارد دارند( و  دولت های آنها 
غالبا سکوت کرده اند. رسانه های 
پرمخاطــب در کشــورهای غربی 
نیــز اکثــرا در برابــر ایــن موضوع 
ســکوت پیشــه کرده اند، در حالی 
که در حوزه های هویتی و پاکیزگی 
سیاسی که اغلب تنها یک جمله یا 
موضع گیری است، ماه ها سروصدا 

راه می اندازند. 
اگر یک نفر مسلمان در کشورهای 
غربــی، اســرائیل، هنــد، ژاپن، و 
اروپــا )همــه در منظومــه تمدن 
غربی( به چنین اردوگاهی فرستاده 
شــود، میلیون ها توییــت در این 
مــورد رد و بدل می شــود، صدها 
فیلم مســتند در باب آن ســاخته 
می شــود، هزاران گزارش در مورد 
آن تهیه و از شبکه های رادیویی و 
تلویزیونی پخش می شــود، و همه 
فعاالن سیاســی چپ و اســالمگرا 
در خیابان هــای نیویورک و لندن 
بــه راه خواهنــد افتــاد و درهــای 

قانونگذاری  نهادهــای 
بــرای  را  رســانه ها  و 
موضع گیــری و گزارش 
از پاشــنه در خواهنــد 
همچنیــن،  آورد. 
تحقیــق  هــزاران 
توسط دانشــگاهیان و 
صــورت  اندیشــکده ها 

خواهد گرفت. 
چرا مسلمانان چین تا 
این حد مورد بی توجهی 

هستند؟ 
در  آنچــه  بــه  فقــط 
در  غربــی  کشــورهای 
مــورد مرگ خاشــقچی 

شــده  انجــام  )به درســتی( 
است، نگاه کنید تا تفاوت را 

به خوبی متوجه شوید.
چنان که پیداســت، مشکل 
از خبررســانی نیست؛ چون 
فیلم هایی از ایــن اردوگاه ها 
منتشر شده اســت و دولت  
چین نیز نــه اصل موضوع، 

یعنی فرستادن به اردوگاه ها، بلکه 
»بدرفتاری« را انکار کرده است. 

پس مشکل کجاست؟ 
ســکوت  از  دســته  چهــار  بــرای 

کنندگان، 
• دولت های کشورهای مسلمان، 

• دولت های غربی،  
• گروه های چپگرای غربی و

• اسالمگرایان، 
پاســخ های متفاوتی به سوال فوق 

می توان یافت.   

روابط جتاری گسترده با جوامع 
مسلمان

امــروز چیــن مهم تریــن شــریک 
تجــاری کشــورهای بــا اکثریــت 
مســلمان، از پاکســتان و ایران تا 

کشورهای آسیای میانه، است. 
برای چینی ها اهمیتی ندارد که این  
دولت ها با مردمانشان چه می کنند 
و در دنیا چه رفتاری دارند. تجارت 
و حرف شنوی برای چینی ها حرف 

اول را می زند. 
چین در خاورمیانه، آسیای مرکزی و 
آفریقا، سرمایه گذاری های هنگفت 
و بلندمدت دارد. همچنین، چین 
یکــی از کشــورهای اصلــی صــادر 
کننده ســالح بــه کشــورهایی با 
اکثریت جمعیت مسلمان است. از 
همین رو، دولت های این کشورها 

و نیز شهروندان فعال 
نمی خواهنــد  آنهــا 
این روابــط تجاری و 
را  ســرمایه گذاری ها 
با حمایــت از ایغورها 
بــه خطــر بیندازند. 
این  فعال  مسلمانان 
کشــورها، به چین و 
روسیه که می رسند، 
قــرن ســروصدا  یک 
در مورد تقــدم دفاع 
از حقوق مســلمانان 
بــر روابط  تجــاری را 

فراموش می کنند.

نفوذ ایدئولوژیک و 
اقتصادی چین

چیــن از دو جهت قادر 
به ســاکت نگاه داشتن 
منتقــدان غربــی خود 

بوده است: 
• حفظ کمونیســم در 
حوزه سیاست، علی رغم 
دادن جواز به اقتصاد سرمایه داری 

)البته بیشتر نوع دولتی   آن( و 
نهادهــای  در  ســرمایه گذاری   •
کشــورهای غربــی. کمونیســت 
بودن چین، همه سوسیالیست ها 
و کمونیست های غربی را در برابر 
جنایــات ایــن دولت  ســاکت نگاه 
داشــته اســت، چون نمی خواهند 
دولتی با ایدئولوژی محبوبشان را 
مــورد انتقاد قرار دهند، یــا آن را، 
به عنوان رقیب نیرومندی در برابر 
قدرت هــای یکه تاز ســرمایه داری 

غربی، تضعیف کنند. 
همچنین، چین در دانشــگاه ها و 
شــرکت های بزرگ غربــی آن قدر 
سرمایه گذاری کرده است که کمتر 
کســی در آن ســازمان ها و نهادها 
جرات می کند با آن مخالفت کند، 
چــون نگــران منافع خــود و نهاد 

مربوطه است. 
این امر تا آنجا گسترش یافته است 
که لوبران جیمز، ستاره بسکتبال 
امریــکا، هنگامی کــه از مدیر تیم 
بستکبال »هیوستون َرِکتز« انتقاد 
می کند که چرا از مردم هنگ کنگ 
حمایت کرده است، کامال در بوق 

تبلیغاتی چین می دمد. 
مقامــات لیــگ بســکتبال آمریکا 
وقتی سخنان ضد امریکایی گفته 
می شود، با آنها همراهی می کنند، 
اما در برابر چین خود را 
در کنار حــزب و دولت 
کشــور  آن  بــر  حاکــم 

می بینند. 
غربــی  شــرکت های 
فرامــوش کرده انــد کــه 
آزادی و حقــوق بشــر و 
پیوندهــای ملی شــان، 
بر روابط تجــاری تقدم 
و  شــرکت ها  دارنــد. 
غربــی  دانشــگاه های 
کــه یــک ایالــت را بــه 
تصمیمــات  علــت 
غیردمکراتیک در قلمرو 
حوزه هــای  در  خــود 

اجتماعــی تحریــم می کننــد، در 
برابر اقدامات چیــن کامال رمه وار 
همراهی دارنــد و حتی هموطنان 
خود را به سکوت دعوت می کنند. 
دانشــگاه ها  و  شــرکت ها  ایــن  از 
نمی توان انتظار داشت که در برابر 
سرکوب مســلمانان چین، منافع 
خــود را کنــار بگذارنــد. آنها البته 
وقتــی در حوزه کشــورهای غربی 
»ســوپر عدالت خواه« می شــوند، 
دوگانــه رفتــاری خــود را آشــکار 

می سازند. 

تنفر از متدن غربی
در سمت اسالمگرایان و جهادی ها 
نیــز حرکتی علیه این نقض عظیم 

حقوق بشر به چشم نمی خورد. 
آنهــا دارای منافع تجاری و نظامی 
با چین نیستند. سکوت گروه های 
جهــادی و اســالمگرایان بیرون از 
قــدرت را در برابر چین، نمی توان 
بر اساس منافع متقابل اقتصادی یا 
سرمایه گذاری چین یا رقابت های 

بین المللی توضیح داد. 
پس چرا ساکتند؟ 

آیا از انتقام گیری ســخت چینی ها 
)کــه مثل غربی ها تحــت نظارت 
نهادهای حقوق بشری نیستند و 
رسانه هاشــان آزاد نیست( هراس 
دارنــد؛ اگــر در برابــر چین موضع 

بگیرند؟ 
اگــر هــراس ندارنــد، چرا پــس از 
اعمال چیــن در برابر مســلمانان 
عناصر جهادی، به منافع چین در 
خاورمیانه و آفریقا حمله نمی کنند؟ 
چــرا پرچــم این کشــور ســوزانده 

نمی شود؟ 
چرا به ســفارتخانه های آن در این 

کشورها حمله نمی شود؟ 
)کارهایی کــه در برابر دولت های 
غربی انجام می دهند( آیا چینی ها 
انسان دوســتانه  خدمــات  ذره ای 
-هماننــد غربیــان- بــه دیگــر 
نقاط دنیا داشــته اند کــه این گونه 

مصونیت یافته باشند؟ 
آیــا چین تا کنون یــک پناهنده از 
کشورهای مســلمان را پذیرا شده 

است؟ 
مشــخص است که اســالمگرایان 
در برابر چین و کشــورهای غربی، 

استانداردهای دوگانه دارند. 
چرا؟

پاسخ را باید در تنفر عمیق از تمدن 
غربی و شــور و شوق برای نابودی 
آن یافــت. تنفــر از تمــدن غربی، 
از دوران جنــگ ســرد تــا کنــون، 
موجب شده است که مخالفان این 
تمدن و مبانی اش )سرمایه داری، 
فردگرایی، بازار آزاد، عرفی گرایی، 
رعایت آیین دادرســی، دمکراســی 
بی قید و شرط، چرخش نخبگان، 
آزادی  و  چهارگانــه  آزادی هــای 
مذهب( رفتار همه کشــورها را در 
نقــض حقــوق بشــر و حتی نقض 

حقوق مسلمانان نادیده بگیرند. 
آنهــا چنان بر تنفر از غرب متمرکز 
هســتند و مخاطبانشان چنان در 
این تنفــر غوطه ورند کــه موضوع 
اصلی خود، یعنی دفاع از هم دینان 

را فراموش کرده اند. 

