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Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

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.sharifexchange.ca
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www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
 Plazaشکوهمند
y
Embass

940
دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501
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صرافی
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انتقال فوری ارز

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Ofﬁce: 514 285 1637

nsarvaran@hotmail.com

فیروزهمتیان

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

   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
H3G 1M6
info@expertfx.ca

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

 ص25 :

حمیدصدیقکاغذچی

(514) 846-0221

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

1155 Rene Levesque W. #2500

Profusion Realty RF

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا
خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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.

Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

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

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-839-7318

GUY

 ص2 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INC
جتاری
مشاور امالک :مسکونی و

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

438-985-4674

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

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

514 889 8765

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ
Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
www.ParsPlumbing.ca

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
Pars Plumbing INC

فارکس

(خضر)

فرهادی
جاودانه شد!

514-223-3336

Tel.: 514-484-8181

فروشاتومبیلهایدستدوم
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شنبه
درسالن 18مارس

جنب دانشگاه کنکوردیا

31

در این شمــاره:

Mar. 18

بلیتتپشدیجیتال:
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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

2
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اجارهآپارمتان
در منطقه مرفه
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges

Montréal
.....................................

NEW PROMOTION
GET ONE MONTH FREE

GET ONE MONTH FREE

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

GET_________________________
ONE MONTH FREE

BACHELOR ........................ $ 799.00
STUDIO ..................................
1 BD ........................................ $ 979
2 BD .........................................$ 1,329.00
3 BD .........................................
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری مزایای دیگر

)

Tel.:

438-985-4674

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 379 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
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 February 1, 2017 and March 31, 2017 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

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• 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.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

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

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

رامین عباسى

ــــــــ

نامى آشنا
و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

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

www.ileperrottoyota.com

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

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

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

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5p

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

4
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین مشاوره حرفه ای با کادر مجرب برنامه های ویژه برای تازه واردینO %  از: شروع نرخ ها-

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

4,000

$

‡

on selected Toyota
models in stock

2016 Venza AWD Limited shown

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

2016 Camry XLE shown

LEASE
FROM

473

$

مهدیبنکدارزاده

Mehdi Bon, Sales Representative درخدمتهموطنانعزیز
Mobile: 514-983-2444

*

/MONTH

2016 CAMRY

48 MONTHS
0 DOWN PAYMENT

$

XLE V6

STARTING
FROM

29,999

$

**

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

GET UP TO 5,000

MILES WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA
≠

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
* Offers valid on in-stock models. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes.
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th,
2017 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
، کاشیکاری، نقاشی، برقکاری،• لوله کشی
،• 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

www.skylawn.net

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

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

 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

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

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سیــاسی ...

کلید سیاست آینده آمریکا در
قبال جمهوری اسالمی ایران
احمد رأفت

 ۳۰بهمن -کاخ ســفید اگرچه
در روزهــای بالفاصلــه پس ار
ورود دونالد ترامپ نشان داد که
در نظــر دارد در روابــط خود با
جمهوری اسالمی ایران تغییراتی
اساسی نسبت به سیاستهای
دولت قبلی انجام دهد ،و تا کنون
نیز شــخص رئیس جمهوری،
همکاران و مشاوریناش در مورد
ایران زیاد صحبت کردند ،ولی با
این وجود هنوز مشخص نیست
این تغییراتدر چه زمینههایی و
در راستای کدام سیاست خواهند
بود.
با استعفای اجباری مایکل فلین،
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید،
بسیاری در تهران نفس راحتی
کشیدند.
مایــکل فلین در مدت بســیار
کوتاهی که در این سمت در کاخ
ســفید حضور داشت ،دو بیانیه
با لحن بسیار تند و تهدیدآمیز
علیه جمهوری اســامی ایران
صادر کرده بود .مشــاور امنیت
ملــی ســابق کاخ ســفید ،در
پیامد آزمایش ناموفق موشکی
جمهوری اسالمی ایران ،به این
کشــور «اخطار» داده بود .البته
استعفای مایکل فلین را نمیتوان
در رابطه با لحن تند او در اشاره
به ایران دانست .روابط این ژنرال
سابق با روسیه و گفتگوی تلفنی
او با سفیر روسیه در واشنگتن،
زمانی که هنوز به عنوان مشاور
امنیت ملی منصوب نشده بود،
دلیل این استعفای اجباری است.
مخالفان جمهوری اسالمی در
دولت ترامپ

خروج از صحنهی فلین تاثیری
بر سیاستهای در حال تدوین
کاخ سفید در مورد ایران نخواهد
داشت .استفان بنن ،یکی دیگر
از مشــاوران دونالد ترامپ ،و به
گفته بسیاری بانفوذترین مشاور
مســتاجر جدید کاخ سفید ،که
ایران را حامی تروریسم میداند،
هنوز یکی از مهرههای کلیدی
دولت جدید است.
جیمز ماتیس که در راس وزارت
دفاع قــرار دارد ،رژیــم ایران را
خطــری بزرگتــر از القاعــده
میداند.
مایــک پمپئو رئیــس جدید
سازمان سیا نیز موضع نرمتری
در مقایســه با این دو نفر ندارد.
مجلس نمایندگان و سنا هم ،که
جمهوریخواهاندر آنجا اکثریت
دارند ،با اقداماتی که در یک ماه
گذشته انجام دادند ،نشان دادند
که به جمهوری اسالمی ایران با
بدبینی نگاه میکنند.

طوالنی با دونالد ترامپ داشت،
بلکه با همســرش سارا میهمان
رئیس جمهــوری و بانوی اول
آمریکا بودند و در کاخ ســفید
اقامت کردند .اتفاقی بسیار نادر،
که حکایــت از اهمیتی دارد که
س جمهــوری جدید آمریکا
رئی 
برای این میهمان قائل اســت.
نخستوزیر اسرائیل با چمدانی
پر از پیشنهاد به واشنگتن رفته
بود .پیشنهادهایی که همگی در
رابطه با ایران بودند.
برمبنای آنچه قبل از این دیدارها
به رســانهها درز کرده بود ،یکی
از این پیشنهادها در مورد نقش
ایران ،و البتــه حزبالله لبنان،
در سوریه است .اسرائیل شدیدا
نگران ایــن حضور اســت و از
واشنگتن و مسکو خواسته است
به نوعیدست جمهوری اسالمی
ایران را از سوریه کوتاه کنند.
درخواســت دیگر نخست وزیر
اسرائیل از رئیسجمهوری آمریکا
حمایــت از جبهــهای عربی در
منطق ه علیه حکومت ایران است.
بنیامین نتانیاهو در ســفری که
قبل از واشنگتن به لندن داشت،
دربــاره این ائتالف بــا ترزا می،
نخســت وزیر بریتانیا ،صحبت
کرده بود .هــدف از این ائتالف
محدود کردن نفوذ ایران نه تنها
در ســوریه ،بلکه در کل منطقه
است .پیشنهاد اسرائیل به آمریکا
تالش برای ایجاد ائتالفی نظامی
در منطقه با مدلی شــبیه ناتو
یا پیمان آتالنتیک اســت ،که
کشــورهای عرب خاورمیانه را
زیر یــک چتر با حمایت آمریکا
جمع کند .بر پایه این پیشنهاد،
آمریکا و البته اسرائیل قرار نیست
بخشــی از این ائتالف باشــند
بلکه میبایست با این مجموعه
همکاری نظامی -امنیتی داشته
باشند.

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
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

ائتالف عربی علیه رژیم ایران

روزنامــه والاســتریت ژورنال
در همیــن زمینه مینویســد،
گفتوگوها بین آمریکا و برخی
از کشورهای عربی قبل از سفر
بنیامین نتانیاهو به واشــنگتن
آغاز شده بود و گویا کشورهایی
چون پادشاهی سعودی و امارات
متحده عربی ،اگرچه اسرائیل را
هنوز به رسمیت نمیشناسند،
ولی حاضر به همکاری امنیتی-
نظامی با این کشور هستند .نقش
رابط بین این کشورها و اسرائیل
را عــاوه بر آمریــکا ،میتوانند
مصر و اردن ،کــه دارای روابط
دیپلماتیک با اسرائیل هستند،
ایفــا کنند .این همــکاری گویا
در مرحلــه اول در رابطه با یمن
خواهد بود که یکی از صحنههای
پیشنهادهای اسرائیل به ترامپ جنگ نیابتــی بین رژیم ایران و
بنیامین نتانیاهــو با اینچنین پادشاهی سعودی است .تقویت
پیــش زمینهای به واشــنگتن حضور نیروی دریایی آمریکا در
رفت و نه تنها دیــداری مهم و
{>> ادامه در صفحه}17 :

no.

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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شعر و ترانه...
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گزارش تازه صندوق
بین املللی پول:

حتویل سال ۱۳۹۶

ساعت  ۱۳و  ۵۸دقیقه و  ۴۰ثانیه
روز دوشنبه  ۳۰اسفند  ۱۳۹۵هجری شمسی،
مطابق با  ۲۱جمادی الثانیه  ۱۴۳۸هجری قمری
----------------- ۲۰مارس  ۲۰۱۷میالدی

«مشکالت بانکهای ایران بسیار
جدی است!»

صندوق بین المللی پول  IMFبا انتشــار گزارشــی ضمن
چشمگیر دانستن رشــد  ۶.۶دهم درصدی اقتصاد ایران
بهاریه سهراب سپهری
نســبت به ابهام در آینده ســرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
هشدار داد
مانده تا برف زمین آب شود
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول که روز سهشنبه
مانده تا برف زمین آب شود.
دهم اسفند منتشر شده ،نرخ رشد اقتصادی برای پنج سال
مانده تا بسته شود
آینده  ۴.۲درصد پیش بینی شــده اما همزمان برای نرخ
این همه نیلوفر وارونه چتر.
بیکاری نیز عددی در حــدود  ۱۲.۲درصد در نظر گرفته
ناتمام است درخت.
شده است.
زیر برف است
گــزارش صندوق بین المللی پول ضمن تایید کاهش نرخ
تمنای شنا كردن كاغذ در باد
تورم در ایران و تک رقمی شدن آن ،حاکی از آن است که
و فروغ تر چشم حشرات
ایران در یکی دو سال آینده به دلیل افزایش نقدینگی شاهد
و طلوع سر غوك از افق درك حیات.
کاهش ارزش پول ملی باشد اما نرخ تورم باز هم به محدوده
تک رقمی باز میگردد .این در حالیست که بنابر این گزارش
مانده تا سینی ما پر شود
نرخ تورم در سال  ۹۲حدود  ۴۵درصد بود.
عید.
از صحبت سمبوسه و
این گزارش با همچنین نسبت به باقی ماندن ریسک سرمایه
در هوایی كه نه افزایش
گذاری و مشکالت برقراری ارتباطات مالی بانکهای داخلی
یك ساقه طنینی دارد
با خارج اشــاره کرده است و به دولت ایران پیشنهاد کرده
و نه آواز پری می رسد
که تکلیف مسائلی نظیر مطالبات عقب
برف
از روزن منظومه
افتاده سنگین که بانکهای ایران با آن
بهنامآفریدگارعشق
تشنه زمزمه ام.
درگیر هستند را مشخص کند.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
مانده تا مرغ سرچینه
بر اساس این گزارش ،ایران توانسته
زندگی را با مهر
هذیانی اسفند صدا
اســت با کمک افزایش تولید نفت،
مجری مراسم زیبای
بردارد.
تولید ناخالص داخلی خــود را ۷.۴
درصد رشد دهد اما رشد بخش های
پس چه باید بكنم
غیرنفتی به طور متوســط کمتر از
من كه در لخت ترین
و کانادائی
یک درصد بوده اســت .صندوق بین
موسم بی چهچه سال
سفرۀ عق المللی پول پیش بینی کرده است که
تشنه زمزمه ام؟
د
ع
ر
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در
وس
محدوده  ۴.۵درصد به ثبات برسد.
بهتر آن است كه برخیزم
لیلیصمیمی
رنگ را بردارم
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
{>> ادامه در صفحه}8 :
روی تنهایی خود
514-825-3170
نقشه مرغی بكشم.

عقد ایرانی

Montreal:
Monday, March 20th 2017,
6:28:40 am

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

با تعیین وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

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

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

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

تسهیل در پذیرش
مدرک حتصیلی
مهاجران

A

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

 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

دومین
ه 3شنبه
ر ماه

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

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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
گزارش تازه صندوق بین املللی پول...

صندوق بین المللــی پول نبود
تمایل بانکهــای خارجی برای
ارتباط با شــبکه مالی در ایران و
مشکالت بانکهایداخلی بهدلیل
پرداختهای وام های بی حساب
و کتاب طی سالهای گذشته را از
مشکالت اقتصاد ایران برشمرده و
از دولت ایران خواسته است که به
طور جدی اصالح سیستم بانکی
خود بپردازد.
دولت حسن روحانی همزمان با
پیشرفت در مذاکرات هستهای
تالشهایی را برای بهبود وضعیت

PAIVAND: Vol. 24  no.1308  Mar. 01, 2017

>> ادامه از صفحه7 :

اقتصادی و ســامان بخشیدن به
وضعیت آشــفته تــورم و رکود
پرداخت اما با وجود دســتیابی
به توافق هستهای و رفع بیشتر
تحریمها ،موفق به خروج از زیر
سایه رکود اقتصادی نشد.
در گزارش همچنین آمده تجدید
تنش با ایــاالت متحده ممکن
است بهعدم ســرمایه گذاری و
تجارت با ایران بیانجامد و بهبود
وضع اقتصادی این کشور را کوتاه
کند.

بسیاری از بخشهای اقتصادی
فعال بــه کمک رشــد تولید و
صادرات نفت فعالیت خود را از سر
گرفتند اما کاهش ناگهانی قیمت
نفت و باقی ماندندر محدوده ۵۰
دالر در هر بشــکه ،در کنار باقی
ماندن رکود در بخشهای بزرگی
چون مسکن موجب شد تا ایجاد
اشتغال و خروج از رکود ،کندتر از
حد باشد.
•

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

دولت کبک قصد دارد گام
هایی برای جذب مهاجران
در بــازار کار بردارد .برای
بزرگــی از متن توافــق به طور
اینکار تدابیری اندیشیده
شده تا مدرک تحصیلی مهاجران موقت به اجرا گذارده خواهد شد
جدید پذیرفته شــود .این اقدام و سپس به تصویب پارلمان های
می تواند گامی برای دلجویی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
مهاجران پس از فاجعه کشتار در خواهد رسید .این روند ممکن
مسجد شــهر کبک باشد .برای اســت ســال ها به درازا کشد.
انجام این کار ،دولت کبک الیحه متن توافق بــا  408رأی موافق،
ای به مجلس کبک ارائه خواهد  254رأی مخالــف و  33رأی
کرد تا مراجع حرفه ای در ارزیابی ممتنع تصویب شد .در هنگام
و پذیــرش مــدرک تحصیلی تصویب متن در استراسبورگ،
مهاجران جدید انعطاف و سرعت مقر پارلمان اروپا ،علیه این توافق
عمل بیشــتری نشــان دهند .تظاهراتی برگزار شــد( .الپرس
پیشتر در دولت ژان شاره چنین مونتریال 15 ،فوریه .)2017
کاری درمــورد دارندگان مدرک
تحصیلی از فرانسه انجام شده بود .صرف  2میلیون دالر
درحال حاضــر ارزیابی وپذیرش
مدرک تحصیلی مهاجران جدید هزینه برای امن تر
با مشکالتی روبرو است .بسیار کردن اقامتگاه موقت
دیده می شــود که مهندسان یا
خنست وزیر
پزشــکان مهاجری که به کبک
مهاجــرت می کنند بــه دلیل دو میلــون دالر صــرف تقویت
عدم پذیــرش مدرک تحصیلی امنیت اقامتگاه موقت نخســت
شــان ناگزیر به کارهایی چون وزیر کانادا خواهد شد 82 .درصد
ازایــن مبلــغ
رانندگی تاکســی رو می
بودجــه
از
آورند .پرستاران و معلمان
ژ ا ند ا ر مــر ی
بســیاری نیز از اشتغال به
ســلطنتی
حرفــه خود محــروم می
( )GRCتأمین
مانند( .الپرس مونتریال،
می شود و 390
 14فوریه .)2014
هــزار دالر را
نیز کمیسیون
مونتریال،بهترین
پایتخــت ملی
شهر برای دانشجویان تأمین می کند .جاستین ترودو
از زمان انتخاب به نخست
وزیــری به خاطــر نیاز به
نوسازی عمده در اقامتگاه
رسمی نخســت وزیر ،در
اقامتــگاه موقــت کنونی
ســکونت کــرده
اســت .هزینــه
نوسازی اقامتگاه
رسمی نخست وزیر
شــهر مونتریــال در میان 125
شــهر دنیا ازجمله لندن ،برلین 38 ،میلیون دالر برآورد
بوســتون ،و توکیو بــه عنوان شده است( .ژورنال دو
بهترین شهردنیا برایدانشجویان مونتریال 16 ،فوریه .)2017
برگزیده شده است .در پنج سال
گذشــته این مقام از آن پاریس
ختصیص بودجه
بود ( .گازت مونتریال 15 ،فوریه
برای مطالعه درباره
.)2017

تصویب توافق مبادله
آزاد کانادا -اروپا در
پارملان اروپا

روز چهارشنبه  15فوریه ،به رغم
اعتراض های شدید ،پارلمان اروپا
توافق مبادله آزاد کانــادا -اروپا
( )CETAرا تصویب کرد .با انجام
این کار ،در آینده نزدیک بخش

فقط 5دقیقه!

تغییرات آب و هوا

دولت کبک اعالم کرد که بودجه
ای  12.7میلیــون دالری برای
مطالعه درباره تغییــرات آب و
هوایی اختصاص می دهد .این
بودجه به ســازمان "اورانوس"
که یک مرکز پژوهش تغییرات
اقلیمی است که درسال 2001
تأســیس شــده پرداخت می
شــود 6.7 .میلیون دالر از این

با صرف  5دقیقه از چکیده
خبرهای روز آگاه شوید!

مبلــغ را وزارت اقتصاد و
 4.5میلیون دالر را وزارت
محیط زیست در مدت 3
سال پرداخت خواهند کرد
و  500هزار دالر بقیه را نیز
وزارت امنیت عمومی می
پردازد( .الپرس مونتریال،
20فوریه .)2017

مشاوره برای ساخت
فرودگاه عمومی
هلیکوپتر

مونتریــال به رغم مشــکالتی
کــه برای احداث یــک فرودگاه
هلیکوپتر در مرکز شــهر وجود
دارد ،از تالش برای انجام این کار
صرف نظر نکرده است .شهرداری
مونتریــال طرح مشــاوره برای
احداث این فرودگاه را به مناقصه
گذاشته اســت .دوسال پیش،
دنی کودر شهردار مونتریال قصد
انجام این کار را اعالم کرد ولی در
این مدت تالش های انجام شده
توفیقی نداشت زیرا نواحی جنوب
غربی شــهر و وردن از پذیرفتن
تأسیسات آن سر باز زدند .اکنون
برای تحقق این برنامه ،شهرداری
می خواهد یک موسسه مشاور را
به خدمت بگیرد .درحال حاضر
 15هلیکوپتر در مونتریال وجود
دارد( .الپرس مونتریال 20 ،فوریه
.)2017

خطر رانندگی پس از
کشیدن ماری جوانا

قرار اســت به زودی ماری جوانا
در کانادا آزاد شود
ولی هنوز اثرات
این ماده بر راننده
ها شناخته شده
نیســت .ماری
جوانا تا چه حد
بر توانایی رانندگی اثر می گذارد؟
مقدار مجــاز مصرف چقدر باید
باشد؟ و به ویژه ،چگونه می توان
میزان مصرف افراد را تشخیص
داد؟( ...رادیو کانــادا 20 ،فوریه
.)2017

کاهش تعداد تقاضای
تابعیتکانادا

افزایــش قابــل مالحظه هزینه
دریافــت تابعیــت بســیاری از
مهاجران را از تبدیل شــدن به
شــهروند کانادا منصرف
کــرده اســت .در  9ماه

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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این روز را برنمیتابد و برنامههایی پدر کیــوان امــا چیــزی برای
که به این مناســبت تدارک دیده همسرش نمیخرد .کیوان به یاد
1395هدیهای به مادرش
پدرش
میشود ،اغلب به بهانههای مختلف ندارد که
 سال  24شماره  11  1308اسفند
9متوقف میشود و جلوی برگزاری داده باشد.
آنها گرفته میشود.
برای کیوان و وحید و بســیاری از
 8مارس به دلیل این فشارها ،به مردان و فرزنــدان ایرانی ،روز زن
عنوان روز زن بــرای عموم مردم روز هدیــه دادن و گل خریــدن
جا نیفتاده و این مناسبت با شور برای مادر ،همسر و حتی نامزد و
و هیجان هم از ســوی نهادهای دوست دختر است؛ بهانهای برای
رسمی برگزار میشود ،هم مردم یک روز یادآوری زنان اطرافشان،
آن را بر پا میکنند.
اما بسیاری از آنها در طول سال به
ناظمی) از
آنتونی پیاتزا (هوشنگ
اتهامشان
زنان اطراف
موقعیت و جایگاه
یک روز برای عزیز شدن
توجهــی
به جامعــه و
مواد منفجره در
خانــواده شد
هواپیما تبرئه
بردن
ویتریــن مغازهها پر میشــود از نمیکنند.
آگهیهای تخفیف به مناســبت برای بسیاری از زنان ایرانی که به
حمللباس
بوتیکهای
روز زن
پیاتزانیستند اما ،همین
خود آشنا
مواد حقوق
(هوشــنگ
آنتونی
مادر.به اتهام
مردیو که
مغازهدرهای لوازم
فروشی،
است4و آن را
غنیمت
خانگی وبه مناسبتها
مورد
ساله از
ناظمی)75 ،
چمدان خود
منفجره
مشتری
جذب
برای
ها
فروشی
تعبیر
خود
به
توجه
از
ای
نشــانه
گلداخل هواپیما در فرودگاه اتهام وارده درســال 2013
ترودوهم رقابت
الیوتروز بــا
یردر این
بیشــتر
است و
 25ساله
دلیلنیلوفر،
بهکنند.
دستگیر می
به
نســبت
«تردید
پی
جعبه
و
تلگرام
های
کانال
کنند.
بین
روزها
«این
کرده:
ازدواج
تازه
میشده بود ،روز سه شنبه  21 -صحت اتهامات» تبرئه شد.
پیام تلفنهای همراه پر میشود از همه زنهای فامیل رقابت اســت
فوریه  -از کلیه اتهاماتی که او در  27اکتبــر  2013برای
آگهیهایی به همین مناسبت که سر اینکه شوهر کی ،چه کادویی
به اونسبت داده شده بود ،دیدار برادرش عازم کالیفرنیا
«بهترین هدیه» را برای مادران و میدهد .از آن طرف بین خواهر و
22
مونتریال،
ایرانیشد.
تبرئه
زنان
هم سر
(گازتو دامادها
بــود .عروس
پیشنهاد میدهند .این برادرها و
.)2017
فوریه
پیشنهادها اغلب امتداد همان نگاه هدیه دادن به مادر زن و مادرشوهر

روز مادر حسی داشته باشم اما به
روز زن اصال حــس خوبی ندارم.
چون مــن کال با دیدگاهی که در
www.paivand.ca since 1993
PAIVAND: Vol. 24  no.1308  Mar. 01, 2017
مــورد زن در جامعــه وجود دارد
مشــکل دارم ،دیدگاهی که فقط
مختص ایران نیست .بیشتر جاها
همینطور به زن نگاه میکند .زن
به عنوان یک آدم تعریف نمیشود؛
زندر نقش هایش تعریف میشود،
در همسری ،مادری .درصورتی که
زن حــق دارد زندگــی کند .یک
روز در سال به زن اختصاص داده
میشود در ایران و جهان و در آن
روز قیل و قــال و تبریک فراوان
است و بعد از آن روز دوباره همان
آش و همان کاسه».
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری
او میگویــد« :من جنســیتم را
 تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
دوســت دارم ،نقش مــادریام را
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
دوست دارم ،به شدت از اینکه زن
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
هســتم لذت میبرم ،در روز مادر
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
هم به حــس خوبی که با دخترم
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
دارم توجه میکنم اما واقعیت این
 نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
است که بقیه روزهای سال برای
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید
تالش زیادی بکنم».
 تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه
خاطره ،استاد دانشگاه و مادر دو
ایاالت
مشترک با
کودک مرزهای
که از
گوید که
دبستانی هم می
COMPUTERIZED
شــوند،
می
کانادا
وارد
متحــده
این روز بــرای او مفهومی ندارد:
INCOME TAX
شــمار
ترودو درنظر
مدرســهداردکاردستی
دولتها توی
«بچه
پدرشــانرا
مأمــوران مرزبانی
و
ها
پلیس
درســت میکنند و به
قابل اعتماد
غالبا
پناهجویان
دهد.کهاین
افزایش
برای
تا
کند
کمک
گوینــد
می
و سرویس سریع
مانیتوبا
و
کبک
زمینی
مرزهای
از
من هدیــهای بخرند .اما برای من
خدمات مشاوره ای به
گودال،
رالف
می شوند.
وارد
به عنوان
معناســت.
کانادابی
ایــن روز
زبان های انگلیسی ،اردو،
مجلس
در
عمومی
امنیت
وزیر
یک زن شاغل ،دستمزدم کمتر از
پنجابی و فارسی
ژاندارمری،
گفتدرکه
دانشگاه است.
نمایندگانطرازم
استادان هم
مهاجــرت
وزارت
و
_________________
مرزبانــی و حضانت بچههایم را
حق طالق
هیچ
جامعه
در
نظرم
و
رای
ندارم و
با
رویارویی
هــدف
با
تدابیری
Haque Consultants
und
f
e
اندیشیدهگیرم
پناهجویانروز زن؟
ورودندارد .کدام
ارزشی
R File
اند.
4216 rue Wellington 207
ter
Verdun, QC, H4G1W2
دانشگاه نیم
(الپرسمناســبت
که به این
Fas ugh E
فوریه
22
مونتریــال،
o
Metro: De L'eglise
thr
هم به ما هدیه دهد .گیرم
سکهای
.)2017
Phone: (514) 362-0382
که شاخه گلی هم بگیرم .خودم که

www.mariacottone.com / mariacottone@hotmail.com

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

و تصویر غالب جامعه به زن است:
قابلمه و جارو برقی ،کریســتال و
طال و جواهر.
وحید  15ســاله به همراه پدرش
برای خرید هدیهای برای روز مادر
از تعطیالت نوروزی استفاده کرده
و به خیابان ولیعصر تهران رفته
اســت« :برای مادر یک گردنبند
446
می هزار
گذشته56 ،
اول سال
گوید طال
خریدیــم .پــدرم
که
شــده
تابعیت
مادرم
ارائهاست.
برای زن
تقاضایهدیه
بهترین
وحید
مادر
دارد».
دوست
طال
هم مقایســه با دوره مشابه سال
در
50وحید به او
کاهشــیپدر
 2015اســت و
خانهدار
درصــدی
تواندماهسرمایه او
دهد.می
میطالها
نشاناین
گفته
نخست
در 9
،2015باشد.
روز مبادا
برای
تعداد  111هزار و
ســال
هنوز
مجرد.
و
است
ساله
26
کیوان
 993تن درخواست تابعیت کرده
میکند و
مادرش
با پدر
ســال
زندگی در
هزینه که
بودند.و این
دارد.
دوســت
خیلی
را
مــادرش
 100 ،2014-15دالر بــوده به
یافته مادرش
خواهد برای
اســت.
امســالدالرمیافزایش
530
به این مبلغ  100دالر نیز بابت
هزینه "حق شهروندی" افزوده
می شود( .ایران جوان 18 ،فوریه
.)2017

گذر غیرقانونی از مرز
کانــادا

و مادر رقابت هســت .همه سعی
می
گراننگاه و
گــوگل هم
ســعیها را
تریــن هدیه
میکننــد
کنیم بفهمیم آیا شبکه های
بگیرند».
بوده
دست
انسان
اندرکاررابطه
کــه در
گوید
قاچاقمی
نیلوفــر
مونتریال،
نــه».
اند یا
(الپرسهــا همین
آنهــا ،زن
خانوادگــی
.)2017
فوریه
21
یکــی دو روز عزیزنــد« :مردهای
فامیل مــا احترام خاصی به زنها
برادرشوهرم
جاریام از
نمیگذارند.
منایندگان
حمله
کتک میخورد .زن برادر خودم با
بهشت
زیادبه
کبک
مجلس
دارند و پدرم
اختالف
شوهرش
مالیاتی
های
هم اجازه نداده که هیچکدام ما بعد
از دیپلم درس بخوانیم .با این حال،
همهشان روز زن و سر زایمان کادو
میدهند .ما هم میدانیم که این
کار خیلی مسخره است اما دلمان
به همین خوش است».
بهیه خانم  68ساله است و صاحب
ســه فرزند .او روز مادر را دوست

گروهی از نماینــدگان مجلس
کبک درصددند دولــت را وادار
به اقدام درمورد کاهش جذابیت
بهشت های مالیاتی کنند .این
پرونده ای است که هردو جنبه
مالیاتی و سیاسی
آن بسیار حساس
است .نمایندگان
عضو کمیســیون
امور مالی مجلس
پیشــنها د ها یی
دراین زمینه ارائه
کــرده انــد .این
موضــوع که هنوز
از مرحله پیشنهاد
فراتر نرفته ،مراحل
پایانی تدویــن را طی می کند.
این طرح کــه می باید در هفته
های آینده تقدیم مجلس کبک
شود شامل  28توصیه و پیشنهاد
است.
از جمله این توصیه ها این است
که دولت از صندوق پس انداز و
سرمایه گذاری کبک بخواهد که
به تدریج از سرمایه گذاری های
خود در موسســاتی که شــعبه
هایی در بهشــت های مالیاتی
دارند بکاهد .همچنین از دولت
خواسته شده که از اعطای یارانه
هایدولتی به موسساتی که رفتار
مالیاتی سوء استفاده گرانه دارند
خودداری کند( .الپرس مونتریال،
 22فوریه .)2017

ژاندارمری ســلطنتی ()GRC
و نهــاد مرزبانی کانادا به تقویت
فعالیت های خــود پرداخته اند.
نیروهای کمکی فراخوانده شده،
سالنی برای پذیرش خانواده ها
تدارک دیده شــده و مراقبت در
مرزهای کانادا  -آمریکا در کبک
تشدید شده است .رسانه ها نیز
بــرای بازدید از مراکز حســاس
افزایش ورود مهاجران غیرقانونی
دعوت شــده اند .کیل آرشامبو،
تحلیلگر اطالعــات ژاندارمری
کانادا مــی گوید« :ما برای احراز
هویت افرادی که وارد می شوند
از همــه داده هــای موجود در
مخازن بین المللی استفاده می
کنیم تا بفهمیم فرد وارد شــده
خطری متوجه امنیت ملی می
کند یا نه .ما همچنین به شبکه تقویت امنیت مرزها
های اجتماعی و اطالعات عمومی
موجــود در موتور جســتجوی درپی افزایش شمار پناهجویانی

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque

در}28
صفحه:
ادامه در
{>>
کانادا
خست

پرداخت سهم در
«ناتو»

دوشنبه  20فوریه ،مایک پنس
معاون ریاست جمهوری آمریکا
برخی از اعضای سازمان پیمان
اتالنتیک شمالی «ناتو» را متهم
کرد که سهم «منصفانه» خود را
برای دفاع مشترک نمی پردازند.
آیا کانادا باید به گشــاده دستی
در هزینــه های نظامی بپردازد؟
آیا شــهرت کانادا به عنوان عضو
خسیس «ناتو» موجه است؟ این
پرســش با  3کارشناس درمیان
گــذارده می شــود .بنابر طبقه
بندی رسمی «ناتو» که درسال
 2012انجام شده ،کانادا درمیان
 27کشــور عضو آن در رده 23
قراردارد و قرار براین اســت که
بودجه نظامی هرکشور عضو این
اتحادیه  2درصد تولید ناخالص
داخلی آن باشد .براین مبنا،دولت
ترامپ به کانادا برای افزایش سهم
پرداختی به «ناتو» فشار می آورد.
میشل بایرز ،پژوهشگر سیاسی و
کارشناس حقوق بین الملل می
گوید که کانادا بسیاری از هزینه
ها را در محاســبات خود منظور
نمی کند درحالی که کشورهای
دیگر این کار را می کنند .آلکسی
امینی،دبیر برنامه نیروهای مسلح
کانادا در انجمن کانادایی «ناتو»،
که یک اندیشکده است نیز می
گوید این امر موجب می شــود
که تعهد مشخص کانادا نسبت
بــه «ناتو» و توانایــی واقعی آن
پوشیده بماند .کارشناس سوم،
ژان کریستف بوشر ،استاد علوم
سیاسی در دانشــگاه مک اوان
ادمونتون هم می گوید که کانادا
اســتدالل های زیادی دارد که

Commissioner for OATHS

بتواند ازدوبرابر کردن هزینه های
نظامی ،در شــرایطی که تهدید
نسبت به کشوردر کمترین سطح
است شــانه خالی کند( .الپرس
مونتریال 23 ،فوریه .)2017

شکسته شدن رکورد
گرما در فوریه در
مونتریال

 23فوریه :در نیمه دوم ماه فوریه
غالبا درجه هوا باالی صفر بوده و
گاه حتی به  7درجه هم رسیده
است .در روزهای آینده هوا گرم

تر هم خواهد شد و در روز شنبه
 25فوریه با رسیدندرجه حرارت
بــه  13درجه رکورد گرمای هوا
از  61ســال پیش شکسته می
شود .آخرین رکورد دراین مورد
 9درجه سانتیگراد در  25فوریه
 1956بوده اســت( .مونتریال
بالگ 23 ،فوریه .)2017

تقلب های مالی هســتند .این
نتیجه یک نظرســنجی است
که گروه پژوهشــی آنویرونیک
برای بانک تــی دی انجام داده
است 87 .درصد از کبکی های
پرسش شده گفته اند که نگران
خود و نزدیکانشان به ویژه افراد
ســالخورده و جوانان هستند.
ترس و هیجــان مهم ترین ابزار
شــیادان برای بــه دام انداختن
قربانیان اســت و تقلــب ها روز
به روز هوشــمندانه تر می شود.
امیل خیاط ،مدیر شــعبه بانک
تی دی کانادا تراست می گوید:
«تقلــب در چک ،کارت بانکی و
کارت اعتبــاری رایج ترین انواع
تقلب است زیرا تقلب کنندگان
همواره از شــیوه هایی پیچیده
برای تحریک احساســات مردم
استفاده می کنند» .او در ادامه
می گوید« :پیشگیری ،حفاظت و
رابطه بین نهاد مالی و مشتری راه
هایی کارآمد برای مقابله با تقلب
ها است و دوطرف باید برای این
کار دست در دست هم بگذارند».
(ژورنــال دو مونتریال 24 ،فوریه
.)2017

دسترسی دشوار به
پزشک خانواده در
مونتریال

به رغم پیشرفت هایی که اخیرا
نگرانی کبکی ها از
به دست آمده ،مونتریال درمیان
قربانی شدن در تقلب شهرهای کبک شهری است که
های مالی
دسترسی به پزشک خانواده در
بیش از نیمــی از کبکی ها ( 53آن دشوارتر از جاهای دیگر است.
درصــد) می گویند کــه نگران بخشــی از این امر به خاطر این

است که برخی از پزشکان از ارائه
خدمت در محله های فقیرنشین
شهر اکراه دارند .در شرق ،شمال
و غرب شهر مونتریال بین  59تا
 66درصد از مــردم به خدمات
پزشک خانواده دسترسی دارند،
درحالــی که این رقــم در بقیه
مناطــق ایالت کبک بــه طور
متوسط بیش از  85درصد است.
(رادیو کانادا 24 ،فوریه .)2017
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تحلیل...

