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تبدیل ارز
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Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8
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انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

قوای مغزی و30 : ...
گبار  -کاهش
ید امپراتوری مر 
اجتماعی«تحصیل
 چگونه با جنبــش اینجا اهل قبوروتین را مهار کرد؟13 :
برای تغییر»31 :
پ
در امان نیستند10 :
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«من اين  -قول
چه باز» حكومتى:
 «بنیافت29 :
كار را نكردم!»12 :
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این شمــاره:

در
آمریکا ،رفراندومی
 انتخاباتی محیط زیست7 :
برا
هاییان :ســرکوب
 جامعــه بدر دولــت روحانی
یهــا
بهای 
داتر انجام میشود9 :
یسروص
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به قیمت های رقابت ناپذیر

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

!We Sell Laptop Accessories

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
RESTAURANT
ONYXﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ
 INCﺗﺮﺟﻤﻪ
فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰRESTAURANT ONYX INC
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

Office: 514-507-0773

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYXAPADANA
INC

EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

Profusion Realty RF

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker
(514) 846-0221
Cell: (514) 928-5415

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

RESTAURANT
ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INCجتاری
امالک :مسکونی و
مشاور

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

 ص25 :

nsarvaran@hotmail.com

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029

Ofﬁce: 514 285 1637

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

و South shore

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

514 889 8765

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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بزودی فست فود حالل و کافی شاپ
ایرانی در مونتریال

قابل توجه ایرانیان مقیم مونترال
،و سایر هموطنان عزیز
:به زودی برای نخستین بار در قلب شهر مونتریال
) شربروك غربی (نبش گای١٦١٢
،»فست فود حالل ایرانی به نام «هــايالر
 پیتزا و،شامل انواع ساندویچ های كالباس سرد و گرم
همچنین كافی شاپ همراه با شیرینی های ایرانی دایر می
 جهت اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره.گردد
.) تماس حاصل فرماييد514(846-0000
منتظر دیدار شما عزیزان در محیط گرم
.و صمیمانه می باشیم

COROLLA CE 2016
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 740 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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 September 1, 2016 and October 31, 2016 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 notice. *Oﬀers apply to
new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

toyota.ca
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
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آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

ساعات کار:

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9
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APPROBATION

The Gazette

39

$

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

The Gazette

TITRE

TOY-775-IMP-2A

TEXTES

DATE

4

1395  آبان11  1290  شماره 24 سال

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

APPROBATION

4

DATE

2016

TITRE

PARUTION

Corolla - Rav4

10 et 19 septembre

DATE

DIR. ARTISTIQUE

DATE

DIMENSIONS

DIR. PRODUCTION

L10.340 po x H1

DATE

CLIENT

64an
At this price,

DIR. PRODUCTION

DATE

$

VERSION

CLIENT

DATE

No CORR.

CMYK

INFOGRAPHE

BL

20
FW

1

COULEUR

L10.340 po x H13.786 po

COROLLA CE
DATE

SERVICE CLIENT

DIMENSIONS

10 et 19 septembre

SERVICE CLIENT

DATE

Communications bleublancrouge

PARUTION

Corolla - Rav4

DIR. ARTISTIQUE

TEXTES

No ANNONCE

TOY-775-IMP-2A

0

DATE

08-09-2016

169 /MONTH

$

2

$

*

60-month lease

$

weekly*

0 DOWN PAYMENT

$

weekly*

0

At this price,
anyone
can
be a genius
can be a genius.

39

$

weekly*

COROLLA CE
$

169 /MONTH

*

60-month lease

$

39
64

$

2016

0 DOWN PAYMENT

2016
2016 RAV4
COROLLA
CE

$

$

FWD
LE
*
/MONTH

$

DOWN PAYMENT

169
$

weekly*

weekly*

64

$

/MONTH
0 279
0 DOWN PAYMENT
60-month lease

*

60-month lease

weekly*

$

S Model Shown

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!
ONLY UNTIL SEPTEMBER
30, 2016
AT YOUR QUEBEC TOYOTA DEALERS
S Model Shown

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

اخذ وام
بانكى

TOYOTA
TOYOTA ÎLESPERROT

MAZDA

DEALERSHIP

AWD Limited Model Shown

عباسى
رامین
7/7
OPEN

S Model Shown

:نامى آشنا و مورد اطمینان
در خدمت جامعه ایرانى
2016
OUVERT
نوعCOROLLA
امضاى قرارداد هر
• قبل از
STARTING متاس
FROM
AT
بگیرید
من60باMONTHS
TOYOTA
اتومبیل
$
%
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
 نرخ بهرهTOYOTA’S
• براى دریافت بهترین
GENIUS CONTEST
:متاس بگیرید
و قیمت با من

LET’S GO!

OPE

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit
approval
by Toyota ®Financial
GET
5,000 AEROPLAN
MILES Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Sub
‡
applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle
September
1 to 30,
2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms an
ONfrom
A COROLLA
OR RAV4.
conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A)
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included. The total monthly payment
subjectSEPTEMBER
to a 0.99%/1.49%
ONLY isUNTIL
30,annual
2016 lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of
YOUR
TOYOTAand
DEALERS
which will be required upon delivery). TheAT
20,000
kmQUEBEC
per year restriction
$0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is7/7
ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles withAT
the YOUR
purchaseQUEBEC
or lease of aTOYOTA DEALERS
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance,
taxes and duties on new tires are extra.
LEASES
UPSubject
TO to
new Toyota.
Visit
toyota.ca
for
of this
er.or®Aeroplan
andSeptember
the Aeroplan
logoatare
registered
trademarks
Aimia
Canada
Inc.
applicable
conditions,
the off
ersthe
applydetails
to individuals
whooff
lease
buy a vehicle from
1 to 30, 2016
a participating
Quebec
dealer, whereof
you
can obtain
all of the
terms and

بابهترین
نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

OUVE

conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A)
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
GM ÎLESPERROT
GM WE
Lease
and purchase
financing
through
Toyota
Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes a
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes
into account
a $230/$265
dealerprovided
contribution,
dealer
fees, transport
applicable
conditions,
offon
erslease
apply
to individuals
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including
applicable
annualthe
taxes
assist,
the paymentwho
of lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, whe
conditions.
dealer
may lease
or sell
for less.isOffers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional
kilometreThe
apply.
The amount
required
at delivery
base model.
of $17,750/$27,265
before
taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charge
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly
taxes.MSRP
The MSRP
of the 2016 Corolla
S
TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd
1 payment), plus duties on new tires as well as applicable
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan
Miles with the
purchase
or total
lease of
a
applicable)
included.
The
monthly
payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, d
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks
of Aimia Canada
Inc.and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, th
and preparation
charges

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd 1

از بانک هاى
معتبركانادا

78

0.99

S MODEL SHOWN
TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd

1

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés
Courtier Immobilier Agréé

آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
15:35  تا8:15  دوشنبه تا جمعه از ساعت، ساعت30  هر هفته، هفته18

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Tel.: 514-777-3604
Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

www.ealaval.com
1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd 1

OPE

which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at deliv
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a
2016-09-08of 14:16
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks
Aimia Canada Inc.

2016-08-24 09:04

OUVE
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
 تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب گزینه های چندگانه :لیز ،فاینانس و خرید نقدی قیمت ها و خدمات ویژه برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها -شروع نرخ ها :از صفر درصد

2017 Corolla IM

2016 RAV4 SE
2017 Corolla XSE

LEASE FROM

65

$

*
WEEKLY

LEASE FROM

2017 COROLLA

46

*

IM

WEEKLY

FOR 64 MONTHS

LEASE FROM

$

2017 COROLLA
CE

WEEKLY

FOR 64 MONTHS

79

$

*

مهدیبنکدارزاده

2017 RAV4

درخدمت
هموطنانعزیز

LE

FOR 64 MONTHS

MILES ON A TOYOTA‡.

Mehdi Bon, Sales Representative

GET 5,000

Mobile: 514-983-2444

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Taxes are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from October 1 to 31, 2016 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
با ،د
مک ومینکن،
زی
ک و)...

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

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
• لوله کشی ،برقکاری ،نقاشی ،کاشیکاری،
• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه،
توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین
«بیم» و ستون های جدید
• تعمیر و تعویض درب گاراژ
• ترک خوردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

ایماننیکنام

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

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
آزمون های  Road testدر کمپانی های بزرگ حمل و نقل
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

مهدی 514-452-1009

|

 514-619-6811مهرداد

5

6

 سال  24شماره  11  1290آبان 1395

www.paivand.ca since 1993

>> در راه کاخ سفید...

PAIVAND: Vol. 24  no.1290  Nov. 01, 2016

6

اوکــازیونعالی
کاندو برای فروش

کاندوی زیبا در قلب مرکز شهر مونتریال،
 696فوت مربع ،ساخت  ،2008با شرایط عالی بفروش می رسد:
_________________________
توجه :پیش پرداخت شما را به بانک ما می پردازیم!

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

1290

no.

Vol. 24, Nov. 01, 2016

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

پدیده ترامپ؛

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

آیا نیروی سیاسی جدیدی در
آمریکا ظهور میکند؟
ســقط جنیــن
شهیر شهید ثالث
صحنه
در
«آنچه
میخوانند.
روزنامهنگار و تحلیلگر
 25اکتبــر -بــه نظر سیاسی(آمریکا) هیالری کلینتون،
میرســد کــه ترامپ در جریان است نامزد دموکراتها،
نماینده جنبشی است نبرد برای هویت در یک سخنرانی،
نیمی از هــواداران
که برایدههها زیر فشار ایالت متحده
آقــای ترامــپ
رهبری دو حزب مسلط
در آمریکا ،نمیتوانست آمریکاست».
را "مفلــوک و
رقتانگیز"خواند.
مخالفت خود را با روند
پرشــتاب جهانی شدن و کمرنگ اما با نگاهــی نزدیکتر به آنچه که
ی توان
در آمریکا در جریان است م 
شدن هویت آمریکایی ابراز کند
ماجــرا از اولیــن دور انتخابــات دریافت که این برداشــت که یک
مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا میلیاردر با حرفهای غیرمتعارف،
در ماه فوریه در نیوهمپشایر شروع و به قول مخالفانش عوام گرایانه،
شد .رأیدهندگان نیوهمپشایر با توانســته گروهی را به خود جلب
روی گرداندن از همه سیاستمداران کنــد و اینک نیز داعیه ریاســت
کهنــهکاری کــه وارد مبــارزات جمهوری دارد سادهانگارانه است.
انتخاباتی شده بودند به دو تازه وارد این برداشت یک تحول جدی را
ی گیرد.
در جامعه آمریکا نادیده م 
رای دادند:
برنی ســاندرز از حزب دموکرات چند شاخص آماری ابعاد جنبشی
و دونالــد ترامــپ از حــزب را کهدر آمریکا شکل گرفته روشن
میکند.
جمهوریخواه.
این یک تکان سیاســی محسوب در دور مقدماتی انتخابات ریاست
میشد که بالفاصله وزن خود را در جمهوری آمریکا ،بعــد از رقابت
در  ۵۶حوزه در سراســر کشور،
عناوین خبری نشان داد.
ســیانان تحت عنوان "ساندرز و دونالد ترامپ توانست بر  ۱۶نامزد
ترامپ آمریــکا را مبهوت کردند" اســتخواندار جمهوریخواه غلبه
کند.
گزارش کرد.
از مقــاالت و نوشــتههای بعدی ترامــپ با جــذب  ۱۳میلیون و
چنین بر میآمد که اکثر قریب به  ۳۰۰رأی ،رکورد همه نامزدهای
اتفاق صاحبنظــران ،به خصوص جمهوریخــواه را در طول تاریخ
آقای ترامپ را غیر خودی و خارج انتخابات مقدماتی آمریکا شکست.
ازسویدیگرمتوسطنظرسنجیها
ی دیدند.
از "نظام" م 
ی دهد کــه "حداقل"
ترامپ یک کارآفرین موفق ،غول نشــان م 
امالک و مســتغالت و میلیاردری ۴۰درصــد از رأیدهندگانی که
بود که هیچگونه ســابقه فعالیت تصمیم به شــرکت در انتخابات
سیاسی نداشــت .به عبارت دیگر گرفتهاند بــه ترامپ رأی خواهند
"رجل سیاسی" نبود .به این ترتیب داد .اگر تعداد شــرکت کنندگان
اولین شکافدر سیستم سیاسیای در انتخابات سال  ۲۰۰۸و ۲۰۱۲
ی گذشت را مبنا فــرض کنیم ،حدود ۱۳۰
که دو قرن از عمرش م 
و نخبگان دو حــزب دموکرات و میلیون نفردر این انتخابات شرکت
جمهوریخواه بر آن تسلطداشتند خواهندکرد(البتهاکثرمتخصصان
انتخابــات در آمریکا معتقدند که
در نیوهمپشایر آشکار شد.
ترامپ توســط مخالفانش با انواع تعداد شــرکتکنندگان در این
صفــات از قبیــل ضدخارجــی ،انتخابات رکورد خواهد شکست).
نژادپرست ،ضد زن و غیره توصیف در هر حال ،حتی اگر  ۱۳۰میلیون
شده است.
نفر آراء خود را به صندوق بریزند،
رســانههای آمریکایی کــه اکثر بر اساس نظرسنجیها قاعدتا باید
آنها علیه ترامپ موضع گرفتهاند ،حداقل حدود  ۵۲میلیون رأی به
هواداران او را عمدتا سفیدپوستان نفع ترامپ ریخته شــود .اوباما در
نژادپرســت و ضدمهاجر ،حامیان سال  ۲۰۱۲با  ۶۶میلیون رأی به
مالکیت و حمل اسلحه و مخالفان
{>> ادامه در صفحه}15 :

آگهی :پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
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(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver
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6162 Sherbrooke W.
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Tel.: 514-647-1601
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)



514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
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

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی انتشار
می یابد )،تنظیم می شود.

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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انتخاباتآمریکا،رفراندومیبرایمحیطزیست

تأمین بــرق خانهها،
با خودروهای برقی و
کاهشمصرفنفتبه
دوسوم میزان کنونی
میاندیشد که در آن
بخش انرژی پاک به
واسطه بخشنامهها و
نیز یارانههای دولتی
شــغل تولید خواهد
کرد.
سارا امرسون ،رییس
موسسه «تحلیل امنیت انرژی»
در بوستون آمریکا این انتخابات
را چنین خالصه میکند:
«در سطحی بنیادی ،رأیی است
بوهوا .اینکه
درباره تغییــرات آ 
سوختهای فسیلی میخواهید
یا انرژی تجدیدپذیر؟»

انتخابات ریاستجمهوری آمریکا رأی آمریکاییها در هشت نوامبر
بــه بزرگترین همهپرســی این تأثیر عمدهای بــر قیمت برق و
کشور درباره مسئله تغییرات آب سوخت و نیز آینده صنعت انرژی
و هوایی جهانی بدل شده است .ایاالت متحده خواهد داشت که
حــدود  ۱۰میلیون نفــر در آن
مشغول به کار هستند.
بهنامآفریدگارعشق
دونالــد ترامــپ ،نامــزد
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
جمهوریخواهــان ،از آمریکایی
حرف میزند که در آن چاههای انقالب انرژی به سبک ترامپ
مجری مراسم زیبای
نفت دوباره به ســختی در حال ترامپ گفته است که میخواهد با
تولید هستند و معدنکاران ذغال از میان برداشتن مقررات محیط
ســنگ به کار باز گشــتهاند ،و زیستی و کنارکشیدن از توافقنامه
و کانادائی
کشــور منافع اقتصادیاش را بر جهانی پاریس بــرای مبارزه با
بوهواییدست به یک
سفرۀ عقد نگرانیهای بینالمللــی درباره تغییرات آ 
ع
روس
بوهوایی ارجحیت «انقالب انرژی»در آمریکا بزند .به
تغییــرات آ 
باور او ،چنین سیاستی به حفاری
میبخشد.
لیلیصمیمی
هیالری کلینتــون ،نامزد حزب بیشتر نفت و گاز خواهد انجامید
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
دموکرات ،بــه آمریکایی با نیم و صنعت رو به مرگ معادن زغال
514-825-3170
میلیارد پنل خورشــیدی برای سنگ را بدون کاهش کیفیت آب

عقد ایرانی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

با تعیین
وقت قبلی
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و هوا احیا خواهد کرد.
این پیشنهادها ،همراستا
با سیاســت کلــی حزب
کالسیک ایرانی
جمهوریخــواه و نیــز
همخوان با شعار معروف
کارزار ترامــپ« ،آمریکا
آهنگساز و پیانیست
را دوبــاره باعظمت کن»
اســت ،چــرا کــه وعده
بازگرداندن صنعتهایی
ســنتی را میدهــد که
بهواســطه قراردادهــای
تجاری بینالمللی آسیب
ابرقدرت انرژی پاک
دیدهاند.
هیالری کلینتون مدعی
که
ســنگ
زغال
صنعت
اســت کــه میخواهد با
زمانی یکــی از بزرگترین
بدل کردن آمریکا به یک
Saturday, December 10, 2016
صنایــع شــغلآفرین در
«ابرقدرت انــرژی پاک»
7 pm
بخشهایی از آمریکا بود،
پاســخی به نگرانیهای
رقصDania Rioux :
امروز کمتــر از  ۶۰هزار
جهانــی دربــاره اثــرات
Bruno
Taverna
نقاشی:
منایشگاه
معدنکار را در اســتخدام
ویرانکننــده تغییــرات
--------------------خــود دارد .ایــن صنعت
بوهوایی بدهد.
آ
Salle de concert du Conservatoire
اکنون به نماد وعده ترامپ
طــرح او شــامل از
)4750 Henri Julien, (Montreal
بــرای بازگرداندن صنایع
چر خهبیر و نر ا نــد ن
Metro: Mont Royal
Tickets: $30
سنتی بدل شــده است.
سوختهایفسیلی،اتکای
-----------به عالوه ،وقتی کلینتون
بیشتر به منابع انرژی پاک
Tel: (514) 965 6038
اعالم کرد که «میخواهیم
همچون انرژی خورشیدی
(514) 484 8748
بســیاری از معدنکارها و
و بــادی ،تقویت مقررات
شرکتهای زغال سنگ
محافظت از محیط زیست،
را از کار بیــکار کنیم» ،متحمل هوای پاک برای هم ه آمریکاییها ،و پیشروشــدن در جهــان برای
فارغ از نژاد یا درآمد».
خسارت سیاسی شد.
کاستن از انتشار گاز دی اکسید
در
نفت
صنعــت
گر
ی
الب
یــک
برق
«برنامه
ترامپ در نظر دارد تا
کربن میشود.
پاک» برای محدودکردن تولید واشــنگتن که نخواسته نامش کلینتون در نخســتین مناظره
کربن را متوقــف کند و «آژانس فاش شود ،به رویترز گفته است انتخاباتــی در برابر ترامپ در ماه
محافظــت از محیط زیســت» که این صنعت از ایدههای ترامپ سپتامبرگفت:
ایاالت متحده را از سطح کابینه به گرمی استقبال کرده و افزوده «میتوانیــم نیم میلیــارد پنل
به سطح کمیسیون پایین بکشاند است که «مقررات کارخرابکن خورشــیدی بیشتر نصب کنیم.
و آن را دوبــاره بــر آن چه خود هستند و اگر باطل شوند ،حتما میتوانیم انرژی پاک کافی برای
«مأموریت اصلــی» این آژانس کمک میکند».
ق تمام خانهها داشــته باشیم.
بر 
گاز
و
نفــت
صنایع
میخواند ،متمرکز سازد« :آب و کارمنــدان
{>> ادامه در صفحه}10 :

کنسرتموسیقی

شیداقره چه داغی

از زمان انتخــاب ترامپ
به عنــوان نامــزد حزب
جمهوریخــواه در ژوئیه،
 ۹۹هزار دالر بــه کارزار
انتخاباتی او کمک کردهاند.
در حالــی اســت که به
هیالریکلینتوندرهمین
مدت  ۱۱۴هــزار دالر از
سوی «شرکتهای» این
صنعت اهدا شده است.

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

برخی از خدمات ما شامل:

½ 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
و بسیاری دیگر

_________________________

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
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داروخـانه

محیط زیست...

سالیانه  8میلیون تن پالستیک وارد محیط
زیست دریایی میشود

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

--------طاعونپالستیک
و اقیانوس زباله
------

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com
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نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
یت ،کوارت
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

زبالههــای پالســتیکی
بزرگترین منبع آلودگی
بشری اقیانوسها هستند
و تعداد آنها تا چند دهه
دیگر از تعداد ماهیهای
درون اقیانوسها پیشی
خواهد گرفت.
پژوهشگران تخمین میزنند که
در هر کیلومتر مربع از «زبالهدان
بزرگ اقیانوس آرام» حدود ۷۵۰
هزار قطعه از خردپالســتیکها
(میکروپالســتیکها) معلــق
هســتند که حیات دریایی را به
شدت تحت تاثیر قرار میدهند.
زبالهدان بزرگ اقیانوس آرام که
به «گــرداب زباله اقیانوس آرام»
نیز معروف اســت ،محل تجمع
زبالههایدورریختهشدهدردریاها
است .این زبالهها به علت جریان
آب در چرخاب شمالی اقیانوس
آرام در ایــن منطقه جغرافیایی
خاص که در میانه چرخاب قرار
دارد ،جمع شدهاند.
چرخاب شمالی اقیانوس آرام در
اقیانوس آرام قرار گرفته و یکی از
پنج چرخاب اصلی است.
اینچرخاببزرگتریناکوسیستم
زمین است که حدود  ۲۰میلیون
کیلومتر مربع مساحت دارد و به
محلی برای جمع شدن زبالههای
ساخته بشــر تبدیل شده که به
زبالــهدان بزرگ اقیانــوس آرام
معروف است.
با اینکه مســاحت این زبالهدان
بزرگ نزدیک به مساحت کشور
روســیه تخمین زده میشــود،
اما کشــتیهای گذری و حتی
غواصان تفریحی ممکن اســت
آن را به راحتی تشخیص ندهند،
زیرا به علت وسعت باالی منطقه،
تراکم زبالههای قابل دیدن اندک
است.
در حالی که عکسهای ماهوارهای
نمیتوانند این زبالهدان را نشان
دهند ،مشــکل واقعــی در آن
حضور ذرات میکروسکوپی معلق
در ستون های باالیی آب است.
جو رکستون ،یکی از بنیانگذاران
سازمانغیرانتفاعی«اقیانوسهای
پالستیکی» به شــبکه خبری

سی.ان.ان گفتهاست که آبهای
این اقیانوس اشغال به نظر تمیز
میرسند و غواصی در آنها چیزی
را نشــان نمیدهد ،اما به محض
انداختن تور و باالکشــیدن آن،
میزان ذرات پالستیک آن چنان
زیاد اســت که تورها آغشته به
پالستیکمیشوند.
این ذرات آن قدر کوچک هستند
که میتوانند با پالنکتونهادر هم
بیامیزند.
پالنکتونهــا ارگانیســمهای
کوچکی هستند که منبع غذایی
بســیاری از موجودات دریایی و
پایینترین و بنیادیترین حلقه
زنجیره غذایی گونههای بسیاری
از ماهیها و نهنگها را تشکیل
میدهند.
به همین علت ،پالســتیکها نه
تنها در بدن جانداران دریایی ،که
از خالل آنهــا در زنجیره غذایی
بســیاری از حیوانات خشکی از
جمله انسان نیز حضور دارند.
به باور روکستون که تهیهکننده
فیلم «یک اقیانوس پالستیکی»
درباره این موضوع بوده اســت،
تهدیــد این خردپالســتیکها
نسبت به تهدید یک کوه فرضی از
آشغالهای قابل رؤیت زیانبارتر
است ،زیرا جمعآوری این ذرات
بســیار ریز به طور کامل ممکن
نیست.
سالیانه حدود هشت میلیون تن
پالســتیک وارد محیط زیست
دریایی میشود و این میزان رو به
افزایش است.
بنا بــه تخمیــن «بنیــاد الن
مکآرتــور» در آمریکا که درباره
اقتصــاد بازیافتی و چرخشــی
پژوهش میکند ،تنها در ســال
 ۲۰۱۴حــدود  ۳۱۱میلیون تن
پالستیک تولید شده است .میزان
تولید پالستیک در طی  ۲۰سال

گذشته شاهد افزایشی دویست
درصدی بوده است و پیشبینی
میشود که تا سال  ۲۰۵۰میزان
پالستیکها در اقیانوسها ــ که
به ماهیهای پالستیکی معروف
هســتند ــ از تعداد ماهیهای
واقعی پیشــی خواهــد گرفت
(تصویر یک).
پالســتیک مادهای بسیار مقاوم
است و چرخه عمر آن میتواند
تا قرنها به طــول بینجامد .در
عین حال ،پالستیکدچار تجزیه
طبیعی نمیشــود امــا زیر نور
خورشید با تجزیه نوری به ذراتی
هرچه کوچکتر تبدیل میشود که
با حرکتکردن روی موجها ،مواد
سمی و فلزات سنگین را به خود
جذب میکند .پالســتیکهای
اقیانوسهــا بــه دام چرخابها
میافتند و در منطقههای خاصی
از بیشــترین تراکــم برخوردار
هستند ،اما به علت حرکت ،حتی
در یخهای قطبی نیز درصدی از
پالستیک یافت میشود.
تا کنــون پژوهشهای بســیار
زیــادی برای مقابلــه با آلودگی
اقیانوسها انجام شده و پروژههای
زیادی با بازیافت پالستیکهای
زبالهدان بــزرگ اقیانوس آرام و
استفاده از آنها در کارهای هنری
یا بســتهبندی کاالها در تالش
بودهاند تا عامه را نســبت به این
مسئله آگاه کنند .همچنین اوایل
سال جاری شبکه خبری سی.ان.
ان از طراحــی ایــده جدیدی از
ســوی یک معمار بلژیکی خبر
داده بود که بر اساس آن میتوان
بــا بازیافت زبالههــای زبالهدان
بــزرگ« ،اقیانوسخراشهایی»
بزرگ و سازگار با محیط زیست با
فرمی شبیه به آسمانخراشهای
شهری ساخت.

•

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.

9

 سال  24شماره  11  1290آبان 1395

www.paivand.ca since 1993

جمهوری اسالمی....

جامعه بهاییان :سرکوب بهاییها در دولت
روحانی بیسروصداتر انجام میشود

جامعه بینالمللی بهاییان با انتشار
گزارشــی از ادامــه تالشهای
حکومت ایران برای سرکوب این
اقلیت دینی خبــر داده و گفته
است که دولت روحانی با استفاده
از شــیوههایی بیسر و صداتر به
سرکوب بهاییان مشغول است.
بر اســاس این گزارش ،سرکوب
بهاییان به شــدت ادامه دارد و با
وجــود قولهای دولت حســن
روحانی بــرای پایــان دادن به
تبعیض مذهبی و بهبود وضعیت
حقوق بشــر در ایــران ،از زمان
روی کار آمدن او هزاران مطلب
و نوشــته علیه بهاییان منتشر
شده است ۱۵۱ ،شهروند بهایی
بازداشت شــدهاند و نزدیک به
 ۴۰۰مورد تبعیــض اقتصادی
(شــامل تهدید و ارعــاب برای
بستن مغازه) و همچنین موارد
متعــددی از تبعیض آموزشــی
گزارش شده است .هزاران بهایی
از ورود به دانشگاهها منع شده اند
و  ۲۸پیرو این دین هم از دانشگاه
اخراج شدهاند.
در این گــزارش  ۱۲۲صفحهای
آمده اســت که دولت «کمپین
نفرت پراکنــی علیه بهاییها» را
تشدید کرده و بیش از  ۲۰هزار
گزارش تبلیغاتی علیه بهاییهادر
رسانهها منتشر شده است.
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس از
قول بانی دوگال ،نماینده جامعه
بهاییان در ســازمان ملل متحد

نوشته اســت که آنچه در ایران
میگذرد ،نشــان دهنــده روی
ی به
آوردندولت جمهوری اسالم 
این راهکار کلیست که هدفش
پنهــان کردن اقدامــات و نابود
کردن جامعه بهاییان ایران بهدور
از چشم جهانیان است».
بانی دوگال گفته است« :آنچه
مادر مجموع شاهد بودهایم تغییر
کلی در تاکتیکهای دولت ایران
است که ظاهرا به عنوان بخشی از
تالش برای مخفی کردن اقدامات
بــه منظور نابود کــردن جامعه
بهایی به عنوان یک بدنه زنده از
چشم جهانیان انجام میشود».
این در حالی است که نهادهای
بینالمللی از جمله سازمان ملل
متحد و سازمانهای مدافع حقوق
بشر بارها درباره وضعیت بهاییان
در ایران گزارشهایی منتشــر
کردهاند و از سرکوب و بازداشت
آنهــا و همچنیــن ممانعت از
ب و کارشان انتقاد
تحصیل و کس 
کردهاند.
در این گزارش همچنین سابقه
سرکوب بهاییان در ایران بررسی
شــده و توضیحاتی هم در مورد
علت ادامه این سرکوبها با وجود
فشــارهای بینالمللی ارائه شده
است.
بــر اســاس گــزارش جامعــه
بینالمللی بهاییان ،از سال ۲۰۰۵
تا به حال بیش از  ۸۶۰شهروند
بهایی در ایران بازداشت و حدود

 ۲۷۵نفر زندانی شدهاند .در طول
یک سال گذشته نیز شماری از
بهاییان بازداشتشده در ایران با
اتهامهای سنگین امنیتی روبهرو
شدهاند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی
آییــن بهایــی را به رســمیت
نمیشناسد و مقامهای حکومتی
گاه و بیــگاه علیــه بهاییــان
نفرتپراکنــی میکننــد .آنها
بهاییت را فرقه ضاله میخوانند.
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حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

بهاییان :قتل یک بهایی در یزد با انگیزه نفرت مذهبی
کمیتــه بینالمللــی بهاییان
میگوید یک شــهروند بهایی
ایرانی به دست دو نفر با چاقو به
قتل رسیده و یکی از مهاجمان
گفتهاست این حمله را به خاطر
باور و دین او انجام دادهاند.
در اطالعیــهای کــه جامعــه
بینالمللی بهاییــان پنجم آبان
ماه منتشر کرده ،فرد کشتهشده
فرهنــگ امیــری ۶۳ ،ســاله،
شهروند ساکن یزد ،معرفی شده
و این حمله نیز  ۲۶سپتامبر۵/
مهر ماه ،یعنی ماه گذشــته ،رخ
دادهاست.
افرادی که به گفته این اطالعیه
آقای امیری را به قتل رساندهاند،
روز چهارم مهر ماه «به بهانه خرید
خودروی» او به محل سکونتش

رفتهاند ولی او در
طول روز در خانه
نبــوده ،در نتیجه
هنگام شب دوباره
مراجعه کرده و «با
ضربــات چاقو به
قفسه سینهاش»
او را شدیدا زخمی
کردهاند.
فرهنگ امیری بنا بر این اطالعیه،
ساعاتی بعددر بیمارستانی جان
خود را از دســت دادهاست .هر
دو «ضارب» بازداشــت شدهاند،
یکی را یکی از همسایگان گرفته
و دیگــری را پلیس دســتگیر
کردهاست.
یکی از ضاربان در برابر شاهدانی
که حضورداشتهاند ،گفته به این

خاطــر فرهنگ
امیری را به قتل
رســانده چــون
میدانســت «او
بهایی است».
خبر قتل فرهنگ
امیــری در یزد،
پیشتر نیز از سوی
برخی وبسایتها
و رســانهها منتشر شده بود .در
همان تاریخ  ۶مهر ماه ،سرهنگ
محمدرضا مزیــدی ،یک مقام
ارشــد فرماندهی انتظامی یزد،
به خبرگزاری ایســنا گفته بود
«در تحقیقــات اولیــه پلیس
درگیری فیزیکی و اختالف مالی
دو میلیــون تومانــی برای یک
دستگاه خودرو ،علت این جنایت

تعیین شده است» .گزارشهای
بیشتری از نتایج تحقیقات پلیس
به طور علنی منتشر نشده است.
اما بانی دوگال ،نماینده کمیته
بینالمللی بهاییان در ســازمان
ملل متحد ،در بیانیه این کمیته
تاکید کرده اســت ایــن واقعه
«نتیجهعملکردهدفمندودیرینه
مقامهــای جمهوری اســامی
در پخش نفــرت و دامنزدن به
تعصبات علیه بهاییان» است.
به گفته بانی دوگال ،شهر یزد،
طی ســالهای گذشته «محل
وقوع آزار و اذیت جامعه بهایی،
بازداشتهای خودسرانه و حمله
به خانــه و محل کســبوکار
بهاییان»بودهاست.
(رادیوفردا)
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته
ترم زمستــانی

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Winter semester / Session d’hiver :

اینجا اهل قبور هم در امان نیستند!