تنفر از تاریخ و متدن خود
همین وضعیت روانی بر بســیاری 
از گروه های مدنی و سیاســی چپ 
در کشــورهای غربــی نیــز صادق 
است. آنها نیز چنان از تمدن خود 

متنفرند که در برابر رفتار فاشیستی 
دولت هــا  دیگــر   ضدبشــری  و 
بی تفاوت شده اند. از سوی دیگر،  
دولت های مدل آنها )کوبا و اتحاد 
جماهیر شــوروی( نســبت به این 
موضوعــات در گذشــته بی تفاوت 

بوده اند و کارنامه سیاهی دارند.  
از چنیــن گروه هایــی در  برخــی 
کشــورهای غربــی، چنــان تاریخ 
غــرب و متحــدان آن را )به غلط( 
سیاه می بینند که دیگر جنایات اسد 
و پوتین و خامنه ای و رهبران چین 

برای آنها ناچیز شمرده می شود. 
اگر یک »بالگر« در ایران توســط 
نیروهای امنیتی کشته شود، نامی 
از وی در رســانه های پرمخاطــب 
غربی دیده نمی شــود، اما اگر یک 
جوان فلســطینی در جریان حمله 
به ســربازان اسرائیلی کشته شود، 

همه آن را گزارش می دهند. 
جمهوری اسالمی و چین و روسیه 
و کوبا و کره شمالی در این رسانه ها 
مصونیــت دارند، چون بــا تمدن 
غربــی دشــمن اند، اما عربســتان 
ســعودی و امارات و اسرائیل مدام 
»مانیتور« می شوند؛ چون متحد 

غرب محسوب می شوند. 
تا زمانی که ترکیه همپیمان خوبی 
بود، نقض حقوق بشر در آن کشور 
گــزارش می شــد. امــا از زمانی که 
اردوغــان به روســیه گرایش یافته 
اســت و با غرب دشمنی می ورزد و 
گرایش های اسالمگرایانه در پیش 
گرفتــه اســت، جنایــات وی علیه 
روزنامه نگاران ُترک، کمتر گزارش 

می شود.
•

جتارت 
برای 

چینی ها 
حرف اول 
را می زند. 

St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 2, 2019   TO   MARCH 19, 2020

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

REGISTRATION DATES
November 6, 12, 19, 25     FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

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

REGISTRATION DATES
NOVEMBER 6, 12, 19, 25     FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? 

Want to get into a trade? CEGEP and University? 
----------------------------

We offer Academic courses to fit YOUR goal!
ACADEMIC REGISTRATION

November 14, 20, 27
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

PLACEMENT TESTS
November 11, 18, 25  

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

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

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 
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بپردازند؟ به راستی این موی زنان 
نیســت که معضل اســت. معضل 

اندیشه بیماری است که ترویج می 
شود و معضل، ملتی است که حتی 
نخبگان آن نیز نمی اندیشند و 
تعقل نمی ورزند تا اندیشه های 
بیمــار را پــس زده، از حقــوق 

خویش دفاع کنند.
•  لحظه ای خود را در مدرسه 
ای بــا دیوارهای بلند و ســقف 
برزنتــی، با تابلــوی ورود پدران 
ممنــوع تصــور کــردم؛ اینجــا 
مدرســه نیســت. زنــدان هــم 
نیســت. دوزخــی اســت بــرای 
دختــران خردســال و نوجوان. 

در میان ایــن حصارهای بلند چه 
آموزش و پرورشی در جریان است؟
•  ما باید دیوارها و حصارها و سیم 
خاردارهای فکر خــود را فروریزیم 
تــا زندگــی در ایــن آب و خــاک به 
وضعیت عــادی بازگــردد. کار، از 
استدالل شرعی و منطقی گذشته 
است. ما با بیماری خطرناکی روبرو 
هستیم که باید آن را درمان کنیم.

برای اســتتار مــوی دخترانمان به 
دیــوار و ســقف و برزنــت و پارچه 

نیازی نیست.
•

>>  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  قربانیخشونتهایخانوادگی  

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.

www.paivand.ca
آبونهمانگستردهوبسایتقدرمتند

پخشوسیع

باپیوندبهاقصانقاطجهانبیایید!

  به موی زنان، سیر بنگرید!
دکترصدیقهومسقی

روی ســخنم با شما مردان است؛ 
مــردان ایــران زمین؛ بــه ویژه آن 
دســته از مردان که مــوی زنان را 
دام گناه و ریسمان شیطان و باب 
دوزخ می دانند. به موی همســر، 

دختر، خواهــر و مادر خود 
سیر بنگرید. این مو چیست 
که چنین مردان و حکومت 
و کشــور را بیمار ســاخته و 
زنان و دختران را به مشقت 

درانداختــه اســت؟ آیا به راســتی 
این موی زنان اســت که این همه 
معضل آفریده اســت یا عقده ها و 
نیازهای جنســی سرکوب شده به 
دلیل عدم کفایــت حکومت برای 
تامین رفاه ملت و اجرای سیاست 
های معیوب و و نیز انتشــار افکار 
بیمار علیه زنان توســط بخشی از 
روحانیت و قشــر ســنتی مذهبی 
است که چنین معضل و مشقتی 

را آفریده است.
•  انگیــزه مــن بــرای 
نگاشــتن این سطور، 
در  کــه  اســت  دردی 
تمام وجود خود تا بن 
اســتخوانها احساس 

کــردم هنگامی 
اطــاع  کــه 
وزارت  یافتــم 

آمــوزش و پــرورش بر آن اســت تا 
مــدارس دخترانه را اســتتار کند. 
اســتتار کنــد تا دختران ما پشــت 
دیوارهای مدرسه بتوانند مقنعه را 
از سر برگیرند تا موهای نوجوانشان 

که آفتاب ندیده کمی هوا بخورد.
•  آمــوزش و پــرورش 
روی  خواهــد  مــی 
دیوارهای بلند مدرسه، 
بلندتــر  دیوارهایــی 
بسازد، دیوارها را باالتر 
ببرد و هر کجا که در اطراف مدرسه 
خانه ای بلندتر از مدرســه هست 
و نگاههــای در کمیــن مــردان، 
موی دختران خردسال و نوجوان 
محصور در چهاردیواری مدرسه را 
تعقیب می کند، حیاط مدرسه را با 
برزنت مسقف کند تا شاید دختران 
بتوانند مقنعه از ســر برگیرند و به 
گمان واهی با مشقتی کمتر درس 
بخوانند تا شاید دختران خردسال 
دبســتانی راحــت تــر در حیاط 

بدوند و بازی کنند. 
•  آه کــه چقدر دختر زاده 
شدن و زن بودن را در این 
مرز و بوم ســخت کرده 
اید! دختران و زنان تا 
کجا باید از تعقیب 
نــگاه های شــما 

بگریزند. 

•  آی مــردان فرهیختــه! شــما 
مردان بیمارچشــم و بیمــاردل و 
بیمار اندیشــه را هدایــت کنید تا 
چشمانشان را بشــویند، تا دلها و 
اندیشه هایشان را از ناپاکی بروبند، 
تــا دختران و زنــان این میهن آرام 
گیرند و با امنیــت خاطر از زندگی 

عادی برخوردار شوند. 
ای  مســئول!  مــردان  ای    •
روحانیت متعصب! و ای حاکمان 
شریعت مدار! آیا هرگز فکر کرده اید 
که با کدام دلیل شــرعی و با کدام 
منطق دختران خردسال نابالغ باید 
با مقنعه به مدرســه و مهد کودک 

بروند؟ 
•  چــرا مردان نباید چشــم و دل 
و اندیشــه ی خود را بشــویند و در 
عوض زنان باید تاوان چشم و دل 
حریــص و بیمــار برخی مــردان را 

صدای پای فاشیسم در ورزشگاه تبریز 
و ضــرورت برخورد با آن

آیانقشهیوگسالویزهکردنایرانکلیدزدهشدهاست؟!
اگــر در ورزشــگاه تبریــز مرگ بر 
حجاب داده بودنــد، االن وزارت 
اطاعات تک تک آنها را دستگیر 
کرده، ویدئوی اعتراف شان را هم 
پخش کرده بود! ولی شعار » مرگ 
بر کــرد« البته که نــه فقط مجاز 
اســت، بل عوامل خود حکومت 
ایــن دسیســه را بــه اســم مردم 
تبریــز به پا کرده اند. مســئولین 
حکومــت جمهوری اســامی در 
این استادیوم نشسته بودند، وقتی 
اوبــاش حکومت و هولیگن های 
فاشیست، شــعار »مرگ بر کرد« 
میدادند. عکسشــان و رسمشان 
در شــبکه ها پخش شــده است. 
با تردستی تمام جای شعار مرگ 
بر دیکتاتور را با شعار مرگ بر کرد 

عوض کرده اند. 
مردم تبریز هیچ نفعی در کشــتار 
مردم بیدفاع کردســتان ســوریه 
ندارند. مردم تبریز هیچ نفعی در 
ســوت و کف زدن بــرای اردوغان 
جنایتکار ندارند! فردا کافی است 
دو تا دســته در تهران یا سنندج 
راه بیندازند که شعار مرگ بر ترک، 
مرگ بر لر یا بلوچ و مرگ بر تهرانی 

سر بدهند! 
نقشــه یوگســاویزه کردن ایران 
کلید زده شده است. همین االن 
در شــبکه های اجتماعی شــروع 
کرده اند.  میخواهند آشوب قومی 
راه بیندازند تا اسام سیاسی را در 
ببرند. میخواهند ناسیونالیسم و 
فاشیسم را سپر فرار اسام کنند. 
در جنگ یوگساوی هر دو اینها، 
هــم اســام و هم ناسیونالیســم 
قومــی، پدر مردم را با هم و یکجا 
در آوردنــد. میخواهنــد بحــران 
قومی ایجاد کنند، مردم را به جان 
هم بیندازند تــا یکپارچگی مردم 
علیه نظام تضعیف و سرکوبشان 
راحت تر بشود. شعار مرگ بر کرد 
در ورزشــگاه تبریز عکس العمل 
حکومت اسامی در مقابل پائین 
کشیدن عکســهای رهبرانش در 
قیام جوانان عراق است. میدانند 
در ایــران همیــن قیــام هــای به 
کمیــن نشســته در انتظارشــان 

اســت. مــردم را به جــان هم می 
اندازند تا خودشان را در ببرند. 