سردرگمیحکومت
ایران در برابر اعتراضات
محیطزیستی

مجیدمحمدی

اخبــاری کــه از مواجهــهی
دســتگاههای مختلف حکومتی
در برابــر اعتراضات چند روزهی
خوزســتان به گوش می رســد
حکایت از یک سردرگمی عجیب
دارد:
دولت بــرای خواباندن تنش ،دو
مقام غیــر کلیدی را بر کنار می
کنــد ،امام جمعه نخســت می
خواهد بر موج اعتراضات (ظاهرا
علیه دولت روحانی) سوار شود؛
اما به او اخطار می دهند که دارد
با آتش بازی می کند و او فراخوان
تظاهرات بعــد از نماز جمعه را
تکذیب می کند؛
رادیــو و تلویزیــون دولتی کال
اعتراضات را مسکوت می گذارد
که با شعار «ننگ ما ،ننگ ما ،صدا
و سیمای ما»ی معترضان مواجه
شد؛
برای آن که اعتراضات چند روزه
بسط نیابد نیروی انتظامی هرگونه
تجمع بدون مجوز را ممنوع می
کنــد (در ایران فقط انصار حزب
الله و بســیجیان مــی توانند با
حمایت نیروی انتظامی تظاهرات
و گردهمایی داشــته باشند که
حتی آنها نیز مجوز نمی گیرند).
و در نهایت در شادگان به موازات
اعتراضات ،نیروی انتظامی پس از
کشتن یک نفر و زخمی کردندو
تن دیگر فضای شــهر را امنیتی
کرده است.
این رخداد را دســتگاه تبلیغاتی
حکومت به مواد مخدر ربط داده
اســت و متن خبر بــه گونهای
تنظیــم شــده کــه ارتباطی با
اعتراضات زیست محیطی و قطع
آب و برق نداشته باشد ،تا موجب
ریخته شدن آتش بر نارضایی ها
نشود.
پس از این رخداد مقامات دولتی
همانند دورههای ســرکوب در
ایران به ســراغ کنترل تمامیت
خواهانهی فضای مجازی رفتهاند
تــا از این طریق به شــکار افراد
بپردازند.
بنا به اعــام معــاون فرماندار
شــادگان کمیته فضای مجازی
ایــن شهرســتان بــا محوریت
فرمانداری ،دادستان ،پلیس فتا
و امنیت اجتماعــی ،مخابرات و
عضویت ســایر ادارات فرهنگی
مرتبط تشکیل شده است (مهر
 ۱اســفند  )۱۳۹۵تا از هرگونه

بسیج اجتماعی جلوگیری کرده بعد از جنگ با تصمیات دولتی
و عناصر سازمان ده را شناسایی در مورد منابع آب منطقه خشک
شدهاند؛
کنند.
این سردرگمی در برابر اعتراضات
 .۲چاههای غیر قانونی.
نشانه و ناشی از چیست؟
مقامات با استفاده از این عنوان
•
همهی مسئولیت افت سفرههای
بحران گسترده و سراسری
محیط زیست
زیر زمینی را بر گردن کشاورزان
مدیریــت آب و خــاک و منابع می اندازنددر حالی که هر کشاورز
طبیعی در کشور به گونهای بوده برای حفر چاه نیاز به مجوز دارد.
اســت که امروز میلی ونها نفر از همچنین سیاستهای جمعیتی
روســتاهای بدون آب گریخته و جمهــوری اســامی در دههی
در حاشیهی شهرها زندگی می شــصت نقش انکار ناپذیری در
کنند؛ آب تاالبها ،رودخانهها و رشــد جمعیت و بزرگ شــدن
دریاچههای بزرگ کشور در حال شهرها داشته اســت ،کاری که
خشک شدن بوده یا خشک شده خامنهای تالش دهد در دههی
است؛ سطح آبهای زیر زمینی  ۹۰هم تکرار کند.
در مناطق کشاورزی و مسکونی دولتی که می تواند هزاران مجوز
به شدت پایین آمده و سفرههای نشــریه و روزنامه و نشــر را لغو
زیر زمینی آب در شرایطی قرار کند نمــی تواند جلوی چاههای
گرفتهاند که نمی توانند خود را غیرقانونی را بگیرد؟
احیا کنند .شهرهای غربی کشور همچنین دولت برای جلوگیری
باالخص در اســتانهای ایالم و از حفر چاه غیر قانونی از امکانات
خوزستان مدام تحت جریانهای الزم انتظامی برخوردار اســت،
گرد و غبار هستند و در نتیجهی البته اگر نیروی انتظامی به جای
آنهــا آب و برق قطع و مدارس و انجام وظیفهی خوددر حال جمع
ادارات تعطیل می شود .این چهار کردن بشــقابهای ماهوارهای،
پدیده در کنار هــم زندگی هر حمله به مهمانیها ،بازداشــت
مدلهای لباس و آرایشــگران و
فردی را مختل می کنند.
هزاران کار بی ربط دیگر نباشد؛
•
پاسخ حکومت؟

 .۳تغییر شرایط اقلیمی.

حکومت همهی این مشــکالت
را به ســه عامل (همــه غیر از تغییر شرایط اقلیمی موضوعی
سیاستها و تصمیمات حاکمان) اســت که امــروز مــورد توجه
فعاالن محیط زیست در سراسر
ارتباط می دهد:
دنیاســت .مقامات با استفاده از
این عنوان می خواهند هم از زیر
 .۱کشورهای همسایه:
مقامات بخش عمدهی ریزگردها بار مسئولیت شانه خالی کنند و
و گرد و غبار را کــه برای مردم هم خود را فعال محیط زیســت
خوزستان و ایالم به حد کشنده وهمــراه با دغدغههــای فعاالن
رسیدهاند به مناطق صحرایی و نشان دهند و بدین وسیله آنها را
خشک عراق تا عربستان و شمال بهدنبال نخود سیاه بفرستد.
آفریقا نسبت می دهند اما نمی تغییر شــرایط اقلیمی در همه
گویند از آغاز جنگ مالچ پاشیدر جای دنیا وجود دارد اما مدیران
هورهای خشک شده را متوقف و نهادهای اجتماعی مواجهههای
کردهاند .آنها توضیح نمی دهند مختلفی با آنداشتهاند.
چرا این پدیده تشــدید شده و •
نقش تصمیمات مقامت حکومتی دم خروس
در ایــن زمینه چه بوده اســت .اما مسائلی هست که دم خروس
منشــا خارجی بخش عمدهی قضیه را بیرون می زنند:
ریزگردها در صورتی صحت می  .۱انتقــال آب از یک منطقه به
داشــت که هورها و تاالبهای منطقهیدیگر بدون توجه به این
خوزستان به واسطهی تصمیات که این انتقال پیامدهای خطیری
مقامات جمهوری اسالمی خشک بــرای اقلیم و محیط زیســت
نشده بودند .بخشی از هورها در منطقــهای کــه آب آن به جای
ســالهای جنگ (برای تسهیل دیگر فرستاده می شود دارد.
حملهی نظامی به عراق) و برخی دولــت مرکزی در ایــران بدون
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توجه به خواست و رفاه مردم یک کنند تا توســط مخالفــان رژیم
منطقه یک شبه تصمیم می گیرد مصادره نشود.
آب کارون یا زاینده رود به مناطقی
که از نظر سیاسی برایش اهمیت اما آن بخش از مقامات حکومتی
دارد (مثل شــهر قم که دهها هزار که با اعتراضات محیط زیستی
طلبهی خارجی و حدود سه برابر مخالفهستندمعتقدند
آن طلبــهی ایرانــی بایــد در آن  )۱ایــن اعتراضــات بــا توجه به
امکاناتی مثل اروپا داشته باشند تا بحرانهای جدی مــی توانند به
ابزار بسط «امپراطوری شیعه» در اعتراضات چند صد هزار نفری در
دنیا و بسط تمامیتخواهی شیعی شهرهایبزرگی مثل اهواز ،اصفهان،
اراک و تهران بیانجامند که کنترل
در ایران قرار گیرند) پمپاژ شود.
شــهری که از حیــث منابع آبی و مهندسی آنها برای هر حکومتی
گنجایش کمتر از  ۱۰۰هزار نفر را از جمله جمهوری اسالمی حتی با
دارد امروز بیش از یک میلیون نفر سازمان سرکوب نسبتا قبراق "در
جمعیتدارد ،صرفا به ایندلیل که کوتاه مدت و به ســرعت" دشوار
پایتختدیوانساالریدینیدر ایران اســت؛ حکومت در دههی هفتاد
با یک ســری از این شورشهای
است.
شهری (متمرکز بر خدمات شهری)
 .۲سیاست سد ســازی نه برای در اسالمشهر ،مشهد ،اراک و چند
کنتــرل و مهــار ســیالب بلکه شهر دیگر مواجه شد که در نهایت
برای درســت کردن پــروژه برای با سرکوب به پایان رسید؛
پیمانکاران سپاه و هزینه کردن پول  )۲اعتراضات محیط زیستی مثل
نفت در پروژههای اسم و رسم دار اعتراضــات دیگــر از ناکارآمدی
و نام گرفتن رئیس دولت به عنوان حکومت حکایت می کنند و باید
از این «ســیاه نمایی» در ســطح
"سردار سازندگی".
از سدهایی که در  ۳۷سال گذشته گسترده جلوگیری کرد.
ساخته شــده حدود هشتاد سد به همین دلیل نهادهای امنیتی در
کامال خالی است و سدهایی هم که ماجرای اعتراض به خشک شدن
آب دارند حدود  ۵۰درصد ظرفیت دریاچــهی ارومیه صدها نفر را در
آنها خالی اســت .هزینهی صرف آذربایجان غربی بازداشت کردند؛ و
شده عمدتا به هدر رفته است .این  )۳ســازمان دهنگان اعتراضات
ســدها نقش به سزایی در خشک محیط زیستی اکثرا همان فعاالن
شــدن رودخانههــا و دریاچهها و اجتماعی و سیاسی هستند که به
علت فقدان آزادی و ســرکوب در
تاالبهاداشتهاند.
حوزههای دیگر بــه این حوزه رو
 .۳سیاست صادراتی غیر مسئوالنه .کردهاند .آنها را در این حوزه نیز باید
ایران اصوال سرزمین خشک و کم مایوس کرد .با همین نگرش است
آبی است .در این سرزمین خشک که نیروی انتظامیدر شهرهایی که
نمی آینــد هندوانه که به گفتهی زمینهی اعتراضات گسترده فراهم
کارشناسان تولید یک کیلوی آن است فضای امنیتی ایجاد می کند.
به  ۲۵۰لیتر آب نیاز دارد کاشــته اگر به ســخنان علی خامنهای در
و به خارج کشــور صادر کنند .در دههی هفتاد در مورد شورشهای
ســال  ۱۳۹۰حدود یک میلیون شــهری نگاه کنیــد او دقیقا و با
تن هندوانه به خارج از کشور صادر هتاکــی و توهین همین نگرش را
انتقال می دهد .بر اساس خوی و
شده است.
این یعنی صادرات میلیاردها لیتر منش خامنهای و فرماندهان سپاه
آب از کشور به قیمت بسیار اندک منصوب وی می توان انتظار داشت
که حتــی نفع آن نه به کشــاورز کهدر صورت تداوم اعتراضات تعداد
سروستانی یا زابلی بلکه به جیب زیادی از افراد در خیابانها قربانی
صادر کنندگانی رفته ست که اکثرا خشم مقامات شوند.
اما مشکلی که بخش دوم دارد این
آقازاده و مدیر زاده هستند.
است که بحرانهای محیط زیستی
•
بــه بحرانهای مداومــی در ایران
مدارا یا سرکوب؟
سردرگمی در برخورد با اعتراضات تبدیل شــدهاند و نمی توان مثل
زیســت محیطی بخشی به علت بحرانهای سیاسی یا اجتماعی که
نقش متفاوت و نسبی مقامات در اندک و کم دامنه هســتند با آنها
وارونه کردن واقعیات فوق و توجیه برخورد کرد.
تراشی برای دخالت در زیست بوم استدالل بخش اول عمدتا همین
و برخی به خاطر دالیل سیاســی موضوع است .دو بخش اول و دوم
است .آن بخش از حکومت که می در حــال جدال بــا یکدیگرند اما
خواهد با اعتراضات محیط زیستی چنان که از اوضاع شادگان پیداست
ماشین سرکوب که کارایی خود را
مدارا کند در واقع
 )۱ایــن اعتراضــات را سیاســی در ایجاد سکوت به خوبی ایفا کرده
نمی داند و بر این باور است که نمی به ســرعت وارد عمل می شود .در
توان جلوی مردم را برای اعتراض نهایت نیز مردمی که نمی تواننددر
به آلودگــی آب و هوا گرفت چون زادگاه خود دوام بیاورند به حاشیه
مردمی که برای این موضوعات به نشینان مرکز و شــهرهای بزرگ
خیابان می آیند آمیخته از خودی دیگر که کمتر با بحران گرد و غبار
و غیر خودی هستند و با توجیهات و قطع آب و برق مواجه هســتند
سیاسی نمی توان آنها را سرکوب تبدیل می شــوند .بدین صورت،
کرد و سرکوب موجب بسیج بیشتر چرخــهی فقر و فالکــت و جرم
خیزی و استخدام نیروی سرکوب
علیه حکومت خواهد شد؛
 )۲این اعتراضــات را ابزاری برای از میان لشکر بیکاران و فقرا ادامه
فشار به دولتی می دانند که نمی می یابد.
•
خواهند تداوم پیدا کند؛ و
 )۳اصوال مــی خواهند اعتراضات
محیط زیســتی را خود مدیریت
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میلیون نفر در
ایران زیر خط
فقر زندگی
میکنند

پرویز فتاح ،رئیس "کمیته
امداد امام خمینی" میگوید
با احتساب  ۸۱۲هزار تومان
برای خط فقــر ،حدود ۱۱
میلیون نفر در ایران زیر این
خط زندگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر،
پرویــز فتاح گفته اســت:
"تعریف خط فقر به تعیین
شــاخص از ســوی افــراد
مختلف بســتگی دارد ،به
طور مثال با تعیین حداقل
حقوق  ٨١٢هــزار تومانی
 ١١ ،میلیون نفــر فقیر را
شامل می شــود و با تغییر
ایــن مبلغ تعــداد فقرا نیز
تغییرمیکند".
خط فقر حداقل درآمد برای
زندگی در یک کشور است
و افرادی کــه زیر این خط
قرار می گیرند قادر به تامین
حداقل نیازهای اساسی خود
نیستن .د
خط فقر در ایران
کجاست؟

پیشتر نیز فریده اوالد قباد،
نماینده تهــران در مجلس
در گفتگو با خبرگزاری خانه
ملت وابسته به مجلس ایران
با اشــاره به دستمزد فعلی
کارگران در ایران گفته بود
که  ۸۰۰هزار تومان باید به
 ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
تغییرکند.
احمد امیرآبادی ،عضو هیات
ریســه مجلس ایــران هم
پیشــتر با انتقاد از وضعیت
معیشتی اقشــار کم درآمد
در این کشور ،رقم خط فقر
در ایران را دو میلیون تومان
اعالم کرده بود .کانون عالی
کارفرمایان ایران به تازگیدر
انتقاد به وضعیت معیشتی
افرادی که حداقل دستمزد
رادریافت می کنند گفته:
"امروز بــا  ۸۱۲هزارتومان
نمی شــود تا  ۸روز زندگی
کرد چه برســد به  ۳۰روز.
همین امر ســبب شــده
کارگران چند شغله شوند" .
این کانون ابــراز امیدواری
کرده که دولت برای افزایش
دســتمزد در ســال جدید
تمهیداتیبیاندیشد.
در ایــران  ۱۰دهــک
جمعیتــی بــرای در نظر
گرفتن ثروتمندترین دهک
و فقیرتریــن دهک در نظر
گرفته شده است.
براســاس گــزارش اقتصاد
آنالیــن در ســال جــاری
حداقل دستمزد بین ۷۰۰
تا  ۸۱۲هزارتومان به عنوان
فقیرترین دهــک و درآمد
 ۱۶میلیون تومان به عنوان
ثروتمندتریندهکدر ایران
در نظر گرفته شده است.
•
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اس
کار؟!

ف .م .سخن

«فروشــنده» ى اصغر فرهادى
برنده ى جايزه ى اسكار شد....
در اينجا ،ســخن ِص ْر ِف تبريك
گفتن و اظهار خوشحالى از اين
موفقيت بزرگ فرهنگى نيست؛
در روزهاى گذشــته ،در سطح
فضاى مجازى ،شاهد مخالفت ها
و موافقت هايى با اصغر فرهادى،
با فيلم فروشنده ،با احتمال برنده
شدن اسكار ،با خوب و بد حضور
يا عدم حضور فرهادى در مراسم
اسكار ،با انتخاب انوشه انصارى و
فيروز نادرى به عنوان نمايندگان
فرهادى ،با دخالت يا عدم دخالت
فالن ســازمان ايرانى-امريكايى
در انتخــاب اين دو نفر به عنوان
نمايندگان فرهــادى ،یا به نفع
جمهورى اســامى يا به نفع او
نبودن برنده شــدن فرهادى ،با
سياسى بودن يا نبودن جايزه ى
اسكار ،یا اين كه چرا فرهادى بر
صحنه ى اسكار صداى ملت زير
فشــار حكومت اسالمى را فرياد
نمى زند ،و موضوعاتى امثال اين
ها بوده ايم....
 ...بــه عبارتى و طبق معمول ،از
يك رويداد ،كه به هر دليل امروز
باعث افتخار ايــران و ايرانى مى
تواند باشد ،هيواليى ساخته ايم و
دم به دم در آن باد كرده ايم و از
اين هيوال ،خودمان ترسيده ايم و

All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

تبريك به اصغر فرهادى ،و چند نكته در باره
اين فيلمساز و ايرانيان مشكوك!
ديگران را ترسانده ايم!
اين درســت ماننــد اين
اســت كه تيم فوتبال ما
برنده ى فــان جام بين
المللى شــود ،و ما به جاى
خوشــحالى ،بگوييم نه!
دروازه بان ما فالن كس
است و فالن كار را كرده
اســت ،بازيكن شماره
فالن ما بهمان كار را كرده است،
مربى تيم وابسته به فالن جناح
حكومت بوده اســت ...و كل تيم
ايران هم زيــر پرچم جمهورى
اسالمى بازى مى كند ،و فردا هم
رييس جمهور و رهبر حكومت به
تيم تبريك خواهند گفت و پس
فردا هم ممكن اســت بازيكنان
ببرند جــام را تقديم رهبر و امام
زمان كنند...
خوشبختانه اين كار را با فوتبال
مان تا به امــروز نكرده ايم و بُرد
تيم ملى كشورمان را به هر شكل
و صورتى كه بوده جشن گرفته
ايم و اعضاى تيم را ســتوده ايم!
اما نوبت بــه فيلم و جوايز كن و
اسكار كه مى رسد ،تئورى هاى
ما مبنى بر توطئه حكومت شكوفا
ِ
عوامل
حركت
مى شود و در هر
ِ
ســازنده ى فيلم و كارگردان آن
موارد مشكوك مى بينيم كه تنها
نبردن جايــزه مى تواند بر آتش
دل
اين موارد مشكوك آب بريزد و ِ
نگران ما را خنك كند!
ِ
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جايزه را هم كه ببريم ،به ناگهان
تئورى هاى ما شــدت و قدرت
مى گيــرد و در فضاى مجازى
مانند سيلى خروشان جارى مى
شود و هر چه شادى به خاطر برد
هست از ميان مى برد و البته...
و البته مانند همه ى ســيل
هاى خروشان جهان ،بعد از
چند روز از تك و تا مى افتد
و به بوته ى فراموشى سپرده مى
شود...
به علل اين «مشــكوكيات» (!)
و توطئه پنــدارى ها و جوش و
خروش هــاى بيمارگونه ى ما،
جامعه شناســان بايد بپردازند و
ِ
تاثيرات
آن ها را دريابند .ما اما از
اين موضوعات بر كنار نيستيم.
حتى خوشــحالى به خاطر اين
برنده شدن و كسب افتخار براى
ايرانيان باعث ترس و وحشت آدم
هاى بى طرف مى شــود ...نكند
راســت مى گويند ...نكند كاسه
اى زير نيم كاســه است ...نكند
خوشحالى من باعث استفاده ى
حكومت اســامى شود ...نكند...
نكند...نكند...
مــا ،به رغــم اين «نكنــد ها»
خوشحالى خود را از برنده شدن
اصغر فرهادى و فيلم فروشــنده
اش ابــراز مــى داريــم و براى
فيلمساز موفقيت هاى روز افزون
آرزومنديم• .

Federal-Quebec-Provincial

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
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

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

Give it a try
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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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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

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 15, 23, 30 mars et le 6 avril 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 27 mars au 30 juin 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 14, 21 et 30 mars, les 5 et 11 avril 2017 de 17:00 à 19:15

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 17, 22 et 29 mars 2017 de 9:00 à 11:15
Session
:
le 27 mars au 30 juin 2017
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2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec
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950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!

نیمی از خیریههای ایران اطالعات مالیشان
را منتشر منیکنند
 ۰۸اسفند  -بر اساس گزارشی
که یکشنبه هشتم اسفند در
روزنامه «شهروند» منتشر
شــد ،هفت هزار مؤسسه
خیریه ایــران صورتهای
مالی خــود را پنهان نگه
میدارند.
غالمحســین دوانی ،عضو
شــورای عالــی انجمــن
حسابداران خبره ایران در
توگو با شهروند گفته
گف 
که خیریهها بــه «ابزارهایی
برای سوءاستفاده» بدل شدهاند.
او گفته که شاخص بیاعتمادی
افــراد به یکدیگــر در ایران ۸۰
درصد و شاخص تقلب  ۷۰درصد
اســت و با این آمار ،کسی برای
واگذاری پــول خود به خیریهها
اقــدام نمیکند ،اما بر تعداد این
بنگاهها دائماً افزوده میشود.
موسسه «خیریه امام رضا» یکی

خیریهها« :ابزارهایی برای
پولشویی و سوءاستفاده»

از خیریههایی است که فساد مالی
در آن به دلیل گرهخوردن با نام
شهردار تهران مشــهور شد .در
ادامه افشاگری در باره فساد مالی
شــهرداری تهران روزنامه شرق
یکشنبه دو آبان از واگذاری چند
هزار متر زمین به یک مؤسســه
خیریه پرده برداشت که توسط
زهرا مشیر ،همســر محمدباقر
قالیباف شــهردار تهــران اداره

میشود.
آنگونــه که روزنامه شــرق
گــزارش کــرده اســت،
«طرحهای ریز و درشت
و موفق و متوقفماندهای
کــه در این ســالها در
معاونت امور زنان و دفتر
مشــاوره خانم مشیر در
شهرداری تهران برای زنان
و محرومان انجام میشد،
پس از تأســیس مؤسسه
خیریه امام رضا یکجا به این
مؤسسه واگذار شده است».
دوانی گفته که خیریهها به مراکز
پولشوییتبدیلشدهاندوبهعالوه،
در واردات و ساختمانسازی نیز
ورود کردهاند.
عکس :قالیباف ،شهردار تهران در
خیریه امام رضا

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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همین که دختــرم راضی
باشــد برای من هم کافی
است .دلم میخواست بیایم
هــوا بــر حالی پریشان عاملی...
و از نزدیک حال و روزش را
خالف گزارش هواشناسی،
از همان اول صبح ابری بود در واپسین دقایق پیش از چاپ ،خبر ببینم ،که خدا را شکر همه
و همه برنامه ریزی مرا برای مرگ جان گداز بانو لیال تاتاری به دفتر چیزش مرتب است .صبحها
رفتن به کبک سیتی ودیدار نشریهرسید.
کالس میرود و عصرها جایی
دوستیدیرین ،برهم ریخت .از دور روز قبل ،ناپدید شدن پردلهره پاره وقت کار میکند.
سفارشــها را تحویل دادم او را؛ و ایض ًا شور غریب و بی سابقه ای گفتم":چقدر خوب .شــما
و در مســیر بازگشت ،بوی که جان فرد فرد ایرانیان مونتریال را چنــد وقت پیشــش می
کیک تــازه از فر درآمده ی در تالش برای یافتن وی درمی نوردید ،مانید؟"
قنادی خیابان شــربروک ،دنبال می کردیم.
مکثی کرد .صدایش لرزید
همبســتگی
یــک
به هوسم انداخت که با آن هموطنــان در
و گفت":قرار بود شــش ماه
آخرین قهوه را هم بنوشم و غرورآفرین ،همــه از دور و نزدیک ،باشــد ...ولی خب ،تنهایی
سپس به خانه روم ...صندلی جوان و پیــر ،زن و مرد ،کار و زندگی اینجا اذیتــم میکند .بلیط
های بلند روبه خیابانش را با را رها کردند و شانه به شانه هم ،کوی را عوض کــرده ام و هفته
اینکه چندان راحت نیست ،به کوی ،خیابان بــه خیابان به دنبال دیگر بازمیگردم .دخترم هم
مادر(شان) پرسه زدند؛
که زیاد در خانه نیســت...
دوست دارم .هنوز کیک را
هر یک به کورسوی امیدی در ته قلب
بیشــتر ماندنــم مزاحمت
نخورده بودم که دوســتی
خود به لجاجت دل بسته بود...
میشــود .گویا زیاد به دلش
اهل قلم ،شعری فرستاد و
تا خبر سیاه رسید...
ضمیمه اش عکس بی جان دلزده و تلخ ،آرشــیوها را گشتیم؛ نیست با روسری همراهش
کودک ســوری! و نوشــت دلنوشته ی زیبا و بیادماندنی «راوی» بروم جایی ...ولی چه کنم،
عادت کرده ام دست خودم
"ادیتش کــن رفیق .فقط خودمان را جستیم.
با هم بخوانیم ،و لختی درنگ کنیم و نیست"...
سریع"
دیگر هیــچ از طعم کیک بر این احوال سخت ...شاید در نزدیکی قلبم بی اختیار تیر کشید...
نفهمیــدم و ته گلویم ماند خودمان «مادر»ی دیگر چشم انتظار بــه زحمت بغضــم را فرو
خــوردم و فقط توانســتم
یک تلخی عجیب...
مهر ÷ باشد...
بگویم":شما را به خدا اینطور
موبایل را خامــوش کردم
فکرنکنید"
و خیــره ماندم به خیابان و
سرش را تکان داد و قهوه اش
بی دغدغگی چند گیتاریست
را تا ته ســر کشید .بعد یک
که آنسوتر آهنگی دلنشین را
مرتبه اشــاره کرد به آنسوی
می نواختند و صدای سازشان
خیابــان و گفت":دختــرم
گنــگ و مبهــم بــه گوش
رسید"
میرسید.
همراهی اش کردم تا د ِم در
یک مرتبــه میــان عابران،
کافه .قبل از آنکه از در بیرون
چشمم افتاد به خانمی همسن
رود ،گفت":راستی اسمت را
و ســال مادر ،که نشسته بود
نپرسیدمچیست؟"
آنسوی خیابان روی نیم پله
بوســه ای بر دستش زدم و
کنار مغازه ای خالی .نمیدانم
گفتم":راوی"
از روسری اش که همانند مادر
خیــره نگاهی به چشــمانم
گره زده بــود زیر گلویش ،یا
کرد و گفت":راوی! چه اسم
آرایش ملیح روی چهره اش
جالبی! نشنیده بودم"
بود کهدریافتم ایرانی است.در
بعد با صدایدلنشینی همانند
نگاهش حس غریبی بود .یک
مــادر ،زیر لــب گفت":زنده
ســردرگمی عجیب .مدام به
باشــی عزیــز .ممنونم برای
ساعتش نگاه میکرد و گهگاه
کافی"...
دستی به زانوهایش می کشید.
از پشت شیشه دیدم دختری
پانزده دقیقه ای می گذشت.
جوان را که به ســمتش آمد
همچنان همانجا نشسته بود و
و چتر بزرگش را روی سر او
دیگر پر واضح بود که منتظر
اینجا گذاشت تا کمی خرید کنم گرفت .هنوز قلبم تیر میکشید.
کسی است.
نمیدانم چه شد که دل را به دریا و رفتدانشگاه .نمیدانم چرا هنوز شماره مادر را چند مرتبه گرفتم.
برنداشــت .بعد ثانیه ای ،برایم
زده و به سمتش رفتم .به فارسی نیامده"...
سالم کردم .گویا دنیا را به او داده همان لحظه باران نم نم شــروع مسیج داد که"جان مادر! تلگرام
کرد باریدن .دعوتش کردم برویم نصب کرده ام بیا آنجا .این وایبر
بودند.
بلند شــد و گفت":سالم عزیزم .همانجا یک قهوه بخوریم تا هر و واتس اپ دیگر جواب نمیدهد
زمان دخترش آمــد بتواند او را در ایران"
چقدر خوب که ایرانی هستید"
گفتم":گویا قرار است باران ببارد" ببیند .با تردید پذیرفت .توی کافه نه من تو را میشناسم نه تو مرا...
نگرانی در چشــمانش موج زد و موبایــل را دادم تا تماس بگیرد .اما تو را به جان هر که میشناسی
زیر لب گفت":به گمانم" و دوباره کاغذی از کیفش درآورد و شماره و دوست میداری ،هوای دل پدر
را گرفت .دخترش با خونسردی و مادرت را بیشــتر داشته باش
ساعتش را نگاه کرد.
از آن ســوی خط گفت":ببخش خصوصا وقتی با هــزار امید به
گفتم":منتظرکسیهستید؟"
دلنگران گفت":دخترم .قرار بود مادر کالسم کمی طول کشید .تا عشــق دیدنت می آیند این سر
یک ســاعت پیش بیاید اینجا بیستدقیقهدیگر میرسم" کمی دنیا به این جزیره ی عجیب.
دنبالم ...اما خبری ازش نیست" آرام شد و قهوه اش را سر کشید.
وقتی پرسیدم آیا تماس گرفته یا گفتــم":از این جزیــره عجیب
 27سپتامبر 2015
نه ،گفت":نه جانم! یک ماه است خوشتان آمده آیا؟"
آمده ام دیدنش ،موبایل ندارم .مرا آهی کشید و گفت":چه بگویم...
(راوی مونترال)
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آژانس مسافرتی

ایران...

اگر می گویید فضای آمریکا فاشیستی است،
فضای موجود در ایران چه نام دارد؟

----------موج سواران نظامهای آزاد و بسته ،هردو...
------------مجیدمحمدی

پس از صدور فرمان ترامپ برای
محافظت از ایــاالت متحده در
برابر حمالت تروریســتی و منع
ورود شهروندان  ۷کشور به ایاالت
متحده بســیاری از چهرههای
سرشــناس ایرانی با پاک کردن
صورت مسئله و بدون کمترین
اشــارهای به جمهوری اسالمی
ایران و نقش آن در قرار گرفتن
ایران در صدر فهرست کشورهای
تروریســت ،دولــت ترامــپ را
مسئول قراردادن ایران
در فهرست هفت کشور
مشمول عدم صدور ویزا
قلمداد و اعتراضات خود
را بــه دولــت وی ابراز
کردند.
در این میــان اعتراض
برخی هنرمندان ایرانی
که فیلم آنها در مراسم
اســکار  ۲۰۱۷نامــزد
بهتریــن فیلم خارجی
اســت توجه رسانهها
را جلب کرده اســت.
اصغر فرهادی و ترانهی
علیدوســتی فرمــان
ترامپ را محکوم و سفر
خود بــه ایاالت متحــده را لغو
کردند .اصغر فرهادی در آستانهی
مراســم اســکار دو نفر را نیز به
جای خود برای حضور در مراسم
تعیین کرد (بدون این که منعی
برای سفرش وجود داشته باشد)
که پوشش خبری نسبتا موفقی را
در رسانههای فارسی زبان و غیر
فارسی زبان یافت.
فرهادی در نامهای که با چند تن
دیگر امضا کــرده فضای ایاالت
متحده را فاشیستی خوانده است.
اما اگر این رفتار را در کنار دیگر
رفتارهای این هنرمنــدان قرار
دهیم بــا پرســشهایی جدی
مواجه می شویم:
آیا کسانی که به این فرمان
در باب سفر ایرانیان اعتراض
کردهانــد تا کنــون لب به
اعتراض به رفتاری که دولت
خود آنها با ایرانیان در سفر
به موطن و زادگاه خود و به
طور کلی سفر ایرانیان کرده
گشودهاند؟
اگر فضــای ایاالت متحــده را
فاشیستی بدانیم فضای موجود
در ایران چــه نامی به خود می
گیرد؟
آیا بــه گروگانگیــری ایرانیان
دوتابعیتی در ایران برای استفاده
بــه عنــوان کارت در مذاکره با
دول غربــی ،بازداشــت فعاالن
سیاســی که به کشور خودشان
بازگشــتهاند و عدم امکان سفر
منتقدان و مخالفــان حکومت
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جمهوری اســامی
(به دلیل خطر واقعی
بازداشت در فرودگاه)
تاکنــون اعتراضی از
سوی کســانی که به
فرمان ترامپ اعتراض
کردهاند مشاهده شده
است؟
آیــا فرهــادی و
علیدوستیومعترضان
دیگر فرمان ترامپ به
منع سفر زنان ایرانی
بدون همراه مرد
در کشور (و ارجاع
آنهــا در ترمینال
مسافربری به اداره
اماکن) و کســب
اجازهی ســفر از
مــردان خانواده
در سفر به خارج
اعتراض کردهاند؟
پاســخ متاسفانه
منفی است.
هنرمندان
غیر سیاسی و
سیاسی ،هر دو

گفتــن و اعتــراض هزینه نمی
دهند) امادر برابر رفتارهایدولت
خود کامال در ســکوت به ســر
می برند .صدور
ویزا بــرای ورود
ایرانیان به ایاالت
متحــده یــک
«امتیاز» اســت
و معترضــان به
فرمان ترامپ می
توانند با موضعی
جهــان گرایانه
و نفــی گذرنامه
و مــرز بــه این
موضوع اعتراض
کنند.
امــا همینها نمــی توانند این
موضع جهان گرایانــه و باور به
دنیای بدون مرز را در برابر دولت
خود فراموش کنند و پس از ورود
به ایران آنها را در ســطل زباله
بیندازند.
متاســفانه کســانی مثل اصغر
فرهادی و ترانهی علیدوســتی
وقتی به رفتار دولت خود در برابر
«حق» ایرانیان در سفر به زادگاه
و موطن خود می رسند ،زبانشان
بسته است.
هزاران ایرانی کــه بعد از خروج
از کشــور همچنان به انتقاد از
حکومت می پردازند نمی توانند
به زادگاه خود سفر کنند و پدر و
مادر پیر و بیمار یا در حال مرگ
خود را دیدار کنند؛ اما اعتراضی
از سوی کسی شنیده نمی شود.
خامنهای در مــورد توقیف یک
کودک در فرودگاه بــه دروغ از
زدن دست بند به وی سخن می
گوید (تا نقض حقوق بشــر در
ایاالت متحــده را نتیجه بگیرد)
اما محرومیت هــزاران ایرانی در
سفر به زادگاه خود به دلیل امکان
بازداشت مفروض گرفته می شود.
کدام هنرمند ایرانی معترض به
ترامپ مــی تواند به دروغ گویی
خامنهای اشــاره کند یا چنین
کرده است؟