)Du 9 janvier au 26 mars 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

جنگ با مردگان «غیر خودی»!

مجیدمحمدی

اگر در ســال  ۵۶بــه طرفداران
نظامی با جوهرهی دینی در ایران
می گفتند در نظــام مورد نظر
آنها نه تنها زندگان بلکه مردگان
نمی توانند حرمت داشته باشند
شاید شگفت زده می شدند و این
سخن را نوعی اتهام زنی تلقی می
کردند.
اما این اتفاق افتاده است.
قبور غیرمســلمانان (بهاییان)،
مســلمانان (اعضای مجاهدین
خلــق) ،اعضــای گروههــای
سیاسی (مثل اعضای گروههای
کمونیســتی) ،هنرمندان و اهل
فرهنگ (مثل شاملو به دفعات،
بنان ،سپانلو ،فردین ،ایرج افشار،
سهراب ســپهری) و ورزشکاران
بنام کشور (مثل همایون بهزادی،
غالمحســین مظلومــی ،بیوک
جدیکار) تخریب شده است.
این تخریــب در مواردی در حد
شکسته شدن سنگ قبر ودزدیده
شدن آن ،و پاک کردن نوشتهها
و عکس روی سنگ (مثل سنگ
قبر سهراب ســپهری) است ،در
مواردی تخریب عکس باالی قبر
(مثل رنگ پاشــی بدان) است و
گاه نابودی کل قبر و قبرســتان
(مثل قبرستان خاوران).
چرا و چگونه چنین شده است؟

•

فرضیههای غیر قابل باور

دستگاههای تبلیغاتی دولتی یا
اصوال ایــن تخریبها را گزارش
ندادهانــد (باالخــص زمانی که
اینترنتی در کار نبود) یا برای مبرا
کردن نیروهای حکومتی از اعمال
فوق معموال بعــد از هر واقعه به
نظریه پردازیهای غیر قابل قبول
اقدام کردهاند.
به عنوان مثال تخریب سنگ قبر
ورزشکاران به دشمنی طرفداران
تیمهای رقیب آنها نســبت داده
شــد در حالی که هیچ شاهد و
دلیلی برای آن وجود نداشــته
است .بهزادی و مظلومی به نسلی
تعلق دارند که طرفداران آن روز
آنها امروز مشــتی پیرمرد از کار
افتادهانــد و انــرژی تخریب قبر
ندارند.
اما کســانی که قبرشــان مورد
بیاحترامی واقع شده در دوران
حیــات خویش با هیچ کســی

آسان می ساخته است.
دشمنینداشتهاند.
همچنین تخریب قبرها سالها •
بعد از مرگ اتفاق افتاده است که الگـوی ختریب
کمتر با کینه و دشمنی شخصی همهی کسانی که قبرشان مورد
تخریب واقع شــده در سه نکته
قابل توجیه و تبیین است.
نحوهی تخریب قبر این افراد نیز مشترکهستند:
به گونهای بوده که انجام آن (مثل  )۱افــکار و ایدههــا و ســبک
دزدیده شدن مجسمههای چند زندگیشــان با ایدهها و باورها و
تنی) توسط شــهروندان عادی سبک زندگی روحانیت حاکم و
وفاداران آن فاصله داشته است،
بسیار بعید به نظر می آید.
ســنگ قبر ایــرج افشــار  ۱۰گرچه بســیاری از آنها در بیان
سانتیمتر قطر داشــته و حتی ایدههایشان سکوت پیشه کرده
چند نفر با هم نمی توانند آن را باشند؛
از محل قبر برداشته و به جایی  )۲این افراد مورد توجه اقشاری
دیگر یا وانتی منتقل کرده باشند از جامعــه بودهاند کــه از منظر
بدون آن که کســی آنها را دیده حکومت نباید مورد توجه قرار می
باشد .فرض انگیزههای مالی نیز گرفتند؛ و
در دزدیدن سنگ قبر یا تخریب  )۳این افراد قبل از مرگ نیز مورد
سرکوب حکومت (با ممنوعیت از
قبر کامال بیمعنی است.
کار ،سانسور آثار ،عدم مجوز برای
•
سنت ختریب قبرها
فعالیت ،زندان) واقع شــده اند و
تخریب ســنگ قبر یا کل قبر از حمله به قبــر تنها یکی دیگر از
سالهای اول تاسیس جمهوری مراحل سرکوب است.
از ســوی دیگر قبر هیچ یک از
اسالمی آغاز شد.
صادق خلخالی با تخریب مقبرهی کســانی که وفادار به حکومت و
رضا شاه در شــهر ری بنایی را دارای ســبک زندگی روحانیت
گذاشت که حدود جهار دهه به بودهاند تخریب نشده است.
رفتار معمول اسالمگرایان تبدیل •
شده اســت .در این زمینه البته شیعیانوهابی؟
حکومت رو به پنهانکاری آورده اســامگرایان شــیعه وهابیون
اســت .درســت مثل قتلهای عربستان را به انهدام قبور متهم
زنجیرهای و حمــات به نهاده می کنند و با این ســخن آنها را
و افــراد فرهنگــی و سیاســی ،افراطی و گاه غیرمســلمان می
روحانیون خاصی (همه نزدیک به خوانند.
نیروهای امنیتی و بیت) در این بسیاری از شیعیان بر سر مقابری
زمینه فتــوا می دهند ،نیروهای که ادعا می کنند تخریب شدهاند
وفادار این فتوا را اجرا می کنند (بــدون بارگاه هســتند یا بمب
و نهادهــای حکومتی نیز بر این گذاری شدهاند) اشک می ریزند.
رفتارها چشــم مــی بندند .در اما خود آنها در این رفتارها دست
مواردی مجری این فتواها خود کمــی از رقیــب دینی خویش
نیروهای امنیتی و نظامی بودهاند .نداشــتهاند .از روز اول تاسیس
موضوع همچنین فقط تخریب جمهــوری اســامی تخریــب
قبور غیرخودیها ،حســینیهی
قبر و قبرستان نبوده است.
جد از برپایی مراسم دراویش ،خانههای بهاییان ،و آثار
حکومت به ّ
بر ســر قبر کسانی مثل مصدق ،هنری سیاست دائمی جمهوری
شاملو ،محمد مختاری و محمد اسالمی بوده است .البته اگر این
جعفــر پوینــده (از مقتــوالن تخریب قبور مقدسان آنها را هدف
قتلهای زنجیرهای) یا برگزاری قرار دهد به کاری زشت تبدیل
مراسم ختم و سالگرد برخی افراد می شــود اما اگر امور نامطلوب
(مثل داریــوش و پرواده فروهر) اسالمگرایان شیعه را هدف قرار
دهد تحت امر به معروف و نهی از
جلوگیری می کرده است.
طبعا نبــود قبر و قبرســتان از منکر قابل انجام است.
برگزاری چنین مراســمی پیش •
گیری و کار نیروهای امنیتی را هویت بخشی معابد ،قبور،

Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

!!!REGISTER BEFORE January 16th
!Upon appointment only! Sign-up today
!Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2

انتخابات آمریکا محیط زیست
میتوانیم یک شبکه الکتریسیته
مدرن جدید بسازیم .و این یعنی
یکعالم شغل .یعنی فعالیتهای
اقتصادی جدید و پرشمار».
رویکرد کلینتون به انرژی میتواند
قیمــت مصرفکننــده را بیش
از سیاســتهای دونالــد ترامپ
افزایش دهد .بدین ترتیب بهای
گازوئیل ،نفت برای گرمایش ،و
برق با عملیشدن سیاستهای
کلینتون باال خواهــد رفت زیرا
مقررات بیشــتر هزینه نهایی را
افزایش خواهد داد.
بد در برابر بدتر؟

فعاالن محیط زیســت به شدت
از سیاستهای مورد نظر ترامپ
انتقاد میکنند .اما آنها کســانی
هستندکهاعتراضهایپرشماری
را در دوره ریاستجمهوری باراک
اوباما علیه پروژههای زیرساختی
انرژی انجام دادهاند.
مجسمهها... ،

اســامگرایان فضای عمومی را
آن خود می خواهند.
کامال از ِ
از همین جهــت در مواردی که
قانونــا نمی توانســتند عالئم و
اشیای نامقبول برای خود را نابود
سازند به شــکل دزدکی آنها را
جمع آوری و نابود کردند.
صدها مجســمه در  ۳۷ســال
گذشته از فضای عمومی کشور
از سوی نیروهای شریعتگرا جمع

>> ادامه از صفحه7 :

این فعاالن نســبت به کلینتون
نیز مشکوکاند .بر اساس برخی
افشــاگریهایی که عمومی نیز
شــدند ،وقتی کلینتــون نقش
دیپلمات عالی آمریکا در صحنه
سیاست خارجی را ایفا میکرده
است ،برای کاهش نفوذ روسیه بر
متحدان اروپایی ایاالت متحده،
مشوق توسعه تکنولوژی فرکینگ
در این کشــورها بوده اســت .او
همچنین تــا همیــن اواخر به
حمایت از طرح جنجالی خط لوله
کیاستون ایکسال بین کانادا و
آمریکا میپرداخت که اعتراض
طوالنیمدت اجتماعهای بومی
و فعاالن محیط زیســت را در بر
داشته است.
در حالیکه سیاستهای ترامپ
به شــدت برای محیط زیســت
زیانبار تلقی میشــوند ،اما این
نخستین بار است که ده درصد
باالیی جامعــه آمریکا به لحاظ

درآمدی رأی بیشــتری به نامزد
ی دهند .در
حزب دموکــرات م 
سال  ۲۰۱۲برای مثال این دهک
باالیی جامعه آمریکا بیشــترین
رأی خود را بــه «میت رامنی»،
نامزد حزب جمهوریخواه داده
بودند.
تا کنون شماری از منابع خبری
تأییــد کردهانــد هیــچ یک از
 ۱۰۰ثروتمند باالی فهرســت
ثروتمندترینهای مجله فوربس،
به دونالد ترامپ میلیاردر کمک
مالــی نکردهانــد ،در حالی که
برخی از آنها از حامیان هیالری
کلینتــون هســتند .همچنین
این نخستین بار است که نامزد
حزب جمهوریخــواه حمایت
قابل توجهی از ســوی قشرهای
کمدرآمدتر و فرودستتر کسب
کرده است.

آوری و نابود شده است.
حاکمان جمهوری اسالمی رفتن
افراد به ســراغ قبور چهرههای
شناخته شــده را مجرایی برای
کسب هویت اجتماعی و فرهنگی
می داننــد .این هویتها ممکن
اســت با هویت "اســامی" یا
"مکتبی" مورد نظــر روحانیت
و حکومت فاصله داشــته باشد.
چنین فاصلهای تــوده وار بودن
جامعــه و ذره وار بودن فرد را در

نظامی تمامیــت خواه مخدوش
می ســازد .به همین علت از هر
وســیلهای باید برای پاک کردن
فضای عمومــی از این نمادها و
اشیای "پریشان کننده" استفاده
شود .محبوبیت و وفاداری صرفا
باید متجه به کسانی باشد که قبال
وفاداری آنها به ولی فقیه اثبات
شده باشد.

منبع :رویترز
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جمهوری اســالمی ...

Maria Cottone

چرا فساد همزاد این حکومت
و شرط بقای آن است!
علیکشتگر

فساد ،پس از جنگ ،مهمترین
مانع رشد اقتصادی (economic
 growthافزایش تولید واحدهای
موجــود) ،توســعه اقتصــادی
(economic development
رشد علمی -تکنولوژیک و بهبود
کیفیت محصوالت) ،و پیشرفت
(progressتوســعه اقتصــادی،
فرهنگی و )...است.
فســاد دشــمن اصلی سرمایه
اجتماعــی و موجــب تخریب و
جلوگیری از بازســازی آن است.
افت سرمایه اجتماعی به نوبه خود
راه را بر گسترش شتابان فساد در
همه ســطوح جامعه هموار می
کند.
سرمایه اجتماعی چیست و فساد
چگونه به آن آسیب می زند؟

ســرمایه اجتماعــی (social
 )capitalترم بســیار مهمی در
جامعه شناســی و علم اقتصاد
مدرن به شمار می رود .این ترم
نسبتا جدید است .در اوایل سده
بیستم وارد جامعه شناسی و تنها
از اواخر دهه سده بیستم به حوزه
اقتصاد وارد شده است.
پیش از آغاز فرایند جهانی شدن،
دو عامــل زمیــن و ســرمایه
مهمترین الزمه رشــد و توسعه
اقتصادی به شمار می رفتند .با
رشد علوم و تکنولوژی در نیمه
دوم قرن بیستم زمین و سرمایه
در مقام دوم اهمیت برای رشــد
و توسعه اقتصادی قرار گرفتند؛
چراکه عامل سرمایه انسانی یعنی
مهارت های علمی و تکنولوژیک
به مهمترین عامل رشد و توسعه
تبدیل شدند؛ چنان که سرزمین
های مشابه از نظر سرمایه و زمین،
بســته به ظرفیت تربیت نیروی
انسانی ماهر و یا توان جذب آن
از خارج به درجات رشد و توسعه
متفاوتی نایل شدند؛ در حدی که
برخی عقــب ماندند و برخی به
کشورهای پیشرفته تبدیل شدند.
با شتاب گرفتن روند جهانی شدن
و از میان رفتن نســبی مرزهای
ملی اقتصاد و تجارت ،ســرمایه
اجتماعی به عامل درجه اول رشد
و توسعه و پیشرفت تبدیل شد و
عوامل پیشــین در مرتبه ،دوم و
سوم قرار گرفتند .چرا که سرمایه
و نیروی انسانی ماهر را می شود
از ســرزمینی به سرزمین دیگر
فرســتاد اما سرمایه اجتماعی را
نمی توان از کشوری دیگر خرید
و وارد کرد.
و اما این ســرمایه اجتماعی که
خریدنی و یا وارد کردنی نیست
و امروزه مهمترین عامل رشد و
توسعه اقتصادی هر کشوری به
حساب می آید چیست؟
و چگونه شکل می گیرد و انباشت
می شود؟

مقایسه اقتصاد ایران با
کشورهایی که در مقطع انقالب
بهمن هم سطح ایران و یا عقب
تر ازآن بودند ،نشان می دهد
که ایران در این  37سال
سلطه حکومت دینی مدام سیر
قهقرایی پیموده است.

توسعه سالم،
 شفافیت فعالیتهای اقتصادی، عادت و التزام جامعه به رعایتقانون،
 اعتمــاد مردم به حکومتف کهالزمه ثبات سیاسی است و اعتماد
مردم به یکدیگر و نهایتا
 نهادینه شدن قوانینی که برابریشهروندان را در برابر فرصت های
اجتماعی تضمین کند.
راست گویی ،راســت کرداری،
همیاری و نگاه برادرانه مردم به
یکدیگر نیز که خــود جزیی از
سرمایه اجتماعی به حساب می
آید ،از آثار جریان ســالم قوانین
و نهادینه شــدن اعتماد عمومی
است.
شــاید بتوان گفت که ســرمایه
اجتماعــی نوع تکامــل یافته و
امروزین پندار نیک ،گفتار نیک
و رفتار نیک است که نیاکان ما
از قدیم آن را الزمه ســعادت و
رستگاری میدانستند.
در دوران جهانی شدن هر ملتی
که از سرمایه اجتماعی بیشتری
برخوردار باشــد امکان رشــد و
توسعه و پیشرفت بیشتری پیدا
می کند.
نسبت عقل ابزاری و سرمایه
اجتماعی

عقل ابزاری ،یعنی سازگاری هدف
و وسیله .عقل ابزاری در اقتصاد به
مفهوم آن است که انسانها با عقل
خود سازگار ترین وسیله رسیدن
به اهداف و منافع خود را انتخاب
می کنند.
اگر رعایت قوانین و مقررات و یا
راست گویی و درست کرداری در
جهت منافع اقتصادی افراد جامعه
باشد مردم کم کم به خاطر منافع
خود به رعایــت قوانین خو می
گیرند و به آن احترام می گذارند،
دروغ نمــی گویند ،کالهبرداری
نمی کنند ،از رشــوه رویگردان
نمی شوند ،از چراغ قرمز رد نمی
شوند و...
اما برعکس اگــر موفقیت های
اقتصادی و سیاســی بــه زیر پا
گذاشــتن قوانین و مقــررات و
دروغگویی و حقه بازی نیازمند
باشــند ،آن وقــت ،مــردم در
شکستن قوانین و دروغگویی و
کالهبرداری با هم مســابقه می
گذارند.
در چنین جامعه ای طبعا سرمایه
اجتماعی افت می کند و منافع
سرمایه اجتماعی عبارتست از:
و مصالح عمومــی قربانی قانون
 -قانون و مقررات سازگار با رشد و شکنی،دزدی ،تقلب و تعمیق بی
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اعتمادی عمومی می شود.
چنین جامعه ای نه فقط قادر به
جذب سرمایه و نیروهای کار بین
المللی نخواهد بود بلکه ،سرمایه
ها و نیروهای ماهر و متخصص
خود را نیز وادار به فرار و یا وارد
روند قانون شــکنی و تقلب می
کند .چنین جامعه ای کم کم در
فساد غوطه ور می شود.
مثال کره جنوبی

می گویند ســطح توســعه کره
جنوبــی در ســال  57در حــد
ایران بوده اســت .کــره جنوبی
کشور کوچکی است که نه زمین
حاصلخیز دارد و نه از ذخایر نفت
و گاز برخوردار است.
اما امروزه ســطح رشد ،توسعه
و پیشــرفت این کشور نه فقط
با ایران بلکه با کشورهای بسیار
پیشــرفته تر از ایــران نیز قابل
مقایسهنیست.
در ویکی پدیا درباره کره جنوبی
چنین آمده است:
"کشوری که تقریبا هیچ ذخیره
طبیعی ندارد ،اما توانسته است
طی یک نسل به یازدهمین اقتصاد
جهان و هفتمین کشور صادر کننده
جهان تبدیل شود".

درآمد ناخالص ملی کره جنوبی
بــا  50میلیون جمعیت بیش از
هزار و چهار صد و ده میلیارد دالر
یعنی باالتر از اسپانیا ،استرالیا و
روسیه قرار دارد.
و ایران بــا  425میلیــارد دالر
پائین تر از عربســتان سعودی،
نیجریه ،ونزوئال و تقریبا به سطح
کشور  9میلیونی امارات متحده
عربی تنزل پیدا کرده است.
(صندوق بین المللی پول در سال )2016

مقایسه اقتصاد ایران با کشورهایی
کــه در مقطع انقالب بهمن هم
ســطح ایران و یا عقــب تر ازآن
بودند ،نشــان می دهد که ایران
در این  37سال سلطه حکومت
دینی مدام سیر قهقرایی پیموده
است.
در این مدت همراه با افت سرمایه
اجتماعی ،فساددر اندام های نظام
حاکم و ســطوح مختلف جامعه
ایران سال به سال گسترش یافته
و این دو پدیده منفی متقابال اثر
تشدید کننده برهمداشته اند.
در حاکمیــت قوانین مبتنی بر
برابــری شــهروندان ،حتی در
شــرایط اعمال آمرانه آن  ،عقل
ابزاری ،شــهروندان را به رعایت
قانون عادت می دهــد و از این
طریق با قانونمند شدن جامعه و
شکل گیری عقل آئینی (عادت به
رعایت قانون و مقررات) نخستین
الیه قوام یافته سرمایه اجتماعی
برای رشد و توسعه فراهم می آید.
اما در شرایطی که قانون منشاء
تبعیض های آشــکار اجتماعی
باشد و یا قانون شکنی نزدیکترین
راه دسترسی به اهداف اقتصادی
باشد شهروندان بهدور زدن قانون

Immigration Consultant of
)Canada Regulatory Council (ICCRC

Registered with Quebec
Immigration
Since 2007
6621 rue

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Sherbrooke est
suite 103

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Montreal, Quebec

H1N 1C7

888888888888888888888888888888888888

Across Langelier metro

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

By appointment only
Monday to Friday
10:00 to 18:00

888888888888888888888888888888888888

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ ( وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ
واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺑﮏ
ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ  -ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد ﮐﺎرت
اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﻣوﻗت ،اﻣور
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

)Immigrate to Canada, (Federal, Quebec, Provincial
Canadian or Quebec Experience Class, Spousal or Parental
 Sponsorships, Skilled Workers, Investors, EntrepreneursConsultations, Invitation, Tourist Visa, Renewal of P.R
Cards & Temporary Resident Visa, Citizenship
Applications & all aspects of Immigration

ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑرای داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و ﮐﺑﮏ
را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺗﯾﻣﯽ ﻣﺟرب اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com

خدماتکفنودفن«ماندنی»
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی
غسل و مناز میت

Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities: visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities
)(home, golf club, etc.
Professional grief support
services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
)advice and referral services (notary, legal formalities, psychological...

Tel: 514-970-3046
و عدم رعایت آن عادت می کنند
و سرمایه اجتماعی تباه می شود.
قوانین تبعیض آمیز و روشهایی
که راه را بر قانون شکنی و رانت
خواری اقتصادی امتیــازوران و
حکومتگران هموار کند منشــاء
تخریــب ســرمایه اجتماعی و
نهادینه شدن فســاد اقتصادی
اســت .مبارزه با فساد در جایی
ممکن است که قانون و دستگاه
قضایی بتواند با تبعیض و ناعدالتی
مقابله کند ،نه آن که خود منشاء
بازتولید آن باشــد .در جایی که
قانون ســنگ بنــای تبعیض و
تخریب سرمایه اجتماعی است،
مبارزه با فســاد یک شوخی تلخ
است.
بنابه قوانین اساســی جمهوری
اسالمی روحانیت شیعه در همه
امور سیاســی و قضایــی دارای

حقوق ویژه اســت .بنابه همین
قانون قشر روحانی یکی را از میان
خود به عنوان رهبر ایران بر تخت
والیت مطلقه فقیه می نشــاند.
این فرد مسئول همه سیاستها و
تصمیم گیری های کالن داخلی
و خارجی ایران است ،اما به هیچ
نهادی پاسخگو نیست .مسئووالن
درجــه اول نظــام ،از جملــه
فرماندهان نیروهای مسلح ،رئیس
قوه قضائیه ،و دهها نهاد ذینفوذ
اقتصادی و سیاســی کشــور به
فرمان او و براساس درجه نزدیکی
به شخص او تعیین می شوند .آنها
نیز به نهادهای انتخاباتی پاسخگو
نیســتند و خود را فقط به رهبر
نظام پاسخگو میدانند .منصوبان
رهبر نیز در حوزه اختیارات خود
به همین نحو زیر دستان خود را
بر می گزینند.

انحصار قدرتدردست روحانیون
و شیوه توزیع آن که هیچ تناسبی
بــا قوانین اساســی دولت های
مدرن چه دموکراســی ها و چه
دیکتاتــوری ها ندارد ،ناشــی از
این نگرش است که در مملکت
اســامی قدرت و ثروت باید در
دست صالحان قرار گیرد تا بتواند
در جهت مصالح دین قرار بگیرد.
حفظ نظــام والیت مطلقه فقیه
فقط از همین طریق ممکن است
و هرگونه عقب نشــینی از این
نحوهدخالت و توزیع قوا و سپردن
اختیارات کشــور به رای مردم با
نظام مبتنی بر قدرت مطلقه فقیه
در تضاد قرار مــی گیرد .جمله
معــروف آیت اللــه خمینی که
"حفظ نظام اوجب واجبات" است
{>> ادامه در صفحه}22 :

"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

• pour les programmes d’études professionnels
Inscriptions pour le soir:

پردرآمدترینخوانندهسال

Inscriptions pour le jour:

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی"
le 2 décembre au 21 mars 2014
()Selfieکلمه ساختهشده در اینترنت،
یک
Session: le 13 janvier au 27 mars Session:
2014
Inscriptions pour le soir:
این
کرد.
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم
آکسفورد
دیکشنری
سال"
"لغت
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier
17:00-19:00
1395
 سال  24شماره  11  1290آبان
www.paivand.ca
since
PAIVAND: Vol. 24 Inscriptions
no.1290  Nov. pour
01, 2016
آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
دیکشنری
le secondaire:
1993سال
خواننده
پردرآمدترین
12
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
پاپآمریکا
ستاره
مادونا،
اینمجلهفوربس
گزارش
به
برای
آن
از
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد.
Inscriptions pour le secondaire:
آمریکا
پاپ
ستاره
مادونا،
فوربس
مجله
گزارش
به
برای
آن
از
و
اند
ساخته
اینترنت
کاربران
را
لغت
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
است .ازمادونا از
اینترنت
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
بودهاست .مادونا
سالسال بوده
خواننده خواننده
پردرآمدترین پردرآمدترین
گذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
تگ
le 2 décembre au 21 mars 2014
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
د
ر
Session: le 2 décembre au 21 marsSession:
2014
آهنگهایش
کنســرت و
طریق
هایی
فروشیورو) درآمد
( ۹۲میلیــون
اجرای  ۱۲۵میلیون دالر
(.)self portrait
خود میگیرد
که فرد
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکس است
RENSEIGNEMENTS:
جل ازنزا
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
هــر چه بیشتر
ررواج
چنیــن عکسهایی با
ق
ض
یورو) درآمد
میلیــون
(۹۲
دالر
میلیون
۱۲۵
.)self
RENSEIGNEMENTS:
ا
ي
514-337-3856
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
هایی
است که فرد از خود میگیرد ( portraitگوشیهای هوشــمند به وفور در شبکهى

جمهوری اسالمی...

درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
مادونا ،لیدی گاگا
است .با فاصله زیادی از
داشته
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
بلند
لیست
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکه به
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
هایی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.caدوم و سوم قرار دارند.
درآمد در رتبههای
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
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آماده شوید!

CEA St. Laurent Adult Centre

514-337-3856

)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

CEA St. Laurent Adult Centre

اینترنتی
انتشار
خواهید از
ازمی
حكومتىاگر
پیوند ،بپیوندید:
ایمیل
لیست بلند
به
را
كار
اين
«من
باز»
«بچه
وقتى
نكردم» ا برای ادامه تحصیل و بازار کار
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

سخن مى گويد؟!
سخن مى گويد از چه
info@paivand.ca

ف .م .سخن

يك بخــش از فرهنگ اجتماعى
ما ،به همين موضوع لواط و بچه
بازى اختصاصدارد ،كه متاسفانه
بخش كوچكى هم نيست .زنده
ياد جعفر شهرى كهدائرةالمعارف
«گوياى» زندگــى اجتماعى در
شــهر تهران بود ،و كتاب هاى
بى نظي ِر «طهــران قديم» در ٥
جلد ،و «تاريخ اجتماعى تهران
در قرن سيزدهم» در  ٦جلد را با
اتكا به حافظه ى شگفت انگيزش
نوشــت ،داســتان هايى از اين
موضوع تعريف مى كرد كه نشان
مى داد بچه بازى در جامعه ى ما،
امرى عادى بوده و بچه باز نه تنها
از اين كار شرم نداشته ،بلكه نوعى
افتخار و نشانه ى قدرت براى او
به شمار مى آمده است.
بر عكس ،بچه هاى مور ِد تجاوز
قرار گرفته ،نه تنها حق شكايتى
نداشته اند ،بلكه اگر اين امر آشكار
مى شــده ،به شدت تحقير مى
شده اند و مورد تمسخر قرار مى
گرفته اند و با انگشت نما شدن
در جامعــه ،راه براى آزار و اذيت
بيشتر آن ها باز مى شده است.
در اين مطلب كوتاه قصد ندارم به
داليل و علل اين معضل اجتماعى
بپردازم ولى به طور خالصه مى
توانم بگويم ،در جامعه ى بسته،
كه اقدام به جدا كردن پسران از
دختران مى كند و رابطه ى ميان
آنان را رابطه ى آتش و پنبه مى
داند ،گرايش به همجنس طبيعتا
بيشتر مى شــود و در برخى ،به
صورت عادت و بيمارى باقى مى
ماند ،و اگر اين گروه ،نتوانند براى
كا ِر خود« ،داوطلب» پيدا كنند ،و
يا ميل به «شكار تازه و نورسته»
داشــته باشــند ،به زور و فريب
متوسل مى شوند و هر كه را در
نزديكى خود بيابند مورد تجاوز
قرار مى دهند.
*****
پس از پخــش برنامه ى مهدى
فالحتــى در تلويزيــون صداى
امريــكا ،و شــنيدن ســخنان
بچه هايى كــه مور ِد تجاو ِز قارى
مشهور و معلم قرآن قرار گرفتند،
تقريبا هيچ شــك و شــبهه اى
باقى نمانده است كه تجاوزهاى
متعدد او -كه قطعا بيمار جنسى
ست -با سند و مدرك و شهادت

قابل اثبات است؛ لذا مى توان با
اطمينان خاطر در باره ى شخص
او و عمل شنيع اش نوشت.
اما ايــن كه اين شــخص مور ِد
ِ
حمايت آيت الله خامنه اى ست
و يكــى از قاريان مورد عالقه ى
اوست و اين كه اگر قوه ى قضاييه
تا كنون كارى به كار اين متجاوز
نداشته به خاطر حمايت شخص
آيت الله است ،موضوع را از حالت
اجتماعى ِص ْرف ،به حالت سياسى
در مى آ َو َرد ،آن هم در باالترين
سطوحمملكتى.
در اينجــا ،غير از تجــاوز ،ما با
پديــده ى سياســى حمايــت
ديكتاتور از اشخاص مورد عالقه
و منتخب اش رو به رو هســتيم
كه شامل همه ى ديكتاتورها مى
شود .يكى از باورهاى ديكتاتورها
اين است كه «هرگز اشتباه نمى
كنند» .آن ها در انتخاب اشخاص
«خوب» هم ،اشتباه نمى كنند.
اگر روزى مشخص شود كه اين
اشخاص «خوب» ،خوب نيستند
و بد هستند ،اينجا ديگر موضوع
شــخص مطرح نيســت ،بلكه
موضوع «اشتباه كردن ديكتاتور»
مطرح است.
حال شــما ديكتاتورى را در نظر
بگيريد ،كه از نــوع زمينى هم
نيست و با آسمان ها در ارتباط
اســت .او در نمازهاى شبانه ى
خــود از خدا و پيامبر و امامان و
بخصوص امام غايب رهنمود مى
گيرد و كارهاى سياســى اش را
پيش مى بَ َرد .اگر مشخص شود
كه اين روحانى متصل به آسمان،
حتــى در انتخاب قــارى قرآن،
اشــتباه كرده و اين قارى ،فردى
فاســد و بيمار بوده ،آنگاه تمام
ارتباطات او با آسمان ،زير سوال
مى رود.
براى اين كه چنين سوالى پيش
نيايد ،بايد قاطعانه گفت او اشتباه
نكرده ،لــذا آن چه به اين قارى
نسبت داده مى شود دروغ است
و هيچ تجاوزى به بچه ها صورت
نگرفته ،حتى اگر صدها سند زنده
و مكتوب وجود داشته باشد.
اكنون ،فرد متجاوز ،با پشتگرمى
به حمايت ديكتاتــور از خود ،و
داشــتن ِ
برگ برنده
با در دست
ِ
ى تهدي ِد به زير كشــيدن تعداد
زيادى از حكومتــى ها با خود،
ِ
صورت وقيح و بى حياى خود را