اعم نیروهای اپوزیسیون موظفند 
از کنار این ایستگاههای مخاطره 
آمیز به راحتی نگذرند. وقتی جایی 
به جای محکــوم کردن حکومت 
فاشیســت ترکیه، شــعار مرگ بر 
تن مردم تبریز لباس فاشیســتی 

بکنند. 
همه احــزاب و نیروهــای مترقی 
شــخصیتها،  همــه  ومردمــی، 
فعالین کارگــری، فعالین حقوق 
زن بایســت این واقعه را محکوم 

کنند. 
درنبــود عکــس العمــل مترقی، 
هیــچ بعید نیســت کــه از کمپ 
راست به صورت مردم ترک زبان 
شلیک شــود. دیگر هیچ جوری 
نمیشود جمعش کرد. کم نداریم 
جریانات قوم پرســتی که منتظر 
چنین روزهایی نشســته اند. هر 
چقدر جامعه ایران در مقابل این 
دسیســه هــای قومــی یکپارچه، 
متمدن، همبســته و علیه نظام 
جمهوری اســامی عمــل کند، 
این نقشــه های ســناریو سیاهی 
نقش بر آب میشود. هر کسی آب 
دستش هست باید زمین بگذارد 
علیه این واقعه فاشیستی موضع 
بگیــرد. فشــار بین المللــی باید 
روی فیفــا گذاشــت که همچون 
همه مــوارد دیگــر در برخورد به 
راسیســم و نژادپرســتی، بــازی 
این تیــم و هــواداران قابی اش 
را شــامل مجازاتهای بین المللی 
کنــد. جامعه ایــران باید بخواهد 
تراکتورسازی  فوتبالیستهای  که 
علیه این شعار فاشیستی موضع 
بگیرند. جامعه باید بلند بشــود، 
یکپارچــه از مدنیت خــودش در 
مقابل این تعرض فاشیستی سیاه 

دفاع کند. 
ازمقابلاینواقعهاصالمنیشود

خاموشگذشت.
شعارمرگبرکرددراستادیوم،

صدایمردمتبریزنیست.
صدایفاشیسماست

-------

معلــوم اســت که این وســط چه 
کسی قصد فرار دارد. اپوزیسیون 
مترقــی باید در نقــش حامی کل 
مــردم و بویژه حامــی مردم مورد 
ظلم و کشــتار و بــی حقوقی قرار 
گرفتــه روژآوا ظاهر بشــود. نباید 
قبــول کرد که بر تــن مردم تبریز 
لبــاس فاشیســتی بکننــد. همه 
و  مترقــی  نیروهــای  و  احــزاب 
مردمی، همه شخصیتها، فعالین 
کارگری، فعالین حقوق زن بایست 
ایــن واقعــه را محکــوم کنند. در 
خا وجود عکس العمل مترقی، 
هیــچ بعید نیســت کــه از کمپ 
راست به صورت مردم ترک زبان 
شلیک شــود. دیگر هیچ جوری 
نمیشود جمعش کرد. کم نداریم 
جریانات قوم پرســتی که منتظر 
چنین روزهایی نشســته اند. هر 
چقدر جامعه ایران در مقابل این 
دسیســه هــای قومــی یکپارچه، 
متمدن، همبســته و علیه نظام 
جمهوری اســامی عمــل کند، 
این نقشــه های ســناریو سیاهی 
نقش بر آب میشود. هر کسی آب 
دستش هست باید زمین بگذارد 
علیه این واقعه فاشیستی موضع 
بگیــرد. فشــار بین المللــی باید 
روی فیفــا گذاشــت که همچون 
همه مــوارد دیگــر در برخورد به 
راسیســم و نژادپرســتی، بــازی 
این تیــم و هــواداران قابی اش 
را شــامل مجازاتهای بین المللی 
کنــد. جامعه ایــران باید بخواهد 
که فوتبالیست های تراکتورسازی 
علیه این شعار فاشیستی موضع 
بگیرند. جامعه باید بلند بشــود، 
یکپارچــه از مدنیت خــودش در 
مقابل این تعرض فاشیستی سیاه 

دفاع کند. 
از مقابل این واقعه اصا نمیشود 

خاموش گذشت.
شــعار مرگ بر کرد در استادیوم، 

صدای مردم تبریز نیست.
صدای فاشیسم است

 کانال صنفی معلمان ایران
•

روز ٢۵ نوامبر روز منع خشونت بر زنان است.

 ســازمان ملــل این 
روز را در گرامیداشت 

یــاد خواهــران میرابل 
انتخاب کرده است. زیرا 

آنــان در ٢۵ نوامبر ١٩۶٠ 
پس از مدت ها شــکنجه به دست 
مامــوران ســازمان امنیــت ارتش 

دومینیکن، به قتل رسیدند. 
جرم آنان مشارکت در فعالیت های 

سیاسی بود. 
ســرانجام پس از ٢١ سال مبارزه، 
این جنایت توســط دولت وقت به 

رسمیت شناخته شد. 
با این وجــود، تاش ها همچنان 
ادامه یافت تا اینکه در سال ١٩٩٩ 
سازمان ملل آن را روز جهانی منع 
خشونت بر زنان اعام نمود. از آن 
پس هر ساله این روز گرامی داشته 
می شود و اعتراضاتی جهانی، علیه 
خشونت نسبت به زنان صورت می 
گیرد. با وجود مبارزه مداوم زنان و 
مردان پیشرو، خشونت علیه زنان 

پا  همچنان 
بر جا است 
از  یکــی  و 
معضــات 
عصــر  در  جامعــه 
حاضــر اســت کــه 

زنــان را در سراســر جهــان هدف 
قــرار می دهــد. در قانون اساســی 
جمهوری اسامی ایران، تبعیض 
علیه زنــان آن  چنان مشــروعیت 
و جایگاه باالیــی دارد که در عمل 
خشونت سازمان یافته بر ضد زنان، 
همه ســطوح دولتــی را فرا گرفته 

است.
بنــا بر آمار ســازمان ملــل متحد، 
۳۵ درصــد زنان جهــان، در طول 
عمرشــان تحــت خشــونت های 
جســمی، روانی و آزار جنســی قرار 
می گیرنــد. این آمار در بســیاری 
از کشــورهائی کــه در زیر ســلطه 
حکومت های دیکتانوری و قوانین 
زن ســتیز قرار دارند به بیش از ۷٠ 

درصد هم می رســد. کشور ما 
ایــران در همین رده قــرار دارد 
و با قوانین شــریعت اسامی و 
مردســاالری،  فرهنگ  تثبیت 
خشونت و تبعیض علیه زنان را 

افزایش داده است.
امــروز رژیم از روی اســتیصال 
بدانجا رسیده که سرکوب را هر 
چه بیشتر افزایش داده و احکام 
را سنگین  زندان 
تر و شرایط زندان 
را بــرای زندانیان 
ســخت تر کــرده 

است.
 در حــال حاضــر 
نیز تعداد بسیاری 
از فعــاالن مدنی، 
سیاسی و عقیدتی زن در زندانهای 
مختلف جمهوری اسامی با احکام 

بسیار سنگین به سر می برند!
رژیــم با چنیــن ترفنــد هایی می 
خواهد جلوی مبارزات زنان را برای 
دســت یابی به حقوق انسانیشان 

بگیرد. 
زهی خیال باطل!

در سراسرکبک 
از 25 نوامبر تا 6 دسامبر 

برنامــه هائــی در رابطه بــا مبارزه 
باخشونت برگزار می گردد .

بــه همین مناســبت انجمن زنان 
هم جلسه آینده خود را به امر نه به 
خشونت بر زنان اختصاص خواهد 

داد. 
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. . . ه دکتر کورش عرفانی نگــا

 )www.iraneabad.org( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد اســت
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن کنید. 

korosherfani@yahoo.com :آدرس ایمیل برای تماس

بهترین راه تغییر، 
تدارک سازندگی است.

پیش به سوی یک  جریان مسئولیت پذیر
هر جریانی که مسئولیت بحران های کشور را بپذیرد قدرت را خواهد گرفت.

ضرورت تغییر برخورد: 
شاید نخســتین ضرورت در این 
بــاره عبــور از این ایده اســت که 

"ایــن بحــران ها را رژیم اســالمی 
آفریــده اســت و خودش نیــز باید 
برطرف کند". واقعیت این است که 
این بحران ها را حکومت آخوندی 
آفریده اما نمی تواند حل کند. وقت 
آنست که، در یک برخورد واقع گرا 
و غیر احساسی، به خود بگوییم که 
این بحران ها را رژیم روی دســت 
ما گذاشــته اما رژیم آنها را از روی 
دســت ما برنخواهد داشــت. این 
بحــران ها، حاال، چــه بخواهیم و 
چه نخواهیم، چه بپسندیم یا خیر، 

بحران های ملت ایران هستند. 
هــر فرد یا جریــان واقع گرایی این 
را تصدیق خواهد کرد که حکومت 
فعلی در ادامــه ی حیات خود و تا 
روزی کــه بر راس قدرت اســت دو 

کار می تواند انجام دهد: 
۱( ایجاد مشــکالت، معضالت و 

بحران های جدید و 
۲( تشــدید مشــکالت، معضالت 
و بحران های قبلــی. برای تحقق 

این دو امر حکومت کنونی به هیچ 
طرح و نقشه ی خاصی نیاز ندارد. 
همین که وجود داشــته باشــد و 