این موضــوع که
برخی از هنرمندان ایرانی و غیر
ایرانی در حوزهی سیاسی موضع
گیری نمی کنند موضوعی قابل
فهم است.
قرار نیســت همهی هنرمندان
فعال سیاسی و حقوق بشر باشند.
البته از آنها حداقل انتظار می رود
از خود خود و همکارانشان (مثل
جعفر پناهی ودهها فیلمسازدیگر
که هر ساله فیلمشان سانسور یا
توقیف می شود)دفاع کنند.
در میان هنرمنــدان ایرانی نیز
بســیاری هســتند که در مورد
موضوعات سیاسی کشور خود و
دیگر کشورها سکوت می کنند و
این حق آنهاست .افراد را به خاطر
فرصت طلبی و اعتراض بیپایه
سکوت نمی توان محکوم کرد.
اما افراد را به خاطر برخورد دوگانه این رفتــار کامال از منظر هزینه
و فایده قابل فهم اســت؛ اما در
می توان مورد انتقاد قرار داد.
نمی شود افرادی در داخل کشور چارچوبهای اخالقی و حقوقی
«شتر» (غیر سیاسی) باشند و در و سیاسیدوگانه و ناسازگار است.
خارج کشــور «مرغ» (سیاسی) ،فرهــادی و علیدوســتی فرمان
و دیگــران نیز آنهــا را به عنوان ترامپ را بهترین موقعیت برای
بهره بــرداری هــم در داخل و
«شترمرغ» تجلیل کنند.
هم در خارج یافتنــد .در خارج
بلندگوهایی بــرای ترویج فیلم
آیا «حق» ایرانیان در ورود
به وطنشان مهم تر است یا
خود در میان جریان چپ یافتند
ایاالت
«امتیار» ورود آنها به
تا حدی که اعتــراض فرهادی
متحده؟
به فرمان ترامپ بــه خبری در
در میان هنرمندان ایرانی کسانی صفحهی اصلی سایت نیویورک
هستند که رفتار سازگاری در این تایمز تبدیل شد و شهردار لندن
مورد ندارند .صدای آنها در مورد برای فیلم وی اکرانی در میدان
تحوالت دول دیگر کشورها بلند ترافالگار در نظر گرفت  -در حالی
است (چون در آن کشورها آزادی که کســی جلوی نمایش فیلم
وجود دارد و افراد برای ســخن
{>> ادامه در صفحه}13 :

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
اینک 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
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

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

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

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

SpringWinter
semester
/ Session
de printemps
semester
/ Session
d’hiver : :

)Du 3 avril au 18 juin 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 17th
0
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

فرهادی را در ســینماها نگرفته
بود .همچنین در داخل کشــور
رفتــار اعتراضی ایــن دو مورد
استقبال حکومت قرار گرفت تا
حدی که علی الریجانی به طور
اختصاصی از تریبون مجلس از
ترانهی علیدوستی تمجید کرد.
طبعا فرهادی و علیدوســتی که
در خارج کشور هم ه رفتارهایشان
مورد تایید شریعتگرایان نیست
(دســت دادن با غیرهمجنس،
زدن کراوات ،پوشیدن پیراهن و
شلوار بدون مانتو و بیرون بودن
بخش قابــل توجهی از موها) به
این حاشیهی امن نیاز دارند و با
اعتراضی به ترامپ و نواختن در
ارکســتر ضد امریکایی آن را به
دست می آورند.
بدین ترتیب ایــن اعتراضها نه
تنهــا هیچ هزینهای بــرای آنها

نداشته؛ بلکه فواید آن نیز بسیار
بوده و خواهد بود.
امــا در مقابل تصــور کنید یک
هنرمند معترض به نقض حقوق
انسانها (چه در داخل و چه در
خارج کشــور) به بازداشت دهها
ایرانی با تابعیــت دوگانه بعد از
سفر به ایران با اتهامات ساختگی،
بازداشــت فعاالن سیاسی بدون
هیچ پروندهای بعد از بازگشــت،
فشــار بر روی خانوادهی ایرانیان
فعــال در خارج کشــور ،و عدم
امکان ورود معترضان به حکومت
بــرای دیــدار خانــوادهی خود
اعتراض کند.
نتیجــه آن حــذف از چرخهی
امتیــازات و رانتهــای دولتــی
برای تولید و تشــدید سانسور و
فشارهاست ،در جامعهای که هر
گونه فعالیــت هنری و فرهنگی

تحت کنترل شــدید حکومت و
از ســوی دیگر وابسته به منابع
حکومتی است و هنرمندان و اهل
فرهنگ برای کســب آنها با هم
مسابقه میدهند.
بدینترتیبموضعگیریفرهادی
و علیدوستی نه اعتراض به نقض
حقــوق ایرانیان (که حقی نقض
نشده) بلکهدر واقع بیانگر ساختار
بیمــار و رانتــی تولید فرهنگی
و هنری در کشــور ،سانســور و
محدودیت شدید هنرمندان و آثار
آنها ،و فرصت طلبی هنرمندانی
است که از این وضعیت بیشترین
استفاده را می برند.
ممکن است این گونه افراد بگویند
ایرانیان آزادند به کشورشان وارد
شوند و باید هزینهی انتقادشان به
حکومت را نیز بپردازند.
{>> ادامه در صفحه}14 :
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهاری2017 :

ظرفیتمحدود
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

www.aieaq.com
---------------

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

بنیاد سخن آزاد

کالس های فارسی کودکان:

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

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

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

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

کتابخانهنیما

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

IBNG

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

همبستگیبازرگانی

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

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

گراميداشت  ٨مارس روز جهانى زن
بهمراه جشن ،موسيقى ،شعر ،شام و شراب
جمعه  ١٠مارس

ساعت  ٧شب

در محل كتابخانه نيما

 ٥٢٠٦بلوار دكارى سوئيت ٣

4055 Ste –Cathrine, W.
L’Association des persanophones du Québec
apsq.cv@gmail.com

بازارچه نوروزى
در هتل مجلل  EVOدر مرکز شهر
اجنمن فارسى زبانان کبک
با حضور کسب و کارهاى ایرانى
یکشنبه 12 March
 9صبح الى  8شب

Tel : 514-937-3142
------------------------

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

514-937-1342
777 Boul. Robert Bourassa,

را بر روی
سایتبخوانید

بهروزباباخانی

Montreal, H3C 3Z7

برنامه منتورشیپ Mentorship

اتاق بازرگانی جامعه ایرانیان کبک

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

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> 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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

برگزار مى كند

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک

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

محل ثبت نام

كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت

www.cafelitt.ca
------

www.ilsmontreal.org

نان سنگک

Tel.: 514-737-3642

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

کافـــه لیت

اجنمن ادبی مونتریال

ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

اجنمنزنانایرانیمونترال

Snowdon

( 3آوریل تا  18جون)

Spring session 2017
)(April 3 –June 18

را بر روی سایت بخوانید

بدین وســیله اتاق بازرگانی جامعه
ایرانیان کبک شروع برنامه منتورشیپ
را به اطالع هموطنان گرامی میرساند.
هدف این برنامه ایجاد همبستگی بین
نســل مجرب و کار آفرین ایرانیان
کبک با متقاضیــان ورود به بازار کار
یا افراد شــاغل خواهان پیشرفت می
باشد .یکی از مشکالت اعضای جامعه
ایرانی در کبک فقدان شبکه ارتباطی
و عدم آشــنایی با فرهنگ تخصصی
کانادا و کبک است .بدین منظور اتاق
بازرگانی قصد برقرار کردن پلی بین
متخصصین ایرانی که دارای شــبکه
ارتباطی وسیع هستند را با متقاضیان
خواهان پیشرفت حرفه ای دارد.

جزئیات این برنامه به شــرح زیر می
باشد:
خانم شهال امیری یکی از مهندسین
موفق ایرانی در کبک که سال ها در
زمینه مدیریت تحقیقات و ساخت
ابزارتخصصیفعالیتداشتهمسئولیت
این برنامه را به عهده گرفته اند.
ارائه میشود هر متقاضی باید فرم ثبت
نام را که در وب سایت برای شركت
در این برنامه که به صورت رایگان ما
قــرار خواهد گرفت پرکند و نیازهای
حرفه ای خود را توضیح دهد.
بر اســاس اطالعات داده شــده اتاق
بازرگانی متقاضیان را به متخصصین
معرفی خواهد كرد.

اگر می گویید فضای آمریکا فاشیستی...
این موضوع دقیقــا مثل ادعای
آزادی بیان در کشــور است که
افراد آزادی بیان دارند اما آزادی
پس از بیان ندارند.
کسانی که بازداشت افراد به دلیل
بیان نظراتشان را امری طبیعی
مــی دانند طبعا حق اعتراض به
نفی امتیاز صدور ویزا توسطدیگر
کشورها را ندارند.
جهانگرا یا متامیت خواه؟

امثال فرهادی و علیدوستی در
ایاالت متحدهدر کنار کسانی می
ایستند که جهانگرا هستند و بر
این باورند که مرزهای کشورشان

بعد از انجام این مراحل هر متقاضی
به دفعات متعدد در ســال میتواند با
منتور خود مالقات كرده و راهنمایی
های الزم را برای پیشرفت حرفه ای
جویا شود.
هیئت مدیریه اتاق بازرگانی هموطنان
عزیز را به شــركت در جشن معرفی
این برنامه در تاریخ  ١٦مارچ دعوت
میكند .مــكان ایــن گردهمایی در
صفحه ی اتاق بازرگانی در شبكه های
اجتماعی و همچنین در روزنامه های
ایرانی به زودی اعالم خواهد شد.
برای آگاهی بیشتر:

www.ccciq.ca

>> ادامه از صفحه13 :

باید به روی همه باز باشد؛ اما در
کشور خودشان در کنار کسانی
می ایستند که هر که وارد کشور
شود (حتی ایرانیان) و با حکومت
نباشــد ،جاســوس بیگانه است
یا حداقــل در برابر این رفتار در
سکوت محض هستند .این رفتار
دوگانه اختصاصی به آنها ندارد:
حکومتدر تبلیغات مذهبی خود
از همهی آزادیها در کشورهای
غربی اســتفاده می کنــد و در
کشورهای غربی مدرسه و مسجد
دارد و گردهمایــی برگــزار می
کند اما در ایران اگر چهار نفر در
خانهشــان دور هم جمع شده و

خدایی غیــر از الله یا ولی فقیه
را بپرستند به زندان انداخته می
شوند.
آزادی در کشورهای غربی امکان
ایــن دوگانگی رفتــاری را برای
حاکمان و روحانیون شیعه فراهم
آورده؛ امــا از دوگانگی رفتاری و
فرصت طلبــی و امتیازجویی و
رانت خواری کسانی که از هر دو
نظام آزاد و بسته حداکثر استفاده
را می برند نمی کاهد.

•
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چرا کتابخوانها بهترین آدمهایی هستند که
میتوان عاشقشان شد...؟!!
چندی پیش ،مقالهای در مجله
تایم منتشر شد که نویسندهاش
ادعا میکــرد ،آنچــه «مطالعه
عمیق» نامیده میشود بهزودی
از بیــن خواهد رفــت؛ چرا که
میزان مطالعه عمیق میان آدمها
کمتر شــده و ایــن روزها دیگر
آدمها سرسری کتاب میخوانند
و با وجود مطالب خالصه شــده
اینترنتــی تعــداد خوانندههای
کتابها روز بــه روز تقلیل پیدا
میکند.
نکته وحشــتناک ماجــرا این
جاســت کــه مطالعــات ثابت
کرده ،کتابخوانها در قیاس با
افراد عادی آدمهــای خوبتر و
باهوشتری هستند و شاید تنها
آدمهایی روی ایــن کره خاکی
باشــند که ارزش عاشق شدن را
داشته باشند.
بــر اســاس مطالعاتــی کــه
روانشناسان در سالهای ۲۰۰۶
و  ۲۰۰۹انجام دادهاند ،کسانی که
رمان میخوانند میان انســانها
بیشترین قدرت همدلی با دیگران
را دارند و قابلیتی دارند با عنوان
«تئوری ذهن» که در کنار آنچه
خود به آن اعتقاد دارند ،میتوانند
عقایــد ،نظر و عالئــق دیگری
دیگری را مدنظر قــرار دهند و
درباره آن قضاوت کنند.
آنهــا میتوانند بــدون این که
عقاید دیگــران را رد کنند یا از
عقیده خودشــان دست بردارند،

از شنیدن عقاید دیگران
لذت ببرند.
تعجبــی هم نــدارد که
کتابخوانهــا آدمهای
بهتریباشند.
کتــاب خوانــدن تجربه
کردن زندگی دیگران با
چشم غیرواقعی است .یاد گرفتن
این نکته که چه طور بدون این
که خــودت در ماجرایی دخیل
باشی ،بتوانی دنیا را در چارچوب
دیگریببینی.
کتابخوانها به روح هزاران آدم
و خرد جمعی همــه این آدمها
دسترسی دارند .آنها چیزهایی
دیدهاند که غیــر کتابخوانها
امکان ندارد از آن ســر دربیاورند
و مــرگ انســانهایی را تجربه
کردهاند که شــما هرگز آنها را
نمیشناسید.
آنها یــاد گرفتهاند که زن بودن
چیست و مرد بودن یعنی چه.
فهمیدهانــد که تماشــای رنج
دیگران یعنی چه.
کتابخوانها بسیار از سنشان
عاقلترند.
تحقیق دیگری در ســال ۲۰۱۰
ثابت کرده که هر چهقدر بیشتر
برای کودکان کتــاب بخوانیم،
«تئــوری ذهن» در آنها قویتر
میشود و در نهایت باعث میشود
این بچهها واقعا عاقلتر شوند ،با
محیطشان بیشــتر انطباق پیدا
کنند و قدرت درکشــان باالتر
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Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون

برود.
تجر بههــا ی
قهرمانهــای
د ا ســتا نها
)TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE
تبدیــل بــه
تجر بههــا ی  آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
خــو
دشبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.
خوانندهها میشــود .هر درد و
رنجی که شــخصیت داســتان Driving Course:
میکشد ،تبدیل به باری میشود  آمادگی برای تست معلومات SAAQ
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
که خواننده باید تحمل کند.
خوانندههای کتابها هزاران بار  کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
زندگی میکنند و از هر کدام از
 پشتیبانی دقیق
این تجربهها چیزی یاد میگیرند  .تعویض تدریجی دنده
اگر دنبال کسی هستید که شما  صرفه جویی سوخت
را تکمیل کنــد و فضای خالی  رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
قلبتان را پر کند ،میتوانید این  آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
Special:
کتابخوانها را در کافیشاپها  ،آموزش های ما در دوروال،
• you will be hired as our company driver if you
لونگی و الوال انجام می شود
pass your road test first time.
پارکها و متروها پیدا کنید .چند
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
دقیقه که صحبت کنید ،آنها را اسپشیال:
operator for Canada and us.
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید،
به جا خواهید آورد.
به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
کتابخوانها با شما حرف
* از ماه ژانویه  2017حمل و نقل سریع شرکت ما
نمیزنند ،با شما رابطه برقرار را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.
میکنند.
آنها در نامهها یا مسجهایشان
انگار برایتان شــعر مینویسند.
صرفــا بــه ســواالتتان جواب
Marwa Aziz
نمیدهنــد یــا بیانیــه صادر
Progress Driving School
نمیکنند ،بلکــه با عمیقترین
3755 Boul. St-Martin O. #103,
فکرها و تئوریها پاســخ شما را
Laval. H7T 1A7
باالی
میدهند .شما را با دانش
Office: (450) 682-4774
Cell.:
(514) 512-9605
کلمات و ایدههایشــان مسحور
خواهند کرد.
(منبع :نشر نوگام)

(خودروسنگین)

پیشگام در خرید و فروش امالک
• تهیه وام مسکن با بهترین نرخ بهره

Courtier Immobilier Agréé

• خدمات رایگان برای خریداران
• ختفیف ویژه برای فروشندگان
• ارایه نکات کلیدی

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
سرورصدر

دکتر علیرضا زواره

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

Dr. Alireza Zavareh

Certified Real Estate Broker
Marketing Specialist
1100, blvd Robert-Bourassa,
bureau 104,
Montréal QC

Cell.: 514.712.2615

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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مفهومنـجات
درمسیحیت
در اول قرنتیــان  : 4 - 1 : 15ای
برادران ،اکنون میخواهم مژدۀ را که
قب ً
ال به شما اعالم کرده بودم و شما
قبول نمودید و در آن پایدار هستید،
به یاد شما بیاورم .اگر در آن محکم
باشید ،بوسیلۀ آن نجات می یابید،
مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد.
آنچه را که به من رسیده بود ،یعنی
مهمترین حقایق انجیل را به شما
ســپردم و آن اینســت که مطابق
پیشگویی های تورات و نوشته های
انبیا ،مســیح برای گناهان ما ُمرد و
دفن شد و نیز مطابق نوشته ها ،در
روز سوم زنده شد.
اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات
مشخص است ،آنچه که مسیحیت
را در مقایســه با ادیان دیگر متمایز
میسازد اینست که ،مسیحیت بیش
از آن که در رابطه با مراسم مذهبی
باشد ،در مورد یک مشارکت و رابطۀ
شخصی بحث میکند.
شخص مسیحی به جای آنکه خود
را مجبور به اطاعت از امر و نهی های
مذهبی نماید ،این هدف را دنبال
میکند که رابطۀ بســیار نزدیک و
صمیمانه با خدای پدر داشته باشد.

ایجــاد این رابطه تنهــا حاصل کار
عیسی مسیح و عملکرد روح القدس
در زندگی ایمانداران است.
مسیحیان ایمان دارند که هدف خدا
از آفرینش انســان این بوده است تا
انسان با خدا رابطه داشته باشد ،اما
گناه ،تمام بشــریت را از خدا جدا
ساخت ( رومیان  23 : 3و .) 12 : 5
مسیحیت تعلیم میدهد و مسیحیان
ایمان دارند که عیسی مسیح خدای
کامل وانســانی بی عیبی بود که بر
این جهان خاکی قدم نهاد ( فلیپیان
 6 : 2الــی  ) 11و بــر صلیب جان
داده پس از مرگ مدفون و روز سوم
از مردگان برخاست و حال به دست
راســت خدای پدر نشسته تا برای
ایمان داران شفاعت کند ( عبرانیان
.) 25 : 7
پیام مسیحیت ،اعالم این حقیقت
است که مرگ عیسی به روی صلیب
برای پرداخت جریمۀ گناۀ تمام بشر
کافی بوده و این همان عاملی اصلی
است که رابطۀ گسیخته شده بین
خدا و انســان را باز ســازی میکند
(عبرانیــان  11 : 9تــا  14و : 10
 ( ) 10رومیــان 23 : 6و .) 8 : 5

انسان برای اینکه نجات پیدا کند و
به این رابطۀ احیا شــده دست یابد،
باید ایمان داشته باشد به کاری که
عیسی مسیح بر روی صلیب به کمال
رســانید .به اینکه مسیح به جای او
ُمرد و با مرگ خویش جریمۀ گناهان
وی را پرداخت و بعد از ســه روز از
مرگ قیام کرد .اگر ایمان بیاورد ،آن
شخص نجات یافته است.
هیچ کس قادر نیست نجات را برای
خود حاصل کند ،در واقع هیچکس
نمیتواند آنقدر نیکو و بی گناه باشد
که بتواند خدا را خوشنود سازد ،زیرا
همۀ ما گنهکار هستیم ( اشعیا : 64
 7 - 6و  ) 6 : 53عالوه بر این چون
مســیح ،آنچه را که برای نجات ما
الزم بود بطور تمام و کمال انجام داد،
نمیتوان چیزی بر آن افزود به همین
دلیل هنگامیکه بر روی صلیب جان
خود را فدا میســاخت فرمود  :تمام
شد ( یوحنا . ) 30 : 19
همان گونه که هیچ کس قادر نیست
بواســطۀ اعمال نیک خود را نجات
دهد ،هیچ عاملی نیست که شخص
نجات یافتــه را از نجاتیکه با ایمان،
دریافت کرده است محروم سازد باید

همیشه به خاطرداشت
که عمل نجات ،کار به
کمال رسیدۀ است که
با مرگ مسیح فراهم
شــد .پــس در عمل
نجات ،فاعل مســیح
است و مفعول شخص
نجــات یافتــه ،یعنی
دریافت کننــدۀ این
نجات عظیم.
یوحنا 29 - 27 : 10
میگوید:
گوسفندان من صدای
مرا میشنوند و من آنها را میشناسم،
و آنها بدنبال من می آیند من به آنها
زندگی ابدی می بخشم و آنها هرگز
هالک نخواهند شــد و هیچ کس
نمیتواند آنها را از دست من بگیرد.
پدری که آن ها را به من بخشــیده
است از همه بزرگتر است و هیچکس
نمیتواند آنها را از دســت پدر من
بگیرد.
شاید عده ای اشتباهاً تصور کنند:
یک بار و برای همیشه نجات یافتم
و حال میتوانم هر طوری که بخواهم
زندگی کنم و هر گناهی را انجامدهم
و  ...و هیچ چیزی نمیتواند نجات را
از من بگیرد ولی باید بخاطر داشت،
هنگامی که شخص نجات می یابد،
از فرمانبــرداری طبیعــت کهنه و
گناه آلود خویش آزاد میشود ،او در
واقع شخص آزادیست که میخواهد
مشتاقانهدر رابطۀ نزدیک و صمیمی
با خدا رشد کند و تا زمانیکه ایماندار
بر روی زمین زندگی میکند ،همواره
وسوسه میشود تا گناه کند.
در رابطــه بین انســان و خدا ،گناه
همواره به صورت دیوار عمل میکند.

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  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

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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اگر فردی در گناه زندگی میکند و به
آن ادامه میدهد ،از روابطی که خدا
مایل اســت با او داشته باشد ،لذت
نخواهد برد و تنها طریقۀ پیروزی بر
وسوسه و گناه اینست که ایمانداران
خــود را به مطالعه و اطاعت از اوامر
کتاب مقدس بســپارند و هر روزه
تحت ارادۀ روح القدس زندگی کنند.
زندگی تحت ارادۀ روح القدس  ،یعنی
سر ســپردگی و پیروی از رهبری
و نفــوذ آن در زندگــی روزمره .در
حالیکه بسیاری از مذاهب پیروانان
خود را به اطاعت از یک تعداد قوانین
ترغیبمیکنند،ولیمسیحیتیعنی
رابطۀ شخصی و زنده با خدا ،ایمان
به عیسی مسیح ،که با مرگ بر روی
صلیب َدین گناهان بشر را پرداخت
و روز سوم از مردگان برخاست .حاال
همۀ ما میتوانیم با خدا مشــارکت
داشته باشــیم ،در مسیحیت قادر
میشویم تا بر طبیعت گناه آلود خود
غلبه کرده ،در دوســتی و اطاعت از
خدا بســر بریم .این اســت مفهوم
واقعی مسیحیت که کتاب مقدس به
ما تعلیم میدهد
•
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کلید سیاست آینده آمریکا ...
منطقه ،یکی از اولین اقدامات در
این زمینه است .سفر آینده وزیر
دفاع آمریکا به کشورهای عربی
حوزه جنوبــی خلیج فارس هم
در همین رابطه برنامهریزی شده
است.
در واشــنگتن گفته میشود که
دلیل اصلی گفتگوی تلفنیدونالد
ترامپ با نخســت وزیر عراق نیز
تالش برای جلب موافقت حیدر
العبادی برای پیوستن این کشور
به ائتالف عربی بوده است .البته
نخســت وزیر عراق در پی این
س جمهوری
مکالمه تلفنی با رئی 
آمریکا در تلویزیون دولتی عراق
گفت« :بغداد بهدنبال منافع ملی
خود است و عالقهای به مشارکت
در هیچ درگیــری بینالمللی و
منطقهای که برای منطقه و عراق،
مصیبــت و بدبختی بــه همراه
بیاورد ،ندارد».
حتریمهای جدید در را ه ایران

پیشــنهاد ســومی که بنیامین
نتانیاهو در کاخ سفید روی میز
گذاشت ،مساله تشدید تحریمها
علیه جمهوری اســامی ایران
بود .بنیامیــن نتانیاهو و دونالد
ترامپ ،هر دو برجام را «توافقی

>> ادامه از صفحه6 :

فاجعهآمیز» میداننــد ،ولی در
حال حاضر متقاعد شــدهاند که
حفظ آن بهتر از زیر سوال بردن
آن اســت .آنچه میتــوان انجام
داد ،از سویی نظارت شدیدتر بر
اجرای مفاد این توافق از ســوی
جمهوری اســامی ایران است،
و از ســوی دیگــر بازنگری در
تســهیالتی که آمریکا در زمان
ریاســتجمهوری باراک اوباما،
برای ایران قائل شده بود .از جمله
این تسهیالت میتوان به نادیده
گرفتن آزمایشهای موشکی در
جمهوری اســامی ،و یا طراحی
راکتور جدید آب سنگیندر اراک
از سوی آمریکا ،اشاره کرد.
تصویب تحریمهــای جدید و یا
عدم امضای دستور اجرایی رفع
تحریمهــای هســتهای (که در
ژوییه  ۲۰۱۷باید تمدید شــود)
ت وزیر
هم درخواست دیگر نخس 
س جمهوری آمریکا
اسرائیل از رئی 
بود.
تحریمهایی که از مدتها پیش
در کنگره آمریــکا راجع به آنها
صحبــت میشــود و برخی نیز
اخیرا به تصویب رســیدند .این
تحریمها میتواننــد در رابطه با
«آزمایشهای موشکی»« ،نقض

حقوق بشــر» و یــا «حمایت از
تروریســم» باشــند .مهمترین
تصمیمی که در این رابطه درباره
آن صحبت میشــود ،قرار دادن
بازوهاینظامیداخلیومنطقهای
جمهوری اسالمی ،یعنی «سپاه
پاســداران» و همچنین «سپاه
قدس» در فهرست سازمانهای
تروریستی است .البته این چنین
تصمیمی میتواند بر یکی دیگر
از وعدههــای دونالد ترامپ تاثیر
منفیداشته باشد.
س جمهــوری آمریکا بارها،
رئی 
چه قبل از انتخابات و چه بعد از
آن ،اعالم کرده است که نابودی
داعــش یــا حکومت اســامی
یکی از مهمتریــن اهداف دولت
جدید است .با قرار گرفتن سپاه
پاسداران یا سپاه قدس در لیست
سازمانهایتروریستی،همسویی
با ایران در مبــارزه با داعش در
عراق دچار اخالل خواهد شد.
در رابطه بــا تحریمهای جدید،
مشکلی که آمریکا و اسرائیل باید
برای عبور از آن تالش کنند ،همراه
ساختن کشورهای اروپایی است.
تجربه نشــان داده که تحریمها
در صورتــی میتوانند در مدت
زمــان قابل قبول نتیجه بدهند،

که جبهه گستردهای از کشورها،
به ویژه کشورهای اروپایی ،به آن
بپیودنــد .در حال حاضر به نظر
نمیاید که کشــورهای اروپایی
مایل به همکاری بــا آمریکا در
این زمینه باشند .منافع اقتصادی
اروپا در ادامه همکاری تجاری با
جمهوری اســامی ایران است،
اگرچه واهمه از افتــادن در تور
تحریمهای آمریکا ،بســیاری از
نهادهــای نفتی و مالــی اروپا را
واداشته که سطح روابط خود با
ایــران را در حدی نگاه دارند که
مورد غضب واشنگتن قرار نگیرند.
واشنگنت – مسکو – تهران

سیاســتهای جدید آمریکا در
قبال جمهوری اسالمی ،در گرو
آینده روابط واشــنگتن با مسکو
اســت .تحلیلگران روس بر این
نظر هستند که روابط کنونی بین
تهران و مسکو را نباید راهبردی
بلکه میبایست تاکتیکیدانست.
دمیتــری ِ
نرسســوف ،تحلیلگر
روزنامه روسی «پراودا» میگوید:
«ما خواهان روابط محکم و پایدار
با ایران هستیم ولی نمیتوان به
رهبر جمهوری اســامی اعتماد
کرد ».همین تحلیلگر میافزاید:
«مشــکل در اینجــا اســت که
ایرانیها مثل آنگلوساکســونها
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نه دشــمن و نه دوســت ابدی
دارند ،شــاید این مساله از نظر
پراگماتیستی درست باشد ،ولی
برای روسها قابل درک نیست».
دمیتری ِ
نرسسوف معتقد است
که امــروز روســیه در رابطه با
سوریه بر ســر دوراهی قرار دارد:
آیــا ایران میتواند شــریک اول
روسیه در سوریه باشد ،یا باید به
سراغ واشنگتن رفت؟ البته همین
تحلیلگر در ادامــه میافزاید که
«بدون مصالحه با آمریکا نمیتوان
مشکل سوریه را حل کرد».
اختالف نظ ر بین تهران و مسکو
در رابطه با سوریه نیز روز به روز
آشکارتر میشود.
در کنفرانس دوم «آستانه» برای
آتشبس در ســوریه ،که بدون
هیچ دستاوردی پایان یافت ،قرار
بود آمریکا نیز حضورداشته باشد.
قبل از برگــزاری این کنفرانس
ســرگیی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه ،ابراز امیدواری کرده بود
که آمریکا دعوت کشورش برای
شــرکت در نشست آســتانه را
بپذیرد اما بالفاصله محمدجواد
ظریف از تهران گفته بود« :ما نه
دعوت کردیم و نه موافق حضور
آمریکا در آســتانه هســتیم».
نتیجهی این موضع محمدجواد
ظریف ،عقبنشینی روسیه بود.
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مخالفــت ظریف بیــش از آنکه
پیامی برای کاخ ســفید باشد،
هشداری به روسیه بود .جمهوری
اسالمی خود را بازیکن اصلی در
میدان خونین جنگ ســوریه و
حتی در منطقه میداند ،و حاضر
نیســت این نقش را به پوتین و
روســیه واگذار کند .وابســتگی
تهران و مسکو اگرچه تاکتیکی
است و هر زمان میتواند ب ه پایان
برســد ،ولی در حال حاضر هیچ
کدام از طرفین نمیتوانند از این
همکاری چشم بپوشند.
در همین رابطه اســت که علی
شمخانی،دبیرشورایعالیامنیت
ملی ،چندی پیش اعالم کرد که
جنگندههای روس میتوانند بار
دیگــر به پایگاه هوایــی نوژه در
همدان بازگردند و از اینجا برای
حمله به مواضعداعش و مخالفان
رژیم بشار اســد در سوریه پرواز
کنند.
روسیه – ایران – اسرائیل

البته چه اســرائیل و چه آمریکا
تالش دارند روســیه را متقاعد
سازند که به همکاری تنگاتنگ
با جمهوری اسالمی ایران پایان
دهد .صحبتهای مایکل فلین با
{>> ادامه در صفحه}23 :
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www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

پاتوقعموجمال

را بر روی سایت بخوانید

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
س ان

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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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

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
 درمان ریشه Root 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



)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8
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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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و
www.clinique-arya.com
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 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy













Guy Concordia
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Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اجتماعی
وزارت کار و پیشــرفت
پزشکان
برای
و
داریم
رایگان
درس
ismap@ismapquebec.com
------------کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
ی
خودش درسهــا را بخواند یعن 
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهدGuy.
--------------

New

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

www.clinique-arya.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
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سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

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

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  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
E
N
I
W

R
U
O
Y
G
N
&
IME
BRI
T
R
U
O
Y
Y
O
ENJ

| 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

hts
hlig
g
i
h
ut
tial
Par hair c g
+
in
ush
+ br y 75$
onl

75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

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

اخذ هرگونه وام مسکن

Courtier Broker Nick Stamiris

شن
ب به شب های
یاد
م
ا
ن
د
ن
ی
د
ر
آ
نیکس
همرا
ه با موسیقی
و
رق
ص و پایکوبی

NT

A
UR

TA

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
---------------------------مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست
RES

6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029

If you have been rejected by a bank
• for a mortgage
• Have weak credit
• First time buyer
• Looking to buy home
• Investment or
commercial property
• Need financing for startups
• Commercial loans
• Purchase a business
• Refinance
Contact us

) 438-931-6999
hypomtg@gmail.com
Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker

21

22

www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  11  1308اسفند 1395

خانه ی نو...

چالشهایکودک دو زبانه
نیلوفرجعفری

اگــر فرزندتــان در
محیطی با چند زبان و
فرهنگ رشد میکند
یا خودتان عالقهمند
به آمــوزش زبان دوم
یا چندم به فرزندتان
باشید حتما چیزهایی
درباره مزایای آموزش
زبــان دوم یــا ســوم
یدانید.
م
جهان آدمهایی که بیش از یک
زبان میدانند جهان بزرگتری
اســت و آنطور کــه تحقیقات
دانشمندانسوئدینشانمیدهد
افرادی که به چند زبان مســلط
هستند مغز بزرگتریدارند.
این افــراد کمتر دچــار آلزایمر
میشوند ،روشهای همزیستی
با افراد دیگران را بلد هســتند،
انسانهای سازگارتری هستند و
دانش و اطالعات بیشتری دارند.
چندزبانههــا همچنین پذیرای
چیزهای نو و تازه در زندگیشان
هستند و از تجربه هراسی ندارند.
با ایــن حــال آدمهــای چند
زبانه چالشها و دشــواریهای
ویــژه خود را تجربــه میکنند.
دشواریهای آموزش زبان دوم به
کودکان ممکن است آنقدر زیاد
باشد که والدین دست از تالش
برای آموزش زبــان بردارند .این
باعث میشــود کودک نتواند به
یکی از زبانها ـ که معموال زبان
مادری ،قربانی آن است ـ تسلط
کافیداشته باشد.
بــه عنــوان والد یــک کودک
چندزبانه ،شمادر مراحل مختلف
با این چالشها رو به رو میشوید
اما همیشه راهکارهایی برای گذر
از آنها وجود دارد.
•

تاخیر در حرف زدن

والدین معموال تاخیر در زبان را
با تاخیر در حرف زدن اشــتباه
میگیرند و این مساله برای آنها
تبدیــل به یک چالــش بزرگ
میشود .تحقیقات نشان میدهد
چندزبانــی منجر بــه تاخیر در
حرف زدن نمیشود .با این حال
ممکن اســت برخی کودکان در
تســلط به واژهها و گفتار سالم
تاخیر داشته باشند .هرچند این
مشکل همه کودکان دو یا چند
زبانه نیســت اما مسالهای کامال
طبیعی اســت .شاید در مقایسه
کودک خود با کودکان یک زبانه
این مساله باعث نگرانیتان شود
و احساس کنید اشتباهی وجود
دارد که فرزندتان به موقع شروع
به حرف زدن نکرده است اما این
نگرانی بیمورد است.
فرزنــد دوزبانــه شــما دو برابر
کودکان دیگر واژه بلد است و به
همین دلیل او ممکن است برای
کاربرد به موقع آنها نیاز به زمان
بیشتری داشته باشد .کودک دو
زبانه ممکن است تا سه سالگی
هم هیچ واژهای را به زبان نیاورد

اما ناگهان در سال بعد قادر است
هر دو زبان را با تسلط و شیوایی
حرف بزند.
•

راهکارهایمناسب

 از هر فرصتی برای حرف زدن بافرزندتان استفاده کنید .حتی اگر
او پاسخ شما را نمیدهد .با بازی و
مکالمههای روزمره میتوانید زبان
مادری را به فرزندتان به درستی
منتقلکنید.
 از کودکتان ســوال بپرسید.پرسش راهی برای تشویق کودک
بــه حرف زدن اســت .به جای
مونولوگ با طرح سوال دیالوگ
برقرار کنید.
 آواز بخوانید .هیچ وقت محیطکودک را از صــدا خالی نکنید.
تکرار بســیار موثر است بنابراین
یک ترانه را بارها و بارها با بیانی
رسا بخوانید.
 صبور باشید و به کودک برایحرف زدن فشار نیاورید.
•

مخلوط زبانی

کودکان دو زبانه معموال جملهای
را در یک زبان شروع میکنند و
در یک زبان دیگر تمام میکنند.
این مساله بسیار رایج است چون
زبان برای کــودکان راهی برای
ابراز خود اســت .اگر کودک در
یک جمله از ترکیبات زبانی هر
دو زبان استفاده میکند فقط به
این دلیل است که میخواهد به
راحتترین روشــی که میداند
احساس و نیاز خود را بیان کند .او
فقدان کلمهها و ناتوانی در جمله
بندی درســت را از طریق زبان
دیگر جبران میکند .کودکان دو
زبانه این کار را ناخواســته انجام
میدهند و از قضا این تائیدی بر
هوش کودک شماست.