با بيان اين جمالت نشان
مى دهد ،و مانند بسیاری
لواط كاران ،به شــكايت
كننــدگان و پيگيــران
ماجرا هشدار مى دهد كه
«مواظب خودتان باشيد
كه با من طرفيد!»:
«...مستندات و اظهارات
ارائه شــده در سایتها و
برنامههــا و نمایشهای
تلویزیونی ،سراسر کذب
و جعلی اســت و به درد
فیلمهایسینماییمیخورد.
این جانــب تاکنون بــه دلیل
جلوگیری از هتک آبروی جامعه
قرآنی ســکوت کــرده ام اما از
این پس به همین دلیل و برای
حفظ حیثیت خــود در جامعه
قرآنی در مقابل این هتاکی ها و
پردهدریها ،اقدامات قانونی خود
را از طریق محاکم صالحه قضایی
انجام خواهد داد و انشاءالله و به
فضل الهی همان طور که وعده
الهی در آیات کریمه صدور این
سخنان ودر جریان تهمتزنی به
اهل بیت پیامبر اکرم(ص) (قضیه
افک) ،خیر مؤمنان و شــناخت
دشــمنان و منافقان در جامعه
اســامی اســت ،از این امتحان
و آزمایش الهی ســربلند بیرون
خواهم آمد.
در پایان ضمن تشکر و سپاس از
ملت شریف و متدین و دوستان
عزیز قرآنی که در این جریان با
حمایتهای خود موجبدلگرمی
و توان تحمل این امتحان الهی
شــدند و عرض شرمســاری به
ساحت مقدس رهبر عزیز و فرزانه
انقالب حضرت امام خامنهای(مد
ظله العالی) که دشمن کینهتوز
چون از صالبت و اقتدار ایشــان
بــه تنگ آمده و چــون منی را
واسطه هتاکی به ایشان قرار داده
اســت که صد البته ذرهای غبار
هم از این ماجرا بر دامن نورانی
ایشان نخواهد نشست و دشمن
از این خیال بافی نفعی نخواهد
برد ،خطاب به استکبار رسانهای
میگویم ،درست فهمیدهاید که
قرآن و خادمان و مروجان قرآن،
بزرگترین سد و مانع در تحقق
اهداف شوم و شبیخون فرهنگی
شما هستند اما با چنین نمایشها
و خیالپردازیهایــی هرگز به
مقاصد پلید خود نخواهند رسید
و آن چــه را که شــما مبلغ و
نشردهنده آن باشید ،مردم بصیر
و فهیم ما تکذیب مینمایند.
در پایان با التجا و اســتمداد از
درگاه ربوبی برای دفع این کید
و دسیسه به ذکر روایتی از امام
کاظم(ع) که ذیل آیات شــریفه
اشــاره شده در سوره مبارکه نور
وارد شده اســت ،تبرک جسته
و برادران و خواهــران ایمانی را
از آلودن ذهنشــان به اکاذیب و
اتهامات ناجوانمردانه دشــمنان

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21 et 28 novembre 2016, les 7,14 et 21 décembre, de 9:00 à 11:00
Session: le 5 décembre au 24 mars 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 5, 15 et 20 décembre, les 12, 18, 24 et 31 janvier 2017 de 17:00 à 19:00

Session: le 16 janvier au 30 mars 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais: les 17, 24 novembre
le 6 et 8 décembre 2016 de 9:00 à 11:00
Session
:
le
5 décembre au 24 mars 2017









Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec
H4M 1A7

قرآن و اسالم بر حذر میدارم که
مباد بر خــاف (التقف ما لیس
لک به علم) با صدور بیانیههای
دو پهلو آب به آســیاب دشمن
بریزند».
مطلب طوالنى شد .فقط دو سه
نكته ديگــر بگويم و به صحبت
ام خاتمــه دهم .اول اين كه بايد
شجاعت و همت بچه هايى را كه
امروز در ســن جوانى ،از اين فر ِد
خبيث شكايت كرده اند و پيگير
شكايت شان بوده اند و در مقابل
تحقيرها و تمســخرها و هزاران
اذيت و آزار ديگر مقاومت كرده
اند ،ستود.
همچنين پايمــردى و رادمرى
خانواده هاى اين جوانان را كه در
جامعه ى سنت زده ى ما ،بعدها
با هزاران مشكل رو به رو خواهند
شد.
دوم اين كه بايــد به هر طريق،
صداى اين بچه ها و خانواده هاى
آن ها بود .حال كه اين موضوع در
سطح گسترده مطرح شده ،بايد
به خبررسانى در اين زمينه ادامه
داد و بچه ها را تنها نگذاشت.
و آخــر از همه ،از قضــات پاك
مانده،در لجنزار قضايى جمهورى
اسالمى بايد خواست تا به هر نحو
كه صالح مى دانند ،با استناد به
اظهارات شهود و مدارك موجود،
به داد اين بچه ها برســند كه با
فداكارى خود ،مى خواهند مانع از
وقوع تجاوزهاى بعدى توسط اين
شخص شوند.
•

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

اطالعیه

چیــزی بگو...

T
'
N
DO

سکوت در برابر جمهوری اسالمی جایز نیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید« :من سیاسی نیستم!»،
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای می نویسند:
«اینجا جای حرف سیاسی نیست»،
این ،به معنای پذیرفتن جنایات و ویرانگری های جمهوری اسالمی
است .جمهوری اسالمی ،حکومتی در خور ملت ما نیست؛
با ســکوت ،بی اعتنایی ،رویگردانی ،بی تفاوتی ،در بقاء و تداوم
حکومت اعدام ،جهل و جنایت و فساد سهیم نباش.
سهم خود را -هرچند کوچک ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com
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www.paivand.ca since 1993

آژانس مسافرتی

جهان...

چگونه باید امپراتوری ناکارآمد و مرگبار
پوتین را مهار کرد؟
قدرت خود به جنگ در خارج و
توسل به ابزارهای تبلیغاتی برای
تحریک احساســات ملیگرایی
اقدام میکند .وی در فراهم کردن
هرگونه زمینهای به سود ایدههای
غربی محتاط است ،چون سیستم
سیاسی روسیه هر چند هم که
قدرتمند و با مهارت در سرکوب
باشد ،سیستمی شکننده است.
ایــده هایی کــه میتوانند یک
روسیه موفق را پایهریزی کنند
مانند حاکمیت قانون ،مطبوعات
آزاد ،دموکراســی و بــازار آزاد،
موجودیت دولت فاسد پوتین را
تهدیدمیکند.
آقای اوباما در بیشتر مدتی که بر
سرکار بوده ،بر این تصور بوده که
روسیه قدرتی در حال زوال است
و نیازی به توجه وی ندارد.
امــا یک کشور غیرقابل پیشبینی،

گستاخانه»میتواند
«پیامدهای اتمی
داشته باشد» ،وی
با استناد به پوتین
میگوید:
«وقتــی جنــگ
اجتنابناپذیراست،
تو باید اولین ضربه
را بزنی».
در واقعیــت ،امــا
روسیه روانه جنگ
با آمریکا نیست.
ولی چنین اظهارات
خشم آلودی تهدید
بــر علیه ثبــات و
نظم موجود است،
و اولیــن گام در
پاســخ آن دریافت
این موضوع اســت
چهــار ســال پیــش میــت که تجاوزگری روسیه ،نه نشانه
رامنــی ،کاندیــدای وقت حزب تجدید حیــات آن ،بلکه بیانگر ضعیف و نامطمئن با سالحهای امتی
جمهوریخواهــان برای انتخابات ضعــف کهنــه ناتوان کننده آن خطرناک است .بیشــتر از آن ،از
جهاتی حتی خطرناکتر از اتحاد
ریاست جمهوری گفت که روسیه است.
جماهیر شوروی سابق.
بزرگترین دشــمن ژئوپولیتیک
آمریکاست .باراک اوباما در پاسخ والدیمیرمهاجم
برعکــس رهبران شــوروی بعد
به این نظر در آن زمان به تمسخر روسیه با مشکل جدیدر اقتصاد ،از اســتالین ،پوتیــن به تنهایی
آن پرداخت و گفت« :نسل  ۱۹۸۰جامعه و سیاست خود روبرو است .حکومت میکند ،بدون اینکه از
میخواهد سیاست خارجی آنها جمعیت آن در حال پیری است سوی دفتر سیاسی که در زمان
برگردد ،اما جنگ سرد  ۲۰سال و انتظار میرود تا ســال  ۲۰۵۰رهبران سابق وجودداشت کنترل
10درصد آن کاهش یابد .کوشش شود؛ یا شاهد خرابیهای جنگ
پیش تمام شده است».
هرهفته برای مدرنیزاسیوندولت و دوم جهانی بوده باشد .او میتواند
زمانه چگونه عوض شد؟
اقتصاد با استفاده از درآمد برای ســالهای آتی همچنان در
انتخابات
روســیهای که
پوتین
امریکا را هــک میکند ،راه های ناشی از رشــد اقتصادی پســت خود باقی بمانــد ،بعید
مرتکب کشتار جمعی در جدیدی با شکســت روبرو شده ،است افزایش سن ،وی را بردبار و
برای
در عوض آقای پوتین در قابلپذیرش سازد.
سوریه میشود ،کریمه را
ترساندن
راس دولتــی قرار گرفته اوبامای ما نکات درستی در باره
ضمیمه روسیه میکند و
دنیا
به راحتی در مورد استفاده مییابد .که هزینــه آن در فاصله پوتینیسم میگوید  -وی بهطور
سالهای  ۲۰۰۵تا  ،۲۰۱۵مستدلیدر کنفرانس مطبوعاتی
از ســاح اتمی ســخن
از  ۳۵درصد به  ۷۰درصد این هفته خــود با قدرت بر آمد
میگوید ،اکنــون دیدگاه
میت رامنــی میتواند به عنوان تولید ناخالص افزایش یافته است .کرد  -اما آقای پوتین آموخته است
رشــد  ۷درصدی در ســالهای که چگونه آمریکا را نادیده گرفته و
عقل متعارف پذیرفته میشود.
دونالد ترامپ تقریبا تنها امریکایی آغازین حکومــت پوتین ،اکنون باالی سر آن قرار گیرد.
تحریمهای ســبک غرب مردم
دیگر آب رفته است.
مخالف دیدگاه وی است.
هرهفته پوتین راه های جدیدی بخشــی از این مشــکل نتیجه روســیه را تحــت فشــار قرار
تحریم است ،اما فساد و کاهش میدهنــد ،امــا آن تحریمهــا
برای ترساندندنیا مییابد.
اخیــرا وی موشــکهایی را که قیمت نفت نقش بیشتری در آن دشمنی هم میسازند که مردم
بر علیه آن یعنی آقای پوتینی که
قابلیــت حمــل کالهکهای داشتهاند.
هســتهای دارنــد ،در نزدیکی این کرملین اســت که تصمیم مقصر صدمه اقتصادی به آنها به
مرزهای لهستان و لیتوانی مستقر میگیرد چه کســی مجــاز به خاطر سیاستهای خویش است
کرد .این هفتــه او یک گروه ناو ثروتانــدوزی بــوده و میتواند متحد شوند.
جنگی را کــه یک ناو هواپیمابر ثروتمند باقی بماند.
یفتوشــینکوف ،ایوان حتملپذیر
هم در میــان آنها بود از طریق والدیمیــر
دریای شــمال و کانال مانش به سرمایهدار مهم روسی ۳ ،ماه در غرب چه باید بکند؟ زمان به سود
شرق مدیترانه فرستاد و تهدید سال  ۲۰۱۴بازداشت بود ،تا اینکه غرب اســت .قدرت درحال زوال
کرد که اگر هواپیماهای آمریکایی شــرکت خود را به دولت پوتین حتی برای ضربه زدن به بقایای
آن باید مهار شود ،تا نهایتا مغلوب
برعلیه نیروهای دیکتاتور سوریه واگذار کرد و آزاد شد.
وارد عمل شوند آنها را خواهد زد .پوتین کوشیده است که آسیبپذیری تناقضات درونی خود گردد .زیرا
هیــات نمایندگی روســیه در خود در داخل روسیه را با جتاوزگری خطر،در وجود «اشتباه محاسبه و
عدم کنترل تنش فزاینده» است،
ســازمان ملل متحــد گفته که در خارج کاهش دهد.
روابط فیمابین روسیه وآمریکا در طبقه متوســط مدرن روسیه با آمریکا بایــد درگیر گفتوگوی
حســاسترین وضع در  ۴۰سال تظاهرات بزرگ تودهای بر علیه مستقیم با پوتین شود ،حتی مثل
تقلــب انتخاباتــی در  - ۲۰۱۱امروز که تجربه آن ناامیدکننده
اخیر است.
اخبــار تلویزیونهای روســی  ۲۰۱۲اشــتیاق خود را به یک باشد .موفقیت را نه با آتشبس
و نه اســتقبال از راهی به پیش
پر اســت از نمایش موشکهای دولت مدرن نشان داده بودند.
قارهپیمــا و پناهگاههــای ضد در ایامــی که قیمــت نفت باال در ســوریه ،بلکه با پایین آوردن
بمب .رئیس دســتگاه تبلیغاتی بود پوتین میتوانســت با خرید خطای محاســبه روســیه باید
پوتین ،دمیتری کیســیلوف به حمایــت در مقابل آنها مقاومت اندازهگیری شود.
غرب هشدار میدهد که «رفتار کند .اما اکنون وی برای تقویت اشتباه محاسبه اتمی بزرگترین
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

همه اشــتباهات خواهــد بود.
بنا براین گفتوگو باید شــامل
کنترل تسلیحاتی و بهبود رابطه
ارتشهای دو طرف باشد ،با این
امید که سالح های اتمی جدا از
مســایل دیگر ،مثل دوران اتحاد
شــوروی مورد گفتوگــو قرار
گیرند .این امر البته بسیار دشوار
خواهد بود ،چون روسیه کنترل
تســلیحات اتمی را بــه مثابه از
دست دادن امتیازی دائمی برای
خواهددید.
موضوع دیگر ،دعوا بر سر خارج
نزدیک روسیه است.
نمونه اوکرایین نشــان میدهد
که چگونه آقای پوتین میکوشد
کشورهایی را که از مدار آن خارج
میشوند بیثبات سازد.
رئیس جمهور آینده آمریکا باید

اعالم کنــد بر خالف گفته آقای
ترامپ ،اگر روســیه یک چنین
تاکتیکی را بر علیه یک کشــور
عضو ناتو مثل لتونی و استونی به
کار گیرد ،اعضای دیگر ناتو آن را
به عنوان حمله به کشورهای خود
تلقی خواهند کرد.
بطــور جداگانه غرب نیــاز دارد
این موضوع را روشــن کند که
اگر روسیه درگیر یک تهاجم در
مقیاس کالن بر علیه کشورهای
غیر عضو ناتو مثل گرجستان و
اوکرایین شود ،غرب حق تسلیح
آنها را برای خود محفوظ خواهد
داشت.
غرب نیاز به باال نگه داشتن سر
خــود دارد .دخالت روســیه در
انتخابات آمریکا شایســته یک
پاسخ متقابل سنجیده است .اما

Fax: 1-855-698-8872

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

غرب میتواند در برابر این دخالت
مقاومت کند .روسیه تظاهری به
داشــتن یک ایدئولوزی جذاب و
آیندهنگر ندارد .در عوض ،اهداف
تبلیغاتــی آن بیاعتبار کردن و
تضعیف ارزشهای جهانی لیبرال
با ترویج این ایده است که غرب
همانند روســیه فاسد و سیستم
سیاســی آن به همــان ترتیب
روسیه متقلب است.
روســیه میخواهــد غــرب
تقسیمشــدهای که اعتماد خود
برای تاثیرگــذاری بر جهان را از
دست داده است ،بسازد .در پاسخ،
غرب باید متحد و اســتوار باقی
بماند.
سرمقاله مجله اکونومیست  ۲۲اکتبر
 - ۲۰۱۶ترجمه از ترک اوغلی
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«بینش زنانه» :منایشگاه آثار حمیرا مرتضوی

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

RESTAURANT ONYX INC

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

C

M E INC
K I
RESTAURANT ONYX

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

www.paivand.ca

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

شبی در کنار هم با متاشای
منایش فیلم مستند

Food Choices

گفتگو در بــاره ی فیلم ،صرف
غذای  Veganو چای ،موسیقی و

تمامی آموزش ها رایگان
و به زبان فارسی می باشد.
تلفن رزرو5144658378 :
-------------

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

>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

آشنایی با یکدیگر
(ورودی این برنامه سه
و نیم دالر اســت که
شامل غذا و چای می
باشد)
•

شنبه  3دسامبر 6 -عصر:
سخنرانی و گفت و شنود:
موضوع  :بوف کور بازتاب
تراژدی جامعه ایران و
زیبائی شناسی صادق هدایت
سخنران :
کاوه دشتی

مــکان :کتابخانه نیما واقع
در  5206بلــوار دکاری -
سوئیت شماره  - 3مونتریال

آقــــــایموفقیت
اطالعیه سمینارها و کارگاه های آموزشی :نیمه اول نوامبر

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

پخــتروز

uptinfoundation@gmail.
com

بزرگداشت یاد یاران کتابخانه و فعاالن
فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی مونتریال

شنبه  26نوامبر  6 -عصر:

بهروزباباخانی

در تاریخ  ۱۲نوامبر ۲۱۰۶
در سالن کتابخانه بزرگ مونترال
برگزار می نماید.
بهای بلیط با مالیات ۳۰ :دالر
مرکز تهیهبلیط :محلبنیاد آپتین
واقــع در  ۵۱۸۰کوئیــن مری،

سوئیت  ،۴۰۰مترو اسنودان
از راه تلفــن ۴۳۸۳۸۶۶۱۱۱ :از
راه ایمیل و اینتراک:

برنامه های آتی کتابخانه نیما

بزرگداشــت یــاد یــاران
کتابخانه و فعاالن اجتماعی
وسیاسیمونتریال:
معصومــه تنگــروی
اســکندری ،رفعت دانش،
عبداله قاسملو ،محمد انصاری،
فریدون صبوری ،افشین صبری،
کوروش احراری و محمدفاضل
------------

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال

کیفیتعالی،
بهای مناسب

گروه موســیقی ســ ّنتی بنیاد
آموزشــی  -فرهنگی «آپتین»،
متشکل از استادان موسیقی آن
بنیاد آموزشی ،کنســرتی را در
بزرگداشت صدویکمین سالگرد
تولد «قمرالملوک وزیری»

شنبه  19نوامبر  6 -عصر:

www.paivand.ca

نان سنگک

بزرگداشت صدویکمین سالگرد تولد
«قمرالملوک وزیری» >> ص23 :

 )1مسینار "مالی و بیمه"

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

دولتی و غیردولتی
• توضیح انواع بیمه ها
• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبــت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health
)Insurance
----------------

یکشنبه  6نوامبر،
ساعت  1تا  4عصر
این سمینار با هدف آگاه سازی
شرکت کنندگان از مسائل مالی
و بیمه در ســرزمین جدید که
الزمه یک زندگی موفق می باشد
طراحی شــده شــامل :
• مدیریت مالی زندگی شخصی
 )2مسینار "کاریابی موفق +
مزایای زندگی در کانادا"
(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)
یکشنبه  13نوامبر،
• نحوه اســتفاده صحیــــح از
کردیــت کارت
ساعت  1تا  4عصر
• آشــنایی با انواع حساب های یافتن شــغل مناســب اولین و

مهمترین اقدام هر مهاجر است لذا
در این سمینار شرکت کنندگان
با شیوه صحیح جستجوی کاردر
کانادا به نحوی که بتوانند شغل
مناســب خود را بیابند آشنا می
شــوند .تمامی مراحل به صورت
گام بــه گام و کامــا کاربردی
توسط کارشــناس ارشد توسعه
منابع انســانی آموزش داده می
شود.
همچنین آگاهی از مزایای زندگی
در سرزمین جدید و مقایسه آن
با کشــور مبدا ســوال مشترک
تمامی مهاجران است کهدر نیمه
دوم سمینار به طور کامل به آن
پرداخته می شود.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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www.paivand.ca since 1993
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زندگیوسالمت..

خطرات مصرف نوشابههای غیرالکلی با مضرات
کشیدن سیگار برابر است

شــرکتهای کوکاکــوال و
پپسیکوال میکوشند با هزینهی
میلیونها دالر در سال پیامدهای
منفی مصرف نوشابههای حاوی
مواد شــیرینکننده را بیخطر
جلوهدهند .مصرف این نوشابهها،
یکی از عوامل اصلی بیماریهای
چاقی و اضافهوزن است.
نتایج پژوهشهای جدید نشان
میدهند که نــرخ چاقی بیش
از انــدازه در آمریــكا بــا وجود
مبارزهی پیگیر نهادهای دولتی
و غیرانتفاعی علیه این بیماری،
همچنان رو به افزایش است.
میشائیل زیگل ،کارشناس امور
تغذیه ،در ایــن رابطه میگوید
با این که مرگ و مير ناشــی از
اضافهوزن بیمارگونهدر این کشور
تقريبا با تلفات ناشی از استعمال
دخانیات برابر است ،با این حال
از نرخ پیامدهای منفی متاثر از
تغذیهی نادرست ،به ویژه مصرف
نوشــابههای غیرالکلی ،کاسته
نشده است.
یــک پژوهش  ۲۰ســاله که بر
روی  ۱۲۰هزار آمریکایی صورت
گرفته نشان میدهد که مصرف
سهدهم لیتر نوشابهی شکرداردر
روز ،بیشتر باعث اضافه وزن فرد
میشود تا مواد و مایعات مشابه
دیگر.
زیگل دلیــل افزایش مصرف
نوشــابههای تولیدی کوکاکوال
و پپســیکوال را فعالیتهــای
چشــمگیر البیگرهــای ایــن
شرکتها و اجرای موفقیتآمیز
طرحهای تبلیغاتی آنها میداند.

بررســی یادشده،
همچنین نشان
میدهــد کــه
کوکاکوال میان
سا لها ی
 ۲۰۱۱تا
۲۰۱۴
 ،بیش
از ۶

میلیون
دالر برای
اجرایطرحهای
البیگرهایخود
و پپسیکوال در
همین چارچوب
زمانی ۳ ،میلیون
دالر هزینــه کرده
است.
ایــن دو شــرکت در
سال  ۲۰۰۹بیش از ۳۸
میلیــون دالر در اختیار
"اتاق بازرگانی نهاد حمل
و بستهبندی نوشابههای
غیرالکلی" کــه منافع
آنهــا را نمایندگــی
میکند گذاشــتند ،تا
کارزار بزرگــی علیه
اجرای قانون افزایش

مالیات بر تولید این کاالها بهراه
اندازند.
در بیانیهی منتشرشده از سوی
برگزارکنندگان این کارزار آمده
بود:
•
«مدیــران شــرکتهای تولید
ها
ت
البیس
موفق
های
ه
برنام
نوشــابه با خطمشی عقبافتاده
بــر اســاس بررســیهای نهاد و تبعیضآمیز دولت در زمینهی
آمریکایی "توسعهی روشهای افزایش مالیات موافق نیستند».
پیشگیرانه در پزشکی" شرکت •
کــوکا کوال در ســال  ۲۰۱۵به اقــدامات دولت
بیش از  ۹۶بنیاد فعال در بخش با این حال مقامات دولتی آمریکا
سالمتی و بهداشت کمک مالی میکوشــند با تصویب قوانین و
کرده است .پپسیکوال در همین آییننامههایگوناگوندرزمینهی
چارچــوب ۱۳ ،نهــاد را مــورد فعالیتهایالبیگرایانهوتبلیغاتی
این شــرکتها ،افکار عمومی را
پشتیبانی قرارداده است.
به گفتهی میشــائیل زیگل ،نام نسبت به پیامدهای منفی مصرف
"آکادمی تغذیه و رژیم غذایی" نوشابههای غیرالکلی حاوی مواد
که وظیفهی تبلیــغ روشهای شیرینکننده آگاه سازند.
تغذیهیدرست و آگاهکردن افکار در این راستا ،در  ۵سال گذشته
عمومی را به عهده دارد ،در میان بیش از  ۲۹مــادهی قانونی به
این موسسات نیز دیده میشود .اجرا در آمــده که میزان مصرف

بهائیان و حقوق شهروندی...
پیروزی رسید.
ی توان
بــا توجه به این ارقــام م 
نتیجــه گرفت کــه ترامپ (چه
دارای خصلتهــای مثبت و چه
منفی ،چه خــوب و چه بد) فرد
غیرمتعارفی که گروه کوچکی را
ی کند نیست.
نمایندگی م 

ترامپ مناینده جنبشی است که طی
دههها زیر فشار رهبری دو حزب
ی توانست
مســلط در آمریکا ،من 
مخالفت خود را با روند پرشتاب

نوشابههای یادشــده را در
ســطح محلی و در سراسر
کشور محدود میسازد.
مالیــات،
افزایــش
تعییــن حجــم تولید
و محدودکــردن
حوزههای تبلیغاتی
این شــرکتها
از جملهی این
اقدامات است.
بنا بــه گفتهی
زیــگل کوکاکوال،
بهطور مســتقیم علیه
تمام بندهای این قانون
و پپسیکوال علیه ۲۶
ماده از آنها دست به
مقابله زده است.
او میگوید« :افزایش
نــرخ تولیــد اینگونه
نوشابهها نشان میدهد که
مقابلهی آنها با موفقیت
همراه بوده است».
ماریون نستله ،کارشناس
امــور تغذیهی دانشــگاه
نیویورک ،با اشاره به مضرات
مواد انرژیزا مثل شــکر و
ســایر مواد شیرینکننده در
نوشابههای غیرالکلی ،بر تاثیر
تبلیغات بر افکار عمومی تکیه
میکند و میگوید:
«نتایــج پژوهشهــای میان
ســالهای  ۱۹۷۷تا  ۱۹۹۶در
این زمینه نشــان میدهند که
میانگین مصرف کالریدر آمریکا،
 ۱۰واحــد بوده و در حال حاضر
از هر  ۴آمریکایی یک نفر بر اثر
مصرف نوشابههایغیرالکلی در
روز ،بیــش از  ۲۰۰واحد کالری
ذخیره میکند ».این رقم حتیدر
مورد یک پنجم مصرفکنندگان
به  ۵۷۰واحد کالری میرسد.
در حــال حاضــر بیــش از دو
ســوم جمعیت بزرگسال ایاالت
متحدهی آمریکا از عوارض ناشی
از چاقی و بیش از یک سوم آنها
از پیامدهای منفــی اضافهوزن
بیمارگونه رنج میبرند.
چاقی میتواند از  ۵تا ۸سال از
طول عمر بكاهد و احتمال ابتال به
بیماریهایی مانند ديابت ،ازدياد
فشــار خون و خظر سرطان را
افزایشدهد.
•

>> ادامه از صفحه6 :

جهانی شدن و کمرنگ شدن هویت
آمریکاییابرازکند.