عمل کند کافیست. 
و نکتــه ی مهــم در این میان این 
که حتی زمانی کــه نظام در صدد 
بر می آید یکی از این مشــکالت را 
حل و فصل کند در همان زمان و 
به واســطه ی همان تالش، چند 
مشکل جدید خلق می کند. دلیل 
ایــن امر هم نبــود کمترین درجه 
در ســازوکارهای  انســجام  از  ای 
نهادهــای مختلفــی اســت که هر 
یــک، بــدون هماهنگــی با ســایر 
نهادهــا، در جهــت منافــع خــود 
مشــغول به کاری در گوشه و کنار 
کشــور هستند. به عبارت خالصه 
تر، رژیم کنونی مشــکل زاســت، 
چــه زمانی که بخواهد مشــکلی را 
خلق کند و چه موقعی که بخواهد 
مشکلی را حل کند. هر فرد منطقی 
دور این نظام را برای نجات کشور 

از این گرداب بحران ها خط قرمز 
می کشد. وجود این نظام را معادل 
مشکل زایی و بحران آفرینی تلقی 
می کنیم. رژیم دیگــر برای ایجاد 
بحران به عمل کــردن نیاز ندارد، 

کافیست باشد.
پــس، گام اول بــرای توقــف ایــن 
جلوگیــری  و  بــزرگ  مشــکالت 
از ضربــه ی مــرگ آفریــن آنهــا به 
کشورمان، پذیرش این نکته است 
که این بحــران ها دیگر متعلق به 
حکومت ایران نیســت، متعلق به 

2

ماست. قبول کنیم که مسئولیت 
پرداختــن این بحران هــا دیگر با 
رژیم کنونی نیست بلکه با حکومت 
آینده است. حکومتی که البته هنوز 
وجــود ندارد، اما اگر قرار باشــد از 
این مشــکالت و بحران ها رهایی 
یابیم، این فقط به دست حکومت 
بعدی ممکن اســت نــه حکومت 
فعلی؛ البته آن هم به صورت مقید 
و مشــروط.  بــه این معنی که این 
مهم نمــی تواند بر اســاس ادعا و 

خودبــزرگ بینــی دون کیشــوت 
وار تحقــق یابــد. نیاز بــه حداکثر 
عقالنیت از یکسو و فروتنی منطقی 

و واقع بینانه از سوی دیگر دارد. 
گفتیــم کــه در ابتــدا نیــاز به یک 
 )paradigm shift( تغییر گزاره
داریــم که با خــود تحول گفتمان 
اصلــی صحنه ی سیاســی ایران را 
به همراه خواهد داشت. باید گزاره 
ی "حکومــت جمهوری اســالمی 
مســئول پرداختن به بحران های 
اصلی کشور است" را کنار بگذاریم 

و بــه ســوی ایــن واقعیــت رویــم 
کــه "حکومــت بعــد از جمهوری 
اسالمی مسئول حل بحران های 
کنونی کشــور اســت". )ایــن امر 
البته مسئولیت اخالقی و قانونی و 
قابل پیگرد رژیم کنونی در آفریدن 
بحــران ها و وارد کردن خســارات 
و تلفات بســیار به کشورمان را زیر 
سئوال نمی برد. در این جا منظور 
مســئولیت مدیریتــی حل و فصل 

این مشکالت و بحران هاست.( 
پس، تغییر این نگاه و گفتمان، که 
چه کسی حاال باید این معضالت 
متعدد کشــور را حــل کند، یک 
پیش شــرط مهم اســت و با خود 
تحــول دیگــری را به دنبــال می 
آورد و آن، عبوراز گفتمان ســنتی 
»براندازی« و رسیدن به گزاره ی 
»کنار گذاشتن حکومت کنونی« 
مطــرح مــی شــود. تفــاوت این 
دو در این اســت کــه در گفتمان 
برانــداز پیش فرض بر این اســت 
که حکومت نمی خواهد قدرت را 
واگذار کند و لذا باید توســط یک 
نیرویی سرنگون شود، برانداخته 
شود، پایین کشیده شود و قدرت 
از چنگ آن بیرون آورده شود. این 
در حالیست که شرایط کنونی دارد 
به نحوی رقم می خورد که در آینده 
ای نه چندان دور، به طوراصولی، 
چنین مقاومتی از جانب حاکمان، 
برای باقی ماندن در قدرت، سالبه 
ی بــه انتفــاء موضوع می شــود. 
یعنــی موقعیت می توانــد به گونه 
ای تحــول یابد کــه در آن، هرگونه 
مقاومت از جانــب رژیم برای عدم 
واگــذاری قدرت، شــانس نابودی 

آن را افزایــش می دهد نه احتمال 
حفظــش را. بحث براندازی زمانی 
مورد پیدا می کند که رژیم بخواهد 
بماند، اما در این شــرایط جدید به 
جایی می رســیم کــه رژیم ترجیح 
می دهد نماند. کشــور به ســوی 
اوضاعــی مــی رود که تــالش رژیم 
برای ماندن در قدرت، ضامن بقاء 

نیست، ضمانت نابودیست. 
قابل پیش بینی اســت کــه در آن 
موقعیت، سران حاکمیت ترجیح 
خواهنــد داد رژیم برود تا آدم های 
رژیم [زنده] بمانند. آنها در نهایت 
در مــی یابنــد که کشــور غیر قابل 
کنترل شــده و به ســوی فروپاشی 
ناگزیر ســاختارها می رود؛ حالتی 
که در آن، مــردم قحطی زده، فقر 
زده، سیل زده و گرسنه می توانند 
گورکنان بی رحم رژیم و رژیمی ها 
شــوند. تصور بهره بردن از عنصر 
سرکوب برای مهار این موج خشم 
فقــط ناشــی از جهــل و توهم می 

تواند باشد.  
به این ترتیب در حال نزدیک شدن 
به شرایطی هستیم که در آن هرگونه 
خطای محاسباتی در میان سران 
نظــام، برای حفظ قدرت از طریق 
ســرکوب، تمــام روزنه هــا را برای 
بقای حتــی فیزیکی آنها می بندد، 
چه رســد به حفظ قدرت سیاسی. 
این  در حالیست که اگر آنها قدرت 
را به طــور داوطلبانه واگذار کنند، 
شانسی را بقای خویش آفریده اند. 
بخش ۳ -از ۵ بخش - 
در شماره آینده
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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

ZIranian Business Directory
ARBARG

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

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

zarbarg paivand

pirekhorasani@yahoo.caما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!
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بیمه ابوالفضل؟
در زمان برگزاری مراسم راه پیمائی 
عاشــقان کربال در اربعین امسال 
۹۰ نفــر از زائــران جان خــود را از 
دست داده اند. بیش از نیمی از این 
افــراد در حوادث رانندگی  کشــته 
شده اند. نمی دانیم چرا امسال آقا 
امام حسین از مهمانان خودشان 
مراقبــت الزم را به عمــل نیاورده 
انــد! در حالی کــه اکثر آن ها بیمه 
ابوالفضل هم بوده اند. ظاهرًا این 
بیمــه هم دیگــر کارآئــی آن چنانی 
ندارد. توصیه می کنیم  سال آینده 
خودتــان را نزد حرمله بیمه کنید 

شاید بهتر باشد.
لفت و لعاب؟

اســماعیل فالح خبرنــگار صدا و 
سیما که درگزارش هایش همیشه 
از حکومت انگلیس بد می گفت و 
طوری اوضاع بد زندگی انگلیســی 
هــا را لفت و لعاب می داد که ما با 
خودمان  می گفتیم خدا را شکر که 
ما در انگلیــس زندگی نمی کنیم! 
اخیرًا خودش به انگلیس مهاجرت 
کــرد و با این کار نشــان داد که در 
حقیقــت حــرف هایــش از جــای 
دیگری در می آمده  و برای  دوقران 

حقوق بوده است!
قصد قربت؟

امــام جمعــه کــرج گفتــه: برخی 
از ســران بــرای کربــال مرخصــی 
می گیرند ولی عکس شان از آنتالیا 
بیرون می آید. حاج آقا فکر می کنم 
طرف گفته پاتایا تو آنتالیا شنیدی! 
به هرحال قبول درگاه حق باشــه 
ذخیره روز قیامت! چون این سران 
وقتی مردم بی گناه را شکنجه می 
کردنــد  هــم قصد قربت داشــتند 
و مــی گفتند انشــاالله این اعمال 
فردای محشــر به دردمان خواهد 

خورد!
روز مبادا؟!

همسر شــّداد قاتل )حداد عادل( 
گفتــه: آقــازاده می خواســت برود 
رشــته انسانی، مدرسه خوب  پیدا 
نکردیم به ناچار خودمان یک باب 
اش را تاســیس کردیم که ایشــان 
کمبودی حس نکند. البّته ما می 
دانیم این ژن خوک به هر مدرســه 
ای کــه می رفت نمــره خوب نمی 
گرفــت پــس گفتیم مدرســه باید 
مال خودمان باشــد کــه نمره اش 
همیشــه ۲۰ بشــود! و امــروز هم 
که نخبه و اســتاد اســت! از طرفی 
همین مدرســه ســی نفر از بیکاره 
های  فامیل را َســِر کار گذاشت که 
عمری دعاگو هســتند و صد سال 
رای دهنــده! و کّلی هم پول در می 
آید که حقوق حداد را خرج نکنیم و 

دربست بگذاریم برای روز مبادا!؟

ما و 
عراقی ها؟

اعــالم  عراقــی  معترضیــن 
کردنــد که به هیچ وجه اجازه 
نمی دهند ایرانی جماعت به 
کربال بیاید! ما هم پشتیبانی 
خودمــان را از ایــن تصمیــم 
عراقی ها اعالم می کنیم اگر 
شــما مردم عراق فقط یک کار 
خوب در حق ما ایرانی ها کرده 
باشید همین اســت. البّته می 
دانیم که این دخمه ها و گورها 
برای شــما مردم منبــع خیر و 
برکــت و درآمد اســت و برای ما 
مایه اسارت و نکبت، آرزو داریم 
روزی مردم ما بفهمند که آن ها 

نه دردی از ما دوا خواهند کرد و نه 
سودی به ما خواهند رساند. 