بیشتر از آن استفاده
میکند.
کودکی که به مدرسه
میرود و ساعتهای
طوالنی به یک زبان
درس میخواند ،بازی
میکند و بادوستانش
ارتباط برقرار میکند
ترجیحمیدهدبیشتر
از این زبان اســتفاده
کند .این ممکن است برای زبان
مادری کودک زنگ خطری باشد
و رابطه کودک با والدین را تحت
تاثیر قرار بدهد به ویژه اگر کودک
از حرف زدن به زبان مادری خود
امتناع کند.
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خدماتآرایشی
• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های
پا و صورت  veinsو از بین بردن جوش ها
و کک مک های قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از طریق لیزر Breast lifting
• فیشال Treatment Skin Care
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز
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LASER SPA
INSTITUT LEA
سوزاندن موهای بدن با لیزر
| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787

•

راهکارهایمناسب:

زبانی را کــه فرزندتان ترجیح
میدهد به خوبی یاد بگیرید و از
آن استفاده کنید .این به ارتباط
شما با فرزندتان کمک میکند.
برای مهجور نماندن زبان مادری
روابط خود را با افــراد هم زبان
گسترش بدهید .داشتن دوستان
هم زبان بسیار کمک کننده است
و شــوق یادگیری به این زبان را
افزایش میدهد.
آموزش خواندن و نوشتن به زبان
مادری را شــروع کنید .نوشتن
و خواندن کــودک را ترغیب به
استفاده از زبان میکند.
آموزش زبان مــادری را جذاب
کنید .از بــازی یا ترانههای زبان
خود استفاده کنید.

فتوشاپ

•

چالش خواندن و نوشنت

حــرف زدن به یک یا چند زبان
برای کودکان بــه راحتی اتفاق
میافتد اما خواندن و نوشتن نیاز
به تالش بسیار بیشتری دارد .اگر
کودک به مدرسه چند زبانه نرود
یا در خانه خواندن و نوشتن را یاد
نگیرد ،فقط به یک زبان مسلط
خواهد شد .این مساله بسیاری از
کودکان چند زبانه است .آنها اگر
چه میتوانند دو یا چند زبان را
بفهمند یا حرف بزنند اما تا زمانی
که خواندن و نوشتن به آن زبان
را یاد نگیرند تســلط آنها به آن
زبانها هم سطح نخواهد بود.
آموزش خواندن و نوشتن به زبان
مادری مهمترین وظیفه والدینی
•
اســت که کودکی چند زبانه را کودک استفاده کنید.
راهکارهایمناسب
 کودک را اصالح کنید .جملهها پرورش میدهند.•
را به روش درســت برای کودک •
منفعل در زبان
بیان کنید و از او بخواهید آن را راهکارهایمناسب:
 کودکی کــه زبانی را میفهمدتکرار کند.
 هر شــب برای کودک به زبان اما نمیتواند حرف بزند منفعل بــرای کودک کتاب بخوانید تا خودتان کتاب بخوانید .حتی اگر اســت .دالیل زیــادی برای ایندایره واژگان کودک را باال ببرید .چند صفحه از یک کتاب باشد.
مساله وجود دارد .واژگان محدود
 به اشتباهات رایج کودک توجه  -در هفته اوقاتی را برای نوشتن زبانی ،بیانگیزگــی برای کاربردکنید و روی آنها کار کنید.
کلمات به زبان خود تمرین کنید .زبان و احساس بینیازی نسبت به
•
 از کارتهای خواندن و نوشتن استفاده از یک زبان باعث ایجاداستفادهکنید.
ترجیح یک زبان بر دیگری
انفعالمیشوند.
برخی از کودکان دو یا چند زبانه  -از یک معلــم خصوصی زبان  -این مساله بیشتر برای کودکانی
ترجیح میدهند فقط از یک زبان استفادهکنید.
اتفاق میافتد که والدینشــان
برای حرف زدن اســتفاده کنند - .از مدرسههای دو زبانه استفاده تسلط کافی به زبان مورد استفاده
ایــن اتفاق معموال بــرای زبانی کنید.
کودک دارند .گاهی برای والدین
میافتد که غلبــه دارد و کودک  -از آموزشهای آنالین برای زبان دشوار اســت با کودک به زبانی

حرف بزنند که تســلط کمتری
بــر آن دارد .زیرا تاثیر آموزشها
همواره با زبان غالب بیشتر است
و والدین کم حوصله دشــواری
آمــوزش به زبــان مهجــور را
نمیپذیرند.
•

راهکارهایمناسب:

 برای کودک نیاز به حرف زدنبه زبان مهجور را ایجاد کنید.
 از کودک بخواهید گاهی برخیجمالت را برایتان ترجمه کند و یا
او را تشویق کنید یک جمله را به
هر دو زبان بگوید.
 پاسخ کودک را به زبان مهجوربدهید و از او درخواست کنید به

این زبان حرف بزند.
ایــن چالشهــا در مواجهــه با
کودکان چنــد زبانــه اجتناب
ناپذیرند اما قابل رفع هستند .همه
چیز به انگیزه و میزان تالش شما
برای آموزش زبان مربوط است .به
ویژه اگر میخواهید زبان مادری
کودک را حفظ کنید الزم است
با این چالشها رو به رو شوید و با
آن مقابله کنید .فرصت یادگیری
چند زبان فرصت غنیمتی است
که همه از آن بهرهمند نیستند
بنابراین به فرزندتان کمک کنید
مهارتهای زبانی را تقویت کند و
در این راه موفق باشد.
•
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www.Dehkhodaschool.com

www.Dehkhodaschool.com

www.Dehkhodaschool.com

آدرس:

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
آدرس420 Sherbrooke, St W :

ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞﻫﺎىﮔﺮماﯾﺮاﻧﻰدرﻣﺤﻞﺟﺸﻦﺑﻔﺮوشﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
 14ﻣﺎرس) 2017ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

آدرس:

 25ﻣﺎرس) 2017ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس514-258-8186, 514-887-3535,514-712-3980 :
ﻣﺤﻞﻓﺮوشﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وبﺳﺎﯾﺖدﻫﺨﺪا
کلید سیاست آینده آمریکا...

سفیر روسیه در واشنگتن ،که به
استعفای او انجامید نیز در رابطه
با همین تالشها بود .مایکل فلین
درباره تحریمهایی که علیه روسیه
پس از الحاق کریمه تصویب شده
بودند با دیپلمات روس صحبت
کرده بود .روســیه کــه در پی
تحریمهای اقتصادی که پس از
اشــغال و الحاق کریمه در اروپا
و آمریکا بهتصویب رســیدند در

>> ادامه از صفحه17 :

تنگنا قرار گرفته ،همکاری با غرب
را منوط به برداشــتن یا تخفیف
ایــن تحریمها و به رســمیت
شــناختن عملی حاکمیتاش
بر کریمه کرده اســت .اگر غرب
این دو خواست را بپذیرد ،بدون
شک جدایی روسیه از جمهوری
اسالمی ایران آسانتر خواهد شد.
اگرچه روابط اسرائیل با روسیه در
سالهای اخیر بهبود چشمگیری

پیدا کــرده ،ولی نمیتوان منکر
شــد که تلآویو نگران همکاری
نزدیک تهران و مسکو در سوریه
اســت .حضور ایران در ســوریه
از چند جهت به کابوســی برای
اسرائیل تبدیل شده است .حضور
نیروهای حزبالله در بلندیهای
جوالن ،در مرز اسرائیل ،یکی از
این نگرانیهاست .نگرانی عمده
اما استفاده سپاه قدس از خاک

سوریه برای ارسال تسلیحات به
حزبالله و بهواسطه این سازمان
به حماس در نوار غزه است .این
نگرانی با تغییرات اخیر در رأس
حمــاس و نزدیکــی مجدد این
ســازمان به جمهوری اسالمی
تشدید شده است.
یحیی السنوار که اخیرا جانشین
اسماعیل هنیه شده ،وابسته به
جناح نظامی و تندروی حماس

است .ســنیوار که از فرماندهان
ارشد گردانهای عزالدین قاسم،
بــازوی نظامی حمــاس ،بوده،
دســتگاه اطالعات و امنیت این
ســازمان با نام «مجــد» را نیز
بنیانگــذاری کرده اســت .یکی
از اولیــن اقدامــات رهبر جدید
حماس ،اعزام اســامه حمدان،
عضو دفتر سیاسی این سازمان
به تهران برای گفتگو با مقامات

ایرانــی اســت .در همین رابطه
بنیامیــن نتانیاهو در تماســی
تلفنی با والدیمیر پوتین خواستار
کاهــش نقش ایران در ســوریه
شــده است .اســرائیل نیز چون
آمریکا ،همکاری سیاسی ،نظامی
و اقتصادی روســیه با جمهوری
اســامی را مشــکلی جدی در
گســترش روابطاش با مسکو به
حساب میآورد.
•
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«افزایش تاریخی» بودجه دفاعی آمریکا؛

ترامپ  ۵۴میلیارد دالر به بودجه پنتاگون
اضافهمیکند
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،روز دوشــنبه از تصمیم
خــود مبنی بر یــک «افزایش
تاریخــی» در بودجــه دفاعی
آمریکا خبر داد.
مقامات کاخ سفید روز دوشنبه
 ۹اســفند ماه اعالم کردند بنا
به طرح پیشــنهادی پرزیدنت
ترامپ ،بودجــه دفاعی آمریکا
شــاهد افزایشــی حــدودا ۱۰
درصدی خواهد بود که معادل
 ۵۴میلیارد دالر در سال است.
در سال مالی فعلی بودجهدفاعی
آمریــکا  ۵۸۴میلیارد دالر بوده
است.
به گفته مقامات کاخ ســفید،
تأمین این افزایش  ۱۰درصدی
در بودجه دفاعی همراه خواهد
بود با کاهشــی  ۱۰درصدی در

بودجه بخش های دیگر دولت.
بنا به گــزارش نیویورک تایمز،
پرزیدنت ترامپ در ســخنانش
خطاب به فرمانداران ایالت های
آمریکا گفت بودجه ای سالیانه
برای طرحــی با عنوان «ایمنی
عمومی و امنیت ملی» پیشنهاد
خواهد کرد که در آن ،سیستم
نظامی و ایمنی عمومی آمریکا
در اولویت قرار خواهند گرفت.
بودجه پیشــنهادی پرزیدنت
ترامپ در زمینه دفــاع ،اولین
بودجه پیشنهادی او پس از ورود
به کاخ سفید است .به گفته کاخ
سفید ،بیشترین کاهش بودجه،
در بخش های غیر-دفاعی دولت
و بویــژه در بخش کمک های
خارجی خواهد بود.
کاخ ســفید ،طــرح بودجــه

پیشــنهادی پرزیدنــت ترامپ
را روز دوشــنبه  ۹اسفند ماه به
وزارتخانــه های دولــت فدرال
آمریکا ارسال خواهد کرد .آقای
ترامپدر شرف ورود به مذاکرات
بودجه با کنگره آمریکا اســت،
مذاکراتی که اغلــب ماه ها به
طول می انجامد.
تصویــب بودجه پیشــنهادی
پرزیدنــت ترامــپ در نهایت
بر عهــده کنگره اســت که در
حال حاضر در کنترل اکثریت
جمهوریخواهاست.
ارتــش آمریــکا در حال حاضر
قدرتمندترین نیروی نظامی در
سطح جهان محسوب می شود.
آمریکا بیشتر از هر کشوردیگری
برای صنعتدفاع خود هزینهمی
کند.
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cÉlÉbrons chaharshanbe souri

!Une soirée riche de la culture Perse
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﻦﻦ
ﻮ
ﻪﻪ
ﻦ ﮫﮫﺎر ﻪﻪ ﻮری

ﺁ
)ﺣ ﺗﺶ
ﺍ
ﻓ
ﺎﺟﻰ ﻓ ﺮﻭﺯ
ﻴﺮ
ﻭﺯ(
ﻣ
ﺍ ﺮﺍﺳ
ﻢ
ﺯ ﺭ ﭘﺮﻳ
ﻭﻯ ﺁﺗ ﺪﻥ
ﺶ

جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ

ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ،ﺑﺎ ﻛﻮﭘﻦ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻠﻴﺖ
)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ( ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ 5 .ﺩﻻﺭ

ﺯﻣﺎﻥ  :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  14ﻣﺎﺭﺱ ﺳﺎﻋﺖ 18:00
ﺟﺎ

Complex Royal

:

2019-Boul Taschereau
J4K 2Y1
Longueuil,
ﭘﺎﺭﮐﻳﻧﮓ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ

عینکفرهت

ﮔﺮﻭﻩ

ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ

Bus: 4

Métro: Longueuil

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  15 :ﺩﻻﺭ
ﺯﻳﺭ  5ﺳﺎﻝ :
ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 660 2251

ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

ﻓﺭﻭﺗﻥ
ﻣﺭﻳﻡ

514-223-3336
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ایــران...
اطلس بیماریهای شایع

در نخستین مجمع ملی سالمت
در ایــران از اطلس بیماریهای
شایع ایرانیان رونمایی شد.
بر اســاس آمار منتشر شده در
این کتــاب بیماریهای قلبی و
عروقی و سکتههای مغزی عامل
 ۵۰درصــد از مرگ و میر مردم
ایران است.
اطلس بیماریهای شایع ایرانیان
بر اساس نتیجه پیمایش وزارت
بهداشــت از اســتانهای ایران،
اطالعاتــی را درباره بیماریهای
شایع ایرانیها و همچنین سبک
زندگی آنها در زمینه بهداشت و
سالمت منتشر کرده است.
ســید حســن هاشــمی ،وزیر
بهداشــت ایران ،ضمن گزارش
اطالعات منتشــر شــده در این
اطلس از افزایش شاخص چاقی
بین مردان و زنان ایرانی خبر داد.
آقای هاشــمی با اشاره به اینکه
بیماریهای قلبــی و عروقی و
سکتههای مغزی عامل ۵۰درصد
از مرگ و میر مردم ایران است،
گفت که مصــرف نمک در بین
ایرانیها ســه برابر مصرف مجاز
اســت .بر اساس این آمار ،مردان
ایرانی بیشتر از زنان نمک مصرف
میکنند.
کمبود فعالیت فیزیکی در میان
ایرانیان یکی ازدیگر موارد منتشر
شده در اطلس سالمت است.

مناطق ایران است.
 ۹۶درصــد زنان و ۸۳
درصد مــردان ایرانی بیماریهای • شــیوع دیابــت در
میــان زنــان ایرانی
کمتحــرک هســتند
قلبی و
بیشتر از مردان است.
و شهرنشــینها نیــز عروقی و
شهرنشینها بیشتر از
فعالیــت فیزیکــی سکتههای
روستاییها به دیابت
کمتری نسبت به مردم
مناطق روستایی دارند .مغزی عامل مبتــا میشــوند و
بــا این حــال تحرک  ۵۰درصد از بیشترین آمار دیابت
روستانشینهای ایران مرگ و میر در میان زنان اســتان
نیز بسیار پایین است مردم ایران! سمنان مشاهده شده
است.
و تنهــا  ۱۸درصد آنها
• حــدود  ۲۸درصد
مشــکل کمتحرکی
زنان و مردان ایرانی فشــار خون
ندارند.
این آمار همچنین نشان میدهد بــاال دارند و مردان کردســتان
که میزان تحــرک در بین زنان بیشــترین آمار فشار خون باال را
در ســنین مختلف پایین است دارند .نیمی از افراد دارای فشــار
و میزان تحرک فیزیکی در یک خون باال درایران هم از مشــکل
دختر  ۱۳ســاله با یک زن  ۵۰خود اطالعی ندارند.
•  ۲۴درصد شهرنشــینان و ۹
ساله تفاوت چندانی ندارد.
کمترین میزان تحرک در ایران درصد روســتاییان چاق هستند
نیزدر میان زنان بوشهری گزارش و زنان مازندران بیشترین میزان
شیوع چاقی را دارند.
شده است.
آمارهایی که در مجمع ملی • مصرف دخانیات در روستاهای
سالمت و بر اساس اطالعات ایران بیشــتر از شهرهاســت و
اطلس ســامت ایرانیان و قزوین بیشــترین میزان شیوع
بیماریهای شایع در ایران مصرف دخانیات در ایران را دارد.
• بیــش از  ۵۰درصد مردم در
ارائه شده است:
• چربی خون مردان ایرانی بیشتر ایران میوه و سبزی کافی استفاده
از زنان است .شهرنشینها بیشتر نمیکننــد و بیشــترین میزان
از روستاییها مشکل چربی خون مصرف میوه در بوشهر است.
دارند و همچنین شــیوع چربی
•
خون در تهران بیشــتر از بقیه

متاس تلفنی خنست
وزیر انادا جناب Justin
 Trudeauبا مرکز اسالمی
ایرانیان و مرکز جهانی امام
شیرازیمونتریال

طــی تمــاس
تلفنی مستقیم
کــه جنــاب
نخســت وزیر
کانادا آقای جاســتین
ترودو با شــیخ صالح
سیبویه ،مدیر مسئول
مرکز اسالمی ایرانیان و
نماینده آیة الله العظمی
شــیرازی در کانــادا
داشت ،اظهار همدردی
خود و تمامی همکارانش نسبت به اتفاق تروریستی
شهر کبک نمود و تأکید کرد که به تمامی جامعه
اســامی موجود در کانادا پیام ایشــان را مبنی بر
پشتیبانی کامل نخست وزیر و کلیهدست اندرکاران
دولت را برســانیم و اینکه وی همیشه در کنار آنها
خواهد بود .وی قول داد شدیدا با تبعیض نژادی در
کانادا مبارزه خواهد کرد و افتخار میکند که خدمت
گذار مردمش می باشد.
شــیخ صالح سیبویه در جواب ایشان این مطلب را
بیان کرد که هرگاه به کارهای شما در اخبار و رسانه
ها نظر میکنم به یاد پیامبران و فرســتادگان الهی
حضرت نوح و ابراهیم و موسی و
عیسی  .....و محمد درود بیکران
پروردگار بر آنها باد ،می افتم که با
مردم بودند و به درد آنها رسیدگی
میکردند و چراغ راه آنها بودند.

شما نخســت وزیر بزرگوار
پیــرو راه آنها هســتید و
تماسی که امروز با ما گرفتید
راه ما را روشن تر و قدم های
ما را استوارتر نمودید .بدانید
که نور خداوند در قلب شما
قرار دارد .از خداوند عاجزانه

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

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

میخواهم که شما نخست وزیر عزیز و ارزشمندمان را نمودند مرکز اســامی ایرانیان و مرکز جهانی امام
در پناه خود حفظ نموده و قدم های شما و همکاران شیرازی تشکر خود و جامعه اسالمی را به خصوص
تان را در راه خدمت به کشور و مردم محکم و استوار جامعه ایرانیان را به محضر نخست وزیر ابالغ نمودند
بدارد و کشورمان کانادا را از بلیات ارضی و سمایی
مرکز جهانی امام شیرازی و مرکز اسالمی ایرانیان
محفوظ و مصون بدارد.
شیخ صالح سیبویه
در پایان جناب نخســت وزیر آمادگی خود را برای
رفع مشکالت جامعه به خصوص مسلمانان اعالم
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دگی است
«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
ن شریک زن
گی ،بهتری
گامی به سوی
ویژ
زنی با این
درد کمتر و

خودترمیمی
دندانهایپوسیده

یک گروه تحقیقاتی بریتانیایی اعالم کرده که
روشی جدید برای خودترمیمی دندانهای
پوسیده یافته است .در این روش از دارویی
برای تحریک ســلولهای بنیــادی دندان
اســتفاده میشود که پیش از این به عنوان
داروی آلزایمر شناخته شده است.
برای بسیاری افراد رفتن به مطبدندانپزشک
با دلهره و ترس همراه اســت .هیچ بیماری
عالقه نــدارد در جریان درمان بیماریهای
گوناگون مربوط به دندانش درد بکشد .حال
به نظر میرسد که دانشمندان راه حلی پیدا
کردهاند که بخصوص برای درمان پوسیدگی
دندان میتواند راهگشا باشد.
گروهی از محققان بریتانیایی زیر نظر پاول
شارپ از دانشگاه کینگز لندن اعالم کردهاند
که میتوان با دارویی بنام  Tideglusibکه
تا کنون در درمان آلزایمر استفاده میشده
ســلولهای بنیادی دنــدان را فعال کرد و
موجب خودترمیمی آن شد.
نتایج تحقیق این دانشمندان نشان میدهد
که این دارو میتوانــد دندان را تحریک به
خودترمیمی و ترمیم پوسیدگیها کند.
به گفته ایــن گروه تحقیقی ،ایــن دارو با
موفقیت بر روی دندانهای موش آزمایش
شده است.
این موضوع شناخته شده است که دندان تا
اندازهای به کمک سلولهای بنیادی موجود
در مغز استخوان ،خود به ترمیم آسیبهایی
میپردازد که باکتریها طی فرایندی مستمر
ایجــاد کردهاند .هنگامی کــه ماده مغذی
قســمت آســیبدیده دندان کافی نباشد،
میکروبها به مینای دنــدان نفوذ کرده و
سوراخ در دندان شکل میگیرد.
تیم تحقیقاتی زیر نظر پاول شارپ نیروی
خود ترمیمی طبیعی را که در دندان وجود
دارد اساس کار تحقیقاتی خود قرار دادهاند.
تیمهای تحقیقی از دیگر کشورها ،از جمله
آمریکا و ژاپن ،پیشتر پژوهشهایی مشابه
انجامداده بودند.دانشمندان با این آزمایشها
تالش میکنند راهی بیابند تا نه تنها مانع
پوسیدگیدندانها شوند ،بلکه کاری کنند تا
دندان به شکل کامل دست به خود ترمیمی
بزند.
به گفته روالنــد فرانکنبرگر ،عضو هیئت
امنای جمعیت دندانپزشکان آلمان ،تحقیق
دانشــمندان بریتانیایی هنوز باید به برخی
پرسشها پاســخ گوید .برای نمونه اینکه
چگونه باید در طول مــدت مداوای دندان
پوسیده ،آن را پوشاند ،چون چنین روندی
ممکن است یک سال طول بکشد .همچنین
روشــن نیســت که آیا دندان ترمیم شده
همچون دندان اولیه مقاوم باشد.
فرانکنبرگر همچنین به هزینه باالی چنین
روش درمانی اشــاره میکند که به گفته او
برای هر درمان ممکن است به هزاران یورو
برســد .به گفته او ،روند تحقیقات در این
زمینه و استفاده از آندر مطبدندانپزشکان
هنوز مدتها طول خواهد کشید•.
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افــرادی که در
یک رابطهی نسبتا طوالنی بسر
میبرند یک روز به این پرسش
میرســند که آیا این همان
فردیست که میخواهم بقیه
زندگیام را با او سپری کنم؟
و حتما مردانی هم هستند که
این پرســش را در مورد زنان
خود مطرح میکنند.
سالهاست که موضوع عشق
و مناســبات زندگی مشترک
یکی از مضامین مهم تحقیقات
دانشمندان است .آنها ماهها و
سالها به پژوهش و آزمایش
پرداختهاند تا کیفیتهایی از
زندگی را نشــان دهند که بر
اســاس آنها بتوان یک رابطه
خوب و پایدار را تامین کرد.
این  ۱۴ویژگــی را که درباره
زنــان میخوانیــد ،نتیجهی
شماری از این تحقیقات است
که ممکن اســت خصوصیات
یک شریک زندگی پایدار را به
شمابشناساند.
•
ش و دقت
 )۱هو 

هنگامیکــه به دنبــال یک
شــریک زندگــی میگردید،
اطمینــان حاصل کنید که او
نه تنها باهوش است بلکه در
بهترین حالت حتی از شــما
باهوشتر ودقیقتر است.
پرفسور الرنس والی از دانشگاه
آبردیــن (انگلیس) بر این باور
است که همســر باهوش در
بلندمدت میتواند از زوال عقل
و فراموشی جلوگیری کند .او
بر این نکته تاکید میکند که
شــاید مردان نخواهند در این
مورد صحبت کننــد اما آنها
برایداشتن یک رابطه طوالنی
حتما بــه یک زن باهوش نیاز
دارند.
با داشتن چنین رابطهای شما
در مشــکالت فکری متوقف
نمیشــوید و همسر باهوش
همیشه قوای ذهنی شما را در
حالتی پویا نگاه میدارید.
•

متهممیکنید؟
اگر این طور اســت شما زن
رویایی خــود را پیدا کردهاید
چرا که تحقیقات نشــان داده
افراد منفیبــاف در درازمدت
برای سالمتی مضر هستند.
تحقیقات ایلیــن هتفیلد که
یک روانشــناس است نشان
میدهــد منفیبافی میتواند
موجب افزایش ضربان قلب و
هضم بد غذا شود.
•
 )۴مصاحلهگر

زندگی همیشه بستری از گ 
ل
ُرز نیست و شما در یک رابطه
طوالنی میتوانید با شــریک
زندگــی خود اختــاف پیدا
کنید .این کامال طبیعی و البته
ناگزیر است اما یک رابطه وقتی
میتواند پایدار بماند که هر دو
سوی آن شخصیتی مصالحهگر
داشته باشند .محققاندانشگاه
یو سی ال ای در آمریکا تایید
میکنند «زمانی که همه چیز
خوب است شما به راحتی به
آن رابطه متعهد هســتید .اما
وقتی مشــکالت و اختالفاتی
وجود دارد ،شــما نمیتوانید
بگویید که همچنــان به این
رابطه متعهد هســتید بلکه
گاهی باید برای حل مشکالت
از خودگذشتگی نشان دهید
و برای حفــظ و ارتقای رابطه
قدمهایی بردارید».
بــه بــاور دانشــمندان ،این
ازخودگذشتگی میتواند یک
ازدواج شــاد و بلندمدت را به
همراهداشته باشد.
•
 )۵خندیدن به شوخیهای
شما

روانشناسان دانشگاه هتفیلد
به این نتیجه رســیدهاند که
داشتن یک شــریک زندگی
که باور داشــته باشد شریک
شرب
زندگیاش فردی خو 
ش َم َ
و بذلهگو استدر مردان بیشتر
از زنان ضروری است.
اگر شــما زنی را پیدا کردهاید
که با شما میگوید و میخندد
بیش از همیشه او را محکم نگه
 )۲صداقت
هر کسی میتواند در زندگی دارید!
اشــتباه کنــد و تصمیمهای •
نادرســتی بگیــرد .این مهم  )۶قلبی باز داشته باشد
است کسی باشــد که شما را داشــتن شــریکی کــه در
به مسیر درســت بازگرداند و جمعهای عمومی میدرخشد
به شما بگوید اشتباه میکنید .و میتواند بــه راحتی حرف
مطالعات نشــان میدهد که خود را به گوش دیگران برساند
مردان همیشــه تمایل دارند زندگی را نیز آسانتر میکند.
تا همراهی همیشه صادق در تحقیقات دانشــگاه وســت
کنار خود داشــته باشند .اگر مینیستر نشان میدهد کسانی
شــما زنی صادق پیدا کردید که قلــب بازی دارند بســیار
جذابتــر به نظر میرســند.
هرگز او را از دست ندهید.
این محققان همچنین به این
•
نتیجه رسیدهاند که افرادی که
 )۳مثبتاندیش
آیا دوســت دختر شما از آن حتی در مورد ظاهر مردم هم
دسته افرادیست که همیشه قضاوت میکنند این گونه افراد
را زیباتر و جذابتر میبینند.
نیمه پر لیوان را میبیند؟
حتی او را گاهی به خوشبینی •

 )۷با دنبال کردن
هدفهای خود از هدفهای
شما نیز حمایت کند

تامدتهایطوالنیدانشمندان
به دنبال این بودند که نشــان
دهند مردان به دنبال ازدواج با
افراد ضعیفتر از خود هستند.
کرسیتنه والندر کتاب خود با
عنوان «چرا مردان باهوش
با زنــان باهوش ازدواج
میکننــد» با آمارهای
گوناگونی نشان میدهد
که زنــان تحصیلکرده
و موفــق کمتر از دیگر
زنان ازدواج نمیکنند.
به یاد داشــته باشــید
که یــک زن قدرتمند
در کنار شــما میتواند
انگیزهی خوبی برای شما
باشــد و نیازی نیســت
شما نگران او باشید یا
همیشهموردسنجش
او قرار گیرید.
یــک فــرد ضعیف
همــواره تمایــل
و اهــداف خــود را
فراموش میکند .این
گونــه افــراد هیچگونه
اولویتبندی بــرای اهداف
شــریک خود ندارند و به طور
کامل میخواهند که همه با او
همکاری کنند تا وی به هدف
خودش برسد.
ایــن موضــوع در تحقیقات
دانشــگاه بریتیــش کلمبیا
بررسی شده است که برای یک
رابطهی سالم باید اهداف خود
و شــریک زندگیتان را با هم
دنبال کنید.
•

او

ان اختالف
در زم
باشد و شما
م
آرا ه آرام بودن
را هم ب
دعوت کند

زوجهــا را به دو دســته
ی کرده است؛ ماهر
تقسیمبند 
و فاجعه.
زوجهــای گروه فاجعه آنهایی
هســتند که در  ۶ســال اول
رابطه از هم جدا میشوند .اما
دسته دیگر کسانی هستند که
ســالهای طوالنی با یکدیگر
زندگی میکنند و در آنها یک
موضوع مشــترک است .آنها
 )۸با پدر و مادر خود رابطه همیشــه به دنبال موضوعی
خوبی داشته باشد
میگردند تا بتوانند سپاسگزار
اگــر میخواهید بدانید که در بــوده و در واقع قدردان آنچه
 ۳۰سال آینده شریک زندگی باشند که وجود دارد.
شــما چگونه خواهــد بود به •
پــدر و مادرش نگاه کنید .اگر  )۱۰در زمان اختالف آرام
میخواهید بدانید که  ۳۰سال باشد و شما را هم به آرام
دیگر او چگونه از شما مراقبت بودن دعوت کند
میکند امروز به این نگاه کنید اختالف یک پدیده ناگزیر در
که او از پدر و مادر خود چگونه هر رابطه است .مخالف بودن
و اختــاف داشــتن هرگز به
مراقبتمیکند.
محققــان دانشــگاه آلبرتا به معنی نداشتن یک رابطه پایدار
این نتیجه رسیدند که رابطه نیســت اما مهم این است که
مستقیمی میان رابطه جوانان شــما چگونه با این اختالفات
ی آنها در روبرو میشوید و چگونه پس
با خانواده خود و زندگ 
یک رابطه عاشقانه در سالها از آن دوباره به زندگی مشترک
بعد وجود دارد .البته این بدان ادامه میدهید.
معنی نیســت که رابطه آنها محققــان دانشــگاه برکلی و
عین همان خواهــد بود ولی نــورث وســت در آمریکا به
از ایــن راه میتوان به رفتار او مدت  ۱۳ســال روی  ۸۰زوج
تحقیقی را انجــام دادهاند که
آگاهی پیدا کرد.
نشان میدهد بلندمدتترین
•
رابطهها آنهاییست که زناندر
)۹مهــربانی
دانشــمندان میگویند کلید آن آرامش خود را حفظ کرده
یک رابطه پایدار و شاد ،داشتن و این حس را به طرف مقابل
نیز منتقــل میکنند .جالب
مهربانی و سخاوت است.
جــان گوتمن روانشــناس اینجاســت کــه برعکس این
دانشگاه واشنگتن در این مورد موضوع صادق نبــوده و الزاما
تحقیقات گستردهای را نزدیک آرامش یک مرد این نتیجه را
به چهار دهه انجام داده است .نداده است.