اعضای این جنبــش اجتماعی
در آمریکا نســبت به مهاجران،
بخصوصمهاجرانغیرقانونی،نظر
خوبی ندارنــد و از ورود کارگران
ارزان به کشور خود از کشورهای
جهان سوم و فرار کارخانجات و
صنایعآمریکاییعمدتابهمکزیک
سختناخشنودند.
آنها طالب آنند که مرزهای آمریکا

شــدیدا کنترل شــود و از طرح
ترامپ برای ساختن دیوار حائل
بین آمریــکا و مکزیک حمایت
میکنند.
اما ترامپ این جنبش را بوجود
نیاورد.
او تنها این فرصت را بوجود آورد
که ایــن بخش عظیــم جامعه
آمریکا ،در پشت او که بی محابا
شــعارهایی بر خــاف نگرش
رســمی نظام سیاســی آمریکا
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آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان
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Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
 18هفته ،هر هفته  30ساعت ،دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:15تا 15:35

Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

www.ealaval.com
2016-08-24 09:04

میداد منســجم و بسیج شوند.
ترامــپ اینک نه تنهــا با حزب
دموکرات بلکه با رهبران شاخص
و قدرتمنــد حــزب جمهوری
خواه ،از جمله پــل رایان رهبر
مجلس نمایندگان ،فردی که از
او به عنوان دومین مرد قدرتمند
ی شود ،از
حکومت آمریکا یاد م 
در ستیز در آمده است.
دکتر گــرگ انریکس ،اســتاد
روانشناســی اجتماعی دانشگاه
جمس مدیسون میگوید:
"آنچهدر صحنه سیاسی (آمریکا)
در جریان است نبرد برای هویت
ایالت متحده آمریکاست".
این تحــول از جهاتی به جنبش
خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا
شــباهت دارد .طرفداران خروج،
مخالف روند جهانی شدن و ادغام
هویت بریتانیایی در اروپا و نگران
مهاجرت آزاد اتباع اتحادیه اروپا
به بریتانیا و تغییر نظام اجتماعی
سنتیبریتانیاییبودند.
دکتر انریکــس در تحلیل خود
از تحــوالت اخیــر در آمریــکا
مینویسد" :سیاستمداران منفور،
اکثــرا طرفداران جهانی شــدن
هســتند .آنچه که ترامپ را به
پیش میراند خشــم و نومیدی
گروهی است که تفکرات سنتی
آمریکایی دارند و بر این اعتقادند
که سیاستمداران و نظام حاکم که
توسط روشنفکران اداره میشود
صدای آنان را منعکس نمیکند،
به عدالت با آنها رفتار نمیکند،
آنان را نادیــده میگیرد و نظام
سیاسی ناکارآمد به آنان خیانت
کرده اســت ...این افراد به دنبال
یک رهبر قدرتمندند که به زبان
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ساده آنان صحبت کند و بتواند
نظام فعلی را در هم بشکند".
در صــورت پیــروزی ترامپ ،به
احتمال قوی جدال سیاســی و
ی خواهند او
رسانهای بین آنانکه م 
را در اجرای برنامههایش ،متوقف
کنند (شــامل حزب دموکرات،
گروهــی از بلندپایــگان حزب
جمهوریخواه که پشت او را در
این انتخابــات خالی کردند و به
انتقاد از او پرداختند و رسانههای
اصلی کــه تقریبا همگی موضع
مخالــف وی دارند) از یکســو،
و ترامــپ و تیــم وی و حامیان
مردمیاش که بــه احتمال زیاد
شکل ســازمان یافتهای به خود
خواهند گرفت ،از سوی دیگر ،به
امری روزمره مبدل خواهد شد.
چیزی که یادآور روزهای جدال
باراک اوباما با کنگره بر سر مسئله
هستهای ایران خواهد بود.
ترامپ در سخنرانی  ۲۳اکتبر (۲
آبان) هوادارانش را دعوت کرد که
در انتخابات کنگره که در همان
روز  ۸نوامبر ( ۱۶آبان) صورت می
گیرد به جمهوری خواهان رأی
بدهند با این اســتدالل که یک
کنگره با اکثریت جمهوریخواه
به پیشبرد برنامههای وی کمک
خواهد کرد.
اما نکته جالــب ،جمله انتهایی
او در همین ســخنرانی بود که
در آن بــه وضــوح "آنها" ،یعنی
جمهوریخواهــان را از خــود و
حامیانش کــه با لفظ "ما" از آن
یاد کرد ،جدا نمود.
ترامپ گفــت" :من امیدوارم که
آنها هم به من کمک کنند .زیبا
خواهــد بود اگر آنهــا هم به ما

کمک کنند .اینطور نیست؟"
اما اگر ترامپ انتخابات را ببازد باز
این احتمال وجود دارد که صحنه
را ترک نکند و رهبری آنچه که از
آن با عنوان "جنبش ما" از آن یاد
ی کند به دست بگیرد.
م
در واقــع علــت عــدم پذیرش
غیرمشــروط نتیجــه انتخابات
توسط وی که جنجال عظیمی
را به دنبال داشته (از جمله اینکه
تقریبا تمام رسانههای اصلی به
عالوه رهبران دو حزب گفتهاند
کــه این حرکت او دموکراســی
آمریکایــی را زیر ســئوال برده
ی تواند این باشد که وی
است) م 
در صدد است با استفاده از نیروی
پیش برنده کارزار انتخاباتی اش،
نیروهای مردمی حامی خود را در
قالب یک جریان سیاسی جدید
در برابر دو حزب اصلی شــکل
دهد (در این انتخابات دو حزب
کوچک ،یکی ســبزها و دیگری
حــزب آزادی فرد نیز شــرکت
دارند).
در ضمــن باید دیــد در صورت
شکســت در انتخابــات ،پروژه
راهاندازی شــبکه خبری ترامپ
که شایعاتش قوت گرفته تحقق
خواهــد یافت یا نــه .این امر به
خودی خود واجد اهمیت است
چرا که شبکه خبری مزبور می
تواند به یک رســانه جریان ساز
مبدل شود.
اما پیــش از هر چیــز باید دید
که نتیجه انتخابات چگونه رقم
خواهد خورد.
•
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سوال :آیــا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ"
وجود دارد؟
جواب :کتابمقدس می فرماید" :
انسان که از زن زائیده می شود ،قلیل االیّام و پر از
زحمات است .مثل گل می روید و بریده می شود ،و
مثل سایه می گریزد و نمی ماند ....اگر َمرد بمیرد ،بار
دیگر زنده شود؟" (ایوب .)14 ، 2 - 1:14
به مانند ایوب ،این ســؤال تقریباً ذهن همۀ ما را به
خود مشغول کرده است.
واقعاً پس از مرگ چه اتفاقی می افتد؟
آیا به همین ســادگی از بین خواهیم رفت و دیگر
وجود نخواهیمداشت؟
آیــا پس از َمرگ به زمین خواهیم برگشــت تا به
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اهداف شخصی عالی
تری برسیم؟
آیا پــس از َمرگ،
همه به یک جا مــی روند و یا اینکه افراد مختلف ما برخیزانیده خواهیم
به مکان های متفاوت منتقل خواهند شد؟ آیا واقعاً شــد ،ولی همه به بهشت نخواهند رفت .آنچه
چیزی به نام بهشت و جهنم وجود دارد ،و یا اینکه تعئین می کند شــما پس از مرگ به بهشــت
خواهید رفت و یا به جهنم ،انتخابی اســت که
همۀ این ها تو ّهمات ذهنی هستند؟
حین حیــات خود بر زمین اتخــاذ می کنید.
کتابمقدس نه فقط حیات پس از مرگ را تأئید می کتابمقدس می گوید:
کند ،بلکه آن را جاودانی و بسیار پر جالل توصیف "و چنانکه مردم را یک بار ُمردن و بعد از آن جزا
قرر است"
می نماید:
یافتن ُم ّ
(عبرانیان .)27:9
"بلکه چنانکه مکتوب است" :چیزهائی را که چشمی
ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد ،آنانی که عادل کرده شده اند به آسمان خواهند
هیا کرده رفت تــا وارد حیات ابدی شــوند .اما همۀ بی
یعنی آنچه خدا برای دوســتداران خود ُم ّ
ایمانان ،برای مجازات ابدی به جهنم فرســتاده
است" (اول قرنتیان .)9:2
عیسی مســیح ،خدای ُم َج ّسم ،به این جهان خواهند شد.
(متی )46:25
خاکی آمد تا حیات جاودانی را همچون یک
هدیه به انسان ببخشد" .و حال آنکه به سبب
تقصیرهای ما مجروح و به ســبب گناهان ما جهنم نیز ،مانند بهشت ،یک تو ّهم و یا تجسم
کوفته گردید ،و تأدیب سالمتی ما بر وی آمدِ ،صرف نیست؛ بلکه مکانی است واقعی .آنجا جائی
و از زخمهای او ما شفا یافتیم" (اشعیا  .)5:53است که اشــخاص غیرعادل (بی ایمان) خشم
و غضب ابدی خدا را تجربــه خواهند کرد .در
عیسی مسیح ،با فدا کردن جان خود ،مجازاتی جهنم ،گناهکاران متحمل شکنجۀ جسمی و
را که ما الیق آن بودیم بر خود گرفت .او پس عذاب روحی و روانی خواهند بود ،و وجدانشان
از سه روز ،با قیام روحانی و جسمانی خویش از خجالت ،شرم ،افسوس ،و حقارت رنج خواهد
از قبر ،پیروزی خود را بر مرگ ثابت نمود .پس برد.
از قیام از مردگان ،عیسی مسیح مدت  40روز
ماهیت جهنــم ،کتابمقدس از
توضیح
جهت
بر زمین ماند ،و قبل از صعود به بهشت ابدی
ّ
توسط هزاران نفر دیده شد .رومیان  25:4می اسامی مختلفی استفاده می کند:
هاویه که چاهی است بی انتها (لوقا  31:8؛ مکاشفه
گوید:
"که به ســبب گناهان ما تسلیم گردید و به  ،)1:9و دریاچۀ آتش که ساکنان آن شب و روز در
آتش آن عذاب می کشند (مکاشفه .)10:20
سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد".
در جهنم گریه و فشاردندان خواهد بود .اینها نشانی
قیام مســیح از مرگ واقعه ای است که برای است از رنجیدگی و غضب شدید
(متی .)42:13
اثبات َسندیّت آن مدارک زیادی موجود می
باشند .پولس رســول از افراد محتلف دعوت آنجا جائی اســت که " ...کِرم ایشان نمیرد و آتش
نمود تا با استفاده از شهود عینی ،اعتبار این خاموشینیابد"
(مرقس .)48:9
واقعه را مورد پرسش قراردهند .ولی هیچکس
نتوانست ِص ّحت قیام مســیح را ر ّد کند .بر نکتۀ مهم این است که هر چند خدا می فرماید:
مبنای قیام مسیح ،که اساس ایمان مسیحی "من از ُمردن َمرد شریر خوش نیستم .بلکه (خوش
هستم) که شریر از طریق خود بازگشت نموده ،زنده
است ،ما نیز از مردگان خواهیم برخاست.
ماند" (حزقیــال  ،)11:33ولی ،به زور ،ما را مجبور
برخی از مسیحیان اولیه به این حقیقت ایمان نمی سازد او را اطاعت کنیم .اگر ما اختیار می کنیم
نداشتند .پولس آنها را بدینصورت نصیحت می که او را رد نمائیم ،او آنچه را ما طلبیدیم به ما می
کند" :لیکن اگر به مسیح وعظ می شود که از دهد .و آن ،چیزی نیست جز دوری ابدی از خدا.
ُمردگان برخاست ،چونست که بعضی از شما
زندگی زمینی ما یک امتحان است؛ ودر واقع تعیین
می گویند که قیامت ُمردگان نیست؟
اما اگر ُمردگان را قیامت نیســت ،مسیح نیز کننده و تدارک بینندۀ آیندۀ ابدی ماســت .برای
ایمانداران ،این آینده عبارت است از زندگی ابدی در
برنخاستهاست"
(اول قرنتیان  12:15ـ  .)13حضور خدا .پس سؤال مهم این است:
"من چگونه می توانم یک ایماندار محسوب شوم تا
مسیح نوبر کسانی است که به جهت زندگی این حیات ابدی را دریافت کنم؟"
آینده خواهند برخاست .آدم ،او که همۀ ما از در پاســخ باید گفت که فقط یک راه وجود دارد؛ و
نسل وی می باشیم ،گناه کرد .گناه او مرگ آن ایمان و اعتماد به عیسی مسیح ،پسر خداست.
جسمی را برای همۀ آدمیان به ارمغان آورد .عیسی فرمود:
اما همۀ آنانی که توســط ایمان به مسیح به " ...من قیامت و حیات هستم .هر که به من ایمان
فرزندخواندگی در خانوادۀ الهی خوانده شده آورد ،اگر ُمرده باشد ،زنده گردد .و هر که زنده بُ َود و
به من ایمان آورد ،تا به ابد نخواهد ُمرد"....
اند ،وارث زندگی جدید خواهند شد.
(یوحنا 25:11ـ.)26
(اول قرنتیان 20:15ـ)22
همچنانکه خــدا بدن مســیح را از ُمردگان
برخیزانید ،بدن های ما نیز به هنگام بازگشت حیات ابدی ،به عنوان یک هدیه ،در دسترس همه
می باشد .اما تنها کسانی قادر بهدریافت آن هستند
مسیح از قبر خواهند برخاست.
(اول قرنتیان  )14:6که خویشــتن و امیال دنیوی خود را انکار کرده ،و
خود را همچون قربانی به خدا تسلیم کنند" .آنکه به
باید توجه داشــت که اگر چه در نهایت همۀ پسر ایمان آورده باشد ،حیات جاودانی دارد و آنکه به

آیا
چیزی
به عنوان
«زندگی
پس از
مرگ»
وجود
دارد؟
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هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ



پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید ،بلکه غضب
خدا بر او می ماند( ".یوحنا .)36:3
فرصت توبه به هیچکس پس از َمرگ داده نخواهد
شــد .فرصت ما پس از َمرگ ،تنها برای رویاروئی با
خداســت .او ما را دعوت می کند تا امروز با محبت
و ایمان بسوی او آئیم .اگر ما ایمان آوریم که مرگ
عیسی مسیح جریمۀ طغیان گناه آلود ما را پرداخت
نمود ،نه فقط صاحب یک زندگی بامعنی و پربرکت
بر روی زمین خواهیم شد ،بلکه حیات جاودانی در
حضور مسیح نیز برای ما تضمین می شود.
اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات
دهنــدۀ خود بپذیرید ،میتوانیــد از این نمونۀ دعا
استفاده کنید .ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته
باشــید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای
دیگر) باعث نجات شما نمیشود .نجات واقعی تنها با
اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان
ما را آمرزید دریافت میشــود .این دعا راه ساده ای
است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که
راه نجات را برای شــما تدارک دید" .خداوندا ،می
دانم که به ّضد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات
می باشم.
اما می دانم که عیســی مسیح ،مجازاتی را که من
شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ
ایمان به او آمرزیده شــوم .از گناه خود توبه میکنم
و بــرای نجات فقط به
تو اعتمــاد میکنم .تو
را شــکر می کنم که
محض فیــض عجیب
خود گناهانم را بخشیده
و به من حیات جاودانی
داده ای.

)

آمین".
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حراج رقابت ناپذیر
نیسـا ن
دریافت رایگان ست کامل

تایرهایزمستانی
خرید :از

یا

خرید :شروع از

یا

لیز :از
هرهفته

لیز :شروع از
هرهفته

خرید :از

لیز :از
هرهفته

شنبهها باز است
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

PAIVAND: Vol. 24  no.1290  Nov. 01, 2016

مرکز باغبانی الوال
انتخابیطبیعی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

آموزش رایگان برای پناهندگان و مهاجران
در مرکز آموزش باغبانی و گل کاری الوال

روش بهسازی فضای سبز

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

برنامهایبامشارکت«کرفورانترکولتور»الوال

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

 24هفته از  14نوامبر  2016تا  25مه 2017

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Tuition-Free Program

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

3-month program 6 hours/week
For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

FORMATION GRATUITE POUR RÉFUGIÉS OU IMMIGRANTS

AU CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

------------------------MANŒUVRE EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
PROJET EN PARTENARIAT
AVEC LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL
24 semaines du 14 novembre 2016 au 25 mai 2017

برایدریافتآگاهیبیشتر:

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال

Pour information Joseph CESPEDEZ

Tél: 450 686-0554 poste 211

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
ا
س ن

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 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

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
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 مشجران عزیز
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ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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 residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



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






















 

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
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7روز
Tel.: (514) 933-8383
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1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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سالن آرایش VIVA
دکتر الهام خیاط

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

دکتر کاملیا امامیان

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جديد

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

_________

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenation.ca

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

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

Cell.: 514-298-4567

| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور
کاشت | ترمیم | shellac
طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

s
ight
ighl
h
l
ut
tia
Par hair c g
+
in
h
s
u
+ br y 75$
l
on

75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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مونتریالایرانی...

انجمن فارسیزبانان استان کبک

Association of Persian
Speakers of Quebec
انجمن فارسی زبانان کبک که با
کمک و یاری تعدادی از فارسی
زبانان در استان کبک کانادا ثبت
شده ،روز  15اکتبر  2016افتتاح
شد.
فرازهایــی از آیین نامه این
انجمن به قرار زیر است:
 .۱انجمن فارســیزبانان استان
کبک یک انجمــن غیرانتفاعی
(ناسودبر) اســت و هیچ یک از
اعضای هیئتمؤسس آن سودی
از فعالیتهــای انجمن دریافت
نمیکنند.
 .۲این انجمن یک نهاد مستقل
است و هیچ گونه گرایش سیاسی
و مذهبی ندارد.
 .۳این انجمن خود را موظف به
رعایت قانون اساســی و مقررات
داخلی کشور کانادا و استان کبک
میداند.
•
اهداف اجنمن فارسیزبانان
استان کبک

 .۱پاسداشــت ادبیــات ،هنــر،
فرهنگ و زبان فارسی در استان
کبک.
 .۲معرفــی زبــان و فرهنــگ
فارســیزبانان به جامعهی غیر
فارسیزبان کبک.
 .۳تالش در شــکلدهی فضای
مناســب برای ایجاد انسجام و
گردهمایی تمام فارســیزبانان
استان کبک.
 .۴برگزاری برنامههای فرهنگی،
هنری ،علمــی و تفریحی ویژه
فارسیزبانان.
 .۵پشــتیبانی و حمایــت از
هنرمندان از طریق معرفی آنها
و برنامههایشــان بــه جامعهی
فارسیزبان کبک.
 .۶حمایــت از کارآفرینــان و
ایدههای آنها با هدف توسعهی
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای
جامعهی فارسیزبان کبک.

•
منابع مالی اجنمن فارسیزبانان
استان کبک

فتوشاپ

 .۱کمکهای مردمی.
 .۲حق عضویت اعضاء.
 .۳کمکهــای مالــی اعضای
هیئتمدیره.
•
اعضای هیئتمؤسس اجنمن
فارسیزبانان استان کبک

 .۷حمایــت معنــوی ،فکری و
مالــی از ایدههای تجاری جهت
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای
جامعهی فارسیزبان کبک.
 .۸حمایــت از فعاالن اجتماعی
و ســایر متخصصان فارسیزبان
در جهــت توســعهی جامعــه
فارسیزبان کبک.
 .۹جلب مشارکتهای فرهنگی
و اقتصادی فعــاالن فرهنگی و
اقتصادی به منظــور حمایت از
جامعهی فارسیزبان کبک.
 .۱۰تالش در جهت شــناخت
توانمندیهــا و نقــاط ضعــف
جامعهی فارســیزبان کبک و
کوشــش در جهت تقویت نقاط
قوت و کوشــش در جهت رفع
نقاط ضعف آن.
 .۱۱جلب مشارکت متخصصان
و افــراد موفــق در جامعــهی
فارسیزبان کبک به منظور انتقال
تجربیات و دانش حرفهای آنها
به جامعهی فارســیزبان استان
کبک.
 .۱۲حمایت و طرح درخواستها
و نیازهای قانونی [مدنی] جامعهی
فارسیزبان کبک ازدولت کبک و
کانادا.
 .۱۳همکاری فرهنگی و هنری با
سایر فرهنگهای حاضردر استان
کبک.
 .۱۴برقراری ارتباط با سازمانهای
خدماتی و حمایتی استان کبک به
منظورجلبمشارکتآنهاباهدف
تقویتجامعهیفارسیزبانکبک.

 .۱بهرام ناصری
 .۲خجسته قاسملو
 .۳فرهاد شهریاری
 .۴آرزو تحویلداری یکتا
 .۵سیدمحمدرضا ناصرزاده
 .۶مهدی شکوهی
 .۷محمد راد

•
خدمات اجنمن فارسیزبانان
استان کبک

 .۱ارائــهی خدمات مشــاورهی
حقوقی حتــی مباحث حقوقی
کشــور ایران بــا اســتفاده از
متخصصان با تجربه ،کارشناسان
دادگستری و وکالی پایه یک.
 .۲ارائهی خدمات ســامت در
ســطوح فــردی ،خانوادگی و
اجتماعی به شرح زیر:
الف .ارائهی خدمات مشــاورهی
خانواده با استفاده از متخصصان
با تجربه.
ب .ارائهی خدمات مشــاورهی
روانشناسی و تربیتی با استفاده
از متخصصان باتجربه.
 .۳برگزاری دورههای آموزشــی
در زمینههای مختلف برای اعضاء
(موســیقی ،نقاشــی ،گرافیک،
عکاسی ،خطاطی ،زبان فرانسوی،
زبان انگلیســی ،زبان فارســی،
کاریابی و…).
 .۴برگزاری نمایشگاههای هنری
برای اعضاء بــه منظور معرفی
توانمندیهای آنان به جامعهی
فارسیزبان کبک.
 .۵فراهم کردن امکانات آموزشی
و برگزاری جلسات ( ۵تا  ۵۰نفره)

 .۱تمام عالقهمندان به عضویت
در انجمن میبایست ماهانه مبلغ
 ۲/۵دالر بابت حق عضویت خود
پرداخت کننــد که این مبلغ به
صورت سالیانه دریافت میگردد
( ۳۰دالر در سال) .سررسید سال
مالی عضویت اعضاء یکم نوامبر
هر سال است.
 .۲بــرای کلیهی اعضای انجمن
کارت عضویــت کــه دارای نام،
تصویــر و شــمارهی عضویــت
آنهاست صادر میشود.
 .۳فضای انجمن برای برنامههای
غیرانتفاعی اعضای انجمن رایگان
خواهد بود.
 .۴تمــام اطالعیههــای انجمن
همزمــان از طریق ایمیل ،کانال
تلگرامی و صفحهی فیســبوک

نشانی محل دائمی اجنمن

4055 Ste. Catherine W.
#133, Westmount, H3Z 3J8

Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

514

933-0-933

•

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

La

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

برای متقاضیان و برنامهگزاران.
 .۶برنامهریــزی و اجــرای
فعالیتهای ورزشــی ،علمی و
تفریحی برای [کودکان ،نوجوانان
و جوانان].
 .۷حمایت ویژه از بانوان سرپرست
خانوار.
 .۸مشاورهی تحصیلی و شغلی.
 .۹برطرفکــردن مشــکالت
کامپیوتری اعضــاء (نرم افزاری)
یک روز در هفته.
 .۱۰تهیهی نامههای اداری برای
مهاجران تازه وارد فارســیزبان
فساد ،همزاد جمهوری اسالمی  >> ...ادامه از صفحه11 :
به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
و بــرای آن می توان اصول دین دولت و مجلس جمهوری اسالمی اکثریت مردم است را به جذاب بــرای ســازمانها و ادارات
را موقتا تعطیل کــرد به والیت وجود اشته باشد از آنجا که چاقو ترین شــعار علیه والیت مطلقه (درصورت لزوم).
 .۱۱قرار دادن فضای انجمن در
مطلقه برای بازتولید این ساختار دســته خود را نمی برد ،کاری از فقیه تبدیل خواهد کرد.
سیاسی که ناپاسخگویی ،نظارت پیش نخواهد بــرد .نظام دینی توسعه و تعمیق فساد تا روز فروپاشی اختیار تمام فارســی زبانان برای
ناپذیری و رانت خواری سیاسی و والیت مطلقه محور منشاء فساد نظام مطلقه والیت فقیه ذاتی این فعالیتهای ناسودبر و به صورت
اقتصادی در ذات قوانین تبعیض و بازتولید کننده مستمر آن است نظام است و به هیچ روی عرضی رایگان (با رزرو قبلی).
آمیز آن است ،اختیار مطلق می و اگر در  37ســال گذشته هیچ نیست.
یک از نخســت وزیران و روسای به همین دلیل نیز به زعم تمام
دهد.
به این اعتبار شکل گیری سرمایه جمهوری ها نتوانسته اند بر فرایند شــعارها و گفته هــای رهبران
اجتماعی که برای رشد و توسعه گســترش یابنده آن مهار بزنند ،جمهوری اســامی در مبارزه با
ســالم اقتصاد الزامی اســت به بیش از آن کــه به ضعف اراده و مفاســد اقتصادی ،فساد در 37
امــری غیرممکن تبدیل شــده ناتوانی آنان مربوط باشد ،به ذات سال گذشــته سال به سال ابعاد
بزرگتری پیدا کرده و همه اندام
اســت .این تصور که می توان با فساد زای نظام مربوط است.
وجود نظام موجود یعنی همین ادامه فســاد که با افت و نابودی های رژیم را فرا گرفته اســت .با
ساختار سیاســی قدرت با فساد هرچه بیشــتر بقایای ســرمایه توجه به واقعیات باال شعار مبارزه
اقتصــادی مبارزه کــرد ،همان اجتماعی همراه اســت اقتصاد با فساد در چشم انداز تالشهای
توهم دفع فاســد با افسد است ایران را صرفنظر از آن که رئیس آزادیخواهانه جنبش ملی ایران
که سرابی بیش نیست و طبعا با جمهور آن یک اصالح طلب باشد یک شــعار محوری اســت که 820 Atwater
Montréal, QC H4C 2H1
قوانین علوم اجتماعی و اقتصادی یا اصول گرا به ســوی فروپاشی بیشــترین قدرت بسیج مردم را
منافــات دارد .حتی اگر اراده ای خواهد برد و مبارزه با فســاد که داراست.
•
برای مبارزه با فساد اقتصادی در منشــاء بیکاری و فقــر فزاینده

•
شرایط عضویت

انجمن اعالم میگردد.
 .۵متقاضیــان کار داوطلبانــه
در انجمن فارســیزبانان کبک
میتوانند بــه روشهایی که از
طریــق انجمن اعالم میشــود
آمادگی خــود را برای همکاری
داوطلبانه اعالم نمایند.
 .۶شــرط اعطای گواهی رسمی
کار داوطلبانــه توســط انجمن
فارسیزبانان کبک به متقاضیان
کار داوطلبانه ،حداقل ســه ماه
فعالیت داوطلبانه و حداقل هفته
ای  ۱۲ساعت است.
انجمن فارســی زبانان کبک در
شبکه های اجتماعی :فیسبوک،
تلگرام
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www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS
GRATUITS !* کالسهای

LEARN FRENCH
FOR FREE!*رایـگان

*Des frais d’inscription s’appliquent

*Registration fees apply

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

انگلیسی
*رایگـان

French courses
Call 450 443-6576

brillant comme vous l’êtes

فرانسوی
بیاموزید

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576
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مدیریت زندگی ...

 ۱۵جمله ای که هرگز از
یک آدم موفق منی شنوید

نقش یک
اگــر میخواهیــد در ِ
کارآفریــن موفق باشــید یا در
حرفهتان موثرتر شوید ،میتوانید
برای شــروع باید هر چه بیشتر
شــبیه به افراد همــواره موفقی
صحبت کنید (یا فکر کنید) که
آنها را میشناسید یادربارهی آنها
مطالعه میکنیــد .در زیر برخی
جمالتی که هرگــز از یک آدم
موفق نمی شنوید آمده است:
•
" .۱منیتوانیم اجناماش دهیم".

چیــزی که آدمها و شــرکتها
را موفــق میکنــد قابلیت حل
مشکل مشتریانشان و مطالبهی
اولویتهای اصلیشان است.
اگر یک نیاز مرتبا بهوجود بیاید،
تریــن آدمها یاد میگیرند
موفق
ِ
چگونه با سرعت هر چه بیشتر
به حل آن بپردازند.
•
" .۲منیدامن چگونه این کار را
اجنام دهم".

آدمهــای موفق یــاد میگیرند
سرکوب خودبهخودی
(به جای
ِ
غیــرارادی راهحلیابــی و
و
ِ
چارهاندیشی )،برای موفقیت در
یک پروژه یا در حرفهشــان باید
چ ه کاری انجام دهند.
بهعنوان مثال ،هیچگاه نمیبینید
یک مشاور بینالمللی موفق در
بوکار که در سال
زمینهی کس 
بارها بــه ایتالیا ســفر میکند،
یادگرفتن زبان ایتالیایی را نپذیرد.
•
" .۳منیدامن چیست".

ادعای بیخبــری و بیاطالعی
کردن مشکل را دور نمیکند.
فقط باعث میشــود پرسشگر
فــرد دیگری را بیابد که بتواند با
آن مجموعه کار کند تا راهحلی
برای آن مشــکل بیابند .اگرچه
همواره خوب است با آدمهایی که
در تعامل هستید ،صادق باشید،
به پایان رســاندن این عبارت با
"ولی راهی برایش پیدا میکنم"
یک روش مطمئن برای موفقتر
شدن است.
•
" .۴همهی کارها را خودم به
تنهایی اجنام دادم".

دیگر یک اتفاق نادر اســت ،ولی
باشند.
آن چه باعــث کارآمد بودن این اگر واقعا بــا آدمــی در ارتباط
روش میشــود بها دادن به افراد هســتید و میخواهیــد بــا او
در جــای مقتضی اســت ،از هر همکاری داشتهباشید ،راهی پیدا
دست که بدهید از همان دست کنید تا این خواســته را عملی
بازخواهید گرفــت .آدمهایی را کنیــد .پیدا کردن افــرادی که
که به شــما کمــک کردهاند یا از مصاحبت بــا آنها لذت ببرید
تأثیر مثبتی برای شما داشتهاند ،زیاد روی نمیدهد ،لذا چه یک
شناسایی کنید ،اینگونه همواره مطالعهی موردی باشــد یا یک
میتوانید خودتــان به موفقیت کســبوکار جدید ،افراد موفق
دست یابید و به رسمیت شناخته میدانند همکاری با آن دســته
شوید.
از آدمهایــی کــه از نظر
کاری کنید تا شخصیت و عالقهمندیها
•
" .۵خیلی زود
موقعیت ها با شما ســازگار هستند
است".
مسیری اســت به سوی
به واقعیت
موفقیتیواقعی.
یکیدیگر از جمالتی
شوند!
تبدیل
•
که هرگز از یک آدم
" .۸گاهی قراری بگذاریم
موفق نمی شــنوید
و با هم باشیم".
این است که "خیلی زود است".
هیچوقتنمیشنویدکهبنجامین اکثر مواقع این یک عبارت مبهم
فرانکلین یا آدمهایی مثل استیو اســت ،و هیچ تداومی بهدنبال
جابز بگویند" ،برای من خیلی زود ندارد .آدمهــای موفق میدانند
که اگر واقعــا بخواهند با فردی
است که آنجا باشم".
اگــر یــک مالقات شــبکهای ،ارتباطداشتهباشند ،باید بر اینکار
راهانــدازی پــروژه یــا فرصت استمرار بورزند تا بهوقوع بپیوندد.
مصاحبه در صبح اول وقت وجود همچنیــن این ایــده را بهوجود
ترینآدمها،
داشتهباشد ،موفقترین آدمها هر میآورد کــه موفق ِ
آنچه را بایــد انجام دهند تا در بــدون هیچگونــه دســتور کار
آنجا حضور داشته باشند ،انجام مخفی ،به سختی تالش کردهاند
تا ارتباطات و پیوندهای اصیلی
میدهند.
بخشی از موفق بودن این است که درون شبکهشــان ایجاد کنند.
در زمان درست در جای درستی توسعهی شــبکهتان به معنای
قرارداشته باشید ،سحرخیز بودن به فکر دیگران بودن اســت ،در
یــا شــبزندهدار بودنتان هیچ حالیکه ارتباطاتتان با آنها را در
اولویت ذهنتان نگهدارید.
تأثیری در این قضیه ندارد.
•
•
" .۶خیلی دیر است".

در همین راستا ،اگر یک شریک
بالقوهی کســب و کار از شــما
خواســته است ســاعت  ۹شب
یک قرار شام با او داشته باشید،
و این کار برایتان مقدور اســت،
قطعا ســر قرار حاضر شوید .این
امــکان وجود دارد کــه روز بعد
خسته باشید ،ولی ارتباطاتی که
طی یک شــام کوچک یا پس از
یک جلسهی چند ساعته برقرار
میکنیــد ،میتواند در موقعیت
حرفهای یا پــروژهی بعدیتان
تفاوت ایجاد کند.
•
" .۷خیلی بد است که منیتوانیم
با هم کار کنیم".

" .۹متأسفم ،خیلی سرم شلوغ
است".

افراد موفق اگر موقعیتی بر ســر
راهشــان قرار بگیــرد ،هر کاری
میکنند تا آن موقعیت به واقعیت
تبدیل شود .مطمئنا ،این احتمال
معنی
وجــود دارد که این امر به ِ
تخصیص ساعتهای طوالنیتر
ِ
تعبیر شود ،ولی اگر میخواهید
چیزی بــه واقعیــت بپیوندد،
هزینهاش این خواهد بود .گذشته
از اینهــا ،به گفتهی الو  -تیزو:
ِ
ماهیت ساختنی است.
"زمان یک
گفتن "وقت نــدارم" ،مانند این
ِ
است که بگویید" ،نمیخواهم".
•

آدمهای متعالــی میدانند باید
خودشــان را با آدمهایی احاطه
کنند که باهــوش ،دانا و متعهد کامال همعقیده بــودن با آدمی دوباره ،همانگونه که در شمارهی
" .۱۰همهاش فکر من بود".

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

Wealth

is
Health

برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر اساتید حرفه ای

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی

www.Neda-health-group.com
ترین آدمها
 ۴اشاره شــد ،موفق ِ
وقتی کار بــه تعریف و تمجید
از یک پروژهی موفق میرســد،
سخاوت بهخرج میدهند.
هیچ ایدهای حقیقتا به کســی
تعلــق ندارد  -ایــده ها ترکیبی
اســت از تجاربشان از تعامل و
ساختاری از ایدههای اشتراکی با
یک تیم .تعریف و تمجید بخش
حیاتی در تأسیس یک فرهنگ و
شرکت موفق است.
•

" .۱۱هیچ وقت کتاب منیخوامن".

تام کورلــی مالک وبگاه عادات
ثروتمنــدان دریافتهاســت که
ثروتمندان بسیار بیشتر از فقرا
به مطالعهی (یا گوش دادن به)
کتابها میپردازند ۶۳ :درصد از
والدین متمول کودکانشان را به
مطالعــهی دو یا چند کتاب غیر
داستانی در ماه وا میدارند ،این
رقم در فقرا  ۳درصد است.
همچنین ۶۳ ،درصد از متمولین
در طول رفت و آمد به محل کار به
کتابهای صوتی گوش میدهند،
این رقم در فقرا  ۵درصد اســت.
مطالعهی کتابهای غیرداستانی
(همینطور داستانی) به کاهش
استرس ،بهبود خالقیت و ارتقاء
حافظه تان کمک میکند.

•

" .۱۲بهاندازهی کافی خوب
نیستم".