سقط جنین؟
کارشناس مذهبی تلویزیون شبکه 
یک ســیما مــی گفت: طبــق آمار 
سازمان بهداشــت جهانی، چشم 
 چرونــی، ۳۰ درصد ســقط جنین 
را افزایــش می دهــد! والله ما هم 
می خواســتیم نظر این کارشناس 
برجسته اســالم را تایید کنیم ولی 
بعد پشــیمان شــدیم چون ســال 
هاســت آیت الله علم الگــدا را می 
بینیم که شکمش مثل طبل بزرگ 
اســت ولی هیچ گاه ســقط جنین 
نکرده است در حالی که آن حضرت 
بیشتر از هر کس دیگری در میهن 
اسالمی چشــم چرانی می کند آن 
هــم با لعبتانــی که تحــت عنوان 
»زنــان صیغــه ای« در خانه های 
عفاف خودش در کنار بارگاه ثامن 
االئمه آقا امام رضا در اختیار دارد. 
تنباکو میوه ای با طعم پشکل!

 در یکی از شــهرک هــای صنعتی 
دزفــول در داخــل یــک گاوداری 
برندهای خارجی تنباکو مصری را 
با پهن گوســفند تهیه و روانه بازار 

می کردند.
پیشنمازم احمد فرمان بود 

جانمازم خشتک تنبان بود
وقتی رهبر معّظم، آردی را که باید 
بــرای تهیه نان مردم بــه کار برود 
با پهــن مخلوط می کنــد، انتظار 
داریــد مــردم بــرای دود کــردن از 
پهن اســتفاده نکننــد؟ تازه طبق 
فتوای آخونــد تبریزی کج و کوله، 
دود کــردن پهــن ماچه خــر برای 
جلوگیری از بعضی بیماری ها مفید 
است! اصال گیریم که بد هم باشد 
تــوی  زندان که دیگه جــا نداریم! 
سیاسی ها را محکم نگه دارید این 
تنباکــو ســازان را ول کنید بروند 
پی زندگی شــان! فوق فوقش یک 
میلیون نفر کشــیده انــد صد هزار 
نفر بیماری تنفسی گرفته اند، ده 
هزار نفر بســتری شــده اند و هزار 
نفر هم مرده اند؛ این گونه اعمال 

خداپسندانه که زندان نداره؟
جوجه وزیر!

آذری جهرمــی وزیــر جوانی که بر 
خون پدر تکیه زده، گفته: در یک 
ســال گذشــته ۳۳ میلیون حمله 
ســایبری را دفــع کرده ایــم! آهای 
جوجه وزیر! دفع کردن نیاز نیست، 

تو جلو ســرعت اینترنت ترمز می 
گذاری طوری که فقط منبر جّنتی 
و مّکار شیرازی می تواند از آن عبور 
کند با مافیا هم ســاختی »وی پی 
ان« هم که می فروشی و از همین 
پول های بــاد آورده زورکی، پنجاه 
هزار دالر هم به فارین پالیسی می 
دهی که عکس ات را در  صفه اّول 
چاپ کنند تا فردا بتوانی جای شیخ 
حسن آقا بنشــینی! در وزیری چه 
کردی؟ که در اسیری بکنی؟ مردم 
یادتان باشــد گول فارن پالیســی و 
این اراذل و اوباش را نخورید و رای 
ندهید این ُازَگل هم یکی از جنس 
منفور ابلهی نژاد و بی بخار االسالم 
محمد خاتمی اســت و در آخر کار 
هم یا خواهد گفت من می خواستم 
ولی نگذاشــتند و یا ترجیع بند » 
من فقط یک تدارکاتچی بودم« را 
تکرار خواهد کرد!؟ و چشم باز می 
کنید و می بینید که هشــت سال 

دیگر هم گذشته است.
یا َاخی!

چند شب قبل با دوست عراقی مان 
مقادیری اره دادیم و تیشه گرفتیم. 
به او گفتیم یا اخی، رهبر معّظم ما 
آن همه برای قبرهای شــما خرج 
کرد برای تان ورزشگاه و مستراح 
ســاخت شــما عکس های ایشان 
را آتــش زدیــد و بــه آن حضرت و 
اصحاب شان فحش دادید؟ گفت: 
رفیق، بــدان که آخوند اگر ســوار 
باشــد چیزی به تو نمی دهد و هر 
روز هــم کتک ات می زند. ما به او 
فحش می دهیم از ترس اش برای 
مان خرج می کند ولی شما دست 
اش را می بوســید به شــما روزه و 
نماز و حجاب اجباری را می چپاند 
و زور هم می گوید ما به کنســول 
اش حمله کردیم فقط تکذیب کرد 
اگر ایرانی ها این کار را کرده بودند 
صد تن از آن ها را می کشت ما باز 
هم اذنــاب و دواب اش را خواهیم 
کشت تا باز هم به ما پول و امکانات 

بدهد این راه درست کار است.
تظاهرات؟

در چنــد روز اخیــر آن قدر صحنه 
رقص و پاســوربازی  و شــو لباس 
از تظاهــرات لبنــان دیــده ایم که 
بر اســاس حدیث شــریف »وصف 
دل  العیــش«  نصــف  العیــش، 
مان مــی خواهــد با آن هــا اعالم 
همبســتگی کنیم و برویم بگوئیم 

منم بــازی! یا اگر گوریل االســالم 
احمد بوفالو بگذارد، از همان 
نوع تظاهرات به راه بیندازیم 
اگــر هم بــه جایی نرســد یک 
پیک ویســکی بزنیم تــا حال و 

هوای مان عوض شود.

کف؟
بــه تازگــی آب لولــه کشــی برخی 
شــهرها پر از کف شــده فوری تیم 
خودمــان را وارد عمــل کردیم که 
ببینیم چه خبر اســت؟  ســازمان 
آب گفت: این کف مال ما نیست، 
مشــکل  کلر در آب اســت که نیم 
ســاعته رفــع مــی شــود! از رهبر 
معّظم پرسیدیم این کف چیست؟ 
فرمودند: شنیدیم خانواده ها پول 
کافــی بــرای خرید تایــد و صابون 
ندارند گفتیم توی آب شهرها چند 
کیلو خاک صابون بریزند! که مردم 

نگویند مواد شوینده نداریم.
تشویش اذهان موش ها!

 پیرو ســخنان حاج شــیخ حسن 
آقــای پرزیدنــت کــه گفتــه بــود 
بیمارســتان های ایران بهداشتی 
تــر از اروپاســت رفتیــم ســری به 
بیمارســتان شــهر زدیم. از در که 
وارد شدیم دیدیم یک فروند موش 
چــاق و چّله فرار کرد گفتیم حتمًا 
اشتباه دیدیم رفتیم جلوتر دیدیم 

مــوش دیگــری رفــت زیــر تخت! 
نشستیم و به او گفتیم: تو موشی؟ 
باصدای ظریفی گفت: بله پس چی 
فکر کردی؟ گفتیم توی بیمارستان 
چه کار می کنــی؟ گفت: حضرت 
پرزیدنت ما رو گذاشــته تا آشــغال 
هــا رو بخوریم و این جا رو تمیز 
کنیم! خواســتیم بپرســیم چرا 
این جا را جارو نمی زنند و تمیز 
نمی کننــد؟ یک دفعــه دیدیم 
یکی یقه ما رو گرفته که: ســیاه 
نمایی؟ تشویش اذهان موشها؟ 
توهین به رهبری؟ ضّد انقالب 

مفسد فی االرض؟!
گردشگر خارجی؟

یکــی ازســران رژیــم ناشــریف 
جمهوری افالسی گفته: در سال 
گذشته ۵  میلیون نفر گردشگر 
به ایران آمدند! معمواًل آمارهای 
مثبــت دروغ اســت و باید یک 
صفــرش را زد  پــس می شــود  
پانصد هــزار نفــر، از این تعداد  
هم نود درصد شــان شــیعیان 
بیمار و بی پول هستند که برای 
زیارت امام رضا و خواهر ایشــان و 
سایر امامزاده ها می آیند که شاید 
آن هــا معجزه ای بکنند که خبری 
نمی شــود و با لــب و لوچه آویزان 
بر می گردند! می ماند ۵۰ هزار نفر 
پیر و پاتال خارجی که بیشتر چینی 
انــد و گدا؛ چند تا پولدارغربی هم 
پیر هستند و رژیم دارند و یک دالر 
هــم خرج نمــی کنند و بــه خاطر 
حجاب مــی روند دبی و پول های 
شان را آن جا خرج می کنند بعضی 
از خارجــی های پدر و مادر دار هم 
فقــط مــی آیند ســر و گوشــی آب 
بدهند و ببیننــد در ایران چه خبر 
اســت آیا می شود با آقایان معامله 
نــون و آبداری بکنند و پول کالنی 
به جیب بزنند یا نه؟ که اکثرًا هم با 

دماغ آویزان بر می گردند.
سفر به کره مریخ؟

بیــش از 7۰  تــن ایرانــی داوطلب 
ســفر به مریخ شــدند که برگشتی 
ندارد و به همین خاطر ناسا، ایران 
را شجاع ترین کشور جهان نامیده 

اســت. اّما آن حقیقتی را که ناســا 
نمی داند این است که ایرانیان برای 
دور شدن از آخوند و اسالم، حاضر 
هســتند در کره مریخ بمیرند تا در 
جاهایــی مثل اتاق های شــکنجه 
زندان اوین، پشت در بیمارستان، 
شــهر بازی؛ صف نذری؛ تصادف 
بــا پراید؛ قمه زنــی؛ دزدیدن کابل 

فشارقوی برق و امثال ذالک!
رئیس کل؟

 کریستیانورونالدو برای ورود تیم 
زیر ۱7 سال زنان پرتغال به مرحله 
بعدی رقابت های یورو ۲۰۲۰  یک 
ســری کفش ورزشــی و یــک نامه 
فرستاد. جنیفرلوپز هم هزینه یک  
ســال یک مدرســه رو تقّبل کرد. 
هی نگید خدا پدرشون رو بیامرزه 
اجرشهید بهشون بده! چون قرآن 
می فرماید این کّفار اگر شمع شوند 
و برای مردم بسوزند، چون کافرند 
دوزار نمی ارزند ولی آیت الله کوسه 
و رهبر معّظم پوست مردم را کنده 
و هزاران تن را زیر شــکنجه کشته 
اند، چــون گفتند محّمد رســول 
خداســت! بهشــتی اند. یعنی خدا 
هم اهل بده بستان است تو کمک 
رســول من باش من هم تو را می 
گذارم در ّپســت ریاست کّل غرفه 

های بهشت برین. 
ختمه ژاپنی؟!

