صرافیشــریف

May 14

روزمادرگرامیباد!

سال 24شماره1316
 11اردیبهشت 1396

1316

Bureau de Change

Sharif

EXCHANGE
انتخابات ریاست
جمهوری ایران:
نامزدها و شعارها:
وعد ههای «توخالی»

در بسته بند یهای «تازه»!

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

$

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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انی با امید
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)10
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 )11فرانسه:

فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال ازتهرانبهمونترال

888

limited time offer

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی
Cell: (514) 928-5415

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

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

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 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

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514.426.7200

Profusion Realty RF

(514) 846-0221

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

Montreal Qc. H3B 2K4

 ص25 :

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.

1155 Rene Levesque W. #2500

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

Tel.: 514-839-7318

GUY

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT ONYX INC

438-985-4674

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

1449 St. Catherine W

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
...و بسیاری دیگر

4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ 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 April 1, 2017 and June 30, 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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آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

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

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

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

H3G 2T3

Soleil dental clinic
)(DDS-DMD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Sharif Naeini

جراحی دندان عقل و دندان نهفته
روکش دندان و لمینیت
دندانپزشکی کودکان
سفید کردن دندانها
ساخت انواع دندانهائ مصنوعی ثابت و متحرک
کاشت دندان
عصب کشی و درمان ریشه دندان
درمان لثه
گذاشتن نگین
اورتودنسی

• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه لیون فرانسه در 2011
• دکتر آنتوان کایایان دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه داماس در 1988
• دکتر سیمون اون دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا در 2011

5450, de la Côte-des-Neige Rd, Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443

مشاوره رایگان
شرایط ویژه
اقساط بدون بهره
-------ختفیف ویژه برای:
دانشجویان
بیماران جدید
افراد ساملند
و...

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514 277-1157

3
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Communications bleublancrouge

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

FTP

TOY-822-IMP-3A

APPROBATION

4

TEXTES

DATE

TITRE

PARUTION

Corolla-RAV4

DIR. ARTISTIQUE

DATE

DIMENSIONS

Avril
SERVICE CLIENT

DATE

DIR. PRODUCTION

COULEUR

L10.340» x H13.786»
DATE

CLIENT

VERSION

1

No CORR.

CMYK

DATE

0

INFOGRAPHE

DATE

BL

06-04-2017

ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

AWD Limited Model Shown

از بانک هاى معتبر
كانادا

CVT XSE Model Shown

2017 Corolla CE

$
$

39/

ــــــــ

2017 RAV4 FWD LE

$

week*

60-month lease

0 down payment

$

71/

week*

60-month lease

0 down payment

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA.‡

UNTIL JUNE 30, 2017 ONLY AT YOUR QUEBEC TOYOTA DEALERS.
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to applicable
conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle until June 30, 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 2017 Corolla CE (BURCEM A) / 2017 RAV4 FWD LE (ZFREVT B) base model. Asking price of $18,404/$29,729 before
taxes, dealer fees of $399 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges, and air conditioner tax (if applicable) included. The total monthly payment is
subject to a 0.99%/1.99% annual lease rate and takes into account dealer fees, a lease assist of $1,500/$1,000, transport and preparation charges, a dealer contribution of $325/$350 and
air conditioner tax (where applicable). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is $171.05 or $39.43
/ $309.55 or $71.49 before taxes (equivalent to the first monthly or weekly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The asking price of the 2017
Corolla CVT XSE (BURSEM C) / 2017 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $27,524/$40,486. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or
lease of a new Toyota. Visit toyota.ca for details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

TOY-822-IMP-3A_CorollaRAV4_FTP.indd 1

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

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

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

کنفرانسهایدکترفرهنگ هالکویی
|||||||||||||||||||||

 ماه می21 یکشنبـه
مونتـرآل

______________________

 عصر۵  تا۲

1

با خشم و عصبانیت خود و دیگران
چه می توان کرد؟
--------- شب۹  تا۶

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences
Sun. MAY 21, 2017
2 - 5 pm
• How to deal with our and other’s anger

1
2

2

 خوددوستی و عشق،خودخواهی

___________________________________

6 - 9 pm
• selfishness, self-love and love

____________
Concordia University
John Molson School of Business
MB S2.330
1450, Rue Guy
Montreal, H3H 0A1
Metro: Guy-Concordia
_________________________
Tickets at the door

info: 514-703-4020
www.drholakouee.com

 دالر۴۰ :قیمت ورود برای هر کنفرانس
________
فروش بلیط در محل آموزشگاه رمی
3333 Cavendish Blvd,
Montreal, H4B 2M5

و همچنین در محل برنامه

رامین عباسى

2017-04-06 16:02

Ile perrot Toyota

|||||||||||||||||||||

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
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انتخــابات ...
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

1316

no.