احتمالی
اجل
کپیبرداری از رقباِ ،
ِ
بسیاری از شرکتها است .ابتکار
واقعی از بخشهای کوچک و کم
اهمیت نشأت میگیرد:
پی بردن به این که رقبا چهکاری
انجام نمیدهنــد و پُر کردن آن
خأل به منظور پاسخگویی به یک
نیاز در صنعت.
•

بخشی از موفق بودن به مفهوم
واالی خود ارزشی برمیگردد.
ِ
این که خودتان باشید یک ویژگی
است که موفقیت شما در کسب
و کار و زندگی شخصیتان را نوید
میدهد .عالیق واقعیتان رادنبال
کار بازندهها
کنید .اگر به پول نیاز نداشــتید " .۱۵تعطیلکردنِ ،
چه کارهایی در زندگیتان انجام است".
موفقیــت واقعــی میبایســت
میدادید؟
به شــکل یک رویکــرد متنوع
•
" .۱۳همهچیز روبهراه است
دیده شــود ،همراه با تعطیالت،
(دوباره و دوباره)".
تعطیالت آخر هفته با دوستان
آدمهای موفق میدانند چه زمانی و خانواده و ســاعتهایی در روز
راهشان را تغییر دهند و پذیرش کاری که کارایــی ندارید .وقتی
بهانههایدیگران را متوقف کنند .حجمکاری برای هر فردی بسته
اگر تنگنایی وجود داشتهباشد و به زمان متغیر اســت ،رفتن به
تکمیل تعطیالت شما را در کارتان بهتر
مانع
ِ
چیزی (یا فــردی) ِ
بهموقع پروژه ،تأســیس کسب میکند.
و کارتــان ،یا حرکت بهســوی بعضی اوقات ،برای رســیدن به
اهدافتــان میشــود ،وقت آن جایی که میخواهید ،بهترین و
رسیده است که حد و مرز بگذارید ســادهترین کاری که میتوانید
و تصمیم بگیرید همکاریتان را انجــام دهید این اســت که به
راحتی نمونههایی را که دیگران
محدود کنید.
برایتان میچیننددنبال کنید.
•
اختیار
در
را
ن
آ
ما
رقبای
"اگر
.۱۴
از وبگاه بازده -نویسنده :سوجان پاتل ،کارآفرین
ندارند ،پس ما هم بهآن نیاز
نداریم".

منبع:بیزینساینسایدر
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کـــــآنادا...

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

استقبالازبیشاز 320هزارمهاجرجدیددرسالگذشته
ایرانتو :از جوالی  2015تا جوالی
 2016تعداد کل مهاجرینی که
قدم به کانادا گذاشته اند به 320
هزار و  932نفر رسید.
این رقم یک ســوم بیشــتر از
تعــداد  240هــزار و  844نفر
مهاجرین سال پیش از آن بوده،
و سریعترین رشــد در سه دهه
گذشته را به ثبت رسانده است.
با اینحال ،دولت کانادا قرار است
در ماههای باقیمانده امسال تعداد
بیشتری از مهاجران را بپذیرد.
این آمار این هفته از سوی آژانس
آمار کانادا منتشــر شد .این آمار
نشان می دهد که تعداد مهاجران
امسال از سال  1971به این سو
بی نظیر بوده است.
در آماری که به روش جاری جمع

آوری شــده ،تا کنون بیشترین
تعداد ساالنه مهاجران مربوط به
سالهای  2009تا  2010بوده که
 270هزار و  581نفر مهاجر وارد
کانادا شدند.
•
مهاجران به کجا می روند؟

طبق این آمار ،محبوبیت سه ایالت
آلبرتا ،ساسکاتچوان و مانیتوبا نزد
مهاجران به بیشترین سطح خود
تاکنون رسیده است.
در سال گذشته 27.9 ،درصد از
نوآمدگان در این سه ایالت اقامت
گزیدند .در آلبرتا56 ،هزار و 384
نفر ،مانیتوبا  17هزار و  238نفر
و در ساســکاتچوان  15هزار و 6
نفر.البتههنوزاونتاریومحبوبترین
مقصد محسوب شده و در سال

گذشته  199هزار و  647نفر یا
 37.3درصد از کل مهاجران به
اونتاریو رفتند .چند ایالت دیگر
مانند نیوفائوندلند یا نووا اسکوتیا
هــم رکورد جدیــدی در جذب
مهاجر ثبت کرده اند.

آقای حسن

در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک
بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
------• بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل
• فاینانس مخصوص :با نرخ صفر درصد
و همچنین پرداخت های نازل
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

وام با نرخ بهره

Leasing

0%

Financing

•
کاهش چشمگیر در زمان بررسی
تقاضاها

در ایــن  12ماه ،زمان بررســی
تقاضاهای اقامت دائم کاهشــی
 42درصــدی نشــان می دهد.
کوتاهترین زمان برای بررسی این
تقاضاها مربــوط به برنامه هایی
می شود که تحت سیستم "ورود
سریع" گروه بندی شده اند مانند
برنامه فدرال کارکنــان ماهر یا
برنامه تجربه کانادا.

{>> ادامه در صفحه}38 :
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اگر به دنبال رستورانی دنج
با فضایی زیبا و آرام
برای برگزاری مراسم تان هستید
«آنیکس» متناسب با بودجه شام
در خدمتتان است.
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پوکیاستخوان،
شایعترین بیماری سالمندان
 سال  24شماره  11  1290آبان 1395

پوکی اســتخوان بیماری شــایعی
است که از کاهش تراکم و استحکام
و سســت شدن اســتخوانها
ناشی میشــود .اين پديده
به طور معمول در سنين
سالمندي بروز میکند
اما با ترفندهای سادهای
میتوان آن را به تاخير
انداخت و يا از شدت
آن کاست.
پوکیاستخوانزمانی
بــروز میکنــد که
ميزان تخريب تراکم
استخوان از تشکیل
آن بیشــتر باشــد.
در چنیــن وضعیتــی
اســتخوان ضعيف شده
و بــا كوچكتريــن ضربه
دچار شكستگی میشود .این
بیماری بهویژهدر میان سالمندان
شــیوع بیشــتری دارد و اغلب در
میشود .در
مراحل اولیه عالمت خاصی ندارد و د ر مــا ن
عالیم آن به تدریج بعد از پیشرفت این روش اشعه ایکس از دو منبع به
بیماری و حتی گاه بعد از گذشــت استخوان تابانده میشود .مقداری از
 ۱۰تا  ۱۵ســال از شــروع آن و با اشعه توسط استخوان جذب شده و
مقداری از آن از استخوان
شکستگی استخوان لگن یا
پیادهروی ،عبور کرده و از ســمت
شانه بروز میکنند.
دیگر خارج میشود.
افراد
مواقعــی
در چنیــن
دشمن
مقــدار هر کــدام از این
ســالمند تعادل خود را از
پوکی
دو اشعه بعد از خروج از
دست میدهند و به زمین
میافتند و دچار شکستگی استخوان! بدن توسط یک گیرنده
اندازهگیری میشود.
استخوان میشوند .در نگاه
هرچه تراکم استخوانی
اول بهنظــر میآید که یک
شکستگی ســاده رخ داده است اما بیشتر باشد مقدار بیشتری از اشعه
در حقیقت این افــراد دچار پوکی ایکــس را جذب کرده و اجازه عبور
اشــعه کمتری را میدهد و مقدار
استخوان شدهاند.
اشــعه کمتری به گیرنده میرسد.
پوکی استخوان را دستکم نگیریم
ســپس مقیاس مقدار اشعه توسط
به گزارش سازمان بهداشت جهانی کامپیوتر به مقیــاس میزان تراکم
 WHOزنــان دو برابر بیشــتر از استخوان تبدیل میشــود .به این
مــردان در معــرض ابتــا به این طریــق میزان کلســیم موجود در
بیماری هستند .یائسگی و کاهش انــدام بهویژه در ناحیه اســتخوان
هورمونهای جنسی در زنان موجب لگن اندازهگیری میشود ،زیرا این
کاهش تدریجی تراکم اســتخوان ناحیه نســبت به دیگر نقاط بدن
آســیبپذیری بیشــتری در برابر
میشود.
سازمان بهداشت جهانی این بیماری شکســتگی دارد .کمبود غیرعادی
را در رده یکی از ده بیماری مهم و میزان کلسیم در بدن نشاندهنده
شایع جوامع امروز قرار داده است .اما پوکی استخوان است.
هنوز هم بســیاری از افراد از میزان فیزیوتراپی یکی از بهترین روشها
جدی بودن خطر این بیماری آگاه برای درمان پوکی استخوان بهشمار
نیســتند .این بیماری خطرناک در میآید .فیزیوتراپ بیمار را در بهبود
وخیمترین شــرایط میتواند خطر تعادلدینامیکیبهمنظورجلوگیری
مــرگ را بههمراه داشــته باشــد .از زمین خوردن و طرز نشســتن و
پزشــکان ثابت کردهاند که زنان و ایســتادن صحیح در محیط کار و
مردان سالمندی کهدچار شکستگی زندگی کمک میکند.
استخوان لگن میشوند طی  ۵سال
بعدی عمر خود بیشتر از افرادی که مصرف داروها و پوکی استخوان
شکستگی استخوان نداشتهاند در این بیمــاری میتوانــد از عوارض
جانبیدیگر بیماریها باشد .بیماران
معرض خطر مرگ قرار دارند.
افراد سالمند دچار پوکی استخوان مبتال به رماتیسم که به ناچار تمام
ممکن اســت در اثر ایــن بیماری عمر تحت درمــان کورتیزون قرار
به ترومبوز (لخته شــدن خون در دارند اغلب دچار پوکی اســتخوان
شریانها) و آمبولی ریه مبتال شوند .میشوند .بیماران سرطانی نیز که
این بیماری همچنین احتمال بروز شــیمیدرمانی میشوند بیشتر در
بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش معــرض ابتال به این بیمــاری قرار
میگیرند .یکی از روشهای مقابله با
میدهد.
این بیماری داشتن تحرک و تغذیه
تشخیص زودهنگام از طریق سنجش
مناسب است.
پوکی استخوان
در برنامــه غذایی بیمــاران مبتال
ســنجش میزان تراکــم بهروش به پوکی اســتخوان کلسیم نقش
رادیوگرافــی دیجیتــال موجــب عمدهای را ایفــا میکند .ویتامین
تشخیص بهموقع ودر نتیجه سهولت  Dرا نیز که مانع از پیشــروی این
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«« مدیریت زنــدگی »»

بیماری میشود میتوان از
طریق نور خورشــید تامین
کرد اما برخی بیماران باید
از قرصهــای حــاوی
این ویتامین استفاده
کنند.
پزشکاندر صورت
پیشرفته بودن
پوکی استخوان
درمان با "بیس
فســفوناتها"
تجویــز
را
میکنند".بیس
فسفونات" مانع
از کاهش تراکم
استخوان میشود
در نتیجــه خطــر
شکستگی اســتخوان کمتر
میشــود .هورمون درمانی نیز
مانع از پیشروی این بیماری میشود
امــا مصرف بیش از حد آن در زنان
خطر بروز سرطان سینه را افزایش
میدهد .تشخیص و درمان بهموقع
میتوانــد موجب توقــف و حتی
پسرفت پوکی استخوان شود.
علل بروز پوکی استخوان

به عقیــده دکتر یورگن زیبنهونن
کارشــناس ورزش ،تراکم و قدرت
استخوانها تحت تاثیر متغیرهای
ژنتیکی و محیطی است و بیماری
پوکی استخوان غالبا از مادر به فرزند
منتقلمیشود.
امــا دلیل دیگر ابتال به این بیماری
در زنان تغییــرات هورمونی هنگام
یائســگی و کاهش میزان استروژن
اســت .کمبود این هورمون باعث
میشود ســاالنه  ۴درصد از میزان
تراکم اســتخوانها کاسته شود .در
واقــع زنان بین ســنین  ۴۰تا ۷۰
به طور متوســط  ۴۰درصد از توده
استخوانی خود را از دست میدهند،
میزان کاهش تراکم اســتخوانی در
مــردان در همین حد فاصل زمانی
تنها  ۱۲درصد برآورد شده است.
مصــرف
کمتحرکــی،
شیرینیجات ،نوشیدنیهای
شیرین ،مواد غذایی خمیری،
سوســیس و کالباس و آبجو
بیشــترین تاثیر را در کاهش
تراکم استخوان دارند.
بیماران مبتال به پوکی اســتخوان
باید مواد غذایی حاوی کلسیم چون
انواع پنیر ،شیر و فرآوردههای لبنی،
سبزیجاتی چون بروکلی ،گلکلم،
نانهای ســبوسدار و میوهجات و
آب معدنی غنیشــده با کلسیم و
فاقد سدیم مصرف کنند .مکملهای
غذایی حاوی روی ،منیزیم ،ویتامین
 Dو  Cنیزدر افزایش تراکم استخوان
نقشدارند.
داشتن برنامه ورزشی منظم میتواند
در پیشگیری از پوکی استخوان موثر
باشد ،بهویژه ورزشهایی که همراه با
تحمل وزن است .فعالیتهایی مانند
دو و پرش و انجام ورزش های قدرتی
که موجب تقویت عضالت اطراف زانو
یا لگن و استفاده از وزنهها ،کششها
و دستگاههای ورزشی برای تقویت
عضالت میشــود نیز میتواند در
افزایش تراکم استخوان موثر باشد.
•

17

خصوصیت
شوهران منونه

آیا همسر شما این  ۱۷خصوصیت را دارد؟
در دنیای پرمشــغله امروز آدمها به سادگی
نزدیکان و عزیزانشــان را فراموش میکنند.
شما هم ممکن است خیلی ساده خوبیها
و ارزشهای شــوهرتان که مدام در کنارتان
است رادستکم بگیرید.
البته همه شوهرها فوقالعاده نیستند ولی اگر
همسر شما این  ۱۷ویژگی رادارد ،باید بدانید
که زن بسیار خوششانسی هستید.
•
 .۱از اینکه شوهر شماست خیلی خوشحال
است.

 .۸به شما اولویت میدهد.

برای او شما قبل از بچهها و کارش هستید.
برای او همســرش اولویــت اول زندگیاش
است.
•
 .۹نظر شما را میپرسد.

نظرات و افکار شــما برای او مهم است .به
همین دلیل همیشه در تصمیمگیریهایش
از نظرات شما استفاده میکند.
•

 .۱۰به شما احترام میگذارد.

برای شما بعنوان یک فرد ارزش زیادی قائل
از میان همه نقشهایــی که در زندگیاش است و برخوردی محترمانه با شما دارد.
دارد ،نقش موردعالقهاش شوهر شما بودن •
 .۱۱با شما وقت میگذراند.
است.
•
شــما فرد موردعالقه او برای وقتگذراندن
است.
وفادار
.۲
هستید و به همیندلیلدوستدارد تا جایی
حتی بااینکه ممکن است گاهی وسوسه شود که میتواند زمانش را با شما سپری کند.
ولی بخاطر ارزشی که برای شما و تعهدی که •
به رابطهتان دارد ،هیچوقت به شما خیانت  .۱۲شما را برای قرار مالقاتهایی عاشقانه
بیرون میبرد.
نمیکند.
•
حتی بااینکه ازدواج کردهاید ولی نمیگذارد
کند.
ی
م
حمایت
آرزوهایتان
و
اهداف
از
.۳
عشق و رفتارهای عاشقانه از زندگیتان محو
او باور دارد که شــما میتوانید به اهدافتان شود.
برســید و برای رسیدن شــما به اهدافتان •
 .۱۳ضعفهای شما را میپذیرد.
فداکاری میکند.
•
او میفهمد که شــما کامل نیستید و هیچ
شماست.
های
ه
خند
عاشق
.۴
مشکلی با این مسئله ندارد.
شــنیدن خندههایتان او را غــرق در لذت •
میکند چون خیلی دوست دارد که همیشه  .۱۴عذرخواهی میکند.
شــما را شــاد و خندان ببیند .هر کاری از همچنین میداند که او هم کامل نیســت و
دســتش بربیاید برای خندیدن شما انجام مسئولیت اشتباهاتش را میپذیرد.
•
میدهد.
 .۱۵از شما محافظت میکند.
•
شوید!
ی
م
را
ها
ف
ظر
.۵
هر اتفاقی هم که بیفتد برای مراقبت از شما
او در کارهای خانه به شــما کمک میکند همیشه آماده اســت و حواسش هست که
چون میدانــد باید در همــه کاری با هم امنیت ذهنی ،جســمی و احساسی داشته
باشید.
همکاریداشته باشید.
•
•
 .۶به دنبال پورنوگرافی نیست!

 .۱۶دوست شماست.

 .۷فیلم مورد عالقه شما را نگاه میکند.

باشید.

همسر شما میداند که پورنوگرافی این قدرت او نه تنها شوهر شما بلکه بهترین دوستتان
را دارد که رابطه شما را خراب کند به همین است.
•
دلیل هیچوقت بهدنبال آن نیست.
 .۱۷کمک تان میکند بهترین زن و همسر دنیا
•
بهترین خودتان
بااینکه ممکن اســت از آن فیلم خوشــش شــما میخواهید برای او
ِ
نیاید ولی گاهی اوقات بخاطر شما فداکاری باشــید و او برای این هدف به شــما کمک
میکند.
میکند.
•
•

رمضان ماهي اس��ت براي آس��ماني شدن و پر گشودن ،ماهي براي سير
رمضان ماهي اس��ت براي آس��ماني شدن و پر گشودن ،ماهي براي سير
در بيكران انسانيت ،ماهي براي رسيدن به مقام خليفه الهي و تكيه زدن بر
در بيكران انسانيت ،ماهي براي رسيدن به مقام خليفه الهي و تكيه زدن بر
ره  5142پنجشنبه  12مردادماه  13 1391رمضان  2 1433آگوست 2012
جايگاه انساني خويش و رمضان ماه طيران آدميت است.
سال هجدهم شماره  5142پنجشنبه  12مردادماه  13 1391رمضان  2 1433آگوست 2012
جايگاه انساني خويش و رمضان ماه طيران آدميت است.
رمض��ان فرصت��ي اس��ت خاص ك��ه خداوند ب��ه بندگان خوي��ش اعطا
 سال  24شماره  11  1290آبان 1395
خوي��ش اعطا
ب��ه بندگان
خداوند
ك��ه
اس��ت خاص
فرصت��ي
رمض��ان
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درهاي رحمت الهي باز اس��ت .پيامبر وحي(ص) در
ميفرمايد؛ در اين ماه
ميفرمايد؛ در اين ماه درهاي رحمت الهي باز اس��ت .پيامبر وحي(ص) در
اينباره ميفرمايد« :درهاي آس��مان در نخس��تين شب ماه رمضان گشوده
اينباره ميفرمايد« :درهاي آس��مان در نخس��تين شب ماه رمضان گشوده
ميشوند و تا آخرين شب بسته نميشوند».
ميشوند و تا آخرين شب بسته نميشوند».
گو با اصحاب فرهنگ و انديشه تشريح شد
همچنين رس��ول رحمت(ص) در روايتي ديگر ميفرمايد« :هنگامي كه
همچنين رس��ول رحمت(ص) در روايتي ديگر ميفرمايد« :هنگامي كه
شود».
بسته
دوزخ
درهاي
شود،
پديدار
رمضان
ماه
هالل
هالل ماه رمضان پديدار شود ،درهاي دوزخ بسته شود».
رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه قرآن ،اين بهترين هديه
رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه قرآن ،اين بهترين هديه
الهي براي سعادت بش��ر به او تقديم ميشود .امام باقر(ع) ميفرمايد :براي
الهي براي سعادت بش��ر به او تقديم ميشود .امام باقر(ع) ميفرمايد :براي
هر چيزي بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است.
هر چيزي بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است.
امام
رس��يد؛
خواهي
قرآن
رمض��ان ماهي اس��ت كه با يك آيه به س��ير
رمض��ان ماهي اس��ت كه با يك آيه به س��ير قرآن خواهي رس��يد؛ امام
مدیدی
را
(قرآن)
خدا
كتاب
از
اي
آيه
اســتدرکهماهبهرمضان
كس��ي كه
مدتفرمايد:
رضا(ع) مي
رضا(ع) ميفرمايد :كس��ي كه در ماه رمضان آيهاي از كتاب خدا (قرآن) را
باشد.
خوانده
را
قرآن
تمام
ها
ماه
ديگر
در
كه
است
كسي
مانند
بخواند،
پیش
اما
است
رسیده
اثبات
بخواند ،مانند كسي است كه در ديگر ماهها تمام قرآن را خوانده باشد.
بزرگوار
پدران
از
رضا(ع)
امام
از
كرده
روايت
معتبره
سند
به
صدوق
شيخ
معتبره روايت كرده از امام رضا(ع) از پدران بزرگوار
خدمات به سند
شيخ صدوق
از این تنهــا  ۱۰ژن عامل
آرایشی
خ��ود از حضرت اميرالمؤمنين(ع) كه فرمود :خطبهاي خواند براي ما روزي
خ��ود از حضرت اميرالمؤمنين(ع) كه فرمود :خطبهاي خواند براي ما روزي
شناخته شده
رس��ولسردرد
بود .مردم به درس��تي كه رو كرده اس��ت به
فرمود :اي
خ��دا(ص) پس
رس��ول خ��دا(ص) پس فرمود :اي مردم به درس��تي كه رو كرده اس��ت به
هارتمــوت وگوبل
ش��مانظر
س��ويبــه
رحمت و آمرزش .ماهي است كه نزد خدا
ماه خدا با بركت
س��وي ش��ما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش .ماهي است كه نزد خدا
و
ها
شب
بهترين
هايش
شب
و
روزها
بهترين
روزهايش
و
هاست
بهترين ماه
پژوهشــگر "کلینیک درد
بهترين ماههاست و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و
به
آن
در
شما
ايد
خوانده
كه
است
ماهي
آن
و
ها
ساعت
بهترين
هايش
ساعت
ساعتهايش بهترين ساعتها و آن ماهي است كه خواندهايد شما در آن به
مغز
عروق
واکنــش
کیل"
در
شما
هاي
نفس
خدا.
كرامت
اهل
از
آن
در
ايد
گرديده
و
خدا
ضيافت
سوي
سوي ضيافت خدا و گرديدهايد در آن از اهل كرامت خدا .نفسهاي شما در
میگرنــی
هــای
آن ثوابدر حمله
آن
در
شما
هاي
عمل
و
دارد
را
عبادت
ثواب
شما
خواب
و
تس��بيح
آن ثواب تس��بيح و خواب شما ثواب عبادت را دارد و عملهاي شما در آن
_______________________________
است .پس سؤال كنيد از پروردگار خود به
دعاهاي
مستجاب دارد.
شماکنندهای
تعیین
مقبول ونقش
مقبول و دعاهاي شما مستجاب است .پس سؤال كنيد از پروردگار خود به
دهد
توفيق
كه
ذميمه
صفات
و
گناهان
از
پاكيزه
هاي
دل
و
درست
نيتهايبیماران مبتــا به میگرن
نيتهاي درست و دلهاي پاكيزه از گناهان و صفات ذميمه كه توفيق دهد
s
آن.
در
قرآن
كردن
شما را براي روزه داشتن آن و تالوت
t
در آن.
قرآن
آن و تالوت
 +داشتن
هایالیتروزه
شما را براي
كردن igh
خونرســانی
اختالل
بهاز نوعی
میگرن یکی از رنجآورترین انواع واکنش شدیدی نشان میدهند و
مو
کردن
کوتاه
ighl
h
آمرزش
از
گردد
محروم
كه
است
كسي
شقي و بد عاقبت
درس��تي كه
l
بهدرس��تي كه شقي و بد عاقبت كسي t
ia
گردد از آمرزش
استuكه
محرومt
Par hair c g
برند.
ی
م
رنج
مغز
های
ن
شریا
در
شما در اين
ســردرد اســت .میزان درد در در این واکنش انرژی زیادی صرف خدا در اين ماه عظيم و ياد كنيد به گرس��نگي ودرتشنگي
ماه وعزیز در
هموطنان
خدمت
in
تشنگي +شما در اين ماه و
خدا در اين ماه
براشینگ
+
عظيم و ياد كنيد به گرس��نگي وush
r
b
Montrealو تصدق كنيد
گرس��نگي روز قيامت را
تشنگي و
در اين
عضالتشما
افرادی که از میگرن رنج میبرند میکنند .هنگامی که انرژی پایان تش��نگي
$
گها
ماههای ر
دیواره
صاف
downtown
+
قيامت را و تصدق كنيد
گرس��نگي75روز
تش��نگي شما در اين ماه تشنگي و
only
_______________________________
كنيد
رحم
و
را
خ��ود
پيران
نماييد
تعظيم
و
خ��ود
مس��كينان
و
فقيران
_________كنيد
بر فقيران و مس��كينان خ��ود و تعظيم نماييد پيران خ��ود را و رحم
با هر محرکــی افزایش مییابد .مییابد یا سیســتم عصبی زیر بردر ایــن افراد به طــور ژنتیک و
فقط
كودكان خود را و نوازش نماييد خويشان خود را و نگاه داريد زبانهاي خود
هاي خود
زبان
داريد
نگاه
و
را
خود
خويشان
نماييد
نوازش
و
را
خود
كودكان
2315 Guy,
بپوشيدبا افراد
مقایســه
مادرزادی و
ديدهاي خود را از آنچه حالل نيست شما را
نبايددرگفت و
پژوهشگران واکنش شریانهای بمباران محرکها قرار میگیرد ،را از آنچه
دانشجوییآنچه نبايد گفت و بپوشيد ديدهاي خود را از آنچه حالل نيست شما را
را از
ختفیف
%10
Montreal, Qc, H3H 2L9
نشــانگوشهاي خود را از آنچه حالل نيست
متفاوتیبازداريد
واکنشسوي آن و
ســالمكردن به
مغــز را عامل موثــری در بروز اعصاب آنقــدر از طریــق مواد در نظر
در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوشهاي خود را از آنچه حالل نيست
حالل
آنچه
از
را
خود
هاي
گوش
بازداريد
و
آن
سوي
به
كردن
نظر
در
ی را
شما
20-11
هفته
روز
هر
کار:
ساعات
دهند.
شیمیایی به مغز پیام میفرستند م
حملههایمیگرنیمیدانند.
شما را در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوشهاي خود را از آنچه حالل
كنند
مهرباني
تا
مردم
يتيمان
با
كنيد
مهرباني
و
آن
شنيدن
را
شما
نيست
نيست شما را شنيدن آن و مهرباني كنيد با يتيمان مردم تا مهرباني كنند
است
این
از
حاکی
دیگر
پژوهشی
آن
به
التهابی
عالئم
با
عروق
که
نیست.
میگرن یک سردرد ساده
 Facebook pageما
کردن
بعد از ش��ما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوي خدا ازبا like
خود و
گناهان
بعد از ش��ما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوي خدا از گناهان خود و
مبتال
بیماران
که
حملههــای میگرنی با آشــوب واکنش نشان میدهند.
 promotionها مطلع شوید :
تمامی
بیشدر اوقات نمازهاي از
زيرا كه وقت
خود،
میگرنبه دعا
به خود را
هاي
دس��ت
بلند كنيد
\facebook.com/دس��تهاي خود را به دعا در اوقات نمازهاي خود ،زيرا كه وقت
بلند كنيد
SalonCoiffureViva?ref=hl
مغزی
سکته
مستعد
دیگران
از
الگوهای
بررسی
معده و روده همراه هســتند .به پژوهشــگران با
نمازها بهترين ساعتهاس��ت كه نظر ميكند ح��ق تعالي در اين اوقات به
www.vivasalon.ca
اوقات به
نمازها بهترين ساعتهاس��ت كه نظر ميكند ح��ق تعالي در اين
به
اس��ت
كرده
ياد
س��وگند
تعالي
حق
كه
بدانيد
مردمان
گروه
اي
رحمت.
عالوه گوش و چشم مبتالیان به ژنتیکی  ۳۷۵هــزار نفر از مردم و بیماریهای قلبــی و عروقی
رحمت .اي گروه مردمان بدانيد كه حق تعالي س��وگند ياد كرده اس��ت به
عزت و جالل خود كه عذاب نكند نمازگزارندگان و سجدهكنندگان در اين
عزت و جالل خود كه عذاب نكند نمازگزارندگان و سجدهكنندگان در اين
این نوع سردرد بسیار حساس و اروپا ،آمریکا و اســترالیا که  ۶۰هستند.
ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت.
ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت.
با
گوبل
هارتمــوت
گفتــه
تحریکپذیرند.
شــدید
نور
هوایی،
و
ب

آ
تغییرات
به
میگرنی
دردهــای
با
مبــارزه
میزان
باید
میگرن
به
مبتال
افراد
هزار نفر از این تعداد به دردهای به٭ مدير گروه اخالق مركز ملي پاس�خگويي به س�ؤاالت ديني و
٭ مدير گروه اخالق مركز ملي پاس�خگويي به س�ؤاالت ديني و
دانشگاه
حوزه و
در حال حاضر بسیاری از پزشکان میگرنی مبتال بودند  ۴۴نقطه در استاد
بیماری
بیشــتر
شناخت
difficultyکنند.
ســروصدای زیاد پرهیز
Puzzleشمار می
42کاهش
خــود را
پذیری
بهتر تحریک
(Hard,
آید.حوزه و دانشگاه )0.61و rating
(Hard,
difficulty
rating
)0.71
استاد
تلفن کرد.
بر این باورند که علت بروز میگرن  ۳۸ژنی را کشف کردهاند که در میتوان با آن مبارزه
88761257اســترس و کنار افرادی که از میگرن رنج میبرند البته این عوامل از فردی به فرد
دهند .مدیریت
گروه دين و انديشه:
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :

13

13

مبتال به میگرن هستید؟

ک گناه و توبه

سالن آرایش VIVA

میزان تحریکپذیری خود را کاهش دهید

برای آقایان و بانوان

با مدیریت بهار
و كادر جديد

75$

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364

التهــاب ژنهــای بافت عصبی ایجاد سردردهای میگرنی دخیل میگرن در فهرســت شایعترین آمدن با محرکها ،کاهش میزان باید از عوامل تشدیدکننده درد دیگر متغیر است و در مورد همه
ســازمان 4
بیماریهای 5
مغز است .اعصاب بیماران مبتال هستند.
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ازنازی بپرس!...

		

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

در ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ
ﺑﯽ انتهای ﻫـﺴﺘﯽ،
ﻗﺎﯾﻖ ﺁﮔﺎﻫـﯽ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ شده...
ﻧﯿﻤﻪ شبی تعدادیدوست برای تفریح ﺑﻪ
ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮﺍﺭﯼ رفتند.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ شــدن ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺭﻭﻫـــﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﻣﺪﺕ ﻫـﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﻭ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﻭﺯﯾﺪ،
ﻗﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــﻮﺵ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﭼﻘﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ!
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫـــﺪﻩ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫـﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻥ ﻭﻗﺖ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ:
ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻭﻟﯽ
ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻃﻨﺎﺏ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫـﺴﺘﯽ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫـﻢ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺭﺳﯿﺪ .
ﻗﺎﯾﻖ ﺁﮔﺎﻫـﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟
ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ؟
ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻃﻔﺖ؟
ﺑﺪﻥ ،ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ،
ﺍﯾﻦ ﻫـﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻫـﺎﯼ ﺗﻮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺕ
ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻭ ﺑﺰﻧﯽ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ
ﺧﻨﮏ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻮﺯﺩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ
ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﯼ ﻭ ﻧﮕﺎﻩﮐﻨﯽ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﻫـﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﻪ
ﻫـﻤﺎﻥ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ؛
ﺁنﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫـﯽ ﺩﯾﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ.
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ کنید

قدر داشتههایت را
بدان!..
آنها که موهای صاف دارند
فر میزنند

م
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و آنها كه موی فر دارند
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مویشان را صاف می
ه
دشمن فکر میک ی سرباز
عدهای آرزو دارند خارج بروند
ردم:
"هم
و آنها كه خارج هستند برای وطندلشان به سرعزیزم
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ه
مجردها میخواهند ازدواج کنند
زودی ب
از خواهد
گشت"
متأهلها میخواهند مجرد باشند...
عــدهای با قــرص و دارو از بــارداری (منب
ع
ن
ا
ش
ن
ا
س)
جلوگيریمیكنند
و عدهای ديگر با قرص و دارو میخواهند
باردار شوند...
الغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ چاق بشوند
و چاقها همــواره حســرت الغری را
میكشند
شاغالن از شغل شان مینالند
بیکارهادنبال همان شغلند
فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند
ثروتمندان دغدغهی نداشــتن صفا و
گرمی فقرادارند...
خون ِ
افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند
مردم عادی میخواهند مشهور شده و
دیده شوند
و ...و...
و هیچکــس نمیدانــد تنهــا فرمول
خوشحالی این است:
قدر داشتههایت را بدان
و از آنها لذت ببر!..
قانون های ذهنی میگویند خوشبختی
یعنی "رضایت" ،شکرگزاری.
مهم نیست چهداشته باشی یا چقدر،
مهم این اســت که از همانی که داری
راضی و شکرگزار باشى
آنوقتخوشبختی!