حتمًا شــما هم هراز گاهی شنیده 
ایــد که مــا ایرانی هــا بــه نوعی از 
تخمــه هندوانه مــی گوئیم تخمه 
ژاپنــی! در حالی که این نوع تخمه 
هیچ ارتباطی با کشــور ژاپن ندارد 
بلکــه محصول شــهری در ایران و 
نزدیک شهر دماوند خودمان به نام 
»جابان« است. پس این تخمه در 
حقیقت ایرانی و شــاید مسلمان و 

جابانی است و نه کافر و ژاپنی!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – پانزدهم 
ماه نوامبرالحرام! سال ۲۰۱۹  دربدری 
خون جگری! برابر با بیست و چهارم آبان 
ماه سال ۱۳۹۸ مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
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از مزاياي اجاق 
خورشيدي آن 
است كه چون 
دماي درون 
اجاق به آرامي 
و يكنواخت 
زياد مي شود، 
كربوهيدرات هاي 
پيچيده براي 
شكسته شدن 
به قندهاي ساده 
زمان كافي در 
اختيار خواهند 
داشت

هنگامي كه با شوق فراوان پاي دار قالي 
مي نشينم گذر زمان و لحظه هاي سپري شده 
را متوجه نمي شوم. آنقدر سرگرم كار مي شوم 

و به نتيجه مثبت مي انديشم كه روزها يكي 
پس از ديگري طي مي شود تا فرهنگ اصيل 

شهرم پايدار بماند

11

صفحه  13  

اشاره

ازدواج يكي از كهن ترين و رايج ترين رويدادهاي زندگي بش��ر است كه اگر چه 
به لحاظ شيوه و چگونگي در جوامع مختلف با يكديگر فرق دارد اما به لحاظ هدف، 
ماهيت و كاركرد تقريبًا همسان و همخوان است. ازدواج شايد نخستين گام انسان 
نورسته، براي جدايي از خانواده زيستي و گام نهادن در فضايي نو با شرايط جديد 
باش��د. مرحله اي كه براي تضمين موفقيت آن، داش��ته ها و آموزش هاي بسياري 
الزم اس��ت. ازدواج در حقيقت مرحله عملي دانش تجربي  اس��ت كه طي ساليان 
نخس��ت زندگي در خانه پدري و مادري فراگرفته شده است. با اين تفاوت كه در 
اين مرحله يكساني و يكدس��تي فرهنگي دوره پيش وجود ندارد و در بسياري از 
موارد فرد مجبور اس��ت كه »باز اجتماعي« ش��ود، برخي از ويژگي هاي فرهنگي 
خانواده پدري را كنار گذاش��ته و با پديده هاي فرهنگي همس��ر آشنا شود و از آن 
به عنوان ش��يوه اي براي زندگي اس��تفاده كند. بديهي است هرچه تشابه فرهنگي 
ميان دو خانواده بيشتر باشد اين روند ساده تر و كم خطر تر انجام مي گيرد. تا پيش 
از دوره نوگرايي »مدرنيته« ازدواج ها بيشتر درون گروهي بود و در ازدواج هاي برون 
گروهي نيز عنصرهاي فرهنگي مش��ترك، مانع فاصله فرهنگي ميان زن و شوهر 
مي شد. به عالوه ازدواج پيش از آن كه امري فردي باشد، پيوند دو خانواده، دو طايفه 
و دو جامع��ه بود. ل��ذا هرگونه تفاوت فردي در چنين ارتباط اجتماعي قوي، رنگ 
مي باخت و امكان طرح و پرداختن به خواسته هاي فردي، تقريبًا ناممكن مي نمود. 
پس از دوره نوگرايي، ش��كل و سياق ازدواج به صورت بنيادين تغيير كرد و امروزه 
از يك سو نقش »فرد« در ازدواج به نقشي اصلي  تبديل شده و از سويي ديگر به 
دليل گسترش دايره انتخاب همسر، تفاوت فرهنگي به عنوان يك شاخص بارز در 
ازدواج مطرح مي باشد. آشنايي دو زوج بويژه زنان با حقوق خود، تغيير انتظارات از 
همس��ر، گسترش ازدواج هاي »عاطفه بنيان« فردگرايي در ازدواج را پررنگ كرده 
 و موفقيت و عدم موفقيت ازدواج با معيارهاي فردي س��نجيده مي ش��ود و روابط 
دو زوج در ازدواج اهمي��ت وي��ژه اي  دارد. يكي ديگ��ر از ويژگي هاي دوره نوگرايي 
بازنگري در مفهوم برخي از واژه هاي كليدي و پركاربرد در ازدواج است. »تفاهم« 
يكي از مفهوم هاي كليدي است كه همواره در ازدواج مورد نظر همسران و خانواده 
آن��ان بوده و در طول تاريخ با توجه به ش��رايط فرهنگ��ي و اجتماعي، معناي آن 
دگرگون ش��ده است. امروزه تفاهم عالوه بر همدلي، هم نظري و همراهي در يك 
معناي دقيق تر به كار برده مي شود، با توجه به تفاوت فرهنگي ميان دو فرد، امروزه 
از تفاهم به عنوان »توانايي درك و پذيرش تفاوت ها« ياد مي ش��ود. مفهومي كه از 
يك نظر تفاوت هاي فردي و فرهنگي ميان زن و ش��وهر را به رسميت مي شناسد 
و آن��ان را در نگهداش��ت آن صاحب حق مي داند و از نظ��ر ديگر ضرورت آموزش 
تحمل اين تفاوت ها را به آنان يادآور مي شود. به عبارت ديگر، زوج  جوان عالوه بر 
آموزش هاي ريز و درش��ت ديگر كه براي دوام و قوام يك زندگي س��الم مورد نياز 
است، بايد شيوه هاي تحمل تفاوت هاي فردي و فرهنگي طرف مقابل را بياموزند 
و راه ه��اي مديريت آن را به كار گيرند. به نحوي كه بتوانند اين پديده را از تهديد 
ب��ه فرص��ت تبديل ك��رده و از آن در راه تكامل مادي و معنوي خانواده اس��تفاده 
كنند. آموزش اين مهم، در مرحله نخس��ت بر عهده خانواده هاي زوج  جوان است. 
خانواده بايد در طول زماني كه تربيت فرزند برعهده اوس��ت، ش��ناخت معيارهاي 
درست ازدواج، راه هاي شناخت تفاوت ها و شيوه هاي كنار آمدن با آن را به فرزند 
خود بياموزد. نتايج مطالعات انجام گرفته بيانگر آن اس��ت كه بخشي از خانواده ها 
از اهميت اين موضوع آگاهي چنداني ندارند و به دليل رش��د در فضاي فرهنگي- 
اجتماعي متفاوت، ش��ناخت دقيقي از شرايط موجود نداشته و راه هاي برون رفت 
از مشكالت ناشي از آن را دقيقًا نمي دانند و متأسفانه با ارائه راه حل هاي ناكارآمد 
سختي هاي پيش روي زوج هاي جوان را دوچندان مي كنند. افزايش آگاهي در اين 
زمينه، اس��تفاده از نقطه نظرات صاحبنظران و متخصصان مي تواند تا حدي اين 

نقيصه را جبران كند.

 همسوكردن معيارهاي قديمي و نوين ازدواج
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 سم زدايي و تصفيه روده بزرگ يكي از روش هاي افزايش طول عمر، افزايش انرژي و 
بهبود وضع سالمت عمومي بدن است. اگر كبد و روده بزرگ سالم باشند عملكرد كليه ها 
بهتر است هر چه كبد سموم را بهتر جدا كند، كليه سريع تر آنها را از بدن بيرون مي راند

 توجه به ميزان آب موجود در ساختار بدن بخصوص در هواي گرم تابستان اهميت 
بيشتري پيدا مي كند تا فعاليت فيزيكي و شيميايي سلول ها در حد متعادل نگه داشته 

شود و بدن در برابر افزايش دما از ميزان آسيب كمتري برخوردار شود

 چاي گيالس، خواص ضدالتهاب داشته و ميزان اوره خون را كاهش مي دهد. اين 
نوشيدني براي افراد مبتال به آسم، برونشيت و سرفه هاي مزمن مفيد بوده و به تسكين 

عالئم آن به ميزان قابل توجهي كمك مي كند   صفحه 12 

دكتر عليرضا شريفي يزدي
 جامعه شناس، مدرس دانشگاه 
و عضو پژوهشكده خانواده 

آشپزي طبيعي راه حلي براي دغدغه هاي بزرگ

 سالم ترين روش آشپزي 
با اجاق خورشيدي

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 2843

اول، به حل شرح دوم بپردازید.