•

 )۱۱حاضر باشد با شما
کارهای احمقانه اجنام
دهد

آیا شــما همسری دارید که
مخالف شــما برای ماندن در
یک مهمانی طوالنی نیست؟
در بسیاری موارد کنار شما در
این مهمانیها حضوردارد؟
پس هرگز اجازه ندهید که او
شما را ترک کند.
تحقیقاتدانشگاه میشیگان به
روی  ۴۸۶۴زوج نشان میدهد
که زوجهایی که با هم مشروب
مینوشــند ،شــادتر هستند.
البته این بدان معنی نیســت
که الکلیها شــرکای زندگی
شادتری هستند .کاریا بریدیت
محقــق این دانشــگاه تاکید
میکند« :زوجهاییکه بیشتر
فعالیتهای زمان فراغت را با
هم انجام میدهند از کیفیت
زناشــویی بهتــری برخوردار
هستند».
•
 )۱۲زندگی خود را هم
داشته باشد

داشتن فضا و حریم خصوصی
شاید برای رابطه شما مهمتر
از داشــتن یک رابطه جنسی
خوب باشــد .ایــن موضوع را
ی دانشــگاه
تحقیقات طوالن 
میشیگان نیز نشان میدهد.
تری اورباخ محقق این دانشگاه
در گفتگویی تاکید میکند که
«وقتی یک فرد ،دوستان خود
را دارد که تمایالت مشترکی
دارند حتی اگر آنها رادر شریک
یا همسر خود نیز پیدا نمیکند
ولی باز میتواند به رضایت او
و مقابله با بیحوصلگیهایش
کمک کند».
•
 )۱۳معایب شما را قبول کند

بسیاری از رابطهها تنها به این
{>> ادامه در صفحه}32 :
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120روزه رؤياي سبز ميكارند.
هايسندرم روده رو ،باکتری ها ،ویروس ها ،ذرات
کارشناسان،
هاييگفته
عروسك به
پركرده كه قصه
ميراث ملموس
ميراث ملموس
همان
واقعي
خود
شايد
كهايي كه
التهابی
بیماری
قبیل
از
بیماری،
سمی
ضایعات
و
غذا
نشده
گوارش
به
مفاهیم
از
یکی
کننده
نشــت
عروس��كهاي زنان كويري ميراث ملموس��ي است
عروس��كهاي زنان كويري ميراث ملموس��ي است
اش
شناسنامه
از
جزئي
خشكسالي
ه
مفاصل،بسياري اگر ثبت ملي نشود ممكن است
ورم به اعتقاد
درستی درک نشده در پزشکی از بخش پوشــش داخلی آسیب روده ،انواع مختلف كه
سموم
مضر
پوستاعتقادباکتری
است
رودهممكن
مليدرنشود
هایثبت
بسياري اگر
می تواند موجب التهاب كه به
ميگويند «گرم باد»ها يا «تف باد»ها؛
فرسودگیها
آنها را از حافظه
هميش��ه
 120روزه براي
امروز است .ســندرم روده نشت دیده روده کوچک به جریان خون آکنه ،سوریازیس ،كه
حافظهها
آنها را از
بادهاي  120روزه
کنند که
هميش��همی
برايرا تولید
مختلفــی
شــود .التهاب با بیمــاریكههای
مزمن و
خستگی
بادهايکبد،
بیماری
ت به دست هم ميدهند ،زندگي در
ميراث
كه
«درصورتي
گويد:
مي
زاده
كف��اش
كند.
پاك
ميراث
«درصورتي
توانندميازگويد:
كف��اشزاده
پاك
نهادهاي
سازمانها
است كه پاي
جریانكهخون
طریق
كند .می
سوریازیس
خستگی پوستی به ویژه آکنه و
احســاس
همواره
اگر
پیوند
لوزالمعده
های
بیماری
و
ایمنی
سیستم
شــوند.
می
وارد
افزایش
عنــوان
کــهو به
کننده
فرهنگي كشور همچون مهارتهاي ساخت پيكركهاي
فرهنگي كشور همچون مهارتهاي ساخت پيكركهاي
ايي به خراسان جنوبي باز ميشود.
سموم بهمی
ناديده این
برســند.
پارچهاي به
ثبتمی پیوند خورده است.
شرایط
گرفتهاین
ناديدهدلیل
جنوبيکنید،
پارچهاي خراس��انمی
برايشناخته می بدن این مهاجمان خارجی را به خورده است.
روده نیز
شود و به
ثبت
گرفته شود و
مغزجنوبي
خراس��ان
نفوذپذیریپايدار
هاي ايجاد كس�ب و كار
ناملموس
ميراث
ديگري
كشور
تا
بود
منتظر
بايد
نرسد
های
دهنده
انتقال
تولید
در
توانند
باکتری
افزایش
ایــن،
بر
افزون
کننده
نشت
روده
ســندرم
تواند
نشت
روده
ســندرم
تشــخیص
شناسایی
زا
ی
بیمار
عوامل
عنوان
بیماری
یک
خود
خودی
هاي به
كنار زدن شنشود،
نرسد بايد منتظر بود تا كشور ديگري ميراث ناملموس
گرمبادها
ناشي از
معنوي ايران را به نام خود ثبت كند».
كند».
ثبت
خود
نام
به
را
ايران
معنوي
كنند.
شناسايي
آن
جوامع روستايي
کننده های مضر عدم تعادل در روده را عصبی در مغز اختالل ایجاد کرده
باشد .سندرم روده نشت
در دشــوار اســت زیــرا با
کننده
پيش�ينه می کند.
فرهنگيکرده و به آنهــا حمله
شــرایط
اینبایک نوع
نیســت.
تاريخي
پيش��ينه
پارچهاي
پيكركهاي
س�اخت پيكركها
متخصص پيكركهاي ايراني هم
تاريخيپور»
«پوپك عظيم
فرهنگياند،
پيكركهاي پارچهاي با پيش��ينه
پيش�ينه س�اخت پيكركها در
«پوپك عظيمپور» متخصص پيكركهاي ايراني هم
اند ،طرحي كه با همكاري سازمان
وارد ماجرا شد.
اس�تان
جوامع محلي
پايدار در
ابع و توليد
میازشــود و یکی دیگر از و اثر منفی بر خلق و خو داشته
ترکیبات
افزایش
حتی
شماري ازنه
معمول و
آزمایشــات
اين به
نهایت
پارچه شرایط در
شان رااین
حال
حتيدر
کــه
پاتولوژیک
اندكاز
افزایشس�ال قبل
بخش 5ازهزار
ب�ه
اي�ران
اســتآنها
آن از
شماري
شكلهستند
جنوبياندك
نبودند،
بازيچه
نيزيك
موجبراتنها
عروسكها
آنهادارد
اعتقاد
موجب قبل
التهابی 5هزار س�ال
بلكهب�ه
اي�ران
شان
كهباحافظه
حتي
هستند كه
اعتقاد دارد كه عروسكها تنها يك بازيچه نبودند ،بلكه
نيزاي شد كه ميراث
حافظههاي
عروسك
ساخت
گرفت.كهنتيجه
دوران
هایاکنون با
بازميگردد
التهابیرود كه در
آنجاهاپيش مي
مسأله تا
آناند».
زندگياز دس��ت
باشند.
شود.
بازميمی
سیتوکین
خاصی
آنجاقابل
آندوسکوپی
مختلف
ميالدبخش
التهــاب در
بیماری
بیشتر
دادهبا
حاضر
شوند.
حفظ
نامكه بايد
هس��تند
ايراني
هويت
کولونوسکوپیاز
بخشي
عواملی دوران
اکنون با بدترين
گردد
ميالد
كهبهدر
رود
پيش مي
یااند ».مسأله تا
داده
دس��ت
بدترين از
شود.
پيدا
سازندگان
ايراني هس��تند كه بايد حفظ شوند.
مشکالتاز هويت
است کهدر پس بخشي
كش�ور
در
ايران�ي
ه�اي
پيكرك
ب�راي
بختياري
لباس
باربي
هاي
عروسك
تن
بر
ها
رس��د،
مي
جنوبي
خراس��ان
به
كه
هويتي
از
بخش��ي
كش�ور
در
ايران�ي
ه�اي
پيكرك
ب�راي
بختياري
لباس
باربي
هاي
عروسك
تن
بر
ها
جشنواره
رس��د،
جنوبي مي
دیگركه به
هويتي
سندرم
خراس��انابتال به
نشانه های
شناسایی نیست .اما برای افرادی این ترکیبات التهابی به صورت پوستی مزمن قرار دارد .بخش��ي از از
بدن منجر شده و طیف گسترده
جشنوارهخود ایمنی مرتبط است.
و
مي به
مواجهيم« :اف�رادي كه در ايران قادر
ميپوشند.
به
قادر
ايران
در
كه
«اف�رادي
مواجهيم:
س��نتي
هنرهاي
ترين
قديمي
از
يكي
احياي
به
منجر
پوشند.
س��نتي
هنرهاي
ترين
قديمي
از
يكي
احياي
به
منجر
روده نشــت کننده می توان به
مفاصل مختلف
در
خســتگی
مستقیم با
برند،
پيشينهاین شــرایط رنج می
اي با که از
پيكركرا به
عالئم
نشانه ها و
«چاهاولای
مشکل
آی"،
ی
سیب
گزارش "ان
13طرح
بهدر
هو گروهش��ان
همراهكه
غريبههايي
ساخت زدن با
ب��راي
هيچازحرفي
روزه��اي
پارچه
هاي
يك»
روستاي
توانمندس��ازيدر
ندارد.
بيشتر
سال
زهرا
درد بادرپيشينه
ارتباطپارچهاي
پيداهاي
پيكرك
ساخت
گيرايي
شود و آنقدر
«چاه مي
محروم آن
روستاهاي
يك»
روستاي
زهرا  13سال بيشتردرندارد .در
در روستاهاي محروم آن ميشود و آنقدر گيرايي پيدا
كربن از
ترسيب
طرح
بودند،هس�تند كه
آمدهاندك
فرهنگياند،
تاريخي روستاها
توانمندسازي زنان به
طرح
به
زیربااشاره
كند كه موارد
ســفت و
مفاصــل
هستند.
تغییر
درمانالبدمیميتواند
تشخیص و
دارد.
نامدر
طبیعی
غیر
افزایش
واسطه
،وفقيت به
هس�تند كه
فرهنگياند ،اندك
ب��رق آنها با
كه
چش��ماني دارد
كند .البد
رسيدند،مي
زندگ��ي
تاريخيمخالفت
خري��د و فروش آنها
بس��ياري با
كه
كند
آنها با
ب��رق
دارد كه
چش��ماني
ميكند.
زندگ��ي
کرد:فروش آنها مخالفت
خري��د و
بس��ياري
دردنــاک و مي
از
نيز
را
شان
حافظه
حتي
آنها
از
شماري
ماجرا
وارد
ستارهرا هم
جنوبي
هزنان خراسان
یکشوند ،از آنها
آشنا مي
گروه كه
ماننداما با
نداش��تند.
نيز از
فوقحافظهشان را
برايحتي
آنها
شماري از
همه
کوچک،كند؛
هماوردي مي
كويري
پرنورترين
كويري چه
كند؛ زنان
معيش��ت
كنند.دراما
قراری
زنانبی
معيش��ت -
عضالتاما  -نفخ
همچنین
ش��ود؟غدد
نشتميروده
همچنین،
ادامه
باشــد.
زندگی
خواسته دهنده
ســندرم روده
شماره
دلیل
یکی
روده
نفوذپذیــری
مانند همه
مي
هماوردي
ستاره كويري
پرنورترين
چه ميش��ود؟ براي
كويري
درد مزمن در كنند.
اند»
داده
دست
زنان
سازي
توانمند
براي
هم
زش خاصي
آغاز
اين
بنويسند.
قصه
هايشان
عروسك
براي
شود
مي
دادهاند»
ضمن دست
است«زينب».
راگذاشته
عروسكش
دختران كوير .اسم
ساخت
راگذاشته احس��اني
گفته
برترین همين
است«زينب».
عروسكش
كوير .اسم
نشت کننده گلــــوتن است با دختران
ساخت
ثبت ش��يوه
هایو به -گفته احس��اني
کنند ،یکی از شــایعترین نشانههمين
عفونت ،اما
ضمن به
احســاس ابتال
ش��يوه می
دچارثبتاسترس
کلیوی را
نشــانهو بههای
برخی از
رفاقتکه
بدن
بيرونهای
بزرگتریــن ازاندام
ي دارد .از
كارآفريني
به
اعتقادي
بيايد.
تهران
به
هايشان
قصه
تا
شود
مي
آنها
زينب اما در روس��تاي «چاه يك» زندگينمي كند .او
آنه��ا از جمله برنامههايي
فروش
ه��ا ،خريد
كند .او
زندگي ونمي
پپكركيك»
زينب اما در روس��تاي «چاه
هايي
جمله برنامه
تواناییآنه��ا از
پزشک فروش
پپكركه��ا ،خريد و
عفونت
شناسایی
خوردرا به سندرم روده نشت کننده است.
بیشــترميآنها
فرسودگی
خواهرايوکه
بیشتر
کننده
روده نشت
سندرم
التهاب در
محرک
مرده»مــی
«آمنهسهدهتا که
ایمنی
«نازدشت» از
کلیدی
بخشی
بدهند
فرش را ياد
آنها بافتن
ن
عروسكي
روستايي،
تواندساله
دختري 12
برادر
سیستمخواهر و
است.يادو تا
روستاي
يكه به اهل
كليد
پايتخت
دل
در
دنج
كافه
در
كه
است
برادر
تا
سه
تا
دو
است.
«نازدشت»
روستاي
اهل
است كه در كافهاي دنج در دل پايتخت كليد ميخورد
ن
دهند.
وزش
سن
سال
يك
نوشته
آن
پاي
بر
كه
طور
آن
كه
س��اخته
شوند .غذایی یا
مي های
آلرژی
مزايده -
عروسكهارابهندارد
شوند .خستگی مکرر اگرچه مردم درد مفصل را وبیشتر
مي و به
داشته
همراه
دارد.می
آشنا
پوشش داخلی روده باشد.
هایميآن
انســان در
دارد .بدن
زني .متوجه
دیوارهچرخ
عروس��كها
كم��ي كه بين
گذاشته
مزايده
عروسكها به
شویم.بين و
متوجه
زني.
چرخ مي
عروس��كها
كم��ي كه
گذاشته
عروسكآنها
نشستيم و با
كناركهآنها
قنداقش��ده در لباسه��اي رنگارنگ
ميبچهاي
هايی کهدارد.
خواهند اهل
هستند
«اولشوي
هگويد :مي
اینو س��نگ
س��اختها
يكي از
ب��راي
اهل
خريدمي
هايی که
عروسك
هستند
شوي كه
(کازئین)،كه مي
مشکالت
غذایی -
شرایط در به ورم مفاصل ربط می دهند ،اما
دس��تشــود.
خواهند می
منجر
روده
التهابی
بیماری
لبنیــات
زیاد
مصرف
شود.
می
آغاز
دارد،
جای
س��نگ
س��اختها و
تحملدس��ت
عدميكي از
ب��راي خريد
روستايي
«نازدش��ت» زنان
هميخواستند بدانند
گفته
شاه بيبي به
است.
«چندبي» گذاشته
گويد«:شاهبي
اسمش را
چه قويدل مي
طور كه
باشند .آن
درميان
بيرجند
كوي��ري
صبوره��اي
جايگزين
معيشتي
در اين
گردشگري
«چند
زنانميگويد:
قويدل
کهكه
رودهطور
باشند .آن
«نازدش��ت»
درميان
کمبودهایتوان��ي
كوي��ري بيرجند مي
صبوره��اي زنان
تعريف
نیز اين
توان��ي در
گردشگري
تغذیه ای
تیروئید -
جايگزين های سالم
معيشتيمیکروب
تعادلدر
منطقه همعدم
اختالل
هــایميدیگر
هورمون
موجب
التهابی
تعريفبیماری
منطقهبههمآن
كارمند که
غذایی
دارد .و هر
قند،برادرالکل،
نتیجه
در
نفوذپذیری
افزایش
آنان
اس��تعدادهاي
این تا
كردند
پس��ت
اداره
پدرش
و
خواهر
دو
آمنه
كمك با هم
تها ده
بچرخ��ي و
يكي شدهاند تا نازدشت كمي شكل شهر پيدا براي جلوگيري از نابودي مراتع است .ده با هم يكي شدهاند تاداس��تان
نازدشتهاكمي شكل
داس��تانها بچرخ��ي و ب��ه حرفه��اي عروس��كها
عروس��كازهانابودي مراتع است.
ه��ايجلوگيري
شهرب��هپيداحرف براي
صنايع
شدن
زنده
به
كه
��تعدادهايي
وقتي
خواهد
مي
آمنه
كند.
مي
معلمي
هم
مادرش
است.
آرزوهامنجر درون روده نیــز می تواند به این مختلف  -آلرژی های فصلی یا
خستگی
کرده و به
بدهي.گاز
نفخ و
شــکم،
نام می تواند
آلرژی دارید
روده که
محکم
اتصاالت
است».در
ي كرده نقص
دختران و زناني
است كه
همين
شايد براي
راوي��ان
س��نگ
گوش
اســهال،مادر
است.
عروس��كشبهرا «گوهر»
ایجاد زناني
دختران و
كه
است
همين
گوهر براي
دردشايد
است».
شــکلگذاشتهكرده
عروس��كشو را «گوهر» گذاشته است .مادر گوهر گوش بدهي .س��نگ صبورهايي که راوي��ان آرزوها و
صبورهايي که نام
«ليال
چ��ون
كس��اني
گفته
اش
خواستگاري
به
پسرش
براي
ش��د
بزرگ
بي
بي
شاه
رويايبهزندگي در
اي ساخته
هاي پارچه
عروسك
هورمونی
كويرند- .بعدعدم
شود 13.سالگي دلتنگيهايآســم
منجر
كويرند.می
نشــانه
سالگي از
یکی
شــود
شود .كرد .گوهرمی
گیری این
پوششاندروده
اپیتلیال
الیه
ش��د كهكهبه در
بودو با
س��الشكني
13انتخاب
عروسكت را
بعد
دلتنگي
هم در 13
منجر ازدواج
مشکل بود كه
 13س��الش
شود.در
زندگي
هایروياي
هاياند
ساخته
پارچهاي
عروسكهاي
كه
كنيازو با
تعادل انتخاب
عروسكت را
هم در
دردگوهر
كه ازدواج كرد.
قابليت
فرهنگي
ميراث
شناس سازمان
شود.
می
«گارگر»
بي
بي
شاه
شوهر
برود.
دهد.شماره سه
عروسك
دوختهاند.
برقامت آنها
نازدشت را
پوستكه
عروسكي
بخري.
آن را
عروسكمي
خود فكر
دوختهكه
قيمتي
درست
هم
شایعاي
غذاهاي خوشمزه
رود.
ش��وهر
نشــتبه
كني،سه
شماره
اند.
برقامت
نازدشت را
عروسكيیاكه
بخري.
كني ،آن را
فكر مي
درست قيمتي كه خود
خوشمزهاي
ميرود .غذاهاي
التهابیش��وهر
خانه
های به
قاعدگی
پیش از
سندرم
قبیل
همخو
خلق و
مشکالت
بیماری
کننده
رودهآنهانشت
سندرم
واسطه
ميبه
تواند
خانه می
روده
رخ می
مي اند،
پیوسته
همدیگر
گويد:
ه��م
احس��اني
هآنطور كه
به
كافه
ديوار
روي
مختلف
هاي
فرهنگ
با
ها
عروسك
پژوهشها و
داري.
سالآن را
18و تو
اس��ت
تنهايکی
ديگر.بيگم» هم اهلدرجهان
«فاطمه بيگم» هم اهل «نازدش��ت» اس��ت 18 .سال ميكند مانند آبگوشت و خيلي چيزهاي
اس��ت.
«نازدش��ت»
«فاطمه
پژوهش -ها و
پلیداري.
تخمدانآن را
اس��ت و تو
درجهان تنهايکی
آبگوشتازو خيلي
مانند
كند
نــاگاهمي
کیستیک
سندرم
ديگر .نشــت کننــده
چيزهاي روده
ســندرم
پیش
از
بیــش
به
اگر
در
التهاب
شــود.
می
محسوب
آنتی
ماننــد
داروهــا،
مصــرف
مانند
چیزهایی
به
محکم
اتصاالت
طرح را
پيشاين
س��ازمان ملل
دتوس��عه
ميشايد
زاده»كني
سكوت
«ليالكمي
گذاش��تهوشدهاند .اگر
نمايش
خواهد برود
كردهازاست .مي
ازدواج
دارد 2 .سال
عروسكها
ميدهد
بررسي
كف��اش
خواهدكهبرود و
نشانمي
كردههااست.
به ازدواج
ك��ردنپيش
نگاه 2سال
گوي��د« :بادارد.
شكلزاده» ميگوي��د« :با نگاه ك��ردن به بررسيها نشان ميدهد كه هيچ يك از عروسكها شكل
كف��اش
هيچ يك از «ليال
براساس
بدوشد.وبودند
پيگيري كرده
بلند
سربندي
رنگي با
پوشيده در
آرام
صداي
مخمركهکاندیدا
نيستند.از اندازه
رشد بیش
توان وبهدیگر مواد
سیتوکین ها
مانندهاي ترشح
پوست
التهابی
های
عروسك و
پذیری
بــه
س��اختهروده
مسکن
استروئیدها یا
ها،
بیوتیک
مواد
نشده
ذرات
سموم
زنيها و
بيابان
ميان
گوارشاست در
كهكه قرار
بزهايي
ديران بزها را
بسياري از
كه
عروسكهايي
نيستند.
توان به
مي
ش��ده
هاي
پيكرك
چارقدها و
عروس��ك
بیماریها و
بيابان
ديگريميان
استبیدر
تحریــکكه قرار
بزهايي
بدوشد.
بزها را
بسياري از
عروسكهايي
عروسك ديگري
س��اخته ش��ده مي
پيكرك
عروس��كها و
بومي
هنرهاي
توليد
با
جنوبي
كخراسان
عروسك
اند.
شده
مشخص
شماره
با
ها
پيكرك
بشنوي.
را
مساوي با از بين
بزهابهدر مراتع
چريدن
مراتع بچرند.
اعتقادها پايان
روزاسه،اما خريد
بيناند.
ش��ده
رودهمو
دختران
چريدنآنه��ا
ش��ناخت».
باورهاي محلي را
يافت و
اعتقادهاازدس��ت
آکنه،از
بلنديبا
مساوي
مراتع
در
بزها
بچرند .اما
مراتع
هایی
تحریک -
شــیمیاییرا التهابــی
دس��تیا
سوریازیس،
هــم
حرکات
نظمــی در
پزشک
نســخه
های بی نیاز
جریان خون
ورود
غذاییامااجازه
قصه
بیماریپايان
شرایط اما خريد
تواندش��دهاند.
میبلندي
دختران مو
ش��ناخت».را آنه��ا
اگزماو باورهاي محلي
قصهيافت
رسيدند».
فاطمه
كه
طور
آن
ندارد.
بيش��تر
دوسال
113
ش��ماره
دهند.هايي است كه خاك منطقه را نگه
نمیريش��ه
همي رفتن راآخرين
تواندآنچه
عروسك هر
رنجو
برداري
قلم
استبايد
نيست.
هم آن
صاحب
ش��ايد
آسپرین وعروس��كها
مانند برخي از
براينگه
منطقه را
خاك
كه
رودههايي
ريش��ه
آخرين
ندارند .رفتن
آنچه
عروسك هر
براي سازنده
برداري و
نيست.بربايد قلم
صاحب آن
ندارند.
عروس��كها
برخي از
بیماری
ســلیاک،
بیماری
مانند
مستقیمی
ش��ايد تاثیر
کند که
نشانهچهرهمی
می
سازندهاین
برید،
می
منجر
بزرگ
کوچک و
چهرهنیز
استامینوفن
زبان
دارند؛
گفتن
براي
خانم
دختر
عروسك
اين
است؛
نوشته
س��اله
40
خانم
مرفهايداش��ته
بنويسي.
خواهد
تنگت مي
است.ببيند
غريبهاي
زيادي است .زنده كردن صنايعدستي و تعريف مسير نخواسته غم نشس��ته در چشمانش را
تعريف
دستي و
دلصنايع
زنده كردن
داش��ته
مسير نخواسته غم نشس��ته در چشمانش را غريبهاي
مانند همه زنان
معروفند،
بنويسي.را وخیمتر سازد
خواهدو آسم
تنگت ميکرون،
دل خو
ببيندخلق و
مربوط به
اختــاالت
بگیرد.آرزو دارد دخترش قاليباف می شود که این شرایط موجب ای از نشت روده باشد.
نرگسدراس��ت.شکل
موجــب جدایی
نقــص
فه درونگرايياین
نرگس خانم
اتصاالت همين
قسياري از زنان ايراني.
انواعباشد.
دخترش؛ باخوب
اینش��وهراینكند .مرد
باشد و
•
نفوذ پذیــری بیش از اندازه روده مانند اضطراب و افسردگی دارند.
24.شود.
روده می
التهابی
حقوق بیماری
مختلف
شرایط مرموز
واردشود ،از
محکمكهمی
Sep
2013
Part
B
Skill:
د
بگير باش��د و بيكار نباش��د .كفاشزاده هم اعتقاد دارد
شـــرح
دو
با
جـــدول
یک
شـــرح
دو
با
جـــدول
یک
،
5510
رفته،
او
بر
تاريخ
طول
در
كه
اتفاقاتي
دليل
به
ايراني
زن
5510
ي
اي
پارچه
پيكرك
يك
وقتي
روستايي
زن
درونگراست.
وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
35ش�رحها را با م�داد حل کرده
يک�ی از
حل دو
کردهدر ص�ورت تماي�ل به
اس�ت.
«ش�رح
ویژهدو
دارای
ابتداصفحه
ش�رحدر
>>حل
____________________
وعادی
____________________
های
جدول
ي
خوشبختي را براي
و
زيبايي
آرزوي
حقيقت
در
سازد
مي
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ي
آنچه ساخته است ،دارد و به همين دليل پيكركهاي
عادي15 14 13 12
جدول 11
فرهنگ آن 5جامعه6است10 9 8 7.
كننده4 3
جنوبي القا 2
1
خراسان
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
جدول عادي
جدول ويژه
ه
خانم 1نازگل ش��ماره  82را به خ��ود اختصاص داده
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
ي
اس��ت 40 .ساله اس��ت و خودش را براي يك عروسي
 -1 2ورزش��ي بينالملل��ي – زمين
 -1ندامت – نصفالنهار مبدأ
 -1ورزش��ي بينالملل��ي – زمين
 -1ندامت – نصفالنهار مبدأ
آماده 2
ل
كرده اس��ت .دس��تخطي س��اده بر چارقد نازگل
ساخت
ساخت
 -2ظرف��ي در آزمايش��گاه – منبع و
د
 -2ظرف��ي در آزمايش��گاه – منبع وسنجاق3شده كه ميگويد«:اين نازگل خانم ميخواهد
3
 -2واحد پول خودمان – راه رفتن
سرچشمه – محل كاسبي
 -2واحد پول خودمان – راه رفتن
سرچشمه – محل كاسبي
ا
از طايفه« 4آذريها» به طايفه «ملكيها» برود .آذريها
 4كودك – مركز كانادا
كودك – مركز كانادا
 -3آفري��دگار بخش��اينده و عادل –
ا
 -3آفري��دگار بخش��اينده و عادل –در روس��تاي «چاه زنديق» زندگي ميكنند و ملكيها
 -3 5بازس��ازي – آموزگار – پشت
 -3بازس��ازي – آموزگار – پشت
بش��ارتدهنده – فدراسيون جهاني
5
و
«درويشآباد ».نازگل خانم لباس محلي پوش��يده و
بش��ارتدهنده – فدراسيون جهانيدر
سر هم
فوتبال
سر هم
فوتبال
د
قرمزي دور گردنش انداخته تا موقعي كه ميرقصد
شال 6
6
 -4پارچه دريايي – عدد روستا –
 -4پارچه دريايي – عدد روستا –
 -4كلمه سؤالي  -برآمدگي الستيك-
ي
 -4كلمه سؤالي  -برآمدگي الستيك-چارقدش از روي س��رش بيفتد و اين سبدي كه روي
 7شهر مهم افغانستان – واژه درد
شهر مهم افغانستان – واژه درد
چهار ديواري داراي سقف – مرغزار
.
چهار ديواري داراي سقف – مرغزار سرش 7گذاشته است هم معلوم نميشود براي چيست.
 -5 8جث��ه – با عقي��ده – نزديك
 -5رود بزرگ – نوايي از موسيقي –
 -5جث��ه – با عقي��ده – نزديك
 -5رود بزرگ – نوايي از موسيقي –
8
،
دس��تخطي كه از سازنده نازگل خانم به تهران رسيده،
غروب آفتاب
صفا ،خلوص
غروب آفتاب
صفا ،خلوص
شود.
مي
تمام
جا
همين
9
 -6پياپي – ناقص نيست – دختر
 -6شهري در استان كرمان – ايوان،
 -6 9پياپي – ناقص نيست – دختر
 -6شهري در استان
كرماناز– ايوان « ،پرور قويدل» يكي از اعضاي طرح ميگويد بعضي
ي بخ�ش بس�يار بزرگ�ي
 -7نيام شمشير – سرباز همه فن
مهتابي – خاك سفالگري
 -710نيام شمشير – سرباز همه فن
سفالگري
10
از روس��تاها كه طرح در آنها اجرا ش��د در روز نخست
خاكاي�دهآل ،خود
مهتابيها– خود
ت عروس�ك
حريف – زدودن
 -7اختصار كلمه سانتيمتر مكعب – 11حريف – زدودن
سانتيمتر
خ�ودكلمه
اختصار
يم�وش -7
 11در آنها ديده نميشد .كوچه پس كوچههاي
مكعب –هيچ زني
زن�ان
زيب�اي
ش�ده،
 -8ميل به غذا – فوري – وسيلهاي
ساز زدن – ايتالياي قديم
 -8ميل به غذا – فوري – وسيلهاي
قديم
ايتالياي
–
زدن
ساز
ستايي است كه در روزهاي اول هيچ
ي��ك روز تمام زير پا گذاش��تند تا ش��ايد به زني
آن را
ي
12
الكتريكي در منزل
 -8كمككنن��ده – كش��ت باراني – 12الكتريكي در منزل
كنن��ده –
هفي براي-8
هايي كه به
كمكغريبه
زدن با
كش��تنامباراني –روستايي برسند ،اما سايه هيچ زني بر پاي ديوار كوچه
 -9اجزا – نوعي هواپيماي جنگي
حواري خائن
 -913اجزا – نوعي هواپيماي جنگي
خائن
حواري
رنگ 13
زنان به روس�تاها
س�ازي
نح توانمند
نم��يزد .تعج��ب ميكردند .نميدانس��تند زنان
– حربه دستهدار
 -9خالص – اتيكت – زادبوم
 –14حربه دستهدار
زادبوم
–
اتيكت
–
خالص
.ه بودند-9،
آشنا
كه
گروه
با
اما
نداشتند.
روس��تا14به يكباره تصميم گرفت��ه بودند كه كجا بروند.
 -10برابر عاميانه – مسابقه دو تيم
 -10خ��ط كش مهندس��ي – باغ –
 -10برابر عاميانه – مسابقه دو تيم
مهندس��ي
آنهاخ��ط
رشوند ،از-10
كشميشود
خواسته
براي– باغ –اما دمدماي غروب كه ميش��ود تازه سايه آرام زنان در
15
همشهري – پويشگر
آبادي
15همشهري – پويشگر
هوسك آبادي
هايش�ان قصه بنويسند .اين
نمايان ميشود«:مردهاي روستا دوست ندارند كه
روستا
 -11بس��يار روان – ي��ار مي��ز –
 -11حوال��ه كتب��ي – ثروتمندان –
هايشان
شود تا قصه
-11مي
يرفاقت آنها
ز
 -11بس��يار روان – ي��ار مي��ز –
كتب��ي –
حوال��ه
ثروتمندان –زنانش��ان خيلي در روستا ديده شوند ».افسانه احساني
نفس خسته
بند
ه��م ميگويد« :همين كه پاي ما به روس��تا ميرس��د نفس آب
بيايدبند
دهران آب
خسته
زنند تا حريف بترسد
توپ همراه
روسي – با
پشيمان–– بله
فوري –
بشناس��يم ».دوست ندارند -12 -12
 -12ايستگاه فضايي روسيه – خواهان – تصديق ايتاليايي – چيز
آنهاتاراحريف بترسد
اولزنند
كنيممي
توپميهمراه
 -12فوري – پشيمان – بله روسي – با
ايتاليايي –ميچيز
تصديق
خواهان –
فضايي روسيه
ايستگاه
س��عي
د
پسپا بلند – نام مردانه
پرنده
حالل رنگ –
رسوم روستاييان ناديده گرفته شود .گروه سعي -13 -13
 -13مستقيم – غيرتمند – پس
مردانه
 -13حالل رنگ – پرنده پا بلند – نام
غيرتمند –
مستقيم –
رسم و
ي
بخشنده غذايي كه مدتي مانده باشد
ماهي– – نان يا
عضو– شناي
شمشير –
تخلصضرب
كويري خراسان -14 -14
 -14تخلص مالهادي سبزواري – تزيين پلو – بخشنده
باشد
توانند مانده
مي مدتي
غذايي كه
نان يا
ماهي –
تزيين پلو
سبزواري
مالهادي
مردمان
جايي كه
كند تا
 -14ضرب شمشير – عضو شناي مي
ن
 -15شهری در تركيه – پرندهاي بزرگ از راسته لكلك سانان
سفيد
راستهسياه
رنگيازميان
خيلي هم اهل صحبتكردن و حرف زدن -15 -15
سانان
لكولك
ايرانياي–بزرگ
شيرينيپرنده
نوعيتركيه –
شهری در
سياه وكهسفيد
 -15نوعي شيريني ايراني – رنگي ميان
جنوبي را
ن
نيستند ،بيشتر بشناسند .نميخواهند اعتقادي ناديده
ه
عمودي:
گرفته شود .هرچند هركجا كه ميروند با روي گشاده عمودي:
عمودي:
عمودي:
ه
 -1س��الخورده – از آثار تاريخي و ديدني اس��تان تهران در حوالي گچس��ر در جاده
گچس��ر در جاده
مندتاريخي و ديدني اس��تان تهران در حوالي
نظامآثار
س��الخورده–– از
روبهرو ميشوند اما گامهايشان را آهسته برميدارند .به  -1 -1مزد
 -1مزد – نظاممند
ه
Easy Sudoku Puzzles 1
چالوس
هرحال رسم ميزبان است كه هميشه با گشادهرويي با چالوس -2جمع شرط – كمك – رنگ آسمان
 -2جمع شرط – كمك – رنگ آسمان
ا
 -2خراب – سپاه – از رنگها
اول ازديرنگ
سپاه –
خراب –
ماهها– حركت زير حرف و عالمت آن – كسي كه كردار و رفتارش
ش��ب
رفتارشناديده -3 -2
اگركه
كسي
عالمت آن
كردارياواعتقادي
رسمي
شود –حتي
حرف ورو به رو
 -3ش��ب اول دي ماه – حركت زيرمهمان
ه
1 4 2
9
5
 -3انديشه كردن – پارچه صاف و براق – كريدور
كريدور
نباشدپارچه صاف و براق –
كردن –
انگاشته شود .احساني ميگويد« :دوست داريم كه ما را  -3انديشه
دلپسند
نباشد
دلپسند
را
1
7
4
8 9
 -4سرپرست – آسوده حال – روز قبل – تيره
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هشدار آلیور استون به آنچه که آمریکا بر
سر کره زمین می آورد
شایستهالهامی(مونتریال)

 24فوریه -الیور اســتون(- )1
کارگردان نامی سینما  -که اخیراً
فیلم او درباره ادوارد اسنودون،
در سینماهای سراسر جهان
اکران شــد ،هنــگام گرفتن
جایزه لورل ،در مراسم اعطاء
جوایز «گیلــد» به مطالبی
اشاره کرد که درخور اهمیت
است .او از نادر کسانی است
که در هالیوود در جهت آب
شــنا نکرده و از این جهت
به باور من آثارش همیشه
جاودانی است.
مطلبی در این باره و تحلیل
گفته هــای او در آن شــب ،در
بیستم فوریه توسط کریستوفر
هووتون Christopher Hooton
در ســایت ایندپندنــت The
IndependentوInformation
 Clearing Houseآمده است.
هووتون نوشته خود را با این نقل
قول از استون "هشدار به آنچه که
آمریکا بر سر کره زمین میاورد"
شروع میکند.
ترجمهمطلب:
«شما از هنرپیشه ها ،نویسندگان
و کارگــردان ها انتظار دارید که
هنگام دریافــت جایزه حتماً به
ترامپ حمله کننــد ،ولی آلیور
استون پا را فراتر گذاشته و هر دو
طیف سیستم سیاسی و شرکاء
تشکیل دهنده آن را مورد انتقاد
قرار میدهد.
او هنــگام پذیــرش جایــزه به
فیلمسازان جوان یادآور میشود:
"شما میتوانید از دولت و جامعه
انتقادکنید".
"شــما مجبور نیستید خود را با
آنها وفق دهید" .
استون ادامه میدهد:
االن مد شــده که همــه مردم،
جمهوریخواهــان و ترامــپ را
مقصر بداننــد و از انتقاد اوباما و
کلینتون هــا دوری کنند .ولی
یادتــان باشــد ،در  13جنگی
کــه ما آغازگر آن در  30ســال
گذشــته بودیــم  14تریلیون
دالر 000،000،000،000
14خــرج کردیم و باعث نابودی
و کشته شدن صدها هزار انسان
شدیم که توسط یک رهبر نبوده
است؛ بلکه مسئول آن سیستم و
نظام سیاسی آمریکاست که هم
جمهوریخــواه ها وهم دموکرات
ها در آن نقش دارند .شــما می
توانید هر اسمی بخواهید روی آن
بگذارید:
"مجتمع نظامی صنعتی امنیتی
پول و رسانه ".
سیستمی که توانسته با نام پرچم
در اهتــزاز و غــرور بخاطر آن،
جنگهای دائمــی را قابل توجیه
کند.
آلیور استون حتی مسئله را عمیق

هفت نشانه فرا رسیدن زمان پایان رابطه
با شریک زندگی

همچــون بســیاری
مســائل دیگر ،روابط
نیــز آغــاز و پایانــی
دارند .مدتهاست که
ضربالمثل «با لباس
ســفید به خانه شوهر
رفتن و با لباس سفید
از آن بیــرون آمدن»
کاربــرد کمتــری در
جوامع پیدا کرده است؛
اگر نگوییم کامال از بین
رفته است.
روانشناســان برای پایان روابط
زوجین ،نشــان ههای متعددی
را ذکــر کردهاند و برخی از آنها
بر این باورند کــه بروز یکی یا
تعدادی از این نشــانهها به این
معناست که زمان جدایی رسیده
است.