نرم ترین بالشی که...

اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن و
دور ریختن لباس هایی که مدت هاست
بدون اســتفاده در کمدهاشان آویخته
شده را ندارند!
بعد ،ما از آنها توقع داریم باورهای غلطی
را که قرنهاست در ذهنشان زنجیر شده
را براحتی کنار بگذارند و دور بریزند!
"جهل" نرمترین بالشی ست که انسان
میتواند س ِر خود را بگذارد و بخوابد...

خودت
باش و بگذار خودم
باشم...

آدم هايی كه ميدانند چه ميخواهند را
دوست دارم!
آدم هايی كه مرز دارند،
كه ميتوانند بگويند چه چيز را ميخواهند
و چه چيز را نميخواهند؛
آدم هايي كه تو را در "هزارتوی ابهام" و
"حدس بزن چه چيزی توی دلم دارم"
گرفتارنميكنند!
آدم هايی كه مرزشــان مشخص است
زندگی را راحت ميكنند...
نگاه ميكنی و ميبينی همپوشانی مرزها
بين تو و او چقدر است،
چيزی كه ميخواهد را ميشود به او داد،
چيزی كه ميخواهی را ميتوانی بگيری!
كه اگر نشد نه كســی احساس قربانی
بودن ميكند....
نه حس فريب دارد،
نه بار دِين خويش را بر شانه ديگری مي
گذارد.....
آدم هايی كه مرز دارند غنيمت اند!
شفافيتشان شفافيت مي آورد...
«نه» گفتنشان ،نه گفتن را آسان ميكند...
خودشان هســتند و ميگذارند خودت
باشی...
بي قضاوت،
بيدلخوری،
بي رنج....
آدم هايی كه می دانند چه میخواهند،
دوستان خوبی میشوند!...
•

ویژگی یک
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•
 -۱۲آداب معاشــرت بلد مطرح شــود ،حوصلهاش
 -۱از «وضــع موجــود» نیست :ســام کردن ،راه ســر میرود و با گوشی و
به شــدت «خر کیف» و دادن ،تعارفات معمول و  ...سوئیچاش بازی میکند.
•
راضیست« :چرا که نه؟» •
 -۱۳دوســت دارد لفــظ  -۲۲از نظــرش مباحث
•
 -۲ظاهرى شدیدا اغراق قلم صحبت کند اما دایره سیاســی و مقــوالت
آمیز ،مملو از زلم زيمبو ،لغاتاش آنچنان محدود جمعی خســته کننده یا
مطال ،براق و در عین حال اســت که در چهار جمله «خطرناک» است .او هم
میگوید«:من سیاسی
نخراشيده و برى از ذوق و دستاش رو میشود.
نیستم» ،حال آنکه هر
•
سلیقهدارد.
 -۱۴در حضــور دیگران چه دارد از پیامدهای
•
 -۳ســاعت مچی طالیی مــدام در حال «معامالت تحوالت «سیاســی»
رنگکلفت«،سوئیچ» میلیــاردی» و انجــام دارد.
و گوشی همراه طالیی «کارهــای مهم» ،تماس •
و ...جز متعلقات ثابت تلفنی با «ســلبریتی»ها  -۲۳در آنِ واحــد هــم
و بازیگران ســینما و ،...یا «پاچه ورمالیده» است و
اوست.
تعریف خاطــره از فالن هم «بیاعتماد بهنفس».
•
میهمانی فالن فرد مشهور ممکن اســت در ابتدای
 -۴سر و وضعاش اگر چه
ِ
مواجهه اول با تکبر رفتار
غرق در «برند» است ،اما است.
کند و در انتها رازهای مگو
داد میزند رفته در بوتیک •
و گفته است«:مرا درست  -۱۵دوست دارد دیگران اش را هم برمال کند.
کنید ،پولش مهم نیست» .بداننــد «خیلــی خرش •
 -۲۴لزوما موجود بدذاتى
میرود».
•
نیســت و حتــى ممكن
 -۵اگر زن باشــد ،دچار •
توهم «ملکه»گیست و  -۱۶از حضور افراد تربیت است احساســات قوى و
اگر مرد ،دچار توهم «دون شــده ،دارای اصالــت ،با يا لوطىگرىهاى خاصى
نزاکت و دارای شخصیت داشته باشــد هرچند که
ژوئن»ی.
محکم و متکی به نفس ،معموال بسیار سکتاریست،
•
 -۶در ارتبــاط با جنس معــذب و دســتپاچه بیگانه هراس و «آشــنا-
محور» است.
مخالــف بــه شــدت میشود.
•
بیظرافــت ،لمپنمآب •
و متکــی بر پــول رفتار  -۱۷جــز دربــاره پول -۲۵ ،دچار توهم «زرنگی»
مراكز خريد ،رســتوران ،ســت و اگر از او پرسیده
میکند.
«آف.رود» ،اســب دوانی ،شــود ثروت یــا منزلت
•
 -۷برخــوردش بــا فقرا ،پاراگالیــدر ،هیات حاج جدیدش را از چه طریقی
ماموران پارکینگ ،مردم فالنی ،میهمانیدر لواسان ،به دســت آورده ،مدعی
کوچه و بازار ،خدماتیها ،فالن سالن زیبایی و ...هيچ «داشــتن از گذشــته»،
پیشخدمتها ،گارسونها اطالعــات قابل عرضهاى «استعداد»« ،زحمت» و
«هوش باال» میشود.
و  ...زننــده و متفرعنانه ندارد.
•
•
است.
 -۱۸زبان «انگلیســی»  -۲۶برای جلب توجه یا
•
 -۸تــاش عجیبی دارد بــه نظرش یــک پدیده ردگم کنــی درباره ثروت
که بــرای خــود هویتی «الکژری»ست .بنابراین با و جایگاه نامشــروعاش،
دانشــگاهی و «منزلــت وجود عدم تسلط به زبان ،از تکنیــک «خیریــه»،
علمی» بتراشد :یا خود را از لغات یــا عبارات پیش «کارآفرینی»« ،نذری» و
«دکتر» معرفی میکند پا افتــاده و غیرضروری  ...زیاد استفاده میکند.
«خارجی» زیاد اســتفاده •
یا...
 -۲۷بسيار خرافاتىست و
میکند:
•
 -۹معمــوال خــود را فان داشــته باشيم ،من وقت و پول زيادى صرف
«مشــغول در سفارت» ،هپی شدم كه اينو گفتى ،اطالع از آينــدهاش مى
«در کار موزیک یا سینما تیستاش خوب بود ،كال كند.
•
و فشن» و دارنده دوستان داشتم و ...
 -۲۸طــرز صحبت ،طرز
صميمــى در نهادهــاى •
 -۱۹از آنــرو که خودش پوشــش ،و نحــوه رفتار
امنيتى معرفى كند.
هم جایگاه جدیدش را باور ديگران را به سرعت الگو
•
 -۱۰برای پر کردن خالء ندارد ،مــدام از خودش و قــرار مىدهــد ،هر چند
اصالت ،عالقــه زیادی به داشتههایش عکس و فیلم هــرکاری میکند «خود
واقعــی» اش بــاز بیرون
«کلکســیون» و خریدن میگیرد.
میزند.
عتیقه ،شجره نامه ،تابلو• ،
 -۲۰تمام جهــاناش در •
عکس قدیمی و ...دارد.
«عشــق و حال»و چشم  -۲۹هــم رقــت انگيــز
•
 -۱۱نزاکت نــدارد :یا به و همچشــمی خالصــه اســت ،هم نفرت انگيز.
هم مضحک اســت ،هم
شکل غلو آمیز/مضحکی میشود.
عصبانیکننده.
دچار نخوت اســت ،یا به •
شکل مشــمئز کنندهای -۲۱در جمعها یا محافلی •
ادای صمیمیــت در که مباحثی غیر از باشگاه-۳۰ ،میخواهد،میخواهد،
آرایشگاه ،خودرو ،کیفیت باز هم میخواهد.
میآورد.
•
فالن هتــل در آنتالیا و ...
•
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دیــــدگاه...
انتخابات کانادا :یک سال بعد

جاستین ترودو در مبارزات انتخاباتی قول های
زیادی داد؛ که تحقق نیافت!
شایستهالهامی(مونتریال)

 19اکتبر ســال گذشته حزب
لیبــرال ،به رهبری جاســتین
ترودو ،از سوی مرد ِم بستوه آمده
از حزب محافظه کار (به رهبری
هارپر) روی کار آمد.
ترودو در مبارزات
انتخاباتــی قول
های زیادی داد.
از جمله رفرم قانون
انتخاباتی ،حقوق
بومیان ،مســایل
رفاهی ســربازان،
برگرداندن پست
بــه حالت قبلی و
ســرمایه گذاری
برای وسایل نقلیه
عمومی باز کردن سفارت ایران،
(حمایت ایرانیان از حزب او) و...
صحبت کرده بود.
یک سال گذشــته و هنوز اکثر
قــول هایش بــدون عمل باقی
مانده ،این روزهادر برنامه Power
 & Politicsکه روزانه از سی بی
سی پخش میشود ،همچنین در
روزنامه ها راجع به آنها صحبت
و انتقادهای زیادی بخصوص در
مورد رفرم انتخاباتی میشود.
سال گذشــته چند وزیر زن به
سوء اســتفاده از بودجه دولتی
برای هزینه های شخصی متهم
شدند؛ که با بازپرداخت آن مسئله
خاتمه پبدا کرد ،ولی هیچکس
در مــورد دروغگوئی خانم مریم
منصف ،وزیر افغانی تبار  -در مورد
محل تولد خود (ایران)  -صحبتی
نکرده و مضافاً ســناتورهائی هم
کــه در زمــان
دولت هارپر
متهم به سوء
استفاده مالی
شده بودند،
تبرئه شدند.
پارسالدولت
تــرودو یک
میلیــارد دالر به کمپانی هوایی
«بمباردیه» کمک کرد (همزمان
با کمک یک میلیــاردی دولت
کبک بــرای جلوگیری از اخراج
کارکنان).
این روزها این شــرکت خواستار
یک میلیارددالردیگر شده است!
این در حالی است که قرار است
 7500نفر از این کمپانی اخراج
بشــوند که  2500نفــر آنان در
استان کبک خواهد بود.
در صفحــه  16روزنامــه مترو،
به تاریــخ  20اکتبر ،فردی بنام
سیلوی بولیان در نامه ای خطاب
به تــرودو او را به ریاکاری متهم
کرده است.
روز  25اکتبر ترودو در کنفرانس
جوانان حضور یافت ولی جواب
هایش قانع کننده نبود.

••

به مناســبت همزمانی سالگرد
انتخاباتی کانادا (انتقادات و نظرات
مــردم درباره تــرودو) با آخرین
مناظــره دو کاندیدای ریاســت
جمهوری آمریکا ،با نگاه و مروری
به قول هــای زیبا و قابل اجرای
انتخاباتــی اوباما از
بســتن گوانتانامو
گرفته تا تمام کردن
جنگ عراق و اجرای
بیمه پزشکی فردی،
قول های او نه تنها
اجرا نشده ،بلکه
جنگ دو کشــور،
تبدیل به بمباران 7
کشور شده،
گوانتانامــو بســته
نشده( ،برای هر زندانی سالیانه 7
میلیوندالر هزینه میشود)
بر اســاس آمار ســه میلیون و
هفتصد هــزار زن کار
خود را از دست داده اند.
هــر  28ســاعت یک
سیاهپوســت کشــته
میشود،
در افغانســتان ماهانه
صدهانفرکشتهمیشوند.
فــروش اســلحه 120
میلیاردی به عربستان
ادامه دارد.
(مدیا بنجامین موسس پینک کد
درآمد حاصل از فروش اســلحه
را پول خون آلودی میداند برای
کشتار مردم یمن و ترویجداعش)
کمک  38میلیاردی به اسرائیل.
و این ها نشــاندهنده شکســت
دخالت های دولت آمریکا در کل
و هشت سال
حکو مــت
اوباما است.
نتیجــه
ا ینکــه
د نیــا ی
نسبتاً امن
بــه دنیای
ناامن تبدیل شــده ،با این حال
هیالری ادعا میکند سیاست های
اوباما را دنبال خواهد کرد.
با این ترتیــب اگر زنها از ترامپ
متنفرند یعنی بایــد هیالری را
دوستداشته باشند واو را انتخاب
کنند؟
هنوز مسئله ایمیل ها حل نشده.
هیــاری در مــورد ایمیــل ها
میگوید :باید دو نوع سیاســت و
گفتارداشت یکی برای عامه مردم
و یکی خصوصی و پشت درهای
بسته .ادعای حقوق مساوی زن
ومرد فقط شــعار است چون در
بنیاد کلینتون زنها حقوق مساوی
دریافت نمیکننــد .زمان وزارت
خارجــه هیالری بعــد از زلزله
هائیتی و جمع کمک مردم دنیا
بوسیله بنیاد کلینتون قراردادها به

شرکتهائی واگذار شد که به بنیاد
کمک کردند.
هیالری جنگ افروز در هر ســه
مناظره روی منطقه پرواز ممنوع
و تغییر رژیم در سوریه پافشاری
میکند .وضعیتی کــه در لیبی
باعث جایگزین شــدن داعش با
قذافی و کشتار بیشتر شد.
در مورد ایران از تمام تحریم ها
پشــتیبانی کرده و در ویدئوئی
میگوید ایران را محو خواهد کرد.
دروغ ها برای حمایت از او ادامه
دارد .تمام رســانه های خبری -
حتی سی بی سی کانادا -هدف
شان اینســت که زمینه را برای
اعالم خبر انتخاب هیالری آماده
کنند .جسی ونتورا ،فرماندار مینه
ســوتا ،می گوید که هدفها روی
انتخاب هیالری فیکس شــده
است.
در این میان خانم میشــل اوباما
از هــر فرصتی
استفاده کرده و
تالش میکند تا
از هیــاری یک
چهره دوســت
داشــتنی ،قابل
انتخاب بســازد.
گفتار او درست
برعکس هشــت
سال پیش است .وی در ویدئوئی
کوتاه صالحیــت هیالری را زیر
سئوال برد وبا لحن تحقیر آمیزی
خطاب به هیالری می گفت:
"تو اگر نتوانی خانــه ات را اداره
کنی ،چطور خواهی توانست کاخ
سفید را اداره کنی"
حرف میشــل کام ً
ال درست بود.
کسی که نتوانسته حقوق خود
را در مقابل یک شــوهر متجاوز
حداقل به بیست زن بگیرد حاال
چطور مدعی حمایت از حقوق
زن هاست .بخاطر تحقیری کهدر
آنزماندر مقابل میلیونها نفر شده
دل او را پراز کینه و نفرت کرده و
همین او را خطرناک میکند .این
فرق میکنــد با وضعیت یک زن
عادی که بخاطر سرنوشت بچه ها
و نداشتن درآمد مجبور به ادامه
زندگی میشود.
اوباما نیز در سال  2008با گفتن
حقایقی در مــورد هیالری مانع
انتخاب او شــد .حــاال فراموش
کرده و مصر است که مردم حتماً
به هیالری رای بدهند.
این دقیقاً توهین به شعور انسان
هاســت .نظر جامعه شناســان
اینســت که رفتار مــردم یک
جامعه برگرفته و انعکاس رهبران
همان جامعه است .وقتی مردم
آمریکا بطور دائم شــاهد جنگها
و تجاوزات به کشــورهای دیگر
از طرف دولت خود هستند و یا
شــاهد دروغگوئی ،ریاکاری آنها
میباشند همان فرهنگ ،در بین
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ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همــدردی

یاوران گرامی هاشم و هادی نظیری
خانواده ها و عزیزان سوگوار

با کمال تأسف و تاثر اطالع یافتیم که
مادر و پدر دلبندتان را
در فاصله زمانی بسیار کوتاه از دست داده اید.
در این روزهای سنگینگذر،
ما را شریک هجران و دردهای خود دانسته؛
برای شما و خانواده های ارجمندتان شکیبایی،
پایداری و بهروزی آرزومندیم.

همکاران و دوستان شما
در مونترال

مردم رواج پیدا میکند.
پال گریــک رابرتز ،معاون خزانه
داری دولــت رونالــد ریــگان
مینویسد:
ســخنگوی توانای وزیر خارجه
روســیه ،ماریا زکــرووا کمپین
مبارزاتی آمریکا را "بطور خیلی
ساده شرم جهانی" می نامد.
رابرتــز ادامه میدهد :دولت اوباما
جلوی گزارش مجرمیت هیالری
را گرفت تا کاندیدای متنفذین را
به کاخ سفید بفرستد.درحالی که
ما در شــرف جنگ هسته ای با
روسیه و چین هستیم آیا مسئله
مهم برای مردم آمریکا:
"نظر ناپــاک ترامــپ در مورد
تمایالت جنسی به زنان جذاب
است"؟
رابرتز در ادامه میگوید "واقعاً؟"
مردها موقع ماهیگیری و شکار
راجع بزنان صحبت میکنند .چرا
یک نظر شــهوانی دربــاره زنان
مهمتر از درگیری با روسیه است
که میتواند به معنی جنگ هسته
ای و پایان حیات در روی زمین
باشد.

ترامپ گفته" :درگیری با روسیه
فایده ای نــدارد و وجود ناتو هم
بعد از  25ســال از فروپاشــی
شــوروی بی معنی است" .حاال
گفتار ناپسند و هرزه ترامپ بدتر
از سخنان تحریک آمیز هیالری
اســت که پوتین رئیس جمهور
روسیه را "هیتلر جدید" میخواند؟
این چه نوع حماقت محض است
که یــک توهین بــی جهت را
برئیس جمهور کشوری بکند که
میتوانددر عرض چنددقیقه تمام
غرب و اروپا را محو کند؟
آیا شما در این موقعیت ترجیح
میدهیــد که چند زن بهشــان
دســت زده شود یا اینکه در یک
جنگ هسته ای تبخیر بشوید؟
اگر جواب صحیح را نمیدانید باید
خیلی احمق باشید.
اگر زنان آمریکائی میخواهند با
انتخاب هیالری به ترامپ هرزه
گو تودهنی بزنند میشود گفت که
دادن حق رای به انها اشتباه بوده
.اگرچه هیچکس زنده نخواهد بود
که آنرا در کتاب تاریخ ثبت کند.
رسانه ها موفق شــدند که رای

دهندگان را به مسائل غیرمربوط
به مشکالت واقعی سوق دهند.
ادعاهــای غیرواقعی هیالری در
مورد هک کردن ایمیل ها توسط
روسیه که توسط «ویکی لیکس»
منتشر شد ،فقط برای اینست که
ذهن مردم را از محتوی ایمیلها
دور کنند.
رابرتزدر آخر نوشته اش مینویسد:
رای به "هیالری دیوانه "...رای به
پایان حیات در زمین است.
خانم جیل استاین رهبر سبزها
میگوید :ترامپ خطرناک است،
ولی هیالری باعث و بانی جنگ
جهانی سوم است.
با توجه به نوشــته رابرتز دالیل
روی کار آمدن یک فاشیســت
مثل ترامپ ،و یک جنگ افروز و
جنگ طلب مثل هیالری نتیجه
 8سال ریاکاری ودروغگوئی اوباما
است.
امیدواریم جاستین ترودودر سال
دوم به قولهــای انتخاباتی عمل
کند.
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کاهش قوای مغزی و زوال عقل
چه ورزشهایی بهتر میتوانند در دوران
سالمندی به ما کمک کنند؟
پیری و روند ســالمندی جزئی
ی بشراســت .دراین دوره
از زندگ 
تواناییهــای فرد دســتخوش
ی میشود؛ هم
تغییرات اساســ 
کاهش قابلیتهای جســمانی
اجتناب ناپذیراســت هم کاهش
عملکرد شــناختی که بتدریج
ایجاد میشود.
در ســالمندی توانایــی زندگی
مســتقل اهمیتی اساسی دارد،
فرد سالمند به ورزش و فعالیت
بدنی احتیاجدارد اما ناتواناییهای
ی و حرکتی یا این امکان
جسم 
را از ســالمندان ســلب یا تاثیر
سودمند آن را کم میکند.
اما سوال این است که این کاهش
فعالیــت بدنی چــه تاثیری بر
عملکرد شناختی (حافظه ،توجه،
مهارتهای کالمی و زبانی ،درک
فضا و ادراک بینایی) میگذارد؟
باید به ایــن نکته توجه کرد که
اثرات مفیــد ورزشهای هوازی
صرفا بــه مزایــای فیزیولوژیک
مانند افزایش مصرف اکســیژن،
بهبود گردش خون ،افزایش تعداد
مویرگها و بهبود عملکرد رگها
محدودنمیشوند.
تحقیقاتثابتکردهاندکهفعالیت
هوازی هم سالمت جسمی هم
روانی افراد را به ســطح مطلوب
نزدیک میکند.
ورزش مســتقیما میتوانــد
شــکل پذیری «ســیناپس»ها
(محل تالقی سلولهای عصبی)
را افزایش دهد (با تغییر ساختار
و قابلیت سیناپس) و در نتیجه
با پشتیبانی از تولید سلولهای
عصبی (نوروژنز) از زوال شناختی
در جمعیت میانساالن جلوگیری
کند.
بر این اســاس ،افزایش مصرف
اکسیژن ممکن است عامل مهمی
در بهبود رشــد عصبی ،تکثیر
ســلولی ،بقای ســلول ،افزایش
میزان فاکتور نورونزای مشتق از
مغز ( )BDNFو تحریک بیشتر
نوروژنز باشد.
همچنین ورزشهای هوازی باعث
بهبود عملکرد و توسعه عروق در

درصورتناتوانیسالمند
مناطــق از مغــز می
ساملندان
برای فعالیتهایی مانند
شــود که در عملکرد
شناختی بسیاردخیل باید به هر دویدن و راه رفتن ،هنوز
شکل ممکن حــرکات خاصی وجود
هستند.
در حین فعالیت بدنی به فعالیت دارند کــه میتوانند به
جریان خــون مغز به منظم بدنی کاهش سرعت زوال مغز
کمک کنند ،از جمله:
مناطق مختلف مغز بپردازند
 حرکات ظریف و هدف(از جمله هیپوکامپ،
دار با انگشتان:
لوب تمپورال داخلی،
پیشــانی ،آمیگــدال و بــازال مانند قــرار دادن دســت روی
گانگلیا) افزایش مییابد و این در میز و بلند کردن هر انگشــت به
عملکردهای شــناختی ،حافظه شــکل ارادی یا نوشتن با دست
و بویژه حافظه بلند مدت نقش غیرمسلط (نوشتن با دست چپ
برای راست دستها و بالعکس)
مهمی ایفا میکند.
نتایــج تحقیقی هم کــه ما در یا نوشتن به شکل معکوس (مثل
دانشگاه بیلفلد آلمان انجامدادیم دیدن در آینه)
تایید کرد که ورزشهای هوازی  -حرکات کششی (استرچینگ)
و بیهــوازی قادرند به طور قابل منظم
توجهی حافظه بینایی افراد مسن - ،حــرکات به شــکل بازیهای
هم حافظه کوتاه مدت هم بلند آموزشی و هدفدار:
مانند حرکت به سمت جلو ،عقب،
مدت ،را بهبود ببخشد.
عالوه بر این ما متوجه شــدیم چپ و راست اما به جای کلمات
تمرینهای غیرهوازی (یادگیری جلو ،عقــب ،چپ و راســت از
حرکتهــای جدید ،اســتروپ ،گزینههایدیگر استفاده میکنیم
تمرین هماهنگی عصب و عضله ،مثــا ازســالمند میخواهیم با
تمرین تعادلی و تمرین با وزنه) شنیدن عدد یک به جلو ،با عدد
در فراخــوان و بازیابی اطالعات دو با عقب ،با عدد سه به چپ و با
از حافظــه کالمی از تمرینهای عدد چهار به راست حرکت کند.
هوازی (دویدن با شدت مالیم تا تمرکــز بیشــتر در یادگیــری
مهارتهــای جدید که منوط به
متوسط) اثر بهتریدارند.
از این رو با اینکه کاهش عملکرد حرکاتی مثلدویدن نباشد.
حافظه در ســالمندی اجتناب  -اســتفاده از اثرات فیزیولوژیک
ناپذیر به نظر میرسد اما با توجه تمرینات هماهنگیعصبوعضله
به یافتههــای تحقیقات دیگر و مثل هماهنگی چشم-پا یا چشم-
پژوهش ما میتوان به سالمندان دست:
بــرای هماهنگی چشــم-پا ،از
توصیه نمود:
سالمند میخواهیم با پا توپی را
•
در صورت امکان سالمندان باید از بین پایههای صندلی عبوردهد
فعالیتهای هوازی مثل دویدن و برای هماهنگی چشم-دســت
در برنامــه روزانه خود قرار دهند مثال از ســالمند میخواهیم دو
چون باعــث افزایــش مصرف توپ کوچک را با دست همزمان
اکســیژن و بهبود جریان خون پرتاب کند و همزمان بادست آنها
و در نتیجه بهبود رشــد عصبی را بگیرد.
این تمرینات برای افرادی هم که
میشود.
با توجه به سطح آمادگی جسمانی توانایی فعالیت هــوازی را دارند
و ســامت فرد سالمند فعالیت در حفظ قوای شــناختی مفید
مالیم تا متوسط ،مناسب و کافی هستند.
بنظر میرسد.
{>> ادامه در صفحه}32 :
•
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ورزشـــی...

تاریخچه
املپیک ...
در اجرای المپیک
 2016برزیل همه
عالقمنــدان به
ورزش برنامه های
المپیک را تماشا و
دنبال می نمودند.
اولیــن بازیهای
المپیک بخشی از
مراسم جشنواره
ای بود که یونانی
هــای قدیــم در
 776ســال قبل
از میالد مســیح با افتخار زئوس
خدای خدایان یونان برگذار می
کردند .این جشنوارهدر کوه المپیا
که جایگاه مقدس یونانیان و
معبد زئوس بود انجام می
گرفت و تمام کسانی که هم
باور و هم زبان بودند در این
مراسم شرکت می کردند.
بازی های المپیا مخصوص
مردان بود که در رشــته دو
ســرعت در یک مساحت
 600فوتی انجام می گرفت
و برنده مسابقه مفتخر بهدریافت
یــک تاج گل که بر ســر او می
گذاشتند.
در اولین مســابقه دو ســرعت،
آشــپزی از شــهر  Elisبنــام
 Koroibosعنــوان قهرمانی را
بدســت آورد مسابقه دو سرعت
تا  13دوره بعد در این جشنواره
ادامه یافــت و بعد از آن بتدریج
مسابقات پرتاب دیسک و پرتاب
نیزه ،شمشــیر بازی ،پرش روی
زمین خاکی و سرعت با ارابه های
تند و اسب های قدرتمند به این
بازی ها اضافه گردید.
از این تاریخ تا  12قرن ،بازی های
المپیک با رها کردن کبوترهای
سفید در آسمان پیام صلح ،صفا
و دوستی و جلوگیری از جنگ را
به شرکت کنندگان می دادند.
بازی های المپیک از سال 776
قبل از میالد تا  393بعد از میالد
ادامه یافت .لیکن بعد از آن اولین
دوره بازی های مدرن المپیک در
 1894در شهر آتن برگزار شد.
بنیانگــذار بــازی هــای مدرن
شــخصی به نام Baron Pierre-
 coubertinفرانســوی که ایده
شروع بازی ها را در سال 1896
مطرح کرد.
در دوران یونان قدیم دختران نیز
می توانستنددر مسابقهدو که به
افتخار  Heraهمسر زئوس برگذار
میشد شــرکت نمایند و اجازه
آن را داشتند که ناظر مسابقات
مردان باشند ،ولی زنان شوهردار
از دیدن مسابقات مردان محروم
بودند و در صــورت عدم رعایت
این مقررات به مرگ محکوم می
شدند.
هر چند که یونانی های قدیم در
جشنواره رئوس از آتش بعنوان
نماد دوستی استفاده می کردند.
لیکــن دیدن مشــعل المپیک
اولین بار در سال  1928بازیهای
المپیک آمستردام مطرح گردید
و ایــده دویدن قهرمانان و حمل

مشعل المپیک به
کشور میزبان برای
اولین بار در بازیهای
ســال  1936برلین
جامع عمل پوشاند.
پرچــم المپیــک از
پنج حلقــه متصل
بهــم به رنــگ های
آبی ،زرد ،سیاه ،سبز
و قرمز بر روی زمینه
سفید تشــکیل شده
است که نماد پنج قاره
دنیا شــامل آفریقا؛
آمریکا ،آسیا ،اروپا
و استرالیا می باشد.
ایــن پرچــم در
1012
ســال
بوســیله Baron
Coubertin

از نگاه «شامپیون»!

وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

Baron Pierre
de Coubertin

زمان دو ساعت و شش دقیقه
 Pheidippidesو ســی و دو ثانیه در مارتن
بانوان در سال  2012توسط
خانم  Tiri Gelanaدر مدت
زمان دو ساعت و بیست و سه
دقیقه به ثبت رسید.
مشعل المپیک در  5قاره از
طریق دریاچه Lac Leman
فرانسوی بنیانگذار المپیک مدرن سوئیس بوسیله قایق و راههای
زمینی و با هواپیما با شــرکت
پیشنهادگردید.
بنا به گفته بارون پنج رنگ بکار  12000نفر شرکت کننده انجام
رفته در پرچم ،معرف رنگ های شده .
تمام کشورهای شرکت کننده در آقــای ال حس قهرمان شــنا و
مسابقات المپیک آن زمان است .جودو از کشور سوریه او  5سال
آبی  ،زرد ،ســبز ،قرمز و سفید قبل در جریان یک بمب گذاری
در یک زمینه سفید کشورهای پــای خود را از دســت داد و به
سوئیس ،یونان ،فرانسه ،انگلیس ،یونان پناهنده شد وی جزء 22
ایرلند ،آمریــکا ،آلمان ،بلژیک ،قهرمان بود که مشعل المپیک را
ایتالیا ،مجارستان ،ژاپن و چین با از مسیر  5قاره به میدان افتتاحیه
این  5حلقه موافقت خود را اعالم المپیکرساندند.
در پایــان 31 ،امیــن دوره ی
نمودند.
در مراســم اختتامیه المپیک و المپیک ریــو -علیرغــم همه
رژه قهرمانان در استادیوم شهردار مشکالت -با شــرکت 10هزار و
میزبان مشــعل المپیــک را به  800قهرمان از  204کشــور در
شهردار میزبان مسابقات بعدی  38رشته ورزشــی ،زیباترین و
تحویل داده میشود.
باشکوه ترین المپیکی بود ،که تا
ایــده برگــزاری دوی ماراتن در به حال انجام شد است.
مســابقات المپیک مدرن اولین لیست بخش کوچکی از مشکالت
بار توسط شخصی بنام  Michelیادشده در باال به قرار زیر است:
 Brealبه بارون پیشنهاد گردید .تهدید اعتصاب کارمندان مترو
این ایده براساس تاریخچه ای از برای حقــوق عقب افتاده حدود
یونان قدیم است که در آن دونده  30000کارگر برای جاده سازی
ای بنام  Pheidippidesاز شــهر های بزرگ جهــت رفت و آمد
ماراتن به آتندوید تا خبر پیروزی ورزشــکاران به اســتادیوم های
یونانیان را در جنگ بدهد.
ورزشــی و خوابگاه هــای خود،
در ســال  1896این مسابقه از مرگ  30نفر کارگر ،کالهبرداری
شهر ماراتن شروع و در شهر آتن رئیس دولت خانم دیلما روسف
 Rousseffو برکنــاری او حقوق
به پایان رسید.
مسیر این مسابقه  40کیلومتر بود عقب افتاده کارمنــدان دولت،
که به پیروزی  Louis Spyridonپلیس های انتظامــی ،ترس و
منجر شد .وی این مسافت را در وحشــت قهرمانان از پشه های
دو ساعت و  58دقیقه طی کرد .زیکا و...
تا شماره ی بعد بدرود
این مســیر در مســابقات سال
 2004یونان تکــرار گردید .در
خدمات
سال  1908در مسابقات المپیک
لنــدن مســیر ماراتــن معادل
ساختمـانی
 42/195کیلومتر تعیین شد.
همچنین این مســافت در سال
کلیهخدماتساختمانی
 1924مسابقات پاریس بعنوان
بازسازی ،به سازی
مسافت رســمی ماراتن تثبیت
-----------------گردید.
کیفیتعالی
رکورد ماراتن مردها در مسابقات
نرخ مناسب
ســال  2008بوســیله آقــای
Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973
 Samuel Wanjiruدر مــدت

احمــد
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بـرای آزادی
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>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جنبشاجتماعی

حتصیل برای تغییر»
«

ناهیدحسینی در حالیکه یکــی از برنامههای راه زنان در ایران قرار دارد ،دولت
تحصیالت دانشــگاهی در نظر جدی نظام جدید اســامی در در دلســرد کردن آنان از شرکت
بسیاری از مفسران ،تامینکننده ســال  ،۱۹۷۹اســامی کردن در تحصیــات عالیه شکســت
فرصتهای بزرگتری برای زنان سیستم آموزشی ،مجبور کردن خورده است.
در پیشــرفت شغلی و اجتماعی زنان به داشتن حجاب اجباری و زنــان دیگر نمیپذیرنــد که در
است .با وجود این ،در تعدادی از نهایتا وادار ساختن آنان به ماندن موقعیت سیاســی کنونی ایران
نقش اجسام صامت را
کشورها ،مثل ایران ،این فرایند به در خانه بود.
ایران
حکومت
داشته باشند .بنابراین
با این حــال نظام
طور کامل محقق نشده است.
جمعیت
با
امروزه
تعداد زنان دانشــجو
در این مورد ،مهم است که درک اســامی موانــع
زیادی از زنان
دوباره از سال ۲۰۱۱
کنیــم چگونه و بــه چه دلیل جــدی و زیــادی
با
کرده
ل
حتصی
تا  ۲۰۱۵به  ۶۰درصد
دختــران در ایران توانســتهاند بــرای مشــارکت
علیرغــم قوانیــن تبعیض آمیز اقتصادی زنان ایجاد اعتماد به نفس و افزایــش یافــت .اما
جنســیتی در قانون اساســی کرد بهطوری که در معترض روبروست .در ســپتامبر ۲۰۱۶
سهمیه سپاه پاسداران
کشــور و همچنین تحت تسلط حــال حاضر فقط
فرهنگ پدرساالری که امکانات  ۱۷درصد زنان در ایران شــاغل انقالب اســامی افزایش یافت و
درعوض درصد دانشــجویان زن
راهیابی آنان به تحصیالت عالیه هستند.
را تحت تاثیر قرار داده ،اکثریت امــروز ،زنان تحصیــل کرده به در دانشگاهای دولتی ،دوباره به
صندلیهای دانشگاهها را به خود دلیل تالش و مبارزه برای برابری  ۴۹.۵درصد کاهش داده شد.
جنسیتیدر موقعیتهای شغلی ،به نظر میرسد که دولت چالش
اختصاصدهند.
عالوه بر ایــن ،این مقاله به طور اجتماعی و سیاسی به یک پدیده جدیدی بــرای زنان ایران فراهم
خالصه به تاثیر زنان تحصیلکرده جدید اجتماعی در ایران تبدیل کرده است.
بر تغییرات اجتماعی در جامعه شدهاند .مهم اســت توجه شود با توجه بــه تحقیق دانشــگاه
که بطور کلی تحصیالت ابتدایی نورث وســت در فوریــه ،۲۰۱۶
ایرانی میپردازد.
برای دختران ،جزو اهداف رژیم دانشــجویان زن ایرانی به نتایج
----------------تعداد زنــان در تحصیالت عالیه اســامی از زمان تاسیس آن در موفقیتآمیــزی در زمینههای
در ایــران در دهــه  ۱۹۹۰رو  ۱۹۷۹بوده اســت ،اما رهبران علمی و فنیدست یافتهاند .ایران
به افزایش گذاشــت .در ســال حکومتی پیشبینی نکرده بودند با بیش از ۶۷درصد دانشجویان
 ۲۰۰۸آنها به تدریج توانســتند که بسیاری از دختران تصمیم به زن در زمینههای علمی مقام اول
در بین  ۶۶کشور مورد بررسی را
تا بیش از ۶۵درصد صندلیهای ادامه تحصیلدانشگاه بگیرند.
دانشگاههای کشــور را به خود حکومت ایران امروزه با جمعیت کسب کرده است.
زیــادی از زنــان تحصیلکــرده از یــک طــرف ،سیاســتهای
اختصاصدهند.
هــر چنــد ،در ســال  ،۲۰۰۶بــا اعتماد به نفــس و معترض حکومت ایران به مشکالت موجود
علیهدسترسی زنان به تحصیالت
حکومت درباره رشــد بیسابقه روبروست.
تعداددانشجویان زندچار نگرانی به خصوص با توجه به نقش زنان عالیه افزوده و از طرف دیگر ،این
شده و شــروع به اجرای طیفی در جنبش ســبز ،هــدف دولت محدودیتها برای فعالین حقوق
از سیاســتها به منظور محدود ایجاد موانع جدی برای گسترش زنان ،انگیزه ایجاد کرده است.
کردن این روند شدند .این موانع ،تعداد دانشجویان زن با تحمیل فعالیــن حقوق زنان مشــوق و
بعد از انتخاب مجــدد محمود سهمیهبندی جنسیتی و محلی محرک جدیدی در مبارزه خود
احمدینژاد به پســت ریاســت و همچنین تفکیک جنســیتی برای برابری جنسیتی یافتهاند،
جمهوری کشور در سال  ۲۰۰۹در کالسها همراه بوده است .این که به آنها اجازه میدهد تا نفوذ
محدودیتها موجب شد که در خــود را در میان جمعیت زنان،
گسترش بیشتری یافت.
دانشــجویان زن به طور فعاالنه ســالهای  ۲۰۱۱-۲۰۱۰تعداد سیاستمداران و نخبگان کشور
در جنبش ســبز ســال  ۲۰۰۹زناندانشجو به  ۵۰درصد کاهش گسترشدهند.
نتیجه به دســت آمده از صفحه
مشارکت داشــته و حتی نقش یابد.
کلیدی در رهبری آن ایفا کردند ،علیرغم موانع بسیاری که بر سر فیس بوکــی «تحصیــل برای
تغییــر» که بــرای درک دالیل
پیگیــری زنــان در ورود بــه
تحصیالت عالیه در ایران طراحی
شده ،روشن میکند که آزادی،
کسب دانش ،فرصتهای شغلی،
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان مشارکتدر ساختارهای سیاسی
محلــی و ملی ،و ســاختارهای
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
سیاسی-اجتماعی از دالیل اصرار
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی زنان برای کسب تحصیالت عالی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید بودهاند.
حرکتی آهســته ،اما پیوســته
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
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انسانی و مقابله با نقض آن به حبس  16ساله
محکوم شده است .وی که پیش از این بارها
از سوی نظام اسالمی برای اولیه ترین حقوق
یک زندانی متحمل رنج فراوان شده است،
این بار به جــرم دفاع از لغو احکام اعدام 10
سال به دوران حبس او افزوده شده است.
بیائیم و روز  25نوامبــر را ،که روز جهانی
مبارزه با خشونت بر زنان است ،به کارزاری
برای آزادی نرگس محمدی تبدیل کنیم.
از پیشنهادات شما با آغوش باز استقبال می
کنیم.
هیات اجرائی انجمن زنان

و قاطع برای ایجــاد تغییر ،که
میتواند به عنوان وجه پنهان و
ناگفته خواسته «تحصیل برای
تغییر» ارزیابی شود.
میتــوان این چرخــش آرام و
پیوسته آموزشــی را به مدت دو
دهه در میان زنان ایرانی مشاهده
کرد .این یک شــعار خاموش در
زندگی هر دختــری برای ایجاد
تغییر در زندگــی خویش بوده
است .این یک اقدام جمعی اعالم
نشده از سوی اقشار مختلف زنان
ایرانی اســت که به کسب اکثر
صندلیها در دانشــگاهها منجر
شده است .جنبش تحصیلی زنان
ایرانی یک پدیده اجتماعی است
که میتواند به عنوان یک جنبش
نوین اجتماعی شناخته شود.
جنبش اجتماعی نوعــی اقدام

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء

u

Montr

éal, QC bert
H2R
(Metro
: Jarry 2P4
)

گروهی
اســت کــه
بــر اهــداف
مشــتر ک
در مســائل
اجتماعــی و
سیاســی به
منظور اعمال
تغییــر ا ت
اجتماعــی،

تمرکزمیکند.
یک جنبش اجتماعی همچنین
مجموعــهای از اقدامات جمعی
مستمر است که به وسیله گروهی
از مــردم بــا عالیق مشــترک،
هویــت مشــترک ،و بــه طور
وســیعی اهداف همگانی کامل
میشود .روشــنترین مشخصه
یک جنبش اجتماعی نوین این
اســت که اهداف آن نه سیاسی
بلکه اجتماعی و فرهنگی است
و بیشــتر خواهان ارتقاء کیفیت
زندگی است تا مبارزه با قدرت و
حکومت.
این راهی اســت کــه دختران
جوان ایرانی برای غلبه بر تمامی
مشکالت و تغییرات منفی که به
وسیله جمهوری اسالمی ایراندر
تضییق حقوق آنان ایجاد شده،در

پیشگرفتهاند.
تحصیــات عالیه راهی اســت
به ســوی آزادیهــای فردی ،و
دختــران جوان ایرانــی بهطور
نسبیدر این جهت پیش رفتهاند.
قطعا هنوز راهی طوالنیدر پیش
است ،اما به نظر میرسد چیزی
که تا به حال کسب شده غیرقابل
بازگشــتباشــد ،چون زنان با
تالشهای بسیار و بیوقفه خود
به آن دست یافتهاند.
نیمی از جمعیــت  ۸۰میلیونی
ایرانــی را زنان تشــکیل داده و
سهم قابل توجهی از آنان ،فارغ
التحصیالندانشگاههاهستند.
این قطعا یک سرمایهی اجتماعی
محسوب میشــود که میتواند
نقشمثبتیدرتغییراتاجتماعی
ایفا کند .وجــود زنان تحصیل
کرده با تواناییهــای گوناگون،
فرصتی برای آنها فراهم میکند
که مشارکتی ارزشمنددر توسعه
اجتماعی و اقتصادی کشــور را
داشته باشند.
-----------------ناهید حسینی ،محققدورهدکترا
دردانشگاه کینگستون لندن
برای ماخذهای ایــن مقاله به
سایت زیر مراجعه کنید:
www.iran-emrooz.net

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.
آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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کیـواننصیرنیا

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

در بخش قبل با توضیح سه عامل
تغییرات تکنولوژی ،مهارت های
ارتباطی و تعصب ،موضوع "عوامل
تاثیر گذار بر تصمیم گیری های
مالی" را به پایان رساندم .سپس
به این نکته اشــاره داشــتم که
مرحله بعد از اتخاذ هر تصمیم،
اجرایی نمودن آن است و اجرای
هر تصمیمی نیاز به منابعی ویژه
همان تصمیم دارد .همچنین از
آنجا که پول منبع اصلی مورد نیاز
برای اجرای تصمیمات مالی است
بایستی به روش های تامین مالی
و کســب درآمد پرداخته شود.
آنگاه چهار روش معمول کسب
درآمد به شرح زیر عنوان گردید:
• اســتخدام شــدن و کار برای
دیگران
• کارفرما شدن
• خود اشتغالی
• سرمایه گذاری
و اینک به ادامه مطلب می پردازم:
همزمان با پیــش رفتن زندگی
درآمد افراد افزایش و به تبع آن
زندگی مالی ایشــان دستخوش
تغییرات می گــردد .مهمترین،
بزرگترین و بهترین تغییری که
می توانــد در زندگی مالی روی
دهد ،رســیدن به استقالل مالی
و لذت بــردن از زندگی ،فارغ از
دغدغه های مالی می باشد.
اســتقالل مالی یعنی اینکه نیاز
نداشته باشــید تا برای پول کار
کنید و حتما میدانید که همگان
می توانند به استقالل مالی برسند
مشروط بر اینکه مدیریت مالی
صحیح در زندگــی خود اعمال
نمایند .هر چند معموال افراد در
سن بازنشستگی و یا حوالی آن
به اســتقالل مالی می رسند اما
حصول اســتقالل مالی قبل از
بازنشستگی نیز امکان پذیر است
و برخی افراد در سن میان سالی
به استقالل مالی می رسند .این
در حالی اســت که برخی دیگر
تا سال ها پس از بازنشستگی و
حتی تا پایان عمر طعم شیرین
استقالل مالی را نمی چشند!
------------بازنشستگییعنی"زمانـیبرای
اجنام هرآنچه آرزو دارید"!

------------ممکــن اســت بــرای برخی از
خوانندگان این نوشتار خصوصا
جوانترهــا اندیشــیدن در مورد
بازنشستگی اندکی زاید بنماید؛
اما اگر تعریف بازنشستگی تغییر
یابد آنوقت اندیشیدن به آن برای
همگان معنی دار می شود.
مــی دانیم که تعریــف جهانی
بازنشســتگی با ســن  65سال
که افراد از کار فارغ می شــوند
گره خورده اســت .حال بیایید
به بازنشستگی به عنوان "زمانی
برای انجــام هرآنچه آرزو دارید"
بنگرید! می بینیــد که نظرتان
راجع به بازنشستگی تغییر می

کند و آنوقت بازنشستگی به مانند
شــروع یک زندگی دوباره است،
زمانــی که آزادی عمل داشــته
باشــید تا به هر کجا خواستید
بروید ،اگر به کار تمایل نداشتید
کار نکنید ،هر چقدر خواستیددر
تعطیالت به سر برید و مانند اینها!
و نکته اینجاست که این سعادت
قبل از سن معمول بازنشستگی
یعنی قبل از سن  65سال هم می
تواند نصیبتان شود!
------------رسیـــدنبهاستقاللمالی
چیزی است که بیشتر مردم آرزوی
آن را دارند!

------------رسیدن به استقالل مالی چیزی
است که بیشتر مردم آرزوی آن
را دارند .مفهوم عام استقالل مالی
این است که برای کسبدرآمد به
کسی وابسته نباشیم نه به والدین،
نه به کارفرما و نه به دولت! مفهوم
دیگر استقالل مالی این است که
به درآمد حاصل از کار وابســته
نباشیم .هرچند رسیدن به چنین
موقعیت مالی ســاده نیست اما
امکان پذیر است و هر چه زودتر
برنامه ریــزی مالی را آغاز کنید
وصول آن امکان پذیرتر می شود.
حال زمان آن است که نگاهی به
منابع مختلفدرآمدی بیاندازیم.

منابع درآمد

درآمد حاصل از استخدام شدن
و کار برای دیگران (حقوق و
دستمزد):

بیشتر جمعیت شاغل کره زمین
کارمند یا کارگر هستند که برای
اشــخاص حقیقی و یا اشخاص
حقوقی کار می کنند .آنها سعی
مــی کنند که دانــش و مهارت
های شغل مورد نظر خود را قبل
از اســتخدام از طریق آموزش و
پــرورش ،آموزش عالــی و دوره
های آموزش ویــژه ،کاربردی و
اختصاصی ســازی شده کسب
نمایند .پس از اســتخدام نیز با
کمک آموزش های ضمن خدمت
و کسب دانش ضمنی (اکتساب
دانش ضمن کار) سعی در توسعه
مهارت های شــغلی و پیشرفت
شغلیدارند .اینها همه به این می
انجامند که فرد استخدام شده و
شــغل خود را حفظ نماید و در
صورت امکان به پیشرفت و ارتقا
شغلی نیز نائل آید .در اینجا اشاره
می کنم به اینکه کارآفرینان به
مهارت هایی نیازدارند که معموال
از طریق سیســتم های معمول
آموزشــی حاصل نشده و تقریبا
هیچ آموزش کالسیک و معمولی
برای کارآفرین شدن وجود ندارد.
کارآفرینی نوعی نبوغ اســت که
به تشــخیص فرصت ها ،ابتکارو
خالقیت ،هنر رهبــری و مانند
اینها منجر می شــود که البته
همواره بــرای کارفرمایان جلب
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موفقیتمالی
کاری را انجــام دهیم که
مسینار های نوامبر
دوستش داریم و به قولی
«مسینارهای آموزشی نیمه اول نوامبر»
عاشق آن هستیم!
اطالعات بیشتردر صفحــه14 :
من همواره این جمله را
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.
در سمینارهای موفقیت
تلفن رزرو 5144658378
و کاریابی عنوان می کنم
------------که" :مهمتر از اینکه چه
«مسینار مالی و بیمه»
شغلی داشته باشیم این
یکشنبه  6نوامبر ،ساعت  1تا  4عصر
این میان چالشی که
است که بهترین باشیم!"
«کاریابی موفق +مزایای زندگی در کانادا»
گاهی برای جویندگان
و امــا همانطــور که می
یکشنبه  13نوامبر ،ساعت  1تا  4عصر
کار ایجاد می شود این
دانید به جز عامل عرضه
اســت که بازار شغل
و تقاضا عواملدیگری نیز
انتخاب نموده اند .آنها گاهی پس
مورد عالقه شان محدود است و از سال ها تحصیل در هنگام ورود در بــازار کار دخیل و تاثیر گذار
برای اینکه احتمال اشتغالشان را به بازار کار متوجه می شوند که هستند که در اینجا به چند مورد
افزایشدهند به مشاغل پر تقاضا شغلی که انتظارش را داشتند در اشاره می شود:
که مورد عالقه ایشان نیست روی عمل آن چیزی نیست که تصور • اختــاف بین دانش و تجربه
می آورند! امادر این حالت بایستی می کردند و گاهی سرخورده می کارجو و شغلی که در جستجوی
آن است.
اندکیدوراندیشی نیز لحاظ نمود .شوند.
مثال اینکه آینده شغل مورد نظر برخی افراد نیز به دلیل اشــباع • تعداد افرادی که با سطح دانش
چگونه است و از همه مهمتر چه بازار کار مرتبط با تحصیالتشان و تجربه مشابه به دنبال مشاغل
میزانی از رضایت شغلی برای فرد به مشاغل غیر مرتبط روی می مشابههستند.
شاغل فراهم خواهد گردید.
آورنــد .لذا همواره آمــار افرادی • وضعیت اقتصادی :یک اقتصاد
------------کــه ســنخیتی بین شــغل و رو به رشــد فرصت های شغلی
همــواره آمار افرادی که سنخیتی تحصیالتشــان وجود ندارد قابل بیشتری را در بازار کار ایجاد می
کند.
توجه است.
بین شغل و حتصیالتشان وجود
• قوانین منصــوب به دولت از
------------ندارد قابل توجه است!
مهم تر از اینکه چه شغلی داشته قبیل حداقل حقوق و دستمزد و
------------در این میان بیشــترین چالش باشیم این است که بهترین باشیم! قوانینمالیاتی.
• ناحیه جغرافیایی که کارجودر
------------شغلی متعلق به جوانان است.
زمانی که ایشــان برای اولین بار از طرفی همگان بهدنبال موفقیت آن به دنبال کار می گردد.
قدم به بازار کار می گذارند یکی شغلی هستند و موفقیت شغلی • جنســیت کارجو :مشــاغل
از بزرگتریــن دغدغه هایشــان را در چیزهای مختلف جستجو قابل دسترس برای زنان کمتر از
هماهنگی بین تحصیالت و شغل می کنند غافل از اینکه موفقیت مردان است همانگونه که حقوق و
است .خصوصا افرادی که رشته شغلی یک اصل بیشتر ندارد و آن دستمزد ایشان نیز پایین تر است.
ادامه دارد...
تحصیلی شان را آگاهانه و آزادانه شور و اشتیاق است .یعنی همان

نظر می کند.
روش تضمینی رســیدن به یک
شغل خوب مجهز شدن بهدانش
حاصل از تحصیالت و دوره های
آموزشی مختلف ،کسب مهارت
و نگرش صحیح می باشد .البته
افراد مختلف تعاریف مختلفی از
یک "شغل خوب" در ذهن دارند.
بــرای برخی یک شــغل خوب
شــغلی اســت پر درآمد و برای
برخی دیگر جایــگاه اجتماعی
شغل از میزان درآمد آن مهمتر
است .عده ای یک شغل پرتحرک
را شــغل خوب می دانند و عده
ای دیگــر تمایل به انجام کار به
اصطالح پشت میزنشینیدارند.
حال بیاندیشید که چه معیارهایی
در یک شــغل برای شــما مهم
است؟ در ادامه چند نمونه آورده
می شود:
• میزان درآمــد آن چه میزان
است؟
• محیط کار چگونه است؟
• کار به صورت تیمی انجام می
شود یا انفرادی؟
• آیا شــغل یکنواخت است یا
دارای تنوع؟
• مزایــای جانبی شــغل چه
چیزهایی است؟
facebook.com/paivand.montreal
• آیا نوع شــغل از نوع کارهای
به ما بپیوندید!
		
عام المنفعه است یا خیر؟
• آیــا فرصتی بــرای یادگیری
و توســعه مهارت ها به شما می
دهد؟
• آیا مســتلزم سفر است یا در
یک مکان ثابت انجام می شود؟
• آیا یک کار تخصصی است یا
یک شغل عمومی؟ و ...
بدیهی است که عواملدیگری نیز
2178 Ste-Catherine W.
اهمیت دارند که مجال پرداختن
به همه آنها وجود ندارد.
Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
وقتی قصد اشتغالداریم و شغلی
را جستجو می کنیم در واقع وارد
بازار کار می شویم همانگونه که
وقتی قصد خریــد کتاب داریم زوال عقل ،ورزش و ساملندان و  >> ...ادامه از صفحه30 :
وارد بازار کتــاب فروش ها می
کاهش خطــر ابتال به زوال عقل
شــویم! آنچه در بازار کار عرضه از ایــن رو ،حتــی ورزش ارادی منجر شود.
می شود تابع عرضه و تقاضا است مالیم و برنامههای غیرهوازی هم مطالعه ما نشان داد که فعالیت کمکنمایند.
و آنچه که در نهایت مورد انتخاب ممکن است تواناییهای شناختی منظــم بدنی شــامل تمرینات ایــن تمرینات مثل نوشــتن با
کارجویان قرار می گیرد متاثر از افراد مسن را تا حد قابل توجهی غیرهــوازی و تمرینات هوازی با دست غیرمســلط (مثال نوشتن
همان معیارهایی است که پیشتر حفظ کند ،چنیــن برنامههایی شدت کم تا متوسط و همچنین با دســت چپ برای افراد راست
گفته شد مانند میزان حقوق و الزاما نیاز به دویدن و توانایی قابل یادگیــری مهارتهای حرکتی دســت) یا خواندن یک نوشته
دستمزد یا محیط کار .همچنین توجهدر استفاده از ظرفیت هوازی جدید میتواند عملکرد شناختی در آینه یا خواندن یک نوشته از
در هر بازاری همواره فروشنده و ندارد بنابراین برای سالمندانی هم سالمندان را تحت تاثیر قراردهد و پشت صفحه ،روشهایی ساده،
خریدار و در واقع عرضه و تقاضا که توانایی فعالیتهای حرکتی باعث تاخیر یا جلوگیری ازاختالل امکانپذیر و حتی سرگرم کننده
وجود دارد.
هستند.
جابجایی مانند دویدن را ندارند شناختی و زوال عقل شود.
بنابرایــن به ســالمندان توصیه
معموال در بازار کار یک شخص امکان پذیراست.
حقیقی یــا حقوقی شــغلی را عالوه بر این یادگیری مهارتهای میکنیم که بــرای جلوگیری از ____________________
پیشــنهاد می دهد و شــخص حرکتی جدیــد باعث تغییرات اختالل شناختی و زوال عقل ،به این مطلب برگرفتــه از تحقیق دکتر
دیگری آن شغل را انتخاب می سیناپسی و تشکیل پروتئینهای هر شکل ممکن به فعالیت منظم غالمرضا تــذکاری ،عضو هیات علمی
کند .کاالهای بــازار کار همان جدید در سلولهای عصبی مغز بدنی بپردازند و درصورت ناتوانی دانشــگاه فردوسی مشــهد است که
مشاغل هســتند .کارفرمایان به میشود.
در انجــام فعالیتهــای منظم زیر نظر پروفسوردکتر هانس یوآخیم
دنبال استخدام افرادی هستند افزایش فعالیت سیناپســی در ورزشی ،در یادگیری مهارتهای مارکویچمدیروقتدپارتمانروانشناسی
که برایشــان ارزش افزوده ایجاد مدارهای خاصی از ســلولهای حرکتی جدید که نیازمند آمادگی فیزیولوژیک دانشگاه بیلفلد در آلمان
کننــد و در مقابل به آنها حقوق عصبی در مغز میتواند به بهبود جسمانی چندانی نیست بکوشند روی  ۸۹فرد سالمند  ۷۵-۶۵ساله انجام
و دستمزد پرداخت می کنند .در عملکرد شناختی در افراد مسن و به حفظ قوای شناختی خود و شده است.
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وقتی که دختر رحمان با یک تب دو ساعته میمیرد

 ۵آبــان  -١٣٩۵در جهــان
امروز ،جمهوری اســامی را
میتــوان نمونهی حکومتی
دانســت کــه بیشــترین
دشمنی آشــکار با کارگران
و زحمتکشــان را به نمایش
درآورده است.در هر عرصهای
کــه بخواهیــد بــه ارزیابی
سیاســتهای جمهــوری
اسالمی و نتایج آن بیاندیشید
به همین نتیجــه خواهید
رسید و گسترش وحشتناک
فقر یکی از نمونههای روشن
آن است.
ســازمان ملل متحد ســال
 ۱۹۹۲روز  ۱۷اکتبــر را روز
جهانی مبــارزه با فقر اعالم
کرد .این سازمان هم چنین از
سال  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۶را دهه
ریشهکنی فقر نامید .سازمان
توســعه و همکاریهــای
اقتصادی نیز این شعار را َعلَم
کرد که تا سال  ۲۰۱۵نیمی
از افــراد فقیر از زیر خط فقر
خارج شوند .اما ای 
ن وعده ها
در حد همان شعار باقی ماند
و بویژه پس از بحــران اقتصادی
 ۲۰۰۷بر میزان فقرا افزوده شد.
افزایش فقر و به موازات آن افزایش
فاصلــهی طبقاتــی و تصاحــب
ثروتهای تولید شده توسط اقلیت
کوچک ســرمایهدار باعث گردید
تا مجمع جهانــی اقتصاد World
 Economic Forumافزایــش
شکاف و نابرابری را پس از تروریسم
بزرگتریــن خطــر جهانی اعالم
کند!! موسسه آکسفام که همواره
گزارشاتی را قبل از نشست مجمع
جهانی اقتصاد در داووس تهیه و در
اختیار آن قرار میدهد ،در گزارش
خود اعالم کرد که بدون مقابله با
نابرابری نمیتوان با فقر مبارزه کرد.
اما گســترش فاصلهی طبقاتی و
افزایش فقر در همهی کشورهای
جهــان به یکســان نیســت و با
سرعتهای متفاوتی رشد میکند
و یا حتا گاه کاهــش مییابد .در
این میان اما ایران کشوریســت
که میــزان افزایش فقر و فاصلهی
طبقاتی با شــتابی دو چندان در
مقیاس جهانی در حال گسترش
است.
برای نمونه به گفته ی مصطفی پور
محمدی در سال  ۲۰۱۲دارایی ۲۰
درصد ثروتمنــدان ایران  ۴۳برابر
 ۲۰درصد فقرا و باالترین فاصله در
سطح جهان بود.
در این چهار ســال نیز فاصلهی
طبقاتی سرســامآور رشــد کرده
و بخش بزرگی از مــردم ایران و
به بیان دقیقتر عمــوم کارگران
و زحمتکشــان کشور به زیر خط
فقر رانده شــدند .به گونهای که
حتا مقامــات دولتی نیز تا حدی
مجبور به اعتراف شدهاند .ربیعی
وزیر کار ،از فقر شدید و سوء تغذیه
 ۱۲میلیون نفر خبرداد و محجوب
نماینده مجلس اسالمی گفت ۹۰
درصــد کارگران ایــران زیر خط
فقر قرار داشــته و وضع ده درصد
باقیمانده نیز چندان بهتر نیست.
در روزهــای اخیــر در برخی از
رســانههای ایران نیز به مناسبت
روز جهانی مبارزه با فقر از گزارش
اخیر معاونت رفاه وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی ســخن به میان
آمده اســت ،گزارشی که حکایت
از گسترش فقر دارد .براساس این
گزارش  ۱۷درصــد از خانوارهای
شهری و  ۴۰درصد از خانوارهای
روســتایی دچار فقر چند بعدی
هستند (فقر در اســتانداردهای
زندگی ،آموزشی و بهداشتی).
در سالهای اخیر با تشدید بحران
اقتصادی و افزایش تورم به باالی
 ۴۰درصد ،به سرعت بر میزان فقرا
افزوده شد و این در حالیست که
در همین سالها گروه معدودی به
ثروتهایی عجیب و غریب دست

یافته و کاخهایی از خون کارگران و
زحمتکشان برپا ساختند .برای پی
بردن به این واقعیتها نیز به هیچ
آماری نیاز نیست .تنها مقایسهی
وضعیت ثروتمندان و فقرای امروز
جامعه نســبت به زمان سلطنت
پهلوی میتوان پی برد که تا چه
حد نابرابری افزایش یافته اســت.
اگر در آن زمان تنها بخشهایی از
کارگران و دهقانان در زیر خط فقر
بودند و حاشیهنشینی بهطور عمده
به شهری چون تهران محدود بود،
امروز نه تنها عموم کارگران در زیر
خط فقر هستند ،بلکه بخشهای
متوسط جامعه در زمان سلطنت
پهلوی هــم چون گــروه بزرگی
از معلمان به زیــر خط فقر رانده
شدهاند.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران
تنها طی سال های  ۸۳تا  ۹۲فقر
غذایی در شهرها هفت برابر و در
روستاها هشــت برابر شده است،
بهگونهای که سایت "خبرآنالین" از
رسانههای وابسته به حکومت ،از آن
به عنوان دههای سیاه نام میبرد.
تنها در ســال  ۸۸این شــاخص
نســبت به ســال قبل  ۵۰درصد
افزایش یافت .از سال  ۹۲تاکنون
نیز از عواملی که منجر به افزایش
فقر و فاصلهی طبقاتی در جامعه
شده نه تنها کاسته نشده که حتا
شرایط بدتر نیز شده است .بیکاری
از مرز ده میلیون نفر گذشته است.
براساس آمار بانک مرکزی در ۲۶
درصد از خانوارهای ایران هیچ فرد
شاغلی وجود ندارد .نه تنها روستاها
در فقر مدفون شــده و شهرها در
توفان آن غرق گردیدهاند که هم
اکنون  ۱۲میلیون نفر در حاشیه
شــهرها زندگی میکنند که نه
کاری دارند و نه حتا ابتداییترین
امکانات شــهری .افرادی که یا با
خشک شــدن مزارع بیکار شده و
برای پیدا کردن کار از روستاها به
حاشیه شــهرها پناه آوردهاند و یا
شهرنشینانی که در اثر بیکاری و
فقر قادر به تهیه مسکن در شهر
نشده و آرام آرام به حاشیهها نقل
مکان کردهاند.
براســاس آمارها فقر در حاشــیه
شــهرها و برخــی از اســتانها
همچون سیســتان و بلوچستان،
کردســتان ،هرمزگان و خراسان
بسیار شدید است .برای نمونه در
گزارش معاونت رفــاه اجتماعی
فقر چندبُعدی در استان سیستان
و بلوچســتان  ۴۵درصــد و در
کردســتان  ۴۳درصد است .شهر
مشهد  ،در حالی که آستان قدس
رضوی بر سرمایهی عظیمی چنگ
انداخته و به یکــی از منابع مالی
گســترش امپراطوری خامنهای
و سیاســتهای جنگطلبانهی