 افقي:
1-مقابل شمال – از اصحاب پيغمبر 
اس��الم و پنجمين مردي كه اس��الم 

آورد
2- بي بني��ان، پوچ – چ��وب دندان 

پاك كني – پايتخت فرهنگي ايران
3- جم��ع جامعه – ايم��ان قلبي – 

گواه
4- گري��ز – رمق – درمان و چاره – 

ساختمان و سازنده اش
5- شماره رمز – كشش و ربايش – 

بادام ته حلق
6- كمك رس��اني – آفري��دگار – از 
صفات خداون��د تعالي به معني زنده 

جاويد
7- جمله دستوري – نام دخترانه – 

همان بس است
8- آش��كار – ورزش آب��ي – ظرف 

غذاخوري
9- طليعه اع��داد – رنگ كبود – از 

نخستين شهيدان اسالم
10- چوب خوشبو – آماده و فراهم 

– گوسفند فربه
11- با نقش آيد – كاردان و ماهر – 

شماي خودماني
12- نش��انه فعل استمراري – شهري 
در اس��تان يزد – ضمي��ر غايب – ته، 

پايان
 – گ��وارا  آب   – مختص��ر   -13

دانش آموز
14- غارت – نهال نازك – الزم

15- اغراق كردن و به موضوعي بيش 
از ان��دازه توج��ه ك��ردن – نظارت بر 
حسن اجراي سياست هاي كلي نظام 

از اختيارات ايشان است
 عمودي:

1-يك��ي از غذاهاي اصي��ل ايراني – 
بي نظير

2- جن��گ – ارادتمن��د – 
پاسخ داده شده

3- بسيار بخشنده – پارچه 
روپوشي – غذاي مجردي

4- هراس – زيبا – صداي 
مرغابي – بت معروف

5- لج – پوش��يده س��خن 
گفتن – مكان

6- ص��داي درد – گلبانگ 
نماز – ش��هري در اس��تان 

فارس
7- كلم��ه تصدي��ق – ضد 
خوب – بهب��ودي و رهايي 

از مرض – ضد كوتاه
8- پيشامد – خو، سرشت 

– معالجه

9- خ��وار، حقير – نوعي مار بزرگ – 
پرز – يكي از القاب اروپايي

10- در حال ناليدن – در صبحانه ميل 
كنيد – از خانم ها هرگز مپرسيد!

11- صرع – پوش��اك پ��ا – جانوران 
بياباني

12- برگه – امر از زيس��تن – شكاف 
باريك – مادر باران

13- گاري – متانت – باخبر
14- گروگذارنده – تأثيرپذير، زودرنج 

– ويران كردن
15- كوفته اي كه در ميان آن تخم مرغ 
پخته گذاش��ته باش��ند – بهره مند و 

كامياب

 افقي:
1- ستاره – اثري از آمبروزس بيرس

2- جاري – اج��راي مرتب تمرين هاي 
بدني براي تكميل قواي جسمي و روحي 
– يكي از مراكز مهم توليد گل محمدي، 

گالب و عرقيات گياهي در كشور است
3- مرك��ز كهگيلوي��ه و بويراحم��د – 
الكترود متصل ب��ه قطب منفي – مركز 

فرماندهي
4- گود – پسوند دال بر زمان – گرمابه 

– بوم
5- ده��ان كجي – ش��هري در اس��تان 

اصفهان – واحد مايعات
6- جايزه – رقيق – مخفف گاه

7- ص��وت م��وزون و متناس��ب – 
نويسنده – نويسنده كالغ

8- سگ فضانورد – رسوب – ترنج
9- چ��اه كهن��ه – نوعي ش��يريني 

معروف ايراني – تابناك
10- نوع��ي زيزفون – غرور – تخت 

سلطنت
11- ش��يوه رفت��ار – كوت��اه – آدم 

نشده!
12- ف��ام – سياس��تمدار انقالب��ي 
كمونيس��ت – نمايش تلويزيوني – 

سيد، سرور
13- گيش��ه – ماچ – فيلم تهمينه 

ميالني
14- گردش ه��اي فل��ك – كش��ور 

آفريقا – پندار
معاص��ر  نويس��نده  و  منتق��د   -15
انگليس��ي كه از آثارش »دش��منان 
ميث��اق« را مي ت��وان ن��ام ب��رد – 

دردمندي
 عمودي:

از  كان��ادا –  1-گ��وزن مخص��وص 
غذاهاي اصلي مردم لهستان

2- ذلت، پستي – چنگ – بيابان
3- دريغ خ��وردن – همدم – ناخوش، 

بيمار
4- نوعي خودروي فرانسوي – از نان هاي 

سنتي ما – داخل - خطاب بي ادب
5- كام��ل و تم��ام – آئين ه��ا – نقش 

هنري
6- ش��ايعه – غ��الف شمش��ير – گياه 

پيچك
7- ش��ريك دانس��تن براي خدا – شهر 

ايتاليا – گردش – ورزش ذهني
8- س��ربار – ضمي��ر مفعولي – حركت 

آونگي داشتن و تاب خوردن
9- عدد ترتيب��ي – از غزوه هاي پيامبر 
اس��الم – ع��دد ورزش��ي – از بت هاي 

جاهليت
10- كنگره دوزي – هيجان، 

بلوا – شكوه گوي جدايي ها
11- پسوند نسبت – عامل 
نماي  انگش��ت  بيم��اري – 

خلق
نوع��ي   – بدنم��ا  لك��ه   -12
خط كش – جمع امين – سرير

13- بخت آزمايي – جانوري 
درنده – جمع شيء

14- جمع ناس��ك – پارچه 
گياهي – شانس

مهمتري��ن   – گاري   -15
مس��ابقات تنيس در س��ال 
ازنظ��ر رده بن��دي جهان��ي، 
جايزه نقدي و توجه عمومي
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سكيفرابرميازلا1

راكشيشوهيبماس2

كرتفدرجوممروت3

ساشنمباگرهاش4

يوهيساراچانه5

شالانركربدتا6

يترشنيتساربرد7

رگزربكيپيگراي8

هراناهبهبهينب9

مننفتهبدنهدر10
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ليباهوپيواري12
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دوزهجرفنمنماد14
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هيپوكسايمرتايد1

نايزيدپترانار2

گنلاببشيديمسا3

اهرواهممريمس4

ماتسيبهيسانت5

هكتهيركهمقلا6
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وجاماايشاجنر10

زبوليكتيزمدز11
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دراگلوونايروب13

گيرزورمينوولو14

يمسالاتزاتساتم15

آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

فاطی .............................................. 706-8324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
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 
الگانس لیزینگ................ 482-4500
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191

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 . ................ 298-4567
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

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
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
کردلوئی ...................................... 652-7623
ریاض حق.................................... 362-0382

حمل و نقل 
939-0099 ................................... Panneton
مونتریال. ....................................... 442-8056

المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

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
نرگس .............................................. 690-4808  
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  

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

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
مایکل منفــرد......................... 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 

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

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

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 2۷

استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

تپش دیجیتال
5 1 4 -

2 2 3 -
3 3 3 6

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

CLASSIFIEDS

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

فروش سالن زیبایی 
سالن زیبایی استتیک در قلب ان. دی. جی در منطقه ای خیلی مناسب، با بهترین امكانات: 

پدیكور، مانیكور، فشیال، وکس، کاشت مژه، اصالح ابرو و صورت، میزانپلی، با دو اتاق مجزا و یک 
سالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو  با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.

قیمت استثنایی برای خریداران  شماره تماس:  آربی آوانسیان

514-983-7046
azmr19f

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

استخدام 
Experienced handyman needed

--------------------
Experienced handyman with driving licence 
and working tools needed for a construction 
company; position available immediately. Se-
lected applicant will be hired as an employee. 
Please contact us by email: 

admcondos@gmail.com. اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

Offer of employment   استخــد ام
A community organisation has a vacancy for 

the position of a community case worker
Needs an academic background 

in social sciences, social work or psychology
Languages required: 

French, English, Farsi and/or Dari
Commensurate salary based on academic 

background and experience
For those interested please call Nancy Libo: 

 514-274-8117 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

استخدام
به یک نفر

صندوقـــدار 
آقـــا،

ترجیحًا با تجربه  
جهت کار 

 dépanneur در
واقع در مرکز شهر 
به صورت پاره وقت 

نیازمندیم.

Tel.:5144737376
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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

گیالنی  شیـــرینی 
•  شیرینی گیالنی   

• رشته خوشكار   

• با مغز گردو و شكر   

• دارچین، آرد برنج   

• با سفارش قبلی   

تلفن:     )شكوفه(  

 438-994-4115

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 

فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-

223-3336

استخدام
به چند نفر 

آشپز و راننده 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در رستوران در مرکز شهر  نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-266-1355
jayazaug19

کلبــه  
 عموجان

6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

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

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

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

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

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) 706-8324

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان

پانسیون 
به یک خانم کارمند 

ویا خانم دانشجو 

ماهانه 500 دالر 

با تمام امكانات 

و اینترنت ومبله

در منطقه

5740 blvd cavendish 
لطفًا برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید:

Tel.: 514-400-7879
free

مشاوره و خدمات زیبایی   
•  میكرونیدلینگ
)Dermapen(      

•  میكروبلیدینگ
•  هاشور ابرو
•  خط چشم

•  بن مژه
•  خط لب

•  رژ لب
•  پاکسازی پوست و صورت

<< حتی در محل شما >>
9116-663 (514):.Tel

M.Royal.Beauty   :اینستاگرام
PendJn01

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 
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صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

فریب تابلوی حراج به دلیل 
بسته شدن فروشگاه را نخورید! 