زمــان که توانســته
در مــورد مســائل
سیاســی صحبــت
کرده ،در نوامبر ســال
گذشته در مورد جنگ
توسط پهپادها Drone
 Warfareکــه از زمان
اوباما آغاز شده در سالن
مربوط به اعطاء جوایز
Gotham Independent
Film Awards
صحبت کرده اســت .او در
گفته هــای اخیرش درباره
آنچه کــه آمریکا بر
با ادامه سر کره زمین میاورد
جنگها هشدار میدهد.
تــر میشــکافد و ادامه شاهد
متن باال ترجمه کامل
میدهــد :مملکت برای مهاجرین نوشــته کریســتوفر
هوتون بود.
خیلی ها کامیابی فراهم بیشتر
مسئله مهم اینست که
کرده و آنها را ثروتمند خواهیم
سیاستهای مهاجرتی
کرده ولــی بخاطر آن
بود
غلــط و هوچی گری
ثــروت مــا نمیتوانیم
ترامــپ در این مورد و
سیســتم خود را مرکز
تظاهرات مردم ،مسائل
ارزش تمام دنیا بدانیم و
جنگ را ادامه داده و باعث بوجود مهم را تحت الشعاع قرار داد.
آمدن آشوب و نابسامانی بشویم .جنگ طلبان توانستند از این
الزم نیست به لیست همه قربانی هیاهو به نفع خود اســتفاده
ها بپردازیم .ولی میدانیم که مادر کنند.
بیشتر از  100کشور مداخله کرده هفته گذشته جان مک کین و
و با تغییــر رژیم و تجاوز و ایجاد لیندسی گراهام در کنفرانس
نابسامانی در اقتصاد آن کشورها ،امنیتی مونیخ بمدت چهار روز
آنها را به آشــوب کشــاندیم ما تبلیغات زیادی برعلیه ایران و
جنگ را در خدمت گرفته ایم از روسیه کردند و تیم ترامپ را هم
هر نوع جنگی چه مستقیم ،و چه متاسفانه با خود همراه کردند.
نیابتی؛ که باعث خواهد شد این مک کین قبل از آن ســری به
ســیاره بمیرد و هرچه درآنست سوریه زده بود .انتقادی هم نشد.
حاال هم فرمانده ارتش آمریکادر
خاموش شود.
اســتون ادامه میدهد :من تمام شرق سوریه با مخالفان اسد در
عمرم را در مبارزه با این کسانی حال گفتگو است .دیوید مارتین
که باعث ایجاد جنگ میشــوند خبرنگار ســی بی اس گزارش
گذرانده ام .این یک بازی خسته می فرســتد .این نشــانه های
کننده اســت .بیشتر مواقع شما گسترش جنگ است؛در حالیکه
با انتقــاد و توهین و تحقیر کنار آمریکا ادعا می کند که با داعش
زده میشوید .زمانی هم حرفهای میجنگ .د
دلخوش کننده میشــنوید .ولی بنظر میرســد چون نتوانستند
یادتان باشد ،زمانی که به گفته ترامپ را به جنگ با روسیه وادار
خود ایمــان داریــد ،میتوانید کنند از راه ســوریه وارد شدند.
بمانید و با ماندن تان تغییر ایجاد امکان زیادی وجود دارد که با یک
استیضاح کار ترامپ را تمام کرده
خواهید کرد.
او در ادامه ســخنان خردمندانه و معاون او را روی کار بیاورند .در
خود ،بــرای ایجاد انگیزه ،بخاطر اینصورت با ایجاد ترس از پوتین،
روسیه و ایران سیاستهای گذشته
خلق اثر چنین ادامه میدهد:
من از شــما میخواهم که راهی را بادامن زدن به جنگهای بیشتر
برای تنها ماندن خود پیدا کنید .ادامه خواهند داد .رهبران سایر
به خودتان گوش کنید .آن چیزی کشورها هم برعکس زمان ترامپ
را که درون و باطن شما از زندگی با پنس خواهند بود.
و معنــای آن در روی زمین دارد حکومــت پنهان بــا گفته های
پیدا کنیــد نــه آن چیزی که فاشیستی ترامپ مسئله ندارد.
جمعیت و ازدحام از شما میخواهد ولی بعضی حرفهای اوســت که
و فکر میکنیــد باعث موفقیت باعث دشمنی با او شده.
شما خواهد شد .به عبارت دیگر  -او میخواهد فقط رهبر و نماینده
همرنگ جماعت نشــوید .هرگز ی آمریکا باشد.
تسلیم نشده و مایوس نشوید .به  -او حاضــر نیســت بــا پوتین
صلح و شایســتگی ایمان داشته دشمنی کند.
باشید و همیشه حقایق را بگوئید .مسلماً با ایجاد جنگهای بیشتر
کارگردان فیلم «اســنودون» هر هجوم مهاجرین بیشــتر خواهد
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•

.1به طور دائم به شریکتان
میاندیشید

آیا واقعا مرا دوســت دارد؟ آیا با
من تماس میگیرد؟ آینده این
رابطه چگونــه خواهد بود؟ و از
ایندست افکار که شما را خسته
یکند .بســیاری بر این باورند
م
که هر چه بیشــتر به شریکتان
بیاندیشید ،رابطه مستحک متری
با او دارید .روانشناســان در این
زمینه نظر متفاوتی دارند .یک
یدهد
مطالعهروانشناسینشانم 
مغز افرادی که بیــش از اندازه
به شــریک خود فکر میکنند،
لهای غیر
خسته شده و تحلی 
یدهد که منجر به
واقعی ارائه م 
یشود.
خراب شدن رابطه م 

حالت به این بیاندیشید که شاید
زمان خداحافظی فرا رســیده
است.
•

یکنید
.3احساس پسرفت م 

بارها این جمله را شــنیدهایم
«رابطه من و او سبب پیشرفتم
در زمین ههای مختلف شــد»،
یا اینکــه «بدون او بــه اینجا
نمیرســیدم» .این احســاس
یتواند اسباب
آرامش و امنیت م 
پیشرفت و ترقی شما در آینده
را تضمین کنــد .اگر در حین
رابطه به این نتیجه رسیدید که
دچار پسرفت شدهاید ،احتماال
وقت آن رسیده که کولهبارتان را
ببندید و خداحافظی کنید.

•

.2به رفنت به تعطیالت بدون
یکنید
شریکتان فکر م 

عاشقانهمیشهمنتظرتعطیالت
آخــر هفت ه و گذران وقت با هم
یکنند
هســتند .آنها تالش م 
خستگی و مشکالت روزانه را در
یک تعطیالتدو نفری پشت سر
گذاشته و برای روزهای پیش رو
آماده شــوند .اگر به این نتیجه
رســیدهاید تنها بــه تعطیالت
بروید ،احتماال به این دلیل است
یکنید شــریکتان
که گمان م 
یکی از مشکالتتان است .در این

بود .ماه ژانویه نزدیک 460
نفر فقط از طریق مرز آمریکا به
کبک پناهنده شدند  .به گزارش
سی بی سی بیشتر آنها از سوریه
و یمــن و کشــورهای افریقائی
هســتند .تنها راه پایان دادن به
مســئله مهاجرت پایان دادن به
جنگها اســت .نمیشــود از یک
طرف بمب بر ســر مردم ریخت
و از طرف دیگر توقع داشت آنها
ساکتبمانند.
واقعیت اینســت که مشــکل
مهاجــرت در این چهــار هفته
بوجــود نیامــده .پنجاه ســال
پیــش «آن فرانــک» (دختری
که برای فرار از کشــتار نازی ها
می خواســت به آمریکا پناهنده
شود) درخواستش توسط رئیس
جمهور آمریکا دو بار رد میشود.
در زمــان کلینتــون  870هزار

متخصصــان روابــط زوجین
یکنند که
به شــدت تاکید م 
همسران باید با یکدیگر حرف
زده و درددل کنند .این موضوع
سبب میشــود آنها به یکدیگر
نزدیکتر شوند و بتوانند مشکالت
را پشت سر بگذارند .اگر حرف
زدن بــا همســرتان برایتــان
خستهکننده شده ،شاید باید به
این فکر کنید که واژه مناسبی
برای خداحافظی کردن بیابید.

•

.4پس از هر دیدار نیاز به
بازیابی خودتان دارید

اگر پس از هر دیدار احســاس
میکنیــد در مســابقه دو صد
متر شــرکت کردهاید و از فرط
خســتگی نیاز دارید ســه روز
بیتوقف بخوابید ،این نشــانه
خطرناکی اســت .این موضوع
یدهد که این دیدارها
نشــان م 
عالوه بر اینکــه انرژی مفیدی
به شــما منتقــل نمیکنند،
انرژی مثبت موجود را نیز هدر
میدهند .اگر اینگونه شد باید
به این بیاندیشید که شاید الزم
باشــد چنین دیداری را تکرار
نکنید.

•

.6نیاز های عاطفیتان
یشوند
برآورده من 

اگــر در رابطه بــه این نتیجه
رســیدهاید که شــما همیشه
شنوندهاید و طرف مقابل رغبتی
برای شــنیدن حرفهایتان و
تامین نیازهای عاطفیتان ندارد،
زمان پایان دادن به این رابطه فرا
رسیده است .شکل مناسب در
همه روابط ،دو طرفه بودن همه
چیز است و اگر طرف مقابل شما
یکند،
به تالشیدر این زمینه نم 
احتماال این رابطه ســرانجامی
نخواهدداشت.
•

.7پایان روابط جنسی

نبــود رابطه جنســی میان دو
زوج عالمــت خوبی برای اتمام
یدهد
رابطه است ،زیرا نشان م 
رابطه این دو نفر به بنبســت
رسیده است .اگر به این نتیجه
رسیدید که روابط جنسی شما
با همسرتان تنها از روی عادت
•
و تنها برای انجام وظیفه شده،
.5از گپ زدن با شریکتان
یتوان همه
بدانید این موضوع م 
خسته شدهاید
ردن و گپ زدن یکی روابط را به نقطه پایان برساند.
صحبت ک
( العربیه)
از اساسیترین عوامل موفقیت یا
شکست یک رابطه است.

نفر ،جورج بوش دو میلیون نفر
و زمان اوباما بیشتر از  3میلیون
نفر دیپورت شدند .بنا بنظر یکی
از مهمانــان برنامه  Viewدر 22
فوریه" ،اوباما را فرمانده دیپورت"
نامیدند.
سیاســتهای ضد انسانی ترامپ
مردم را بیرون آورده؛ باید سعی
شود این جنبش ها را برای پایان
دادن جنگها همسو کنیم .مردم
به هم کمک میکنند .مســلمان
به کلیمی و کلیمی به مسلمان.
کشتار ســیاه ها بوسیله پلیس
کمتر شده.
ترامــپ دارد چهــره عریــان
سیاســتهای آمریــکا و نتیجه
سرمایه داری را نشان میدهد.
مســلماً با آمدن هیالری امکان
چنین موقعیتــی بخاطر اعالم
"منطقه پرواز ممنوع در سوریه"

و گسترش بسرعت جنگ فراهم
نمیشد.
--------------- )1الزم به توضیح است که آلیور
استون در جنگ ویتنام شرکت
داشته و دیدن مناظر تاثربرانگیز
و وحشتناک جنگ باعث خلق
آثاری شــده و توانســته چهره
کریه جنگ و بدبختی انســانها
را بنمایش بگذارد .فیلم "متولد
چهارم جوالی" یکی از آنهاست
که در آن تام کــروز نقش یک
سرباز برگشــته ازجنگ ،از کمر
بپائین فلج را نشان میدهد .دیگر
فیلمهای او  :وال اســتریت ،جی
اف ک ،نیکســون ،دبلیو«جورج
بوش» ومجموعه مستند تاریخ
ناگفتهآمریکا.
•
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همدردی

راه افزایش سطح
سروتونین در بدن
سروتونین  serotoninیک مادهی
شــیمیایی بســیار مهم در مغز
اســت .حاالت روحی و نحوهی
تفکرمان از جمله راههایی است
کــه میتوانیم شــاهد کارکرد
سروتونیندر بدنمان باشیم.
افسردگی اغلب در اثر پایین بودن
ســطح ســروتونین در بدن رخ
میدهد ،بنابراین باال بردن سطح
سروتونین برای بسیاری از آدمها
یک موضوع بسیار حیاتی است.
اگر شما استرس داشته باشید و
بیمار شوید ،تولید سروتونین در
بدنتان کاهش خواهد یافت.
این بد اســت .این همان چیزی
اســت که باعث افســردگی در
بســیاری از آدمها میشــود و
راههایــی بــرای جلوگیــری از
افسردگی که باعث کاهش سطح
سروتونین میشوند ،وجود دارد.
نکتهی مهمی که باید به خاطر
داشــته باشــید این اســت که
اســترس در زندگی ما ،اگر چه
گاهی اوقات خوب و مفید است،
آزاد شــدن کورتیزول را افزایش
میدهــد .کورتیــزول هورمون
ضدشادی است.
بنابراین مهم اســت که زندگی
خود را دور از تنــش نگه دارید
و به ویژه هنگامی که احســاس
ناراحتی دارید تا جایی که ممکن
است همهی مسائل استرسزا را
از زندگیتان بیرون کنید.

باال میسازد.
شواهد بســیاری پیدا کردم که
افراد با اطمینان خاطر به افزودن
مکملهــای  ۵-HTPبــه رژیم
غذاییشــان اقدام کردهاند ،پس
شما هم میتوانید این کار را انجام
دهید.
•

 .۲ورزش کردن میزان
سروتونین را افزایش میدهد.

همهی ما میدانیــم که ورزش
چهقدر بــرای بهبود ســامت
جســمی و تمرکز و همچنین
خلق و خویمان مهم اســت و
ایجاد اندروفین اســت که باعث
آزاد شدن سطوح باالتر سروتونین
میشود .هر روز ورزش کنید.
•
 .۳نور باعث افزایش سطح
سروتونینمیشود.

در زمســتان کمبود سروتونین
ممکن اســت یکی از دالیل بروز
اختالل عاطفی فصلی باشد.
بیرون رفتن در نور شدید آفتاب،
به خصوص در زمستان که کمتر
پیــش میآید نور زیاد داشــته
باشیم ،بسیار مهم است.
•
 .۴قدم زدن در یک روز
آفتابی سرد

قــدم زدن در چنیــن روزی در
زمستان فوقالعاده است اما حتی
در تابســتان هم برخی از آدمها
به اندازهی کافــی از خانه خارج
نمیشوند تا سطح سروتونین در
چگونه سطح سروتونین را در
بدن افزایش بدهیم
بدنشان افزایش بیابد.
اساســا آنچــه بــرای افزایش •
سروتونین در بدنتان باید انجام  .۵ویتامین ب کمپلکس مصرف
کنید.
بدهید،
با توجه بــه نتایج حاصل از یک
 تغییر رژیم غذایی،مطالعهی همگروهی منتشر شده
 ورزش و قرار گرفتندر معرض نور شدید در ژورنال امریکایی تغذیه بالینی،مصرف زیــاد ویتامینهای B۶
آفتاب است
و اگــر هیــچ کــدام از اینهــا و  B۱۲بــا کاهش خطر ابتال به
تاثیــری نداشــتند ،بایــد از عالئم افسردگی در طول زمان در
داروهای ضدافســردگی  SSRIافراد مسن مرتبط است.
بازجــذب ویتامین  B۶به طــور خاص از
(بازدارندههــای
تولیــد و عملکرد ســروتونین،
سروتونین) استفاده کنید.
مالتونیــن و دوپامیــن در مغز
•
 .۱مکمل غذایی هیدروکسی -پشتیبانیمیکند.
ال-تریپتوفان )HTP-۵( ۵
•
به عنوان درمانی برای بیخوابی .۶ ،گل راعی
افســردگی ،میگــرن ،چاقی و تاثیر این گیاهدر کاهش افسردگی
اختالل کمتوجهی کودکان ترویج خفیف تا متوسط ثابت شدهاست.
به نظر میرســد که گل راعی با
شدهاست.
این مکمــل از تریپتوفان (نوعی جلوگیری از تجزیهی سروتونین
اسید آمینه) مشتق شدهاست و ،در مغــز به عنوان یــک SSRI
در واقع ،بدن آن را از تریپتوفان طبیعی (بازدارنده های بازجذب
موجود در غذاهایی مانند گوشت سروتونین) عمل میکند.
گاو ،مرغ ،ماهی ،محصوالت لبنی •
و سایر مواد غذایی دارای پروتئین  .۷اینوزیتول را به
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دوستان دیرین و ارجمند،
خانواده محترم عابدی ،عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز برادر و عزیز دلبندتان

شادروان آقای علی عابدی

امسوتیهایتان اضافه کنید

اینوزیتول که به طور طبیعی در
بســیاری از غذاها موجود است،
فعالیت سروتونیندر مغز را بهبود
میبخشد .این ویتامین به عنوان
یک مکمــل ،انتخابی عالی برای
کاهش اضطراب و افســردگی و
حمایت از سالمت سیستم عصبی
است.
•

 .۸مواد غذایی و نوشیدنی
های ختمیری را در رژیم
غذاییتانبگنجانید

مــواد غذایی و نوشــیدنیهای
تخمیری تا حد زیادی در هضم
و جــذب مواد مغــذی مهم که
برای سروتونین نیاز دارید ،کمک
میکنند .عــاوه بر ایــن ،آنها
حداقل مواد مغــذی موجود در
مواد غذایــی را صد برابر افزایش
میدهد .همانطور که در باال ذکر
شدهاست این نوع مواد غذایی آن
دســته از ویتامینهای ضروری
گروه  Bرا کــه با تقویت روحیه
مرتبط هستند،میسازند.
نوشیدنی دونگ کوئی که غنی
از میکروفلورا است یک نوشیدنی
عالی تخمیری است که از انرژی
و خلق و خوی شــما پشتیبانی
میکنــد و میــل به خــوردن
شیرینیجات را کاهش میدهد.
•
 .۹ماساژ بگیرید و از دیگر
اشکال کار روی بدن استفاده
کنید

ما در مورد قدرت شفای لمسی
کــردن شــنیدهایم ،امــا امروز
پژوهشهــای علمی نیــز از آن
پشــتیبانی میکنند! مطالعهی
انجام شــده توســط موسسهی
تحقیقاتی تاچ در دانشــکدهی
پزشکی دانشــگاه میامی نشان
میدهــد کــه ماســاژ ســطح
سروتونین را در بدن تا  ۲۸درصد
افزایش میدهــد و کورتیزول را
(هورمون استرس) تا  ٪ ۳۱کاهش
میدهد.
•
 .۱۰غذاهایی بخورید که غنی
از سروتونین هستند یا سطح
سروتونین را باال میبرند.

چند مادهی غذایی هستند مانند
بوقلمون یا موز کــه تریپتوفان
دارند ،گندم ســیاه و تخم کتان
ویتامین ب و امگای زیادی دارند.
و زمانی که از ویتامینهای امگا
صحبت میکنیم سالمون وحشی
یا تخممرغ را فراموش نکنید.
مغزها مانند گردو به طور خاص
بــرای تولید ســروتونین مفید
هستند.دانهی آفتابگردان ،تخمه

را در ایران ،به شما تسلیت عرض نموده،
برایتان در این روزهای دشوار ،بردبارى و پایدارى آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

خانواده زنگنه

سپاسگزاری

از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن برادر و عزیز دلبندمان

زنده یاد آقای علی عابدی

در ایران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مجلس یادبود آن عزیز،
و نیز با ارسال گل و پیام های تلفنی ،و نیز با درج پیام های همدردی
در رسانه ها ،ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفرد شما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

رضا ،امير  ،احمد ،فرشته ،عصمت ،ندا
خانواده های عابدى صادقى ،انصارى ،ترابى

کدو ،دانهی کنجد ،بادام زمینی،
بــادام و بادام هنــدی میتوانند
ســروتونین را در بــدن افزایش
بدهند.
•
 .۱۱اگر همهی این چیزها با
شکست مواجه شد ،پس باید با
پزشکتان مشورت کنید.

داروهای ضد افســردگی مانند
لپســاکرو ( ،)Lexaproپروزاک،
ســرترالین ،و پاکســیل سطح
سروتونین را در مغز باال میبرند

فقط 5دقیقه!

به ایــن ترتیب که مانع از جذب
تمام سروتونین توسط یک بخش
از سیناپس مغزتان میشوند و در
عوض آن را به سایر قسمتهای
بــدن کــه آن را نیــاز دارنــد،
میرســانند .ایــن داروها کمک
خواهند کرد که به مدت چند روز
تا چند هفته از حالت افسردگی
خارج شوید.
کلید اســتفاده از این داروها به
منظور باال بردن سطح سروتونین منبعfitnesstipsforlife :
این اســت که همه چیــز را به

با صرف  5دقیقه از چکیده
خبرهای روز آگاه شوید!

درستی و طبق تجویزدکتر انجام
بدهید.
اما تــا زمانی کــه میتوانید با
ورزش کردن بیــرون از خانه و
یک برنامهی غذایی بهتر سطح
سروتونین را باال ببرید ،به داروها
اتکانکنید.
ترجمه :تحریریه سایت کسب و
کار بازده  -سارا فیضی

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

•
هر آشنایی تازه ،اندوهی تازه
اســت ...مگذارید که نام شما
را بدانند و به نام بخوانندتان.
هر سالم ،سرآغاز دردناک یک
خداحافظی است.
•
سخن عاشــقانه گفتن دلیل
عشــق نیســت ...عاشق كم
است سخن عاشقانه فراوان...
عشق عادت نیســت ،عادت
همه چیز را ویران می كند از
جمله عظمت دوست داشتن
را ...از شباهت به تكرار می رسیم،
از تكــرار به عــادت ،از عادت به
بیهودگی از بیهودگی به خستگی
و نفرت...
•
به یاد داشــته باش که یک مرد،
عشــق را پاس مــیدارد ،یک
مــرد هر چه را کــه میتواند به
قربانگا ِه عشــق میآورد ،آنچه
فدا کردنیســت فــدا میکند،
آنچه شکستنیست میشکند و
آنچه را تحملسوز است تحمل
میکند ،اما هرگــز به منزلگا ِه
دوست داشتن به گدایی نمیرود.
•
بانوی بزرگوار من!

به راستی که چه در مانده اند آنها
که چشم تنگشــان را به پنجره
های روشن و آفتابگیر کلبه های
کوچک دیگران دوخته اند...
و چقدر خوب اســت که ما (تو و
من) هرگز خوشبختی را در خانه
همسایه جستجو نکره ایم.
•
عشــق ،از خودخواهی ها و خود
پرستی ها گذشتن است اما ،این
سخن به معنای تبدیل شدن به
دیگری نیست.
•
من هرگز نخواســتم از عشــق
افسانه ای بیافرینم ،باورکن
من می خواســتم که با دوست
داشتن زندگی کنم  -کودکانه و
ساده و روستایی
من هرگز نمی خواستم از عشق
برجی بیافرینم ،مه آلود و غمناک
با پنجره های مسدود و تاریک
•
هم سفر بودن و هم هدف بودن،
ابدا به معنی شبیه بودن و شبیه
شدن نیست و شبیه شدن دال
بر کمال نیست بل دلیل توقف
است.
•
دو نفر که عاشق اند و عشق آن
ها را به وحدتی عاطفی رسانده
است؛ واجب نیســت که هر دو
صــدای کبک ،درخــت نارون،
حجاب برفی قلــه ی علم کوه،
رنگ سرخ و بشــقاب سفالی را
دوست داشته باشند .اگر چنین
حالتی پیش بیاید ،باید گفت که
یا عاشــق زائد است یا معشوق.
یکیکافیست.
•

www.paivand.ca since 1993
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ها بر روی وجدانم بوده.
د سنگین ترین بار
م ميگيرد به این فراین
همم که فقط یک گناه
میکشــد تصمی
اما باعث شــد بف
ره حقیقی وجود دارد!
شتابببخشد!
کشیدن را بیاموز!
رم ميكند ،اما کبی
بر قوانین بزرگ کیهان!
انتظار
گ
را
له
پی
ش
هان
د
ت
ش
ن
رار
له پروانه را با بخار دهان
رد
ح
آو
با
روانه بالهایش فشار
ت و نیــز انتظار زمان
پی
كه
پ
شخصی
ن
بگشاید ،دتی بعد از بیرون آمد
بردباری الزمســ
م
تا پروانه زیبا سریعتر پر
گرم کرد
ده کتاب سته است و می میرد!
موعود راکشیدن.
ب
کازانتزاکیس نویســن
را دنبــال کردن که
نیکوس
و با اعتمــاد راهی
او مي گويد:
اری خورشید الزم بود؛
د!
بو
دگی ما برگزیده است...
ی
نان
یو
زوربای
زگار کودکی بلوغی صبورانه با ی
خداوند برای زن
داســتان غمناک رو
کشیدن نمیدانستم!
مکتوب پائولو کوئلیو)
و این
اما من انتظار
از ( از کتاب دومین
ودش را تعریف میکند.
ک ،تابه امــروز یکی
خ
از پیله طول آن جنــازه کوچ
چون خروج پروانه

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

هم سفر بودن به معنی
شبیه شدن نیست!
عزیــز من ! در ایــن راه طوالنی
 که ما بی خبریــم و چون بادمی گــذرد ،بگذار خرده اختالف
هایمان با هم باقی بماند .خواهش
می کنم! مخواه که یکی شویم،
مطلقایکی.
مخواه که هر چه تو دوست داری،
مــن همان را ،به همان شــدت
دوست داشته باشم و هر چه من
دوست دارم ،به همان گونه مورد
دوست داشتن تو نیز باشد.
•
می تــوان بــه ســوی رهایی
گریخت؛ اما بازگشت ما به اسارت
نابخشودنیاست.
•
عزیز من!
خوشبختی ،نامه یی نیست كه
یكروز ،نامه رسانی ،زنگ در خانه
ات را بزند و آن را به دســتهای
منتظر تو بســپارد .خوشبختی،
ساختن عروسك كوچكی ست از
یك تكه خمیر نرم شكل پذیر ...به
همین سادگی ،به خدا به همین
سادگی؛ اما یادت باشد كه جنس
آن خمیر باید از عشــق و ایمان
باشد نه از هیچ چیز دیگر...
خوشبختی را در چنان هاله یی از
رمز و راز ،لوازم و شرایط ،اصول و
قوانین پیچیده ی ادراك ناپذیر فرو
نبریم كه خود نیز در شناختنش
شویم...
خوشبختی ،همین عطر محو و
مختصر تفاهم است كه در سرای
تو پیچیده است...
•
چرا قضاوت های دیگران در باب
رفتار ،کردار و گفتار ما ،تو را تا این
حد مضطرب و افسرده میکند...
•
هرگز به این فکر نکن که در برابر
فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده،
چگونه عزا بگیری.
•
نمی شــود که بهار از تو سبز تر
باشد
گل از تو گلگون تر
امید از تو شیرین تر
نمی شود  ،پاییز
فضای نمناک جنگلی اش
برگ های خسته ی زردش
غمگین تر از نگاه تو باشد...
نمی شــود که بهار از تو سبز تر
باشد ...و صدای عابر پیری که آب
می خواهد
به عمق یک سالم تو باشد
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•
احساس رقابت  ،احساس حقارت
اســت .بگذار که هزار تیرانداز به
روی یک پرنده تیر بیندازند .من
از آن که دو انگشــت بر او باشد
انگشــت برمی دارم .رقیب ،یک
آزمایشــگر حقیر بیش نیست.
بگذار آنچه از دست رفتنی است
از دست برود.
•
مرگ ،سخن دیگری ست
مرگ ،سخن ساده یی ست.
و مــن دیگر برای تــو از نهایت،
سخن نخواهم گفت.
که چه سوگوارانه است تمام پایان
ها...
•
بانوی من!
یك روز عاقبــت قلبت را خواهم
شكست _ یك روز عاقبت.
نه با سفری یك روزه
نه با سفری بلند
بل با آخرین سفر
یك روز عاقبــت قلبت را خواهم
شكست _ یك روز عاقبت.
نه با كالمی كم توشه از مهربانی
نه با سخنی توبیخ كننده
بل با آخرین كالم.
یك روز عاقبــت قلبت را خواهم
شكست _ یك روز عاقبت.
تو باید بدانی عزیز من
باید بدانی كه دیر یا زود
اما ،دیگر نه چندان دیر _ قلبت
را خواهم شكســت؛ و كاری جز
این هم نمی توان كرد .اما اینك،
علیرغم این شكســتن محتوم
قریب الوقــوع _ كه مــی دانم
همچوندرهمشكستنچلچراغی
بسیار ظریف و عظیم ،فرو ریخته
از سقفی بسیار رفیع خواهد بود _
آنچه از تو می خواهم _ و بسیاری
از یاران ،از یارانشان خواسته اند
_ این اســت كه بر مرده ام دل
نسوزانی ،اشك بر گورم نریزی ،و
خود را یكسره به اندوهی گران و
ویرانگر وانسپاری...
اینك احســاس و اقرار می كنم
كه آرزویی مانده است _ آرزویی
برآورده نشد؛ و آن این است كه تو
را از پی مرگم اشك ریزان و ناالن
و فریاد زنان و نفرین كنان نبینم،
همچنان فرزندانم را ،دوستانم را،
یاران و هم اندیشانم را...
این بار هم دیر شد...
نادر ابراهیمی
نویسنده ،شاعر و فیلمساز
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>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
فراخوان زنان امریکا به
اعتصاب زنان
امســال  8مارس بسیار متفاوت
از سالهای دیگر است .در زمانی
که زنان امریکائی برای یک روز
اعتصاب زنانــه فراخوان داده اند،
در فرانسه «مجمع زنان بی پروا»
پیشنهاد کرده اند که همه زنان
در این روز بیــن المللی حقوق
زنان در ساعت  15.40دست از
کار بکشند.
ولی چرا از این ساعت؟
زیرا تفاوت حقوقی میان زنان و
مردان  % 25،7بطور متوسط در
هر سال اســت .طبق داده های
دارس در  2012ایــن اختالف با
ســاعت کار تطبیق داده شده و
این تفاوت برابر است با یک سوم
کار روزانه ،مثل اینکه زنان فقط
تا ساعت  15،40حقوق دریافت
میکنند و بقیه ســاعات کاری را
تا یک روز کامل (که  8ســاعت
است) به رایگان کار کرده باشند.
فقط تصور کنید اگر زنان در یان
روز دست از کار بکشند ،جامعه
مختل خواهد شد .پس مدارس
که اکثرا زنانه اداره میشود تعطیل
خواهد بــود؛ مهد کــودک هم
که بسته اســت پدر خانواده که

د
ر
ر
و
ز
8
م
ارس

فرزندش با تب و سرفه از خواب
برخاسته به بیمارستان مراجعه
میکند؛ ولی آنجا هــم که زنان
بیشــتر در مصدر کارند و چون
دســت از کار کشیده اند معلوم
نیست چند ساعت بعد کودک او
مورد درمان قرار میگیرد؛ پس او
که همیشه تهیه غذا توسط زنش
انجام میشــده ،باید به رستوران
برود؛ ولی آنجا هم اکثر کارکنان را
زنان تشکیل میدهند ،غذائی سرو
نخواهد شد .او می ماند با غیبت
در محل کار ،یکی از کودکان که
به مهد کودک نرفته ،آن دیگری
که بیمار و در خانه مانده ،از غذا
در رســتوران هم خبری نیست.
تازه خرید مواد غذائی و نظافت و
شستشو را هم ندیده میگیریم و...
جنبش زنان در فرانســه پیش
بینی میکند که اگر این فراخوان
جامه عمل بپوشد ،وسعتی فوق
العاده خواهد یافت .در ماه نوامبر
یــک جمعیت دیگر زنــان بنام
«فاتحین» پیشنهاد دادند تا زنان
روز  7نوامبر در ســاعت 16،34
دست از کار بکشند.
این حرکت بازتاب گسترده ای در

منابع خبری یافت
در حالیکه در عمل کمتر بوقوع
پیوســت .در انتقاد با آنان آمده
بود که چرا با سندیکاها و دیگر
نهادهای کارگری هماهنگ نشده
بود .برای گســترش این حرکت
مجمع زنان بی پــروا به همراه
سه ســندیکا و« 4ان جی او» و
 28انجمن در این جهت حرکت
خواهنــد کــرد و امیدوارند که
اعتصاب با شرکت افراد بیشتری
پیگیری شود.
فعالین زنان در فرانسه امیدوارند
که این حرکت به گستردگی راه
پیمائی زنان در امریکا باشد.
آنان در اطالعیه خود نوشته اند،
در لهستان بیش از  300.000نفر
برای حق سقط جنین راه پیمائی
کردند
زنان در ایسلند برای برابر حقوقی
راه پیمائی کردنــد در آرژانتین
علیه خشونت .در امریکا بصورت
میلیونی به خیابانها آمدند و حال
ندا سر میدهند که این اعتصاب
برای همــه حقوق زنــان در 8
مارس است.
بــدون آن که مشــخصا برنامه

اجنمن زنان مبناسبت روز زن برگزار می کند
جشن روز زن 4 :مارس از  6تا 10

میز گرد زنان ،رقص گروه سیمرغ،
موسیقی زنده،
شام و رقص و پایکوبی
ورودیه$ 25 :
 5035خیابان مزون نوو غربی
(مترو واندوم)

>>  8مارس ساعت  5بعدازظهر :
تظاهرات همراه با زنان دیگرتبار
میدان  6دسامبر تقاطع کوئین مری و دسل
>>  11مارس از  7تا  10شب :منایش فیلم قصه شهرزاد
همراه با پرسش و پاسخ ،با حضور کارگردان
دانشگاه کبک 400 :خیابان سن کاترین شرقی
اتاق AM 050

ای برای این روز رســما تدارک
دیده باشــند گروهها و انجمن
های زنــان در تدارک تظاهراتی
در ســطح جهانی می باشند و
ندا سر میدهند که هر کجا که
هستید ،با جریانات زنان تماس
بگیرید .در نزدیکی محل اقامت
تان،در شهرداری ها،در نهادهای
آموزشــی ،احتماال این حرکت
رسانه ای نشده ،ولی حتما برنامه
ای خواهند داشت.
تم ســازمان ملل در این ســال
تحول زناندردنیای کاری ،ایجاد
جهانی  50-50از امروز تا ســال
 2030میباشد .تا بحال هزاران
برنامه در سراسر جهان برای به
عقب راندن سکسیسم (برتری
جنسیتی).تدارکدیده شده.
تم روز زن در کبک هم در همین
راستاست :
جنبش زنان مدار معیوب نابرابری
را شکســته و درهــای برابری و
عدالت بی حد و مرز را بســوی
همهمیگشاید.
و اما چرا این تم؟
دستیابی زنان به برابری هر روز
محدود و محدودتر میشــود .باز
تاب برتری جنسیتی در برقراری
کمربند ریاضتــی جهت پائین
آوردن هزینه های دولتی ،قطع
بودجه ســرویس های خدمات
دولتی ،انواع خشــونت بر زنان
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خصوصا زنان بومی ،نبود برابری هدف ما:

حقوقی برای بســیاری از زنان؛
خصوصی سازی خدمات آموزشی
و مهــد کــودک هــا؛ تبعیض
سیستماتیک در استخدام برای
همه زنان بخصوص زنان رنگین
پوســت و ناتوان؛ افسانه برابری
موجود و ...ســد راههائی که در
برابر زنان گذاشته میشود مرتبا
تولیدو باز تولید میشوند.
فراموش نکنیم که قدرت جنبش
زنــان در توان مبارزه با کلیه این
سدها که ترمزی برای پیشرفت ما
زنان است.
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برابری بدون حد و مرز است.این
بی مرزی بشــکل  8نشان داده
میشود.
کلمــات درون  8یــادآور اینکه
زنان در سراســر کبک متشکل
میشــوند برای دستیابی به یک
برابری واقعی میان زنان و مردان،
میان خود زنان و میان خلق ها.
ارزش هــای جنبش زنان مدافع
همه ارزش هایی ســت که مدار
نابرابری ها را شکسته و راه برابری
و عدالت بی حــد و مرز را بروی
همگان خواهد گشود• .
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در بخش قبل ابتــدا به صورت
مبسوط به مزایا و معایب کارت
هــای اعتبــاری Credit Cards
پرداختم .سپس به این موضوع
اشــاره کردم که بدهی خارج از
کنترل بدهی خطرناکی اســت.
در همین راســتا نکاتی را عنوان
کردم که بادانستن آنها می توانید
تشخیصدهید که بدهی خارج از
کنترل دارید یا خیر! در پایان نیز
راهکارهایی را برای خروج از دام
بدهی مطرح کردم.
حال در این شــماره می خواهم
مبحثی را آغاز کنم که پرداختن
به آن باعث رشــد و پیشــرفت
زندگی مالی می گردد.

"سرمایه گذاری" و "امور خیریه"
چه می شــود و این دو موضوع
کجای کار قرار دارند باید بدانید
که سرمایه گذاری قدم بعد از پس
انداز است.
همچنین درســت است که امور
خیریه به لحاظ مفهومی هزینه
نیســت اما بــه لحــاظ مالی و
حسابداری جزو هزینه ها است
و بایستی دربودجه بندی لحاظ
گردد .بنابراین پس انداز بایستی
حتمــا جایــی در بودجه بندی
ماهیانهداشته باشد.
------------"برایپیشـــرفتزندگیمالی
خود سعی کنید که پول برای شما
کار کند!"

•

پس انداز و سرمایه گذاری

(کاری کنید که پول برای شــما
کار کند!)
موضوع پــس انداز و ســرمایه
گذاری مانند موضوع مرغ و تخم
مرغ نیست که ندانیم کدام یک
اول بوده اســت! بدیهی است که
تا پس اندازی انجام نشود سرمایه
گذاری وجود نخواهد داشت .پس
انداز اولین گام ســرمایه گذاری
است بنابراین ابتدا با موضوع پس
انداز آغاز می کنم.