Vol. 24, May 01, 2017

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

نامزدها و شعارها:

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

وعدههای«توخالی»
در بسته بندیهای «تازه»!
مجیدمحمدی

514-996-9692

نامزدها ،وعدهها
وکارنامههایشان:

 5اردیبهشت -
•
---------------عکس کاندیداهــای انتخابات :مصطفیمیرسلیم:
راستی و درستی !
باال از راست به چپ :محمدباقر
قالیبــاف ،اســحاق جهانگیری ،میرسلیم قهرمان سانسور کتاب
حسن روحانی | پایین از راست :در ایــران اســت .در دوران وی
مصطفی میرســلیم ،مصطفی تمام مجاری برای دگر اندیشان
و منتقدان و غیــر خودیها در
هاشمیطبا و ابراهیم رئیسی.
عرصهی نویسندگی بسته شد.
--------------------پیــش و پــس از آغــاز زمان کتب بسیاری از نویسندگان در
رسمی تبلیغات رسمی انتخابات دوران ویدر ادارهی کتاب بایگانی
شده بود .تاریکترین
ریاســت جمهوری
که
این
از
غیر
دوران سانســور در
 ۹۶نامزدهای شش
گانهی شورای نگهبان طرفهای جدی جمهور اسالمیدوران
شــعارها و وعدهها و تر مقابل روحانی میر سلیم است .این
یک روحانی
میزان تاریکی را باید
سیاســتهای خود
ی
ه
صادرکنند
با ســیاهی سانسور
را مطرح ســاختهاند.
حکم
هزاران
کتــاب در دورههای
مهمتریــن کاری که
اعدام و یک
معادیخواه ،الریجانی،
بایــد بــرای اطالع
رسانی به کسانی که نظامی سابق و خاتمــی ،صفــار،
می خواهنــد در این فاسد هستند ،وی حســینی ،جنتی و
انتخاباتشرکتکنند هیچ چیز قابل صالحی مقایسه کرد تا
توجهی برای
مفهوم شعار «راستی
انجام داد برابرگذاری
ی
ه
کارنامــهی آنهــا با عرضه در صحن
و درستی» را از نگاه
شعارهاووعدههایشان انتخابات ندارد .میر ســلیم دریافت.
عالقهی وافــر علی
است.
نویسندهی این مطلب نه مدافع خامنهای به میر سلیم در چهار
مشارکت مطلق در انتخابات در دههی گذشــته ناشی از همین
جمهوری اســامی و نه مدافع «راستی و درستی» میر سلیم در
تحریم مطلق است؛ بلکه مدافع حذف صداهای منتقد و تمامیت
عمل سیاسی آگاهانه (با آگاهی خواهی فرهنگی است.
به هزینهها و منافع و شــناخت میرســلیم وعدهی طنــز آلود
شــرایط و نامزدهــا) و معنادار خود (بــا توجه به چهــار دهه
(بــر اســاس تشــخیص میان مشــاوره به یکی از دروغگوترین
سیاســتهای متفاوت نامزدها ،و پنهانکارتریــن و فاســدترین
تنــوع نامزدهــا و رای دادن در حکومتهای دنیای امروز) را در
منطقهای که احتمال تقلبدر آن بسته بندی اخالقی عرفی (بدون
هیچ مضمــون مذهبی) ریخته
پایین باشد) است.
شرکتدر نمایشها و سیرکهای اســت تا سوابق سیاه خویش در
سیاسی جمهوری اسالمی یک عرصهی فرهنگ را پنهان سازد.
انتخاب شخصی است و تشخیص البته میرســلیم برای آن که از
منافع و مضار و معانی و نتایج آن دیگــر نامزدهای پوپولیســت و
بر دوش تک تک شهروندان .به سوسیالیست عقب نماند وعدهی
عنوان مثال رای بــه نامزدهای پولهایی را به مردم می دهد که
اقلیتهای دینی برای شــوراها باید خودشان با کار شرافتمندانه
در انتخابــات  ۹۶به دلیل اعالم کسب کنند و حکومت آنها را به
منع آن از ســوی دبیر شــورای تاراج برده است:
نگهبان (اگر تعدادی از آنها توسط «آمدهام سهم شما از سفره انقالب
هیئتهای نظارت تایید شوند و را بدهم».
تا آخر بمانند) یک عمل سیاسی میرسلیمدرحالیشعار«درستی»
می دهــد کــه در دوران وزارت
معنادار است.

و اما شناخت

آگهی :پیوند

{>> ادامه در صفحه}12 :

FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.

MONTRÉAL Qc H3H 1M7

روبروی ادونیس



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

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

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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انتخــابات...