هر هفتــه خبر ورشکســتگی یک 
فروشگاه جدید و حراج اجناس آن 
منتشر می شــود. با دیدن تابلوی 
Store Closing و حراج به خرید 

از این فروشــگاه ها، بخصوص در 
ایام کریسمس وسوسه می شویم. 
زیــرا گمان می کنیم که اجناس با 
قیمت بسیار پایین عرضه شده اند، 

در حالی که اینگونه نیست. 
امــا چگونه می تــوان یــک حراج 

واقعی را تشخیص داد؟ 
•

قبل از اقدام به خرید، قیمت ها 
را در اینترنت چک کنید

دربــاره  زیــادی  هــای  داســتان 
خرده فروشــانی که قبــل از حراج 

۷ راهبرد در پرداخت بدهی کارت های 
اعتباری در کانادا

در حــال حاضــر از هر ۴ 
کانادایــی یک نفــر قادر 
به پرداخت قســط های 
اعتباری  ماهانــه کارت 
خود نیســت؛ که بنا بر 
دالیــل متعــددی نظیر 
هزینــه هــای مــازاد و 
صرف هزینه بســیار در 
تعطیــالت و ... چندان 

هم دور از انتظار نبوده اما با یافتن 
راه های رفع این مسئله و بازگشت 
به موقعیت مالی مناسب لزوما هم 

اتفاق ترسناکی نیست.
در زیــر توجــه شــما را بــه نحــوه 
مدیریــت امور مالی، انتخاب های 
مالی هوشــمند و ســاخت اعتبار 
بهتر جلب می کنیم؛ برخی از این 
نکات و راهبردها در ادامه ذکر شده 

اند:
 •

هدف مشخص کنید
داشــتن دیــدگاه مالــی و تعییــن 
اهداف مالی برای اکثر کانادایی ها 
رویکردی معمول و مهم به شمار 
رفتــه، و حــدود ۵۶ درصد آنان در 
ســال جاری از چشــم انــداز مالی 
خود آگاه بوده و دیدگاه مالی خود 
را اتخــاذ نموده اند. برای خودتان 
هدف مشــخصی برگزینید، نظیر 
پرداخــت بــه موقع صورتحســاب 
ماهانه کارت اعتباری یا پس انداز 

درصدی از درآمد خود.
 •

آماده باشید
رویدادهــای غیــر منتظــره غالبا 
مانع تالش های فوق العاده ما در 
مدیریت بودجه می گردند. درنظر 
گرفتن یک بودجه اضطراری برای 
روز مبــادا، روشــی مفیــد جهــت 
آمادگــی برای شــرایط پیش بینی 
نشــده بوده که تنها برای مواردی 
نظیر وضعیت های فوری پزشکی، 

تعمیــر خودرو یــا از دســت دادن 
شغل به کار می رود.

 •
از پول خود به درستی استفاده 

کنید
یادگیری اســتفاده درســت از پول 
امــری ضروری در رفــاه مالی بوده 
 Capital که مستر کارت تضمینی
One می تواند به ترمیم و بازسازی 
اعتبار شــما کمک نمایــد، که به 
هنگام استفاده از کارت اعتباری، 
مــوارد مربوطه به دفاتــر اعتباری 
گــزارش شــده، و با ثبت ســوابق 
پرداخت و اجــازه صرف هزینه بنا 
بــر محــدوده اعتبــاری در بهبود 
امتیاز اعتباری به شــما کمک می 
کنــد. برای این کار کافی اســت به 
یکی از شرکت های مشاورات مالی 
 Credit Canada Debt نظیــر

Solutions مراجعه نمایید.
 •

هزینه های خود را کاهش دهید
مقابله با بدهی با داشتن دیدگاهی 
روشــن از وضعیت فعلی مالی آغاز 
گشته، که یک راه برای انجام این 
کار بررسی تمامی مخارج و لیست 
کل مبلغ بدهی، قسط های ماهانه 
و نرخ بهره هر یک از بدهی ها بوده، 
 ،Credit Canada کــه شــرکت
ابزار رایگانی برای محاســبه بدهی 
ارائه داده که می تواند برای شروع 

مفید باشد.
 •

بودجه بندی
متعهــد  کــه  هنگامــی 
بــه کاهــش هزینــه ها 
مطمئــن  گشــتید، 
شــوید که تمامی کارها 
درســت  در چارچوبــی 
انجام گیرد که به شــما 
پیشــرفت  پیگیــری  در 
خود کمــک نماید. این 
چارچوب درســت، بودجه مخوف 
نــام دارد. شــاید نگــران کننده به 
نظر رســد، اما تهیــه بودجه برای 
تمامی امور مالی، بهترین راه برای 
مدیریت و رسیدن به اهداف مالی 
بوده، اما چندان هم کار ساده ای 
 Credit نیست، اما در این باره نیز
Canada یــک برنامه ریز رایگان 
بودجه ماهانــه ارائه داده که ارزش 

امتحان کردن را دارد.
 •

امتیاز اعتباری خود را بهبود 
بخشید

پس از طی تمامی مراحل مذکور، 
نوبــت به این می رســد کــه امتیاز 
مالــی خــود را بهبــود داده و روند 
پیشــرفت خود را پیگیری نمایید. 
 Capital که برنامه حفظ اعتبــار
One به شــما امــکان می دهد به 
صورت رایگان بــه امتیاز اعتباری 

خود دسترسی یابید.
 •

هرگز یادگیری را متوقف نکنید
۵۸ درصد كانادایی ها، یعنی از هر 
۱۰ نفر ۶ نفر، اظهار داشته اند كه 
طی دوران رشــد خــود به آموزش 
هــای مالی مــورد نیاز دسترســی 
نداشته اند. پس توصیه می کنیم 
حتمــا به رویدادهــا و کالس های 
آموزشــی مالی شــرکت نمایید و از 
موفقیت ها و شکست های یکدیگر 

درس بگیرید. ترجمه نفیسه حسینی

کاالهایشــان، قیمــت هــا را بــاال 
می برند، شــنیده می شود. به یاد 
داشته باشید که فروشگاه های در 
حال انحالل باید بدهی طلبکاران 
شان را بپردازند. بنابراین همیشه 
از قیمت واقعی کاال )قبل از حراج 

شدن( آگاه شوید. 
می توانید با یک جستجوی ساده و 
سریع با استفاده از تلفن هوشمند 
یا با مراجعه به ســایت الکترونیکی 

فروشگاه، تحقیق نمایید. 
•

خودداری از خرید اپالینس، 
دستگاه های الکترونیکی و 

وارانتی 
در هنگام حراج بــه دلیل انحالل 
فروشــگاه، وارانتی های ارائه شده 
روی اجنــاس باطــل مــی شــود. 
برای به دردســر نیفتادن بعد از به 
خانه بردن این تجهیزات، توصیه 

می شــود که اصوال از خرید آنها از 
حراجی خودداری نمایید. 

•
به تاریخ های اعالم شده، از 

جمله مهلت اعتبار کارت هدیه 
توجه منایید

به طور معمول، مسوولیت حراج 
اجناس به دلیل انحالل فروشگاه 
بــه عهده یک پیمانکار می باشــد. 
این شــرکت هــا نحــوه و مقررات 
مربوط بــه حــراج، از جمله تاریخ 
اعتبــار کارت هــای هدیــه و تاریخ 
خاتمه حــراج را تعیین می کنند. 
به تاریخ های اعالم شــده از سوی 
پیمانکار توجه نمایید تا در آخر یک 
کارت هدیه فاقد اعتبار در دســت 

تان باقی نماند. 
•

طی چند هفته آخر حراج اقدام 
به خرید منایید

طی هفته اول، قیمت اجناس بین 
۱۰ تا ۲۰ درصــد کاهش می یابد. 
اما چند هفته بعد، اجناس فروخته 
نشــده با قیمت ۵۰ تــا 7۰ درصد 
پایین تر عرضه می شــود. بهترین 
کار خرید طی یک یا دو هفته قبل 
از بسته شدن درهای فروشگاه می 

باشد. 
•

به چند شعبه مختلف فروشگاه 
مراجعه منایید 

توجه داشته باشــید که موجودی 
کاالی هر شــعبه فروشگاه ممکن 
است با شعبه دیگر متفاوت باشد. 
بنابراین بهتر است که برای یافتن 
کاالی مــورد نظــر از چند شــعبه 

مختلف دیدن نمایید. 
styledemocracy.com
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•  On any financed, leased, or purchased cars.
•  From November 14 to November 28, 2019.
• All our cars are certified and inspected.
• You can take advantage of this opportunity 
   and place an order on any car during this period 
   and get our GST tax rebate!
•  No credit application refusal 
• Special program for new arrivals.
_________________
6225A St-Jacques ouest, Montreal, QC H4B 1T8
Tel.: 514-482-4500
Or please visit our Webpage at:
www.eleganceleasing.com 
or Instagram @elegance_leasing
Supported by Garage Automo and Cars I Have Driven
**A Fee of $295 will apply on cars purchased and paid in full**

ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING

WE PAY YOUR
  GST TAX At Elegance 

Leasing, 
we make 
driving your 
dream car 
a reality

افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

Québec.ca/francais

(                                          ) 1 877 864-9191 < (                               ) 514 864-9191 < 

Peyvand
Line
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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
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

پیش فروش

کاظم تهرانی 
 خرید، فروش، اجاره امالک مسکونی و جتاری 

 مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره 
 پرداخت هزینه محضر توسط ما 

 پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال 
 تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره

 ارزیابی رایگان منزل شما    
 به همراه تیم حرفه ای ما 

• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star 
   Signature Club includes:
Swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

مشاور امالک در مونتریال: مسکونی    و    جتــاری

اوکازیون خوب برای سرمایه گذاری 
---------------
رستوران برای فروش
---------------

رستوران در پررفت و آمدترین قسمت بلوار سن لوران 
 با درآمد خوب 
 دارای  ۱8 صندلی داخل و بالکن 
 دیس های گوناگون 
پیتزا، همبرگر، پوتین  و... 
 با کلیه وسائل و جتهیزات داخل رستوران 
قیمت: 
69,500.00  (+ GST, QST)



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

۷روز 
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
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از  

<<  تـور اروپا 
• جزایر کارائیب 

• دبی  

$1070
تور کوبا از 

$750