الف  -پس انداز:

چنانچه به خاطر داشــته باشید
نوشتم که شــما با درآمد خود
حداکثر دو کار می توانید انجام
دهید:
 -1هزینه
 -2پس انداز
برای اینکه بدانید چه چیزهایی
هزینه هســتند کافی بدانید که
هر آنچه پس انداز نکنید الجرم
هزینه می شود!
حال اگر همین االن این ســوال
برایتان مطرح شد که پس تکلیف

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

حساب های پس انداز:

حساب های مختلفی وجوددارند
از جمله حســاب های پس انداز
( )Savingو حساب های جاری
( )Checkingکه عموم مردم پول
های خــود را در آن می گذارند.
معموال در حساب های پس انداز
به ســپرده گذاران سود سپرده
پرداخت می شــود و در عوض از
محل همان ســپرده ها وام های
مختلف به متقاضیان داده شده و
بابت آن ســود دریافت می شود.
در واقع یکی از محل های درآمد
نظام بانکی کشورها اختالف میان
ســودهای دریافتی و سودهای
پرداختی است.
همچنین بانک ها از محل همان
سپرده ها هزینه های جاری خود
را نیز جبران می نمایند.
بخش دیگری از درآمد بانک ها
هزینه هایی اســت که از محل
خدمات بانکی دریافت می کنند
مانند هزینه های استفاده از کارت
های اعتباری.

جالب است بدانید که سود ناشی
از دیرکرد پرداخت بدهی کارت
های اعتبــاری در کانادا بخش
قابل توجهی از درآمد بانک ها را
تشکیل میدهد زیرا همانطور که
قبال نوشتم بخش عمده بدهی
کانادایــی ها از محل کارت های
اعتباری است .متوسط این سود
حدود  20درصد اســت که رقم
بسیار باالیی اســت! به هر حال
بایستی به خاطرداشته باشیم که
در کانــادا خدمات بانکی رایگان
وجود ندارد!
--------------"تا پس اندازی اجنام نشود سرمایه
گذاری وجود خنواهد داشت!"

------------حال برمی گردیم به موضوع پس
انداز و می خواهیــم بدانیم که
مــردم با چه اهدافی پول خود را
پس انداز می کنند؟
فارغ از عــده ای که اصوال بدون
هدف پول خود را پس انداز می
نمایند ،مــوارد زیر عمده دالیل
پس انداز پول می باشند:
 .1یکی ازاهداف پس انداز کردن
ایجــاد آمادگی مالی برای خرید
های بــزرگ نظیر خانه ،خودرو،
لوازم خانگی و مانند اینها است.
 .2هدف بعدی ایجاد یک ذخیره
مالی برای مواقع اضطراری است.
گاهی در زندگی شرایطی پیش
بینی نشــده وقوع می یابد که
مستلزم هزینه است .خواه خوب
باشد و خواه بد.
 .3گاهــی افراد پــول خود را با
اهداف پیش بینی شده طوالنی
مدت مانند تحصیــل و ازدواج
فرزندان ذخیره می کنند.
 .4برخی با هدف سرمایه گذاری
و کسب درآمد از آن محل اقدام
به پس انداز می نمایند.

ادامه از صفحه26 :
صفحه26>>:
14ویژگی..
این >> ادامه از
ادامه...
زنی با

بدل میشــوند که یک طرف از لیوان را ببینید».
ســوی دیگر تنها انتقاد میکند• .
شلوار زشت ،جوکهای مسخره )۱۴ ،کینهای نباشد
عادتهای آزاردهنــده و حتی اگر شما زنی را در کنار خود دارید
آدامس خوردن بــا صدای بلند کــه دیگران را میبخشــد پس
را در نظــر بگیرید تا این نکته را میتوانید او را برای مدت طوالنی
حفظ کنید .تحقیقات مشترک
بتوانید مجسم کنید.
اگر شما شریکی پیدا کردهاید که کالــج لوتر در دانشــگاه دوک و
تنها خود شما را قبول کرده است همچنیــن دانشــکده االهیات
س بدانید .دانشــگاه هاروارد نشان میدهد
پس خود را خوششان 
ی که میتوانند بدون قید و
تــری اوربــاخ کــه خــود یک کسان 
روانشناس است در مصاحبه با شرط دیگران را ببخشند زندگی
مجله هافینگتون پست میگوید :مشترک طوالنیتریدارند.
«یک رویکرد خوشبینانه به شما البته این شاید برای شما مهمتر
هم سرایت میکند تا نیمهی پر باشد که بخشــش پایه و اساس

فقط 5دقیقه!

با صرف  5دقیقه از چکیده
خبرهای روز آگاه شوید!

یک رابطه ســالم است .انسانها
کامل نیستند حتی شما؛ شاید
شــما ناخواســته کاری را انجام
دهید که موجب ناراحتی شریک
زندگیتان شوید بنابراین شما نیز
باید فضایی را به وجود بیاورید که
او بتواند شما را ببخشد.
اگر شــما زنی را پیــدا کردهاید
که این  ۱۴ویژگــی را دارد او را
سفت و ســخت حفظ کنید و
اجازه ندهید شما را ترک کند تا
زندگی خوبیداشته باشید.
* منبعBusiness Insider :
* ترجمه :کامیار بهرنگ

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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تمامی آم اطالعات بیشتردر صفح اول مارچ

وز
ــه14 :
بمانید .همانطور که قبال
ش ها رایگا
ن
و
ب
ه
ز
با
تلفن رزرو  8378ن فارسی می باشد .نیز نوشتم ،بودجه بندی
514465
--ابزار بســیار مهمی برای
«ک -----
موفقیت مالی می باشد.
اریابی م
یکشنبه پنج وفق در کا
ن
ا
د
ا
»
البته پس انداز کردن کار
م ما
رچ ،ساعت
1
تا
«
4
ع
ص
ر
ساده ای نیســت اما افراد
مسینار ما
یکشنبه  12مار لی و بیمه
»
جامعه برای بهبود وضعیت
 .5همچنین حس
چ،
ساعت  1تا
4
ع
ص
ر
مالی خود باید حتما پس انداز
اعتماد به نفس ناشی
کردن را در برنامه های زندگی
از سپرده حساب ها جنبه روانی های اعتبــاری خود را
مالی خود بگنجانند.
مثبتی است که انکار ناپذیر است! مدیریت نمایند و برای آینده پس
انداز کنند .قطعا شما افرادی را با •
-------------" حدود نیمی از جمعیت کانادا قادر چنین ویژگیهایی می شناسید .چند نکته کلیدی برای پس
حتی ممکن است خود شما جزو انداز:
به پس انداز پول نیستند!"
بهترین تکنیک پس
آندسته از افراد باشید .اگر چنین -1
-----------اســت بهتر اســت هرچه زودتر انداز این اســت که وقتی پولی
الف –  :1قدرت سود مرکب!
فرض کنید  1000دالر با ســود فکری به حال خود کنید .به یاد به دستمان می رسد قبل از هر
ســالیانه  5درصد پس انداز می داشته باشید که هیچکس غیر کاری مقــداری (درصدی) از آن
کنید .در انتهای سال اول سپرده از خودتان مســئول زندگی شما را پس انداز کنیم زیرا پس انداز
شــما بــا  50دالر افزایش مبلغ نیســت! هر چه زودتر برای پس پس از انجام هزینه ها تقریبا غیر
 1050دالر خواهد بود .در سال انداز و سرمایه گذاری با استفاده ممکن است!
 -2همواره بــرای خرید کاالها
دوم  5درصد سود سالیانه هم به از اصول زیر اقدام نمایید.
و خدمات به دنبال قیمت های
اصل پول شما یعنی همان • 1000
مناسب تر باشید .البته تا جایی
دالر و هم به  50دالر سود سال اصول اولیه پس انداز و
اول تعلــق می گیــرد .بنابراین سرمایهگذاری:
که با افت کیفیت مواجه نشوید!
 52/50دالر به ســرمایه شــما اصل اول :پس انداز را به عنوان این راهی است برای اینکه بیشتر
اضافه شــده و در مجموع مبلغ یکی از اصول زندگی مالی خود بتوانید پس انداز کنید.
 1102/50دالر خواهید داشت .و همیشــه رعایت نمایید .هر ماه  -3قدیم ترها در بیشــتر خانه
قبل از انجام هــر کار دیگری با ها قلک وجود داشت .قلک های
این قصه ادامه دارد!
این ســود مرکب یا همان "سود پول خود ،حتما مبلغی را هر چند اولیه ســفالی بودند اما کم کم
روی سود است" که سرعت رشد اندک پس انــداز کنید .به هیچ سر و کله قلک های پالستیکی
پول را افزایش مــی دهد .حال وجه و بــه هیچ دلیلی پس انداز و فلــزی نیز پیدا شــد! حال در
اگر پس انداز از سنین نوجوانی ماهیانه را فراموش ننموده یا به این دنیای مدرن فارغ از جنس
قلک باید سعی کنید که حتما
یا جوانی آغاز شــود زمان زیادی تعویقنیاندازید.
برای اســتفاده از قدرت ســود اصل دوم :برای خود هدفی مالی یک قلک در خانه داشته باشید.
در نظر بگیرید که پس انداز را برای بخشی از پول همه ما (هر چند
مرکب وجود خواهد داشت.
تحقیقات نشــان مــی دهد که رسیدن به آن انجام دهید (مانند اندک) بــه صورت پول خورد در
تقریبا نیمی از کانادایی ها زندگی خرید خانه) و فراموش نکنید که کیف ها و جیــب های مختلف
مالی به اصطالح  paycheque toزمانی را هم برای رسیدن به آن سرگردان می شود تا زمانی که
مفقود شــود یا به دلیل سهولت
هدف در نظر بگیرید.
 paychequeدارند!
این یعنی اینکه هزینه ها و بدهی اصل ســوم :نحوه خرج کرد و پرداخت بابت کاالهای خرده ریز
های نزدیک به نیمی از جمعیت هزینه های خود را پایش نمایید .از جیبمان برود! اگر سکه های در
کانادا از درآمدشان بیشتر است باید بدانید که پول شما صرف چه کیف و جیبتان را هموارهدر قلک
لذا قادر به پس انداز نیســتند! چیزهایی می شود یا به اصطالح بیاندازید در پایان ســال با ارقام
بسیاری از کانادایی ها چیزی از کجا می رود! قطعا از این طریق باور نکردنی مواجه می شوید .به
مدیریت مالی شخصی نمیدانند .می توانید قدری به پس انداز خود همین سادگی!
ادامه دارد...
آنها نمی دانند که چطور بودجه اضافه کنید.
بندی کنند ،بدهــی ها و کارت اصل چهارم :زندگی مالی خود را
بودجه بندی کنید و به آن وفادار
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حوادث اخیر خوزستان به عیان بی حقوقی
گستردهی تودههایی را به تصویر کشید که از
فقر و بیکاری به فریاد آمدهاند ،مردمی که از
داشتن هوایی برای تنفس ،آبی برای نوشیدن
و بــرق این بدیهیترین نیاز بشــری در قرن
بیستویکم محروم شدند ،مردمی که ازدولتی
فاســد به ســتوه آمدهاند ،دولتی که به جای
پاسخگویی به خواستهای برحق مردم ،روزی
به تزویر و ریا و روزی به تهدید و سرکوب پناه
میبرد.
جدا از نوع برخورد دولت به معضالت زیست
محیطی ،بیتفاوتی به آن ،و نتایج وخیمی که
این سیاست برای تودههای مردم به بار آورده ،
حوادث اخیر خوزستان و اعتراضات و تظاهرات
تودهای در اهواز جنبهی مهم دیگری دارد که
در این مقاله تالش ما بر آن اســت تا به این
جنبه از موضوع بپردازیم.
فقــر ،بیکاری ،نبــود آزادیهای سیاســی و
ناهنجاریهــای گســتردهی اجتماعــی ،به
نارضایتی شــدید اکثریت بســیار بزرگی از
جامعه منجر شــده است .به نوعی که جدا از
کارگران و زحمتکشــان ،بخش هائی ازاقشار
میانی جامعه نیز از شــرایط موجود به شدت
ناراضی هستند .جدا از نارضایتی سیاسی ،در
اثر شــرایط وخیم اقتصادی مدام بخشهایی
از خردهبــورژوازی میانه به زیر خط فقر رانده
شــده و این بخش در جامعه مدام کوچکتر
میشود .خطر ســقوط به زیر خط فقر یکی
از ریشــههای مهم نارضایتی خردهبورژوازی
متوسط در شرایط کنونیست .نارضایتی حتا
در عرصههایی خاص ،خردهبورژوازی مرفه و
بخشهایی از بــورژوازی را نیز در برمیگیرد.
اما این اقشــار که در برابر انقالب قرار داشته
و از آن به شــدت هراسان هستند ،از سویی
با بهرهگیری از نارضایتی گسترده در جامعه،
بهدنبال تغییراتــی در موازنهی قدرت به نفع
خود هســتند و از سوی دیگر همواره مراقب
این موضوع هستند که مبادا نارضایتی و خشم
مردم دامن آنها و یا کل حاکمیت را بگیرد.
از ایــن رو گاه در ظاهر و در مقاطعی خود را
طرفدار اعتراضات و خواستهای مردم نشان
میدهند و گاه با ســکوت از کنار افتضاحاتی
که نتیجهی سیاستهای عناصر مطلوبشان
در درون حاکمیــت بــوده ،گذشــته و یا با
نشــان دادن آدرس غلط سعی در برائت خود
دارند .اعتراضات اخیر تــودهای در اهواز یک
نمونهی روشــن از روش برخورد یک جناح
از هیأت حاکمه اســت که درطول چندسال
اخیرهمهی فجایع کنونی جامعه را به دوران
ریاستجمهوری احمدینژاد نسبت میدهند،
انگار که پیش از آن ایران بهشت بوده است!!!
بهرهگیــری از نارضایتی تودهها ،در حالی که
جناح "اصالح طلبــان" در کنار "اصولگرایان
میانهرو" کابینه و مجلس رادر اختیار گرفتهاند،
جناح بــورژوازی حاکم یعنی
توســط دیگر ِ
"اصولگرا"ها نیز مورد توجه قرار گرفته ،بهنوعی
کــه در جریانات اخیر حتا امام جمعه اهواز از
مردم میخواهد که به کابینهی روحانی بابت
این وضعیت یعنی هجوم ریزگردها و قطع آب
و بــرق اعتراض کنند .نیروی انتظامی نیز که
در همان روزها در شادگان  -در فاصلهی ۱۰۰
کیلومتری اهواز  -بــه روی جوانان معترض
آتش گشوده و موجب جان باختن دو نفر شده
بود ،در اهواز اما تا چند روز هیچ واکنشــی به
اعتراضات از خود نشان نداد.
واقعیت این است که استان خوزستان به رغم
جلگههــایاش و به رغــم اینکه اصلیترین
منابع نفت ایران در این اســتان قــرار دارد،
یکــی از فقیرترین اســتانهای کشــور نیز
اســت .نرخ بیکاری در این استان از باالترین
نرخهای بیکاری در کل کشــور است .استان
خوزســتان چهارمین استان کشــور از نظر
تعداد کودکانیست که از تحصیل بازماندهاند.
با گذشت نزدیک به سی سال از پایان جنگ
هشت ساله ایران و عراق ،هنوز خوزستان آثار
ویرانیهای جنگ را بر پیشانی دارد .شهرهایی
چون خرمشهر و آبادان هیچ نشانی از دوران
پُر رونق قبل از جنگ با خود ندارند .به دلیل
موقعیت حساس خوزستان برای رژیم اسالمی،
سرکوب و نقض آزادیهای سیاسی و حقوق
فردی در این استان همواره به صورت گسترده
اعمال شده اســت .حادثهی روزهای اخیر در
"شادگان" یک نمونهی آن است .تعداد زندانیان
سیاســی و زندانیان سیاسی که در سالهای
اخیر اعدام شدهانددر این استان نسبت به سایر
مناطق بسیار باالست .خوزستان ،کردستان و
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اما اعتراضات اخیر نشانهی چیست؟
اعتراضات اخیر از تظاهرات روزانه در اهواز تا
اعتصابات روبهرشد کارگری نشانهی نطفههای
اولیهی اعتالی جدیــدی در جنبش انقالبی
اســت که مجموعهی شــرایط و تضاد های
اجتماعی از جمله تضادهای درونی حاکمیت
امکان بروز آن را فراهم کرده است .ما در این
حرکتها شــاهدیم که گروههای بیشتری از
جامعه به صحنهی مبارزه و اعتراض کشیده
میشوند .ما شاهد آمادگی بیشتر تودهها برای
مبارزه و اعتراض به نظم موجود هســتیم .ما
شاهد بسط و گسترش اعتراضات کارگری و
اعتال در این جنبش هستیم .بیهیچ تردیدی
باید گفت که اعتراضات اخیر تودهای در اهواز
با آن شرایط ویژه امنیتی و اعتصابات کارگری،
نشــانههایی واضح از خواســت تودهها و کل
طبقه کارگردر سرتاسر کشور برای تغییر نظم
موجود را در خود دارند.
اما ممکن است این سوال مطرح شود که اگر
اینگونه اســت ،چرا از جمعیت یک میلیون
و نیمی اهــواز تنها درصــد کوچکی در این
تظاهرات حضورداشتند؟!
واقعیت این است که در کشورهایی چون ایران
با حاکمیتی که بقایاش به اعمال دیکتاتوری
عریان وابسته اســت و احزاب غیردولتی که
وابسته به همان رژیم دیکتاتور نباشند حضور
ندارند ،امکان شکلگیری تظاهرات گستردهی
تودهای با حضور چندصــد هزار نفر درآغاز و
پیش از اعتالی انقالبی وجــود ندارد .در این
کشورها تنها در دوران اعتالی انقالبیست که
ما شاهد حضور گستردهی مردم در خیابانها و
حمایتهای میلیونی آنها از یکدیگر خواهیم
بود .در این کشورها اما گذار به اعتالی انقالبی
شرایطی را میطلبد و فراهم شدن این شرایط
غالبا در حرکتهایی قابل رویت هســتند که
هر چند ممکن اســت بطئی بهنظر آیند اما
بیانگر رشد میزان آمادگی تودهها برای عمل
انقالبی هســتند .در این کشورها شرط الزم
برای اعتالی انقالبی نارضایتی عمیق تودهها
از نظم موجود اســت ،اما این کافی نیست .از
قوه به فعل در آمدن این نارضایتی و در واقع
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تبدیل شدن این نارضایتی به بستری عملی
برای تحقق انقالب ،مستلزم زمینههاییست.
آمادگی تودهها برای فــداکاری که با ریزش
ترس از ســرکوب مالزم اســت و وارد شدن
به عرصهی عمل کــه در اعتراضات تودهای و
اعتصابات اخیر نشانههایی از آن را میتواندید،
بیانگر نطفههای رشد آمادگی ذهنی تودهها
برای از قوه به فعل درآوردن نارضایتی خود از
نظم موجود است .این نشانههای برآمدی در
جنبش است که میتواند در تداوم و گسترش
خود به یک اعتــای انقالبی فراروید .اگرچه
این به این مفهوم نیست که لزوما هر برآمدی
در جنبش انقالبــی میتواند به یک اعتالی
انقالبی منجر گردد .اما این نیز واقعیتیست
که در کشــورهایی چون ایــران ،گذر به یک
اعتالی انقالبی اغلب با رشــد کمی جنبش
اعتراضی علیه نظم موجود آغاز میشــود که
خود بیانگر میزان آمادگی و مشارکت تودهها
میباشد و تظاهرات تودهای همچون اعتراضات
اهواز نشانهای از شکلگیری نطفههای آن در
محدودهایســت.اگر در روزهای گذشته در
کشــوری مانند رومانی به خاطر یک تصمیم
رژیم حاکم ،پانصد هزار نفر به خیابانها ریخته
و دولت را وادار به عقبنشــینی میکنند ،به
دلیل آن است که شرایط رومانی با ایران بسیار
متفاوت است .در این کشور احزاب مختلف و
البته قدرتمندی وجود دارند که قدرت بسیج
تودهای را دارند و بر بستر دموکراسی بورژوایی
موجود و شــرایط و اتفاقات میتوانند با سوار
شــدن بر موج نارضایتی ،به سرعت تودهها را
بســیج کنند .اما در ایران ،این شرایط وجود
ندارد.
کافیســت تا وضعیت کنونی خوزستان را با
خواست معترضان در پایتخت رومانی مقایسه
کنیم تا به درک بهتری از این موضوع دست
یابیم .در رومانی کابینهی مستقر میخواست
با صدور حکمی برخی از متهمان فساد را که
اتفاقا برخی از رهبران حزب حاکم را نیز شامل
میشــد از زندان آزاد کند ،آنهم به بهانهی
خالی کــردن زندانها .اما همین حکم منجر
به اعتراضات گستردهای شد که حزب حاکم
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را مجبور به عقبنشــینی و وزیر دادگستری
را به اســتعفا وادار کرد .یک ســال و سه ماه
پیش نیز آتشســوزی در یک کلوب شبانه
که منجر به کشته شــدن  ۳۲نفر شده بود،
منجر به اعتراضات تودهای و سپس استعفای
نخستوزیر رومانی گشته بود.
اما در ایران به رغم تمام فسادهای برمالشدهی
دولتی و حتا بسیاری از رویدادهای از آن هم به
مراتب بدتر ،عمال هیچ تحرکی از سوی مردم
مشاهده نشد .همهی اینها بهدلیل عدم وجود
یک حزب قدرتمنــد و نبود آمادگی در میان
ی و غلبه ترس بر
تودهها در شرایط دیکتاتور 
تودههاست .همین شرایط است که وضعیت
ایران را با رومانی بسیار متفاوت میکند و به
دلیل باز همین تفاوتها و شــرایط است که
میتوان تظاهرات تودهای در اهواز را نشانهای
از اعتالیی جدیددر جنبش تلقی کرد ،اعتالیی
جدید در کشوری که بعد از حوادث سال ،۸۸
به جز جنبش کارگری و اعتراضات و اعتصابات
کارگری که نقش پیشــتاز طبقــه کارگر را
در عمل به اثبات رســاند ،خبری از جنبش
تودهای نبود و حتا بعد از آن انتخابات مفتضح
ریاستجمهوری در سال  ،۸۸باز گروههایی از
همان مردم که بی اعتمادی خود به حاکمیت
را در اعتراضات سال  ۸۸اعالم کرده بودند ،در
سال  ۹۲باردیگر به پای صندوقهای رای رفته
بودند.
در کشوری مانند ایران ،هر قدر میزان آمادگی
و فداکاری تودهها برای مبارزه با نظم موجود
بیشتر باشــد ،و هر قدر این آمادگی در عمل
بیشتر خود را نشان دهد ،این امکان که در اثر
بروز حوادثی ،جنبش به سرعت وارد اعتالیی
انقالبی شــود ،باالتر میرود .در صورت بروز
چنین شرایطی ،این طبقهی کارگر است که
میتواند با برپایی اعتصابات سیاسی سراسری
شرایط را برای نبرد قطعی و در نهایت تحقق
انقــاب اجتماعی مهیا ســازد .طبقهای که
هم اکنون نیز پیشتاز مبارزه علیه جمهوری
اسالمی و نظام سرمایهداریست.
•

بلوچســتان از جمله استانهایی هستند که
از این نظر بیش از دیگر مناطق کشور تحت
فشارهای سیاسی بودهاند .جدا از نقض حقوق
مردم عرب ،یکی دیگر از سیاستهای کثیف
حکومت دامن زدن به اختالفات قومی و ملی
بوده است برای نمونه دامن زدن به اختالفات
بین عربها با بختیاریها و یادیگر اقوام فارس.
فقر ،بیکاری و نارضایتی همانطور که گفته
شــد تنها در خوزستان نیســت ،اما مجموع
شرایطی که خوزستان با آن روبروست باعث
شد تا با موج جدید ریزگردها که در روزهایی
با قطعی آب و برق نیز همراه شــد ،فشــار بر
روی تودهها سرریز شده و موجی از نارضایتی
و اعتراض شهر اهواز را در برگیرد .در گذشته
نیز بارها شاهد اعتراضاتیدر اهوازدر این رابطه
بودیم .اما ویژهگی ایندوره از اعتراضات ،تداوم،
تودهای شــدن و شعارهایی بود که علیه فقر،
بیکاری و حاکمیت داده شــد .البته تودهای
شدن به این مفهوم که از بخشهای گوناگون
جامعه در این اعتراضات شــرکت داشتند .نه
لزوما از طبقه کارگر بودند و نه از دانشجویان
و یا زنان .از اقشــار گوناگــون جامعه در این
اعتراضات شــرکت داشــتند .این نکته حائز
اهمیتی بسیار است که در شهر اهواز به رغم
سرکوب و خفقان شدیدی که این سالها بر
شهر حاکم بوده است ،هر روز هزاران نفر دست
به اعتراض زدند.
حال اگــر این اعتراضات را در کنار اعتراضات
اخیر کارگری بگذاریم میتوان به این نتیجه
رسید که تغییراتی در روحیه مبارزاتی تودهها
شکل گرفته است .برای مثال اعتراضات اخیر
کارگران تــا حدودی متفــاوت از اعتراضات
گذشته میباشــد .جدا از افزایش اعتراضات
کارگری از نظر عددی ،در ماههای اخیر شاهد
اعتراضاتی طوالنی مــدت بودیم ،اعتصاباتی
که بیــش از یک ماه طول کشــیدند .دیگر
آنکه کارگــران به اعتصاب اکتفا نکرده بلکه
با تظاهرات در سطح شهر ،توجه سایر اقشار
جامعه را به خود جلــب کردند .نکته بعدی
شــعارها و مطالبات کارگران است ،کارگران
در شــعارها و مطالبات خود به شکلی آشکار
نقش حاکمیت و دستگاه سرکوب آن را در
شکلگیری و بقای شرایط کنونی افشا و در
واقع دولت را به محاکمه کشــیدند .شرایط
آنچنان حاد شــده اســت که حتا مقامات روز  ۲۷بهمن روحانی ســفری به عمان و کویت احترام به استقالل کشــورهای بوده است ،اما در حکم الهی" و "تهاجم به مبانی انقالب" خواند و به
حکومتی نیز بارها به ایــن موضوع اعتراف داشت .روحانی هدف از این سفر را "توسعه روابط سالیان گذشته ،همواره عملکرد دیگری در پیش روحانی هشدار داد.
کردهاند .سخنان پوردستان جانشین فرمانده دو جانبه با این دو کشور" و "بررسی مسایل منطقه گرفته است .تنها مراجعه به "سند چشمانداز بیست پس از سفر روحانی ،سران دو کشور ایران و کویت،
ارتش در روز  ۲۱بهمن آشــکارترین اعتراف و ناآرامیهــای موجود در عراق ،ســوریه و یمن" ســاله ایران" علت را روشن میســازد .طبق این نتیجهی گفتگوها را "مثبت و موفقیتآمیز" اعالم
به ایــن موضوع بود .وی گفت" :دشــمنان عنوان کــرد ۲۰ .روز پیش از آن وزیر امور خارجه ســند که در سال  ۱۳۸۴توسط مجمع تشخیص کردند .در اول اســفند اعالم شد که قرار است "۵
جمهوری اســامی قصــد دارند با فشــار کویت طی ســفری به تهران پیام کتبی امیر این مصلحت نظام تدوین شــده اســت ،قرار است تا اسفند هیئتی برای رایزنی در مورد حج امسال به
اقتصادی مردم ایران را به خیابانها کشانده کشور را به روحانی داده بود .محتوای این پیام علنی ســال  ۱۴۰۴ایران به قدرتمندترین کشور منطقه عربستان" بروند .اما در خبرهای  ۲۷بهمن ،یعنی
و آنها را علیه نظام بشورانند" .اگر خامنهای نگشته اســت ،اما گویی چنان مهم بوده است که از حیث توان نظامــی ،اقتصادی ،علمی و فناوری همان روز ســفر روحانی به کویت ،آمده است که
خود روحانی راه سفر را در پیش گرفت .وی پیش از تبدیل شود .اگر جمهوری اسالمی در دستیابی به بین دولت ترامپ و  ۴کشور عربی ،یعنی کشورهای
هم در روز  ۲۷بهمن با اشاره به نابسامانیها
سفر مدعی شد ،دولت کویت از سوی  ۶کشور عضو هدف "قدرتمندترین کشور منطقه از حیث توان عربستان ســعودی ،امارات متحده عربی ،مصر و
برای
و فشارهای اقتصادی از تالش "دشمن
شورای همکاری حوزه خلیج فارس پیامی مبنی بر اقتصادی ،علمی و فناوری" ناتوانیاش را آشکارا به اردن ،گفتگوهایی جهت ایجاد یک پیمان نظامی
تاکید
مایوس کردن مردم" سخن گفته و با
تمایل این کشــورها به بهبود روابط و حل و فصل اثبات رسانده است ،اما هیچگاه از تالش برای تبدیل از نوع پیمان ناتو انجام گرفته اســت تا در صورت
برخالف
بر اهمیت مســاله اقتصادی ،اینبار
"سوءتفاهمها" از طریق گفتگو ارسال کرده است .شدن به "قدرتمندترین کشور منطقه از حیث توان حمله به یک کشور ،سایر کشورهای عضو پیمان
همیشه و به جای مسائل فرهنگی و نظامی عربستان سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی ،عمان ،نظامی" دست نکشیده اســت و برای نیل به این وارد عمل شــوند .گرچه آمریــکا عضو این پیمان
می گوید" :اکنون مسائل اقتصادی در اولویت بحرین و کویت شش عضو شورای همکاری خلیج هدف از هیچ اقدامی ،حتا دخالت نظامی مستقیم نخواهد بود ،اما اســرائیل و آمریکا با این کشورها
است" دقیقا اشــاره به همین مساله دارد .و فارس هســتند که طی نشستی در آذر ماه ،بیانیه و غیر مســتقیم در امور داخلی کشــورهای دیگر همکاریهای گستردهای در زمینه تبادل اطالعات
یا اگر موحــدی کرمانی میگوید" :برخی از تندی علیه ایران منتشــر کردند .این کشورها در فروگذاری نکرده است .سیاستی که امروزه چنان امنیتی و نظامی خواهند داشــت .روشن است که
مردم به دلیل نیازهای شــدید اقتصادی از بیانیه پایانی اجالس خود خواستار "عدم مداخله عیان و آشکار گشــته و چنان اسناد متعددی در هدف از این پیمان ،مقابله با جمهوری اســامی
مذهب خود دست برداشتهاند" به زبانی دیگر ایران در امور داخلی کشورهای عربی حوزه خلیج این زمینه وجود دارند که انکار و تکذیب آن ،تنها است .همچنین اعالم شده است ،این پیمان محدود
همیــن نارضایتی از جمهوری اســامی در فارس"" ،سیاسی نکردن مراسم حج" و "واگذاری جنبهی ظاهرسازی بینالمللی به خود گرفتهاند .به این چند کشور نیست و سایر کشورهای عربی
میان تودههای فقیر جامعه که اکثریت بسیار جزایر سهگانه ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک در نتیجه ،در منطقهای که به جز ایران ،کشورهای نیز میتوانند به آن بپیوندند .طبق خبرهای منتشره
بزرگی از جمعیت کشور را شامل میشوند ،به امارات متحده" شــدند.از میان این  ۶کشور ،در اسالمی ارتجاعی دیگری نیز وجود دارند که همین شدهی کنونی ،گویا نخســتین فعالیت آزمایشی
سال گذشته عربســتان در پی حمله به سفارت و سیاست را پی میگیرند ،بروز تنشهای مستقیم مشترک نیز شرکت در جنگ داخلی یمن خواهد
بیان میکند.
ش جنگ بود .به این ترتیب ،میتوان حدس زد ،محتوای پیام
کنسولگری این کشور در ایران ،روابط دیپلماتیک و غیر مستقیم و حتا برافروخته شدن آت 
همین ترس حاکمیت از گسترش اعتراضات
کشورهای عضو شورای همکاری حوزه خلیج فارس،
خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن نیز بحرین یکی از پیامدهای آن است.
درک
تودهای اســت که میتواند مــا را به
کــه بارها ایران را به دخالــت در امور داخلی خود روحانی و کابینهاش ،اینجــا و آنجا ،بنا به عرف به ویژه عربستان ،برخالف ادعای روحانی بیش از
جناح
درستی از عملکرد نیروهای وابسته به
متهم کرده بود ،با صــدور بیانیهای از قطع روابط بینالملل وانمود میکننــد در تالشاند تا روابط "تمایل این کشورها به بهبود روابط و حل و فصل
تا
اولیه
"اصولگــرا" از چرایی حمایتهــای
بینالمللی با کشــورهای دیگر ،به ویژه کشورهای سوءتفاهمها از طریق گفتگو"ی ساده بوده است.
دیپلماتیک خود با ایران خبر داد.
ســکوت و حتا ممانعت از ادامهی اعتراضات کشــته شــدن زائران ایرانی در مراسم حج ،اعدام منطقه را بهبود بخشــند .اما بــه خوبی میدانند به ویژه آن که عربســتان اکنون با روی کار آمدن
برساند .اگر نیروی انتظامی بعد از چند روز هر شیخ نمر ،روحانی شیعه مخالف دولت عربستان ،تا زمانی که اســاس سیاســت خارجی جمهوری ترامپ امید بیشتری به حمایتهای همهجانبهی
گونه تظاهرات و تجمعی را در اهواز ممنوع حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در واقع اسالمی ،تبدیل شــدن به "قدرتمندترین کشور آمریکا در پیگیری اهداف خود یافته است.در مقطع
ی بود که حلقهی نهایی تنشهایی بود که در ســال  ۲۰۱۶منطقه" و "توســعهطلبی" و "گسترش نفوذ" در کنونی ،حتا اگر نتیجهی سفر روحانی و "گفتگو"
اعالم میکند دقیقا به دلیل ترســ 
از فراگیرتر شــدن اعتراضــات در حاکمیت هر چه وخیمتر گشتند .این وقایع بهانههایی بیش کشورهای دیگر اســت ،این تالشها ،در نهایت با با کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس،
از جمله عربســتان ،در کوتاه مــدت بتواند ،نتایج
بوجود آمد .در ابتدا نیروی انتظامی هماهنگ نبودند ،زیرا سرچشــمهی اصلی در سیاستهای بنبست مواجه خواهند شد.
با اصولگرایان ســعی بر آن داشــت که این توسعهطلبانهی و هژمونیطلبانهی دو کشور بر سر در اول آذر ماه ،رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ناچیزی به بار آورد ،روشــن اســت تــا زمانی که
تظاهرات را به عاملی برای فشار بر کابینهی نفوذ و قدرت در کشورهای منطقه نهفته است .هر ریاست جمهوری ،در سخنرانی در دانشگاه عالمه کشورهای مدعی ژاندارمی منطقه ،از جمله ایران،
یک از این دو کشور اسالمی ارتجاعی برای نیل به طباطبایی ،کوشــید "بدیلی" برای نظریه "قدرت از سیاستهای توسعهطلبانه و تجاوزکارانهی خود
روحانی تبدیل کند ،همچون خبرگزاریهای
هدف ،به حمایت مالی ،تســلیح و آموزش نظامی برترین" ارائه کند .وی با توجه به وضعیت منطقه دست نکشند ،در دراز مدت ،حاصلی جز اصطکاک
به
فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران که
دستهای از تروریســتها و شبهنظامیان اسالمگرا گفت" ،هیچ بازیگری در منطقه قابلیت قدرت برتر منافــع و تنشهای هر چه بیشتر به بار نخواهند
تظاهرات
شکلی حساب شده ودر محدودهای
روی آورده و در برخی از کشــورها نظیر سوریه و شــدن را ندارد" .در  ۲اسفند ،چند روز بعد از سفر آورد .تاوان سیاست سران اسالمگرا و ارتجاعی این
بعد،
روزهای
اهواز را انعکاس میدادند .اما در
یمن در نوعی جنــگ نیابتی با یکدیگر درگیرند .روحانی به کویت ،نماینده خامنهایدر نیروی قدس کشورها را نیز مردم این کشورها و کشورهای دیگر
اهواز
در
اعتراضات
آنها نیز از ترس گسترش
جنگهایی که طی سالیان گذشته ،به ویرانی این سپاه در یادداشتی که در خبرگزاری دولتی تسنیم با جان و هستی خود خواهند پرداخت.
های
ن
استا
و
شهرها
و حتا گســترش آن به
نشریه کار شماره ۷۳۶
منتشر کرد ،به وی تاخت و این سخنان را "خیانت
کشورها و کشتار مردم انجامیدهاند.
ح
طلبان
اصال
به
وابسته
دیگر ،مانند رسانههای
جمهوری اســامی همواره مدعی عدم دخالت و به اسالم و مسلمین و ایستادگی در برابر فرمان و
از انعکاس اعتراضات مردم خودداری کردند.