جمهوری اسالمی تبدیل شده به
یکــی از بزرگترین نمادهای فقر
در جامعــهی کنونــی نیز تبدیل
شده اســت .نه فقط حاشیه شهر
و یا به اصطالح ســکونتگاههای
غیررسمی همچون مناطقی چون
طوس ،سیدی ،سیسآباد ،درهوی،
خواجه ربیع و بسکابادی بلکه حتا
بسیاری از محالت شهر مشهد نیز
در فقر غوطهور هستند .بهگفتهی
مدیرکل دبیرخانه ستاد بازآفرینی
شهری وزارت مسکن ،بیش از ۶۰
هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی
و حاشیه نشــین در مشهد وجود
دارد که  ۳۴درصد از شهر مشهد
را شامل میشود و در این مکانها
یک میلیون و  ۱۵۰هزار نفر زندگی
میکنند .بهگفتهی وی میانگین
ســنی جمعیت حاشــیه نشین
مشهد  ۲۶سال است و  ۳۴درصد
از حاشیه نشینان را جوانان تشکیل
میدهند .جوانانی که عموما بیکار
هستند و تنها راه برایشان پذیرش
فقر و یــا رویآوری بــه کارهای
خالف و اعتیاد اســت .شاید تنها
تعــداد معدودی از آنها شــانس
آورده و کاری بدســت آورنــد با
دستمزدی در حد بخور و نمیر.
هم اکنون تنها یک چهارم جمعیت
کشور در روستاها زندگی میکنند
و این در حالیســت که  ۶۰سال
پیش این نســبت معکوس بود.
افزایش جمعیت حاشیهنشــین
نیــز ارتباط مســتقیمی با خالی
شدن روستاها در سالهای اخیر
در اثــر بیکاری و گســترش فقر
داشــته اســت ،اما باز براســاس
آمارها و سخنان مقامات دولتی از
جمله احمد میدری معاونت رفاه
اجتماعی وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی با مهاجرت روستاییان به
شهرها نه تنها از فقر آنها کاسته
نشده که حتا تشدید شده و ابعاد
گستردهتری یافته است .رحمانی
فضلی وزیر کشوردر گفتوگویی با
تلویزیون جمهوری اسالمی با اذعان
به بیــکاری  ۴۵درصدی جوانان،
با اشــاره به دیــداری با خامنهای
و ســوال وی در رابطــه با این که
"مشکل امنیتی را چه میبینید؟"
میگوید که در پاســخ خامنهای
گفته اســت" :ما نگــران تهدید
خارجــی ،منطقهای یا بینالمللی
نیستیم .تهدید ما در داخل است.
دو موضوع محوریــت دارد ،یکی
اقتصاد مقاومتی ودیگری آسیبها.
مخــرج مشــترک همــه اینها
نارضایتی است .اگر اعتیاد ،طالق،
زندان و حاشیهنشــینی داریم به
نارضایتی میرسیم .از نظر امنیتی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نگاه
کنیم باید بــا این پدیدهها جدی
برخورد کنیم" .در واقع همانگونه

که وزیر کشور میگوید ،جنجال بر
سر خطر آمریکا ،اسرائیل ،داعش
و ماننــد آن دروغ اســت ،بحران
اقتصادی و معضــات اجتماعی
آن دو بمب ســاعتی هستند که
جمهوری اسالمی از انفجار آنها
در وحشت است.
حاشیهنشــینی حتا به شهرهای
کوچکتر رسیده است .بهگفتهی
معاون سیاســی امنیتی استاندار
همدان از  ۹شهرســتان استان،
هشــت شهرســتان مناطــق
حاشیهنشــین دارنــد .بهگفتهی
معاون توسعه روستایی و مناطق
محــروم رئیــس جمهــور ،در
شهرستان چابهار حاشیهنشینان
 ۶۰درصــد از جمعیت شــهر را
شامل میشــوند ،اهواز  ۳۵درصد
و تبریز  ۳۳درصد حاشیهنشــین
هســتند .همچنیــن  ۶۰درصد
از حاشیهنشــینهای تهــران را
روستاییانی تشکیل میدهند که
به این مناطق مهاجرت کردهاند.
در تهران حاشیهنشــینی به پل
مدیریــت و دره فرحزاد رســیده
است .شغل تعدادی از آنها گشتن
در زبالههای شمال شهریهاست.
بهگفتهی یکــی از زنان زبالهگرد
حتا آشــغالهای شمال شهر هم
با جنوب شــهر متفاوت اســت و
در بین آشــغالهای شمال شهر
میتوان جنسهای بیشتر و بهتری
برای فــروش پیدا کــرد .در این
ســالها همچنین بر تعداد زنان
زبالهگرد نیز افزوده شده .زنانی که
یا معتاد هســتند و یا برای تامین
هزینههای زندگی به زبالهگردی
روی آوردهانــد .اما بــرای فروش
زباله نیز باز بیــن زنان و کودکان
با مــردان تفاوت وجــود دارد .به
گفتهی زنان زبالهگرد واســطهها
تا آنجا کــه میتوانند زبالههای
بازیافتی را از زنان ارزان میخرند.
یکی از این زنان زباله گرد که برای
تامین مخارج زندگی سالهاست
که به زبالهگــردی پناه آورده ،کار
زبالهگردها را ابــزاری ارزان برای
واســطههای خرید زباله میداند.
او میگوید که چون شهرداری از
آنها مستقیما زباله نمیخرد آنها
مجبور به فــروش به ضایعاتیها
هستند .البته آنها برای همین کار
هم با مانعی به نام شهرداری روبرو
هســتند که مانع زباله جمعکنی
آنها میشــود .یک زن زبالهگرد
میگوید "انگار سطل آشغال هم
در این مملکت صاحب دارد".
زبالهگردانی کــه بدون هیچگونه
تامین اجتماعی و برای رهایی از
گرســنگی مطلق با انواع خطرات
ناشــی از تماس بــا زبالهها روبرو
هستند .به گفتهی زنان زبالهگرد،
به دلیل کار در ســاعات شــب،
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ِخفتگیــری و
تجــاوز از دیگــر
خطرهاییست که
در کمین زنان و کودکان کارگر از نشانههای آن است ندارد.
حتا "راغفـر" اقتصاددان جمهوری
زباله جمعکن میباشد.
هزینههــای درمانی یکی دیگر اسالمی نیز به این موضوع معترف
از معضالتیست که به گفتهی اســت .وی در گفتوگو با روزنامه
وزیر ســابق بهداشــت ساالنه شرق به تاریخ  ۲۶مهرماه با بیان
 ۷درصد جمعیت کشــور را به اینکه "در شرایط کنونی کشور،
زیر خط فقــر میراند و در این کل نظام تصمیمگیری بستری را
میان سالمندان بیشترین گروه ایجاد کرده که عمال در این بستر،
آسیبپذیر هستند .سالمندان از توسعه یک امر غیرممکن است"در
یک طرف در خطر بیماریهای پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه
بیشــتری بوده و از طرف دیگر با "انتظار بهبود شرایط و کاهش
به دلیل کاهش قــدرت خرید فقر" ،میگوید" :آنچه مطالعات
حقوق بازنشستگی و اینکه قادر ما نشان میدهد این است که باید
به انجام کار نیســتند از جمله انتظار بدتر شدن شــرایط را هم
گروههایی هستند که حتا بیش داشته باشیم".
از دیگران در خطر سقوط به زیر واقعیت این است کهدر بحرانهای
خط فقر قــرار دارند .نرخ واقعی درهمتنیــدهی جامعه ،جمهوری
بــاالی بیکاری در میــان زنان اســامی با وجود احساس خطر
(که با نگاهی به نرخ مشــارکت از رشــد فقر و بحران اقتصادی و
اقتصادی زنان هویدا میگردد) اجتماعــی ،از آنجــا که راهحلی
و بیانگر وابستگی اقتصادی زنان نــدارد ،تنهــا راه را در فرافکنی
به مردان میباشد در کنار آمار میبیند .جمهوری اســامی یا به
 ۲۶درصدی طــاق (به گفته دنبــال ایجاد دشمنیســت  -در
بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور) داخل و یــا خارج  -که بتواند این
و وجود نزدیک به سه میلیون زن بحرانها را به آن نسبت دهد و یا
سرپرست خانوار که  ۹۰درصدشان با دامنزدن به بحران در سیاست
بیکار هســتند ،زنان را نیز مانند خارجی و جنگافــروزی که آن
ســالمندان از جملــه گروههای هم هزینههای سرسامآوری را به
اجتماعی قــرار میدهد که بیش کارگران و زحمتکشــان تحمیل
از دیگران به زیر خط فقر سقوط میکند ،از یک طرف جو امنیتی
و ســرکوب را در جامعــه تداوم
میکنند.
با توجه به بیــکاری ده میلیونی ،میبخشــد و از طــرف دیگر به
وضعیت وخیم زنان سرپرســت بهانهی خطر خارجی از پاسخگویی
خانواده و سالمندان ،و با توجه به به خواســتهای تودههــا طفره
این کــه بخش بزرگی از جمعیت میرود.
کارگری و حتا کارمندان و معلمان جمهوری اسالمی دشمنیاش را
درآمدشان بسیار ناچیزتر از خط با کارگران و زحمتکشان به شکل
فقر اســت ،میتوان نتیجه گرفت بیرحمانهای آشــکار کرده است.
که بهطور واقعی بیش از  ۷۰درصد جمهوری اسالمی میلیاردها دالر
جمعیت کشور هم اکنون زیر خط برای سیاستهای تجاوزکارانهی
فقر قرار دارند که از این میان بیش خارجی خود هزینــه میکند اما
از  ۳۰درصد جمعیت کشــور که حاضر به هزینه کــردن آن برای
حاشیه نشینان و بخشی از جمعیت ساخت بیمارســتان و گسترش
شهر و روستا را شامل میشود در بیمهها نیست تا ساالنه  ۷درصد
مردم تنها به همیــن خاطر زیر
فقری شدید بسر میبرند.
در هیچ عرص ه ای رژیم سیاستی خط فقــر نروند .تنهــا کاری که
برای مقابله با فقر ندارد و این را در میکند در میــان تودهها هر بار
عمل و با گسترش هر چه بیشتر به بهانهای اختــاف میاندازد تا
دامنــهی فقر میبینیــم .یکی از همبسته نشوند .یا هر بار با آوردن
نمونههای آشکار آن ،سیاستهای دلقکهایی بــه جلوی نمایش به
ضد کارگری جمهوری اســامی عنوان کاندیدای ریاستجمهوری
اســت که جلوگیــری از افزایش و یا اصالحطلب و اصولگرا و غیره
واقعی دستمزد و کاهش ساالنهی سعی میکند تودهها را در حالت
قدرت خرید کارگران یک نمونهی خماری و امید نــگاه دارد ،اما هر
آن اســت .حمایت از کارفرمایان سال از پی ســال برای کارگران و
در ارتباط بــا قراردادهای موقت ،زحمتکشان بدتر میشود و تنها
گســترش مناطــق آزاد ،تالش راه ســرنگونی جمهوری اسالمی
برای تغییر قانون کار در راســتای و برانداختن نظام و حشــیانهی
منافع سرمایهداران همه بخشی از سرمایهداریست که عامل تمامی
این سیاســتها هستند .سرکوب اینبدبختیهاست.
اعتراضات کارگری از طریق اخراج باید این نظم را که در یک گوشهی
و بــه محاکمه کشــاندن فعالین آن  -در دره فرحــزاد  -حاشــیه
اعتصاب ،صدور احکام ســنگین نشینهایی هستند که چیزی برای
علیه فعاالن کارگری و تشکلهای خــوردن ندارند اما کمی آنطرف
کارگــری بخش دیگــری از این تر و در برج میالد هزینه شام تنها
سیاستهستند.مقابلهبااعتراضات یک میــز میتواند زندگی یکی از
صنفی معلمان و به بند کشیدن همان خانوادهها را دگرگون کند
برخی از فعــاالن صنفی معلمان برانداخت.
نمونهی دیگری از این سیاســت باید این نظــم را از بنیان برچید،
است .از هر طرف صدای اعتراض وقتی زنی  ۲۶ساله در حاشیهی
برای یک زندگی بهتر بلند است ،مشهد در پاســخ به خبرنگار که
اما جمهوری اسالمی با بیاعتنایی "هنوز جوان است و زیبا" میگوید:
و سرکوب به این موضوع برخورد "کاش زشــتترین چهره دنیا را
میکند و نتیجه چیزی نیست جز داشــتم اما سرنوشتی اینچنین
رانده شدن هر چه بیشتر مردم به سیاه گریبانم را نمیگرفت" .زنی
که فرزنــد بیمارش را از دســت
زیر خط فقر.
بیکاری نیز که یکی دیگر از علل داد ،چون پولــی برای مداوایاش
مهم فقر اســت در حال گسترش نداشت.
میباشــد و جمهوری اســامی وقتی که دختر رحمان با یک تب
هیچ سیاست عملی برای کاهش دو ساعته میمیرد
آن نــدارد .آمارهای اقتصادی که باید که دوست بداریم یاران
کابینه روحانی به آن میبالد ،تنها باید که چون خزر بخروشیم
بیانگر فروش هر چه بیشتر نفت فریادهای ما اگرچه رسا نیست
و محصوالت جانبی آن هســتند باید یکی شود.
نشریه کار شماره ۷۲۸
و هیــچ ربطــی به رشــد واقعی
اقتصادی که کاهش بیکاری یکی

Demo.shorai@gmail.com
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ساختمـانی
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620
aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

تدریسریاضیات
توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

Tel: 438-399-1359
azmarU

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

esfahaniazdec01

پرستــار

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی،
انگلیسی و فرانسه

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

آموزش نقاشی

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

931-2888 ............................ .Westmount
486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

استخدام

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.: 514-483-0303
azmay15

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

شــیخ صالــح366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................. .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنم ن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

MMUNITY

اتو الگانس 482-................................... .4500

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

پیوند996-9692 .............................................. .

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

(آرش کشوری)

514-827-6329
514-620-3255

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 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؟...

MONTRÉAL QC H4B 1L8

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

آنـان را استخدام کنید!
----------------



azoct15free

>> کلیه مقاطع:

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

خانمی هستم با تجربه
و قابلیت آشپزی برای
اعضای خانواده
و مهمانی های شما
به صورت پاره وقت.
در صورت نیاز معرف
موجود است.
شماره تماس:
438-921-8840

College,University
High-Shool

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

آشپزی

الکترونیک

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Tel.: 438-877-2280
۴۳۸-۸۷۷-۲۲۸۰

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
------------------------

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

فـرش

لوئیزداداشزاده288-4864............................

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

شادی678-6451 ............................................ .

دندانپزشک

رستــوران

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

داروخــانه

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

PARTICIPATE in our
CO

فروش کافی شاپ
ی از بهترین مراکز
در یک 
خرید مونترال۲۹۰۰۰$ :
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

حمیرامرتضوی938-8066............................

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آموزش موسیقی

خدماتمالیاتی

کلبــه
عموجان

استخدام

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

aznov1U

کافی شاپ

کامیونیتی

aznovfreenaser

azjune16free

امید رایگان از فوریه15

آموزش رانندگی

بفروش می رسد:

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
>>ناصــر
514-512-8935

Tel.: 514-806-7870

Tel.: 514-812-5662

نینــا 513-5752 .............................................

 6متری
گل ابریشم اعال

اعظم  -تلفن تمــاس:

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

آژانس مسافرتی

قــالیتبریز

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

ساختمان

فرنازمعتمدی842-8000................................
همامهر438-228-9266 ............................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
مریمنشاطی647-401-8888.......................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

چنــدعدد

پرستــار

abaee:azsepfree

آرایشـــــگاه

فروش فرش

azaug15U

Tel.: 514-675-4405

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

oct2inv

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-
کلیه دروس
آمادگی  GREو GMAT
توسط دکتری مهندسی از
کنکوردیا با بیش از  10سال
سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب
Tel.: 514-804-9894

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

Rose pastry

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

Tel.: 450-443-2222

واقع در جنوب مونترال
تکنسین استخدام می کند.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

تدریـس
ریـاضی

Montreal, H4B 2M5

شیـرینی

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

کارخانه بازیافت پالستیک

aznov-jan’17tpshU

3333 Cavendish, #285

Highschool, College,
University

استخـــدام

احمــد

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993
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فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گان پیوند )

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتـابفروشی

تپش223-3336 ................................ .

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

249-4684 ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

گرانیت

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

وحیــد 983-1726 .........................................

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

سروین562-6453........................................... .

پـارس290-2959 ....................................... .

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

ماریاکوتونه656-8178....................................

محضر

وکیل دعاوی

اکســپرس889-7392 ................................ .

موسیقی (جشن ها)

ویدیو

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

وبسایت

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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سی
عکا
رز
(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Haircut: $10

فــا ل

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

Phone:
(438) 923-7873
778-968-7578
4970
Queen
Mary Rd.
604-762-4719

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

دیگر طالع

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

514-833-8684

CV@spaxprss.com

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
خنثی کردن سحر و افسون و9 ...
بینان

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Tel.: 514- 781-9268

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

azjulyU

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

& Place Versailles.

Master :DURGA
KALIPRASAD

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

Looking for experienced

 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه الوال
specialists.
به یک نفر متخصص
Full time & part time
بند و ابرو
فورا نیازمند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
at our new locations in
Carrefour Laval
اطالعات:تماس

اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

50 X 70

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

Help wanted
----------

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

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9

info@paivand.ca

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

خاطره حتویلداری یکتا

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486





¢






©



¸




½




نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
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#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

وسایلجانبیدوربین«گوپرو»
یکی از مشــکالت عکاســی و هر مکانــی و بصورت بی
فیلمبرداری اینســت که هر روز حرکت قرار داد .الیه های
تکنولوژی و وســایل جدیدتری چسبنده قابل تعویض بوده
وارد بازار شده و هر وسیله ای که و پس از آنکه چســبندگی
بخری ،باز هم کم است! خالصه خود را از دســت دادند ،با
اگر توی این وادی بیفتی ،حساب چسبهایجدیدیجایگزین
جیبت با کــرام الکاتبین بوده و میگردند.
محال است که روزی به خودت • انــواع
بگویی« ،دیگه همه چی دارم»! تسمه های
در شــماره های قبل ،در مورد نگهد ا ر ند ه
دوربین شگفت انگیز «گو پرو »5دوربین که
و کرامات آن نوشــته بودم .این بــه جاهای
دوربین آنقــدر عالی و پرکاربرد مختلفبدن
اســت که تقریبــا در همه جا نصب شده
میتوان از آن استفاده و خلق الله و از زوایای
را شــاد نمود! برای آنکه از این گوناگونــی
دوربین در شرایط و موقعیتهای تصویر تهیه
گوناگون اســتفاده بنمایی ،باید میکنند .برخی از آنها به دور سر
کیتهای تکمیلی آنرا خریداری نصب شده و برخی دیگر بر روی
کنی .آالت تکمیلی این دوربین بازو و مچ و حتی نوعی دیگر که
بســیار فراوان بوده و تعداد آنها دقیقا بر روی ســینه فیلمبردار
به اندازه راههای رســیدن به قــرار میگیرد .از این تســمه ها
«مونترآل» است(!) ولی در این در جاهایی اســتفاده میشود که
مقاله ،معروفترین آنها را معرفی فیلمبردار باید با هر دو دستش
کار دیگــری انجام دهــد و به
مینماییم!
• شــاید پرکاربردترین وسیله دالیل فنــی نمیتواند دوربین را
این دوربین ،همان پایه ســاده در دستش بگیرد .مثال در زمان
و چرخنده کوچکی اســت که اسکی ،موج ســواری یا در زمان
دوربین بر روی آن سوار میشود .سقوط آزاد با چتر نجات.
برخی از پایــه های این دوربین • کیت ضد آب هم همانطور که
به یک الیه چسبنده مجهز بوده از نامش بر می آید ،برای استفاده
و میتــوان آن را در تقریبــا در در زیــر آب بــوده و به کمک آن
میتوانیم بدون صدمه به
دوربیــن ،در ژرفای آب
تلفناستودیوفوتوبوک:
هم تصویر برداری کنیم.
(514) 984-8944
البته الزم به ذکر است
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
که آخرین دوربین این
WWW.FACEBOOK.COM/
کمپانی یــا همان «گو
STUDIOPHOTOBOOK1
پرو  »5بطور کامل ضد
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
آب بوده و نیازی به کیت
ن شماره:
ل ای

اسپشیا

جلسهرفعاشکالوتمرین
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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www.paivand.ca since 1993

Immigration

خطبه

«واترپروف»ندارد.
•مونوپاد یا «چوبدستیجادویی»
دوربین هم که حتما
معــرف حضورتــان
اســت .دوربین را بر
روی آن قــرار داده
و از خودتــان و یار
باوفایتان «سلفی» تهیه
میکنی .د
• برخــی از پایه های
حلقــوی این
دوربین بگونه
ای طراحــی
شــده که در
عــرض مدت
کوتاهــی بــر
روی ســکان
د و چر خــه ،
موتورسیکلت،
اسنوموبیل و یا
حتی هواپیماهای سبک نصب
میگردند.
• چسبانک های مختلفی که به
کمک آنها میتوان دوربین را در
داخل و یا خارج وســایل نقلیه
نصب کــرد و از زوایایی عکس
گرفت که تا به حال با هیچ وسیله
دیگری ممکن نبود .از سپر جلو و
عقب ماشین گرفته تا روی سقف
و شیشه اتومبیل از داخل.
• کابل های نرم خم شونده که
میتوان بسادگی به آنها حالت داد
و دوربیــن را در هر جایی نصب
کرد .از شــاخه درخت گرفته تا
داخل آشــپزخانه و یا کنار تور
دروازه برای ثبت گل!
• وسیله دیگری نیز وجود دارد
که دوربین را دقیقا در سطح آب،
شناور نگه داشته و نمای بسیار
زیبا و متفاوتی را ثبت میکند.
• به اعتقــاد نگارنــده ،یکی از
بهترین وسایلی که این دوربین
را واقعا تکمیل و متفاوت میکند،
«گیمبال» میباشــد .این
وســیله نوعی لــرزه گیر
بوده کــه تمام تکانها بدن
فیلمبردار یا وسیله نقلیه
را خنثی کــرده و در هر
شــرایطی ،دوربین را در
جای خود ثابت نگه میدارد .این
وسیله از ســه موتور الکتریکی
کوچک تشکیل شده که با حرکت
در سه محور ایکس ،ایگرگ و زد،
همواره دوربیــن را در موقعیتی
ثابت و بدون حرکت قرار میدهند.
با کمک این دستگاه ،ویدئوهای
ما بسیار زیباتر ،حرفه ای و چشم
نواز خواهد شــد .البته ناگفته
نماند که قیمت یک «گیمبال
کار درســت» ،چیزی در حد
قیمت خود دوربین است!
• آلت تکمیلی دیگری که برای
این دوربین طراحی شده و مثل
بقیه موارد ،بصــورت جداگانه
بفروش میرسد،دستگاه کنترل
از راه دور بــوده که در مواقعی
که نتوانیم به راحتی به دوربین
دسترســی داشــته باشیم ،به
کمکمان آمده و خیلی از فرمانها
را از راه دور به دوربین ارســال
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Federal Express Entry Visa
- Improve your language
score, improve your
education, and gain more
relevant work experience,
secure a valid job offer
using Job Bank which I
mentioned above you have
30 days to do so.
If Citizenship and Immigration invites you to apply, you will be responsible
for any information in your
profile and application for
permanent residence.
If Citizenship and Immigration finds that you
misrepresented yourself
(example; gave false information or left out important
details), Citizenship and
Immigration Canada will
refuse your application. In
that case, your application
will be refused, you could
be found inadmissible and
you could be barred for
five years from applying
to immigrate to Canada for
any reason.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration Canada
website.
Any questions on the
Federal Express Entry Visa,
please don’t hesitate to
contact our office, a member of our staff will be glad
to answer any questions or
concerns you may have in
more details.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com

address so make sure that
you provide a valid email
address.
All candidates applying through the Federal
Express Entry must make
sure that the information in
your profile stays true and
accurate at all times.
If your situation changes
for example if you start a
new career, you get a new
language test, get married,
or have a new baby, you
must update your profile.
If you do not get invited
to apply for permanent residence after a year of being
in the pool, your Express
Entry Profile will expire.
If you are still interested
to immigrate to Canada as
a skilled Immigrant, you
will need to complete and
submit a new profile.
If you meet the minimum
entry criteria, you will receive a new Express Entry
Profile Number.
If the candidate is invited
to apply, the candidate has
60 days to fill out and submit the application for permanent residence. Some
documents (for example
police certificates, may take
longer than 60 days to get.
You should start applying
for these documents right
away, so that you have
them ready and can apply
for permanent residence
within the 60 day time
limit.
•
Most asked question from a
candidate is:
- What can I do to improve
my score and increase my
chances of being invited to
?apply

T

he express Entry Visa
is for candidates who
are interested in settling
in provinces other than
Quebec.
If you create an Express
Entry Profile and Citizenship and Immigration finds
you eligible, you will be
put into the Express Entry
pool of candidates.
You will be in the pool for
one year from the day you
get in.
You will get a personal
reference code to use to
create a Job Match account
in Job Bank.
You will have 30 days from
the day you submitted your
Express entry profile to
open an account in the Job
Bank.
If you do not have a job
offer or a nomination from
a province or territory you
must create a Job Match
account to be eligible for
the pool.
You will receive a point
score based on the information you provide in your
profile.
Candidates are ranked
using the Comprehensive
Ranking System, which is
based on factors that have
been shown to help immigrants prosper in Canada.
You may be invited to
apply if you are among
the top ranked in the pool
based on your skills and
experience.
If you are invited to apply
for permanent residence,
Citizenship and Immigration Canada will send a
message to your account
and to your personal email

mariacottone@hotmail.com

میکند.
• نوع دیگری پایه وجود دارد که
بر روی کاله ایمنی موتور سوار یا
هر نوع کاله ایمنی دیگری نصب
و استفاده میگردد.
• یکی از وســایل جالــب و در
عین حال ساده ،در بین تمام این
وسایل ،آلتی است بنام Panning
 rotating stabilizerکه میتوان
دوربین را بر روی آن نصب کرد
تا در عرض یک ساعت ،دوربین را
به آرامی حول محور خود «طواف
دهد»! از این وسیلهدر تهیه «تایم
لپس» استفاده میگردد و نتایج

بسیار عالی و حیرت انگیزی به ما
میدهد.
در شماره های اخیر همین مقاله
دنباله دار ،مطلب کاملی در این
زمینه به عالقمندان تقدیم نموده
بودم.
• ســه پایه کوچک رومیزی هم
وسیله دیگری اســت که زاویه
دید بهتری به دوربین داده و در
جاهایی مورد استفاده میگیرد که
اصال هیچ چیزی وجود نداشته
باشد که بتوانیم دوربین را بر روی
آن قرار دهیم ؛ مثال وسط کویر
لوت!

• همچنین نگهدارندهدیگری که
دوربین را بر روی بند کوله پشتی
ثابت نگه داشــته و در طبیعت
گردی کاربرد دارد.
الزم به ذکر اســت ،مواردی که
در اینجا ذکر شــد ،فقط بخش
کوچکــی از وســایل تکمیلی
دوربیــن «گو پرو» بوده و گزینه
های فراوان دیگــری نیز وجود
دارند.
زندگی دکمه برگشت ندارد .فقط
با ثبت تصاویر میتوانیم بهترین
لحظات را جاودانه کنیم.
•
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CarsRToys

www.carsrtoys.ca

فروشنده اتومبیل های دست دوم
 اروپایی پ، ژاپنی،آمریکایی
برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
www.carsrtoys.ca :در وبسایت ما بجویید
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

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

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
no problem!
we have
financing for you.

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 5p

Tel.: 514-484-8181

VENTE DE FERMETURE MEUBLES
MEUBLES

149$

149$

149$

149$

699$

65
Jusqu’à

99$

499$

499$

599$

99$

149$

749$

%

149$

499$

449$

499$

99$

199$

299$

699$

149$

399$

399$

199$

599$

149$

399$

UNE LOCATION SEULEMENT

Meubles Prillo : 3400, boul Crémazie E • 514 722-1890

JM012049716

DE RABAIS

MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON

MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •
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کانادا320 :هزار مهاجر...
رســیدگی به اینگونــه تقاضاها
معموال در  3تا  5ماه تکمیل می
گردد .در عین حــال دولت کار
رســیدگی به تقاضاهای انباشته
شــده ای که پیــش از معرفی
سیستم ورود سریع ارائه شده بود
را هم به پیش برده است.

•
دالیل افزایش تعداد مهاجران

 -برنامــه ورود ســریع و

>> ادامه از صفحه25 :

تقاضاهایانباشتهشده
از هنگام آغاز اجرای برنامه ورود
سریع از ژانویه  2015به اینسو،
دولت تقاضاها را در چارچوب این
سیستم بررسی کرده و همزمان
تقاضای انباشته شده را هم مورد
رسیدگی قرار داده است.
 برنامه نامزد ایالتیدر این یکی ،دو ساله برنامه های
"نامزد ایالتی" فعالتر شده و تعداد

تقاضاهــای مــورد پذیرش هم
افزایش یافته است .وقتی دولت
برنامه مهاجرت سال  2016را در
مارچ امسال اعالم کرد ،آشکار شد
که دولت قصد دارد  48هزار نفر
مهاجــر جدید را ذیل این برنامه
بپذیرد .بعضی از ایاالت هم برای
افزایش ســهم خود از این تعداد
مهاجر با دولت فدرال البی کرده
که در میان آنها نووااســکوتیا و

بریتیش کلمبیا بویژه موفق بوده
اند.
 پناهجویان سورییکــی از اولین اقدامــات دولت
لیبرال پذیش پناهجویان سوری
بود کــه از نوامبــر  2015آغاز
شده است .رشد این پناهجویان
مسئول بخش بزرگی از افزایش
در تعداد کل مهاجران می باشد.
طبق آخرین شــمارش ،کانادا از
 30هزار و  862پناهجو استقبال
کرده و هــزاران نفر دیگر هم در
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راه اند.
 دولت جدیددولت لیبرال جاســتین ترودو با
جدیت از پذیــرش مهاجران و
پناهجویان جدید حمایت کرده
است .دولت می داند که کانادا با
مشکالت جمعیتی و نیروی کار
روبرو بوده و پذیرش مهاجر یکی
از راه حلهای آن محســوب می
شود.
دولت قصد افزایش جدی
مهاجران را دارد

38

در تابستان ،وزیر مهاجرت کانادا
جان مک کالوم قصد خود برای
افزایش جدی در تعداد مهاجران
به کشور را اعالم کرد .هدف عمده
آن مقابله با مشکل کمبود نیروی
کار و سالخوردگی جمعیت می
باشــد .دولت لیبرال که تقریبا
یکسال پیش قدرت را به دست
گرفت قصــد دارد اســتراتژی
مهاجرتی را تحت یک برنامه سه
سالهدر آینده نزدیک منتشر کند.
•
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BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access
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FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان
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Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

به مدیریت :بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Cell.: 514-944-3279

Tel.: 514-481-0671
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