بنبست سیاستهای توسعه طلبانهی جمهوری اسالمی
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استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

NISSAN GABRIEL

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information:

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم.
با شرایط مناسب
لطفا با آقای وکیل محمد تماس بگیرید:
)Wakil Mohammad (Rocky
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques
)Montréal (Québec

(514) 274-8117

تدریـس
ریـاضی

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
azjune’15U

شیـرینی

Rose pastry

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

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

تدریسریاضیات
Highschool, College,
University
توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

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

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

پرستــار

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.

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

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

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

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

آموزش رانندگی
آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

 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

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

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

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

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•
College,University
High-Shool

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

514-827-6329
514-620-3255

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

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



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

>> کلیه مقاطع:

استخدام

آژانس مسافرتی

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...
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(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

احمــد

امید رایگان از فوریه15

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

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 ......................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن 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

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

نغمه سروران889-8765 ............................ .
دارالترجمه یکتا439-8501 ......................... .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

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)

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

خدمات
ساختمـانی

الکترونیک

Tel.: 514-812-5662

آرایشـــــگاه

MMUNITY

aznov-jan’17tpshP

ساختمان

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

ازدواج

خدماتمالیاتی

azaug15U

azmarU

تدریس فارسی

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Tel: 438-399-1359

کامیونیتی

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...

داروخــانه
دندانپزشک

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

رستــوران

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .................................... .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

فـرش

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

فـال

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

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

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

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

عینک سازی

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

کوه نور ،آدونیس و...

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

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

شیرینی پزی و قنادی

الوال:

224-0-224................................... .KamNic

گلفروشی

حسابداریومالیاتی

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کامپیوتر

گرانیت

سوپر و فروشگاه

وست آیلند :

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

ریوسود:

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

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

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

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!

Tel.: 514-483-7777

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

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

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .
وحیــد 983-1726 .........................................

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

محضر

موسیقی (جشن ها)

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

دس��تور ميدهد كه ج��ان آن دو مرد را از حرفهاي��ت دلخور نش��ود .جوانهاي
ك��ه داوطلب م��رگ در راه امام علي(ع) و ام��روز زبان خ��اص خ��ود را دارند .با هر
www.paivand.caها را امر به معروف و
1993به sinceزباني نميت��وان آن
 سال  24شماره  11  1308اسفند 1395اسالم شيعه ش��دهاند بگيريد .جالدان
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س��مت دو مرد حركت ميكنند كه رعد نه��ي از منكر كرد ،بايد با زبان س��اده و
دور از اخم و ترش��رويي با آنها
و برق عظيمي در آس��مان زده مي ش��ود عاميانه به
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
كه آزادخان از اين غرش آس��مان ترسيده سخن گفت.
عکسپاسپورتی
since 1990
و مي گويد كه دستور گردن زدن دو مرد
جااندازهسرحتما
دلدایی:
چون سخن آيد زدل خود را به کانا
بایستیرعایتشود
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان مي كند
نیازمندیهای
_______ 50 X 70
ه ميبيند
گفته چون نيكو ش��ود در س��ينه مأوا
(ع) ،امام حس��ين(ع)  12 ،امام دوستي و بود كه پايه «علي» گويي و روايت گويي از
عکسسیتیزنی
 14معصوم ارج گذاري با همين ش��مايل
ن ميسپارد
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
هنرهای ميكند
(ع) با
پاسپورت ،سیتی زن،
عکس
امام حسين (ع) و عاشورا و ائمه 
بایستیدقیقباشد
در
ها
خواني
پرده
و
خوان��ي
تعزيه
گرداني،
غض.
آخ��ر ،آن زم��ان خداحافظي،
دقاي��ق
کارت PR
پردهخواني گسترش بيشتري مي يابد.مدیکال کارت ،و
امروز
به
تا
و
ش��د
دار
ريش��ه
و
ترويج
ايران
كه
حالي
ر
التحصیلیاي كه مي گفت
همان پ��رده
پردههای درحالي
شيعه با
اطالعات بعد
كهفارغ
خانوادگی و
عکس
آگهیاز صفويه اسالمشناسي 
دل و جان مردم به عش��ق اين معصومان
ت توانسته
رشد كرد و قوت بيشتري يافت و روز بوي عشق امام حسين (ع) در تار و پودش
خود را بهخواني
نشانی
های ما تضمینی و
عکس
تپد».
مي
الهي
ل از اينكه
کنید:گسترده شد تا زمان قاجار؛ از زمان جاري اس��ت همچون تمام اين سالها به
زیر ایمیلبه روز
خوددرخواست های
متناسب با
ëاولينپردهخوان،درويشناشناس
ق گفت و
راهي مسير عشق
Queenبود تا
دوش گرفته
1T9شد و
رضاشاه آهسته از پردهخواني ممانعت
5301
Mary, H3X
چه
نيس��ت
معلوم
خوان
پرده
اولي��ن
ه گلهاي
مربوطه می باشد
لبخند مهربانادارات
)
دکاری
(نبش
پدربزرگانه
آن
پس
در
،
شود
كه
1342
سال
از
و
شاه
رضا
محمد
زمان
از
SNOWDON
تاريخ
جاي
هيچ
در
او
از
نامي
بود
ف��ردي
دوخته بود،
ً
تقريبا ريشههاي انقالب امام خميني(ره) اين دوبيتي را خواند و رفت.
رده خواني
عش��ق هرجايي ن��دارم دل به هر دلبر
ممانعتها شدت گرفت تا حدي
نيس��ت .انگار چون رايحه عطري بايد در آغازش��د
Tel.: 514-996-9692
Spiritualist & Psychic Reader
شود،
ديده
آنكه
بي
بچرخد
تاريخ
فضاي
ه به حرف
كه به كل پردهخواني ،غيرقانوني اعالم شد سپارم
بودنش
هست
اين
و
هست
كه
بگويد
ولي
شق معنوي
بر سر هر كو نشينم بر هر زيبا بنالم
تا دو ،س��ه سال مانده به انقالب  1357كه
Master :DURGA
KALIPRASAD
يمهري به
عاش��ق روي حس��ينم ،مقصدي ديگر
از امتداد هنري اس��ت كه خلق كرده كه جشن هنر شهر ش��يراز برپا شد ،آن زمان
اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.
روح
كه
است
عش��قي
از
برگرفته
حتم
به
جشن هنر ،در كشور ندارم
بود كه متصديان اين
Facebook.com/
ه امام علي
طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد
آرزوي كربال دارم به دل ،شيدا بنالم
آن عش��ق تا امروز جاري است ،اما معلوم دوره افتادند و پردهخوانهايي را كه مانده

سی
عکا
رز
514-488-7121

info@paivand.ca

فقط 5دقیقه!

با صرف  5دقیقه از چکیده
خبرهای روز آگاه شوید!

Haircut: $10

)

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

ل با دو شـــرح

آرایشگاه

Tel. : 514-516-9810

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6

5511

P2enddc

ارایدو«ش�رحع�ادیووي�ژه»اس�ت.درص�ورتتماي�لبهحلدوش�رحابتدايک�یازش�رحهارابام�دادحلکرده
وابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.

گویندگی
فن 2 1

3

ن -پيش

تدریس فنون گویندگی
سخنرانی های موثر ،گویندگی
برای1 :
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
تلویزیون ،آمادگی برای انجام
و
2
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون3،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

 يكي ازي گروه

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
5
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

ه -آينه

ره -بد و

فال قهـوه
رمانگاه-
10
و ورق

11
توسط شادی

12
(514) 678-6451
13
14

aznov152104nikpour

15
استخدام

Surrey, BC
Montreal

افقي:
سال
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا 8
بامدیریت -1 :انتها -كناي��ه از عجيب و

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
غريب بودن
 -2پارچ��هاي گرانبها -گرم •-ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
سخن بيهوده -ساكت!
 -3عدد ورزش��ي -باجه -خبر• تکمیل انواع فرم ها
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
جستن -لقب پدر رستم
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

514-996-1620

Re-Mi

Re-Mi

aznov’15U

7
9

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

علیـرضا فخـاریان

6

azmay2013hoomanfree

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

دیگر طالع

جدولويژه
15 14
کلیه13
آموزش12
11
آوازتوسط اساتید برجسته
سازها و

514-833-8684
8

وس��يله
طعات به
رم -نت

آموزشگاه هنری ر  -مــی

توسط4:رضا هومن

 -مابين قابلتوجهخامنها

اي��ران-

4

5

6

7

8

9

10

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

اجنام امور ساختمانی

• 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)

BEN

514-441-4295
azjan15U

کلبــه عموجان

سفت و
به چند نفر ویترس
• باتجربه •
رستوران
کار در
ويچي از برای
بانگ -وسيلهاي در آشپزخانه -بند
6107-11
شده -نام غذايي ايراني Sherbooke W.
طبخ
سوسيس
نیازمندیم.
کبابسرا
Tel.: 514-484-8072
________________
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 -4گوشهگير -ديروز -مهمتر
 -5برخي جدولها دارند -بانگ
اسب -ظرف آزمايشگاهي
رمسی
مترجم
مترجم رمسی
مترجم رمسی
 -6جمع رئيس -ناخوشايند-
تفاله عسل
خاطره حتویلداری یکتا نغمه
سرورانکبک ،محمودایزدی
عضورسمیانجمنمترجمان
مترجمان
جامعه
عضو
•
 -7با هاي آيد -خدمتكار مرد-
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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کبک و
¦
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ایران
رسمی
امضاء
تصدیق
دعوتنامه و
■
رسمی اسناد و مدارک،
ميل خانم باردار به خوراكيها
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
کلیه
رسمی
ترجمه
•
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
 -8گمراهي -سراميك زينتي-مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
نويسنده -بخار دهان
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
 -9روا ك��ردن ام��ري -آواز(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
نيكو -شبيه
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
 -10مردم -پرندهاي است -از
appointment
کــار
لوازم آرايش
514-889-8765
کنید!

صرافی
 5ستاره

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

 -12جد -حرف تمسخر -سروري
صاف كن
سرخ -اصل و نسب -جامه
Tel.: 514-933-0-933
عرب
همراهي
حرف
زمستان-
ماه
دومين
سحر-
مرغ
فلكي-
خرس
-13
 كثرت آمد و شدرضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
عرب
عزيز
ندارد-
رف حساب
گردنبند
اميد-
ايزدي-
فروغ
بيمار-
سخنان
-14
دعوتنــــامهرسمی،






 



مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
اس��ت -رمق -ارزش ،اعتبار -شيريني كوچك مكعب
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

86

www.paivand.ca since 1993

خطبه

خرید لـــوازم عکاسی،
کدام وبسـایت مناسب تر است؟

فروشــگاههای اینترنتی بتدریج برای دسترسی به مشخصات فنی
جای فروشــگاههای معمولی را و نظرات اســاتید صاحب فن،
گرفته و از آنجایی که هزینه های میتوانیم به وبسایتهای دیگری
یک مغازه واقعی را ندارند ،معموال که فقط اطالع رسانی در زمینه
تــازه هــای عکاســی را انجام
قیمتهایشانمناسبتراست.
البته خوبی فروشــگاههای لوازم میدهند ،مراجعه کنیم .یکی از
عکاســی آن اســت که معموال معروفترین این مراجع ،وبسایت
فروشــنده خودش نیز عکاس و  www.dpreview.comمیباشد.
فیلمبرداربــوده و میتوانــد به ما یکی از معروفترین فروشگاههای
اطالعات خوبی در زمینه اجناس اینترنتی جهان ،وبســایت
و روش اســتفاده آنها بدهد .حتی «آمازون» اســت که گوی
برخی اوقــات و بــرای برخی از ســبقت را از خیلــی ها
اجناس ،یک «نمونه» نیز دارند که ربوده .نگارنده برای تهیه
میتوانیم آنــرا امتحان کرده و اگر برخــی لوازم عکاســی و
کارکردش خوب بــود ،خریداری فیلمبرداری از این وبسایت
اســتفاده نموده و همیشه
کنیم.
بنابراینالزمهخریدازفروشگاههای تجربه خوبی کســب کرده
اینترنتی این اســت که خودمان است.
قبل از خریــد ،به انــدازه کافی البته همانطور که میدانیددر این
تحقیق کــرده و اطالعات جامع وبسایت ،هر چیزی را میتوان تهیه
و کاملی از آنچــه که میخواهیم کرد ولی چون این مطلب در مورد
ســفارش دهیم ،داشــته باشیم .لوازم عکاســی است ،فقط به ذکر
مواردیدر همین زمینه
بسندهمیکنیم.
تلفناستودیوفوتوبوک:
خیلی از فروشندگانی
(514) 984-8944
که در آمــازون اجناس
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
خــود را بفــروش
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
میرسانند،سعیمیکنند
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
اطالعات دقیقی از لوازم
STUDIO.PHOTOBOOK
اینستاگرام:
عکاسی و نیز عکسهای
:
این شماره
بسیار دقیقی از تمامی
اسپشیال
جلسهرفعاشکالوتمرین زوایا منتشر کنند .خیلی
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو از عکســها ،بــا کیفیت
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر نســبتا باالیی بــوده و
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب حتی میتوان بــر روی
عکــس بزرگنمایی کرد
وعکسهایخانوادگی
تا جزئیــات ظاهری اش

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

نمایان شود.
برخی فروشــنده هــا برای
فروش بیشتر محصوالتشان،
هزینــه جداگانــه ای برای
ارســال و خدمات پستی از
خریــدار دریافت نمیکنند.
البته این مــورد برای همه
فروشــنده صادق نیست و
برخی از آنها ،هزینه ارسال را
جداگانه به مبلغ نهایی اضافه
میکنن .د
در شرایطی که عجله داریم
و جنس مــورد نظر باید در
مدت زمــان کوتاهی (حتی
یــک روز بعد به دســتمان
برســد) ،میتوانیم خیلی از
کاالهایی که مســتقیما از
انبار آمازون ارسال میشوند را
بصورت «فوری» سفارش داد.
طبیعتا در این صورت باید هزینه
بیشــتری پرداخت ولــی کاال را
بسرعت و حتی در مواردی بطور
ساعتیدریافت میکنیم.
آمازون سرویس دیگری دارد بنام
«آمازون پرایم» Amazon Prime
که در اصل یک اشــتراک سالیانه
است .با پرداخت مبلغی در حدود
 90دالر در سال ،میتوان اجناس
خریداری شــده را بدون پرداخت
هزینه ارسال ،و معموال یک یا دو
روز بعد از سفارش ،دریافت نمود.
البته این معافیت برای اجناســی
است که مستقیما از انبار آمازون
ارسال میشوند.
یکی از ویژگی های جالب آمازون
این است که میتوانیم نظرات سایر
کســانی که آن کاال را خریداری
کرده اند ،مطالعه و از تجربیات آنها
استفادهکنیم.
در این وبســایت و در کنار نام هر
فروشنده ،میتوانیم امتیازی را که
مشــتریان به آن فروشــنده داده
اند ،ببینیم .به عبارت دیگر ،پس
از خریــد هر کاالیی ،آمــازون از
مشــتریان میخواهد که کیفیت
جنس و حتی نظرشــان در مورد
سرویس دهی فروشنده مورد نظر
را در آمازون عنوان کنند .سیاست
شرکت آمازون و نیز دلیل اعتبار
آن به این علت اســت که کامال
مشــتری مدار بــوده و چنانچه
مشتریان ،کامنتهای منفیدر مورد
یک فروشنده در آمازون بگذارند،
آن فروشــنده از آمــازون حذف
خواهد شــد .به همین علت اکثر
اوقات ،فروشندگان در داخل بسته
بندی خود ،یادداشتی میگذارند که
اگر به هر دلیلی از خرید این کاال
رضایت نداشتید ،قبل از هر اقدامی
و نوشتن هر گونه کامنت منفی و
لعنت نامه در وبسایت آمازون ،با
شماره تلفن ما تماس بگیرید تا
مشکل را برطرف و یا حتی پول
شما را بطور کامل بازگردانیم!
سیاست مرجوع کردن اجناس
در مورد اکثر شرکتهایی که در
آمازون اجناس الکترونیک مثل
دوربین عکاســی و فیلمبرداری
میفروشند این است که تا مدت
محدود و با کارکرد کم ،کاالهای
بازگشتی را مسترد («ریفاند»)
میکنند .در مــورد دوربینهای
عکاسی که معموال اقالم حساس
وگرانقیمتیتلقیمیشوند،هزینه
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Immigration
IMMIGRATION APPEAL DIVISION
the Minister to file submissions. It will only do so if the
appellant can first show that
the IAD may have authority
to deal with the appeal. If the
IAD decides to seek submission from the Minister, it will
inform both the Minister and
the appellant. The appellant
will then have the right to reply
to the Minister’s submissions.
If the IAD decides that it does
not have the authority to deal
with the appeal, the appeal will
be dismissed.
Such examples of such appeals
are:
Persons with no right of appeal
under IRPA regulations.
Inland Sponsorship Refusal.
A foreign national or permanent resident who has been
found inadmissible on the
grounds of serious criminality
according to IRPA regulations.
Excluded relationships such as
spouse under 18 years of age,
family member not examined
in prior application.
The Person is not a sponsor,
e.g. the person is not a Permanent Resident of Canada or a
Canadian Citizen, or the person
became a Permanent Resident
after being sponsored and has
not been a Permanent Resident
for at least five years.
The Person was found inadmissible on the ground of
misrepresentation, unless the
foreign national in question is
the sponsor’s spouse, common-law partner or child.
Appeal related to the expiry of
an unused PR Visa.
Concurrent processing of PR
applications for Refugee’s
overseas family members.
For more information regarding any proceedings involving the Immigration Appeal
Division, please do not hesitate
to contact our office for more
details
_________
Keep safe say healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.

ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید

being directed to do so, the
IAD ordinarily schedules a
show cause hearing. Often this
results in the IAD scheduling
a show cause hearing even
though it is clear that the
appellant as no intention to
proceed with their appeal.
Since July 2015 the IAD has
moved to a default position
of a one-step abandonment
process.
This will allow the Division
to concentrate its efforts on
appeals which are likely to
proceed.
The move from a two-step to a
one-step abandonment process
does not mean that the IAD
will stop using the show cause
hearing in all cases. It just
means that the IAD will use
its discretion to decide when
to send an appeal to a show
cause hearing. This change
has included the following
safeguards.
A 30-minute grace period
when an appellant does not ap;pear at a hearing or mediation
The factors the IAD will use
in exercising its discretion
include, but are not limited to
the following:
There is no reason to believe
the appellant may not have
been given notice, e.g. the IAD
sent the correspondence to
the wrong address; there were
multiple addresses on file but
the IAD only sent the notice to
one address; the IAD sent the
notice counsel but the counsel
is no longer the appellant`s
counsel.
There is a recent pattern of
responding to the IAD and the
appellant`s current failure to
respond is out of character with
how the appellant has pursued
to appeal to date.
There is reason to believe that
the appellant may not have
the mental capacity to manage
their appeal and no designated
counsel has been appointed.

NO REASONABLE
PROSPECT OF
SUCCESS OF THE
APPEAL:

Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

The IAD often receives notices
of appeal for cases that are
outside the IAD’s jurisdiction. Before both parties were
given the opportunity to make
submissions on the question
of whether the IAD has the
authority to deal with the appeal. Since July 2015 the IAD
no longer automatically asks

جداگانــه ای برای آمــاده کردن
دوبــاره آن جنس و فروش مجدد
آن از شــما مطالبه خواهند کرد.
بنابراین الزم اســت که در درجه
اول ،جنــس را خوب بشناســید
تــا آن را بی دلیل به فروشــنده
برنگردانید .گاهــی اوقات ،هزینه
افت قیمت میتواند در حدود %25
باشــد .همچنین توصیه میگردد
قبل از خرید هر جنسی ،از شرایط
و سیاستهای شــرکت فروشنده
در مــورد بازگرداندن احتمالی آن
جنــس مطلع شــد .البته خیلی
از لوازم عکاســی که الکترونیک
نیستند را نیز میتوان براحتی پس
داد و پــول آن را دریافت نمود .در
مواردی حتی هزینه ارسال را خود
آمازون متقبل میگردد!

در وبسایت آمازون بخشی وجود
دارد که میتــوان در مورد برخی
لوازم عکاســی ،از بقیه کسانی که
همان جنس را خریــداری کرده
اند ،سوالی مطرح و از تجربیاتشان
مطلع شــد .در برخی موارد حتی
میتوان جنس دســت دوم هم در
آمازون پیدا کرد و هزینه ی کمتری
پرداخت .سیستم بازاریابی آمازون
بســیار قوی بوده و هر گاه که هر
آیتمی را سفارش دهید ،سیستم
اتوماتیک وبسایت آمازون به شما
پیشنهاد میکند که اکثر کسانی که
این دوربین عکاسی را خریده اند،
فالن باتری اضافه و فالن سه پایه
را با آن سفارش داده اند .بنابراین
شما را وسوسه میکند که بقیه را
هم ســفارش دهید! یا کاالهایی

The Immigration Appeal Division (IAD) has a duty to deal
with appeals simply, quickly
and fairly.
Right now the IAD has over
11,000 appeals waiting to be
resolved. This is resulting in
excessive delays for parties
who are waiting for their
appeals to be resolved.
To address this problem the
IAD is introducing three
administrative changes to its
process which will enable it to
focus more of its resources on
those appeals that fall within
its jurisdiction and where appellants intend to proceed.

SEEK CONFIRMATION FROM THE
APPELLANT OF
THEIR INTENT TO
PROCEED:

There are a significant number
of appeals that have been in
the IAD inventory for a long
period and where the appellant
has not been in contact with
.the IAD
As of July 2015, the IAD has
identified older cases where
there was no communication
with the appellant or their
counsel for some time.
The IAD will send a request
for confirmation of intent to
proceed and a reply form to the
appellant. The appellant or the
appellant’s counsel must complete, sign and return the form
to the IAD with a specified
timeframe.
If there is no response from the
appellant, the appeal will be
given to a Member to decide
whether or not the appeal
should be declared abandoned
with according to regulations
of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). If
the Member decides the appeal
has been abandoned there will
be no further notice to the
appellant, as the appeal has
ended.

Move from a two-step
to a one-step abandonment process where
there is no reason to believe an appeal is being
pursed.
Right now, in cases, where an
appellant does not appeal at a
hearing or mediation despite
having been given notice, or
fails to respond to correspondence from the IAD despite

را که در آمازون جســتجو کرده
اید ،در بخش تبلیغــات پروفایل
فیسبوک شما نیز ظاهر خواهد شد
تا دوباره وسوسه شوید و آن کاال را
خریداریفرمایید.
بهترین خریدها برای لوازم عکاسی
در آمازون آنهایی هستند که یک
پکیج کامل با کلی وسایل اضافی را
یکجا و بصورت یک سفارش ابتیاع
میفرمایید .این نوع خریدها غالبا
مقرون به صرفــه بوده و اگر همه
ی آن اجناس را بصورت جداگانه
و تک تک بخرید ،برایتان بســیار
گرانتر تمام خواهد شد.
•
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جشن نوروز بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما
م
وسی

قى
پ
ا
پ با

بهارانخجستهباد!

جشن و پایكوبى نوروز ١٣٩6
زمان :شنبه  25مارس 2017

كیبورخامن
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تخب ب هران شن
آوا
ى
د
لنش

م
توس وزیک رترین و تاج
ی
شا ک
ها
ط

ساعت ٧ :شب تا  1بامداد
مكــان:
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د
ى ج سال
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ران
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رین

Salle de reception La Sirène
480 BOUL. SAINT- MARTIN W.
LAVAL, QC H7M 3Y2
• سرویس كامل سوپ ،ساالد،

خوراک هاى خوشمزه ،نوشابه ،قهوه و دسر
• در مكان انواع گوناگون
مشروبات الكلى بفروش میرسد
------------محل فروش بلیط:
ورودى :بزرگساالن  50دالر
تپش دیجیتال
خردساالن  30دالر
تلفنآگاهى

٥١٤٩٦١٧٩٧٣

ــــــــــــــ
حمایتكنندگان:
استودیو فتو ُرز :آقاى صادق رضى
مشاور امالك شركت «ساتن» :آقاى فیروز همتیان
شركت ساختمانى المبدا :آقاى مهرداد امیرى
گاراژ وست مونت :آقاى خلیل شهرویى
نمایشگاه اتومبیلاُلتیمكس :آقاى حمید پازوكى
مشاور امالك شركت «اگات» :آقاى رضا نژاد
شركت تولیدى پوشاك جهان:كلكسیون ویدا
كلینیكدندانپزشكى:دكترحمیدشاكرزاده
انجمن دوستداران زرتشت
فروشگاه فیلم و موسیقى تپش دیجیتال

سوپر بال 2017

پنجــاه و
یکمین بازی
ســو پر با ل ،
روز یــک
شنبه پنجم
فوریه 2017
بــا حضــور
71890
تما شــا چی
در استادیوم سرپوشیده در شهر
هوســتون تکزاس بین تیم های
 Patriotپاتریــوت (نیوانگلند) و
شاهین  Falconاز آتالنتا برگذار
گردید.
تیم پاتریــوت که در نیمه اول با
فاصله بســیار
زیادی از حریف
خود عقب مانده
بود ،توانست با
شگفتی بسیار
نتیجــه بازی
را بــا بدســت
آوردن  34امتیاز
در مقابل  28امتیاز به نفع خود
تغییر دهد و جام ســال 2017
سوپر بال را نصیب خود نماید.
گفتنی اســت بلیت هــای این
مســابقه برای ردیف های آخر
 8500دالر و بــرای ردیف های
جلو تــا مبلــغ  35800دالر به
فروش رســید  -تماشاچیان این
ردیف ها از سرویس غذایی و آبجو
مجانی استفاده نمودند!
هزینه آگهی در طول مســابقه
برای مــدت  30ثانیه  5میلیون
دالر بود که جمع درآمد تبلیغات
پخش شــده بــه  400میلیون
دالر رسید در طی مسابقه 51/7

میلیون آبجو بفروش رسید.
بنا بــه گزارش  TVAاســپرت
میلیــون
111/9
تماشــاچی از طریــق
تلویزیون ها مســابقه را
تماشا کرده اند.
در این سالها که همواره
با بهترین
برنامههای
تفریحی و
گرانترین
آگهــی هــای
تبلیغاتــی برگذار
میشــود ،خواننده
معروف پاپ آمریکا
خانم لیــدی گاگا
در نیمه دوم بازی
ها بوســیله طناب
های مخصوص و با
پوشش بسیار زیبا و
سکسی خود بروی
صحنه آمد و همراه
با یک تیم  20نفری
از جوانان که همگی
لباس های زیبائی بر تن داشتند
با آوازهای خود ،شــور و هیجان
بسیاری به این مسابقه داد.
در طول اجرای برنامه ایشــان،
صحنه نمایش با نورهای سفید
و آبی و قرمز معرف سنبل پرچم
آمریکا نورانی بود که به هیجان
این برنامه می افزود.
برنامه خانــم گاگا به مدت 13
دقیقه طول کشید که در پایان
همگــی تماشــاچیان بصورت
ایستاده برای چندین دقیقه وی
را بــا کف زدن و فریاد تشــویق
نمودند.

بازگشت فدرر،
قهرمان تنیس سوئیس

ورزشـــی...

راجــر فدرر ،قهرمان  35ســاله
معروف دنیا پس از گذشــت 5
وی رد
سال که نتوانسته بوددر هیچ یک
از نگاه «شامپیون»!
آغــاز حرکــت خود
از مسابقات بین المللی به عنوان
اظهار داشــته بود
قهرمانی دست یابد ،در مسابقات
وســف تی زهــوش ،از
که هوای گرم قطب
ی
بین المللی استرالیا اوپن ملبورن،
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
کمبــود
و
جنــوب
موفق شــد حریف قدیمی خود
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
آقای
فوریه
5
یکشــنبه
ویس»
است
ممکن
اکسیژن
یشینتیمملیپینگپنگ،
رافائــل نــدال
پ
اسپانیولی را در  Denis Shapovalovبازیکــن
برای
سالمتی
مشکالت
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
 5گیم با نتایج  17ساله کانادایی پس از شکست وی پدیدی آورد.
،1963
رمان تیم ملــی ایران
 6-3و  1-3و در دو ِســت با امتیاز  6-4و  6-3پاتریــک همچنین در
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
 6-1و  -6-6و با عصبانیت و بعنــوان اعتراض نظر دارد بــزودی یک
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
 64در مــدت توپ را بــدون اراده به ســمت مسیر  7هزار کیلومتری
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
سه ســاعت و داور مســابقه پرتاب نمود که در را در مــدت  29روز از
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
ســی و هشت اثــر ضربه قوی تــوپ و اصابت مسیر آمریکای جنوبی،
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
دقیقه ،علیرغم آن با چشم داور ،داور مسابقه را آمریکای شــمالی ،اروپا،
فنیمسابقات
ناراحتی در مچ بالفاصله بهدرمانگاه اعزام نمودند .آفریقا ،آسیا و استرالیا طی
ا ثر
فدراســیون بین المللی تنیس نماید.
پا مغلوب نماید.
شکستگی  6مهره کمر به فلج
فدرر آخرین بار عنوان قهرمانی را آقای دنیــس را بازنــده و او را ناظــران ورزشــی به این
دو پا مبتال می شود .وی پس از
در سال  2012در شهر ملبورن به مدت نامعلومی از مســابقات دونده لقب  777داده اند.
هزینــه انجام ایــن ماراتن در  7گذشــت  6ماه از این حادثه و با
محروم نمود.
بدست آورده بود.
وی همچنین به پرداخت مبلغ قاره مبلــغ  80000دالر برآورد تشــویق فامیل و دوستان خود،
این موفقیت فوق العاده وشگفت
 7000دالر جریمــه محکــوم شده اســت .وی تاکنون موفق بوسیله یک سه چرخه به ورزش
انگیز توجه تماشاچیان و جراید
شده اســت از طریق دوستان و خود ادامه می دهد.
ورزشــی را مجــددا متوجه وی گردید.
عالقمندانش  2900دالر جمع در حــال حاضــر آقــای پلتیه
دونده ماراتن
نمود.
تمرینات خود را بصورت مرتب
آوری کند.
سالهای
در
فدرر
اســت
گفتنی
حادثهجو
همچنین دوستانش تعهد نموده دنبال می کند و امیدوار اســت
گذشــته  18بار عنوان قهرمانی
آقای پاتریک شارلوبوا  46ساله از اند در غیاب او نگهداری فامیلش در سال  2018مسیر کوهستانی
تنیس دنیا را نصیب خود نموده شهر «تروا ریوی یر» که حدود
 5895متری کلیمانجارو را طی
را به عهده بگیرند.
است.
 3ســال است تمرین پی در پی
نماید.
در حال حاضــر بهترین تنیس خود را در شهر کن کون مکزیک
همچنین وی در نظر دارد پس
بازان دنیا در رده بندی آقایان
به
مبتــال
ورزشکار
از انجام این ماجرا سراسر کانادا
 اندی موری از انگلستانفلج دو پا
را در مدت  52روز با سه
 نواک جکوویچ از صربستانآقای جیمی پلتیه،
چرخه خود طی کند.
و
 استن واورینکا از سوئیسکبکی که تا سن 19
برنامه آینده وی شــرکت
 میلوس راونیک از کانادا وسالگیبازیکنهاکی
در مســابقات المپیــک
 کی نیشی کوری از ژاپنو بیس بال بود ،در
( Turin 2017توریــن)
می باشند.
دنبال می کند ،از  23ژانویه سال یک حادثه رانندگی
ایتالیا می باشد.
مسابقات تیمی تنیس  2017دوره ماراتن  7روزه خود (به علت خوابیدن
را در مســیر  295کیلومتری در هنگام رانندگی) در
کاپ Davis
در جریان بازی های کاپ «دی قطب جنوب آغاز نمود.
یک تصادف شدید ،بر
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فروش در تپش:

514-223-3336
______________

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان
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کوتــــاه...

وزیر رفاه :خشونت
خانگی یکی از رایجترین
ناهنجاریها در جامعه
ایران است
علــی ربیعی ،وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی ایــران در یادداشــتی در
وبسایت شخصی خود از لزوم «زيست
اخالقی» در جامعه ايران حرف زده و
در حاشــیه آن به آماری نگران کننده
اشــاره کرده .اینکه در یکسال بیش از
 ٧٠هزار مود همسر آزاری ثبت شده
که می شود بیشتر از  190مورد در روز.
او بــه روند رو به افزایش کودک آزاری
هم اشاره کرده .اگر موارد بسیاری را که
به گفته کارشناسان ثبت نمی شوند
هم در نظــر بگیریم ،این ارزیابی علی
ربیعی درست است که همسرآزاری از
ج ترین" ناهنجاریهای جامعه
جمله "رای 
ایران است .البته همسرآزاری در کنار
کودک آزاری چندان مفهومی غیر از
خشونت خانوادگی ندارد.

هشدار صندوق بین
املللی پول؛ اگر برجام
به هم بخورد رکود به
اقتصاد ایران برمی گردد
صندوق بین المللی پول هشدار داده
چنانچه توافق هسته ای به هم بخورد،
اقتصــاد ایران به رکود بــر می گردد.
به گفته این نهاد ،تردید درباره آینده
برجام و رابطه ایران و آمریکا از ریسک
های پیش روی اقتصاد ایران اســت.
صندوق بین المللی پــول در گزارش
ساالنه اش از اقتصاد ایران به ضرورت
فوری رســیدگی به وضع بانکها اشاره
کرده و از اقدامهای بانک مرکزی ایران
برای انضباط مالی و کاهش تورم تقدیر
کرده.

افزایش 'نگران کننده'
شمار کودکانی که از
مدیتــرانه راهی اروپا
می شوند
سازمان ملل متحد هشــدار داده که
وضعیت کودکانی که تالش می کنند
از لیبی به ایتالیــا بروند ،نگرانکننده
اســت .صندوق کودکان ملل متحد
می گوید پارســال  26هــزار کودک،
بیشترشان بدون سرپرست ،از مدیترانه
عبور کرده اند .در گزارش تازه یونیسف
آمده که قاچاقچیان انسان بسیاری از
این کودکان را آزار جنسی می دهند و
با آنها با خشونت رفتار می کنند .آنگونه
که در گزارش ها آمــده ،وضعیت در
بازداشتگاههای پناهجویان هم دست
کمی از مسیر پرخطر مهاجرت ندارد.
÷

پیشنهاد اسرائیل به
اعراب برای تشکیل احتاد
دفاعی برابر ایران

اســرائیل به کشورهای عرب پیشنهاد
کــرده که یک اتحادیــه دفاعی مانند
ناتو در برابر ایران تشــکیل دهند .وزیر
عرب
دفاع اســرائیل گفته کشورهای ِ
«میانه رو»دریافتهاندکهبزرگترینخطر
علیه آنها از جانب ایران است .پیشتر
روزنامه وال استریت ژورنال گزارشداده

بود که دولت آمریکا و بعضی کشورهای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت
عرب مشغول مذاکره برای تشکیل چنین کنند .آقای گاتیلوف قرار است نشستی
سازمانی با همکاری اطالعاتی اسرائیلاند .هم با مخالفان دولت سوریه داشته باشد
که برای مذاکره با فرســتادگان دولت
سوریه به ژنو رفته اند.
مذاکرات ژنو چهار؛

ادامه تالشها برای حل
بحران سوریه

ترامپ :رونق اقتصادی،
خرج تقویت ارتش
ضعیفشده را می دهد

گنادی گاتیلــوف و عبــاس عراقچی،
معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران به
ژنو رفته اند تا در نشست ساالنه شورای دونالد ترامپ خواستاربیشتر شدن بودجه

نظامی آمریکا شده .رئیس جمهور آمریکا
در بودجه پیشنهادی دولت این کشور در
سال  ۲۰۱۸خواسته هزینه های نظامی
 ۵۴میلیارد دالر باال برود و خودش آنرا
'افزایش تاریخی' نامیــده .البته بودجه
دفاعی آمریکا پیشــتر در مواقعی از این
بسیار بیشتر بوده.
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مشاور رمسی وام مسکن

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
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Farzin Asgari, Architect, OAQ
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