راه اندازی بیزنس
آموزش رایگان

 یک روز در هفته  به مدت 4ماه  به انضمام وام و بورس
Free Training on how to

Start Your Business
1 day per week
for 4 months
Loans & Bursaries: available
_______________
for mor info please contact:
Chantal Day

Tel.: 514-889-6445

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

طرح برنامههای عوامانه به معنای تحمیق و
تحقیر رایدهندگان ایرانی است
فریدون خاوند انتخابــات ریاســت جمهوری
(تحلیلگراقتصادی) ســال  ،۱۳۹۶که بیست و نهم
اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد،
به عرصه کشمکش میان اشکال
بهنامآفریدگارعشق
گوناگون «پوپولیسم» بدل شده و
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
چند تــن از نامزدها ،که از میان
چهرههای سرشناس متعلق به
مجری مراسم زیبای
هسته مرکزی نظام سیاسی ایران
برخاستهاند« ،برنامه» اقتصادی
خــود را تــا ســطح وعدههای
و کانادائی
عوامگرایانه ،فرو کاستهاند.
س
فرۀ عقد •

عقد ایرانی

ع
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

وعدههای سر خرمن

از لحاظ اقتصادی ،سیاستمدارانی
را میتوان «پوپولیست» توصیف
کرد که ،برای دستیابی به قدرت،
به طبقات متوسط به پایین توزیع

درآمد بیشتر و یا سطح اشتغال
باالتری را وعده میدهند ،بیآنکه
منبــع تأمین ایــن در آمدها و
یا سرچشمه مشــاغل تازه را به
صورت مشخص و پایدار تعیین
کننــد؛ و نیز سیاســتمدارانی
«پوپولیســت» به شمار میروند
که پس از دســتیابی به قدرت،
بــه منظــور حفــظ آن ،درآمد
اضافی میــان مردم پخش کنند
و یا مشــاغل کاذب (مثال از راه
استخدامهای بیهوده دولتی) به
وجود بیآورند ،ولو به قیمت برهم
زدن تعادلهای مالی کشــور و
در هم ریختن بنیادهای اقتصاد
ملی ،که تلخترین پیآمدهای آن

با تع
یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

Daily Van Service
freeو برگشت :مونتریال  -تورونتو
سرویس رفت
pick-up & drop

سرویسعالی:
بهایرقابتناپذیر

passenger service
montréal to toronto
toronto to montréal

courier service

same day send and receive
your letters and parcels
at very competitive rates

moving service available

(514) 704-1999

)(647
(289) 239-7171
800-0717

Montréal
Toronto

AMIR

very
low rates

NOTAIRE-NOTARY

{>> ادامه در صفحه}38 :

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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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

در مونتریال شرکت های یدک کش (تویینگ)
توسط مافیا اداره می شوند
بازرس کل مونتریال می گوید که شرکت های مسئول یدک کشی و
انتقال خودروهای تصادفی یا متخلف ،غالبا توسط تشکل های جنایت
سازمان یافته مانند «هلز آنجلز» و «مافیا» اداره یا حمایت می شوند.
این سازمان ها با ارعاب مناطق خود را کنترل نموده و رقبا را با آتش
زدن کامیون های آنان از میدان به در می کنند.
این سازمان ها به این دلیل به کار «تویینگ» عالقمندند که با دیگر
فعالیــت های آنان مانند خرید و فروش مواد مخــدر ،دزدی خودرو،
فحشا ،پول شویی و نزول خواری تجانس دارد( .گازت مونتریال25 ،
آوریل .)2017

ـــــــــــــــــــــــ
وضعیتنابسامان
بیمارستان ها و
مراکز اقامتی
ســالخوردگان و جوانانــی
که دچار مشــکل سالمت
هستند،در موسساتی فرسوده
و ویران به سرمی برند که میزان
فرسودگی آنها از  100درصد هم
بیشتر است.
درواقع ،برنامه زیرســاخت های
کبــک ( )PQIبرای ســال های
 2017و  2018نشان میدهد که
 156ساختمان آپارتمانی مسکن
های ارزان قیمــت (،)CHSLD
مراکز جوانان یا بیمارستان های
کبکدر وضعیت «بد» یا «خیلی
بد» هستند.
از دوســال پیش ،درپی گزارش
بــازرس کل ،کبک بــه ارزیابی
 2648موسســه شبکه سالمت
پرداخــت .هزینــه تعمیرات و
نوسازی این ساختمان ها برای آن
که «به وضعیت دستکم رضایت
بخش» درآیند  436میلیوندالر
ارزیابی شده است .با این حال،
سخنگوی وزارت سالمت تأکید
می کند که «خطر جسمانی برای
استفاده کنندگان وجود ندارد».
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 24آوریل .)2017

والدین مسئول عدم دستیابی به
هدفواکسیناسیونهستند
گزارش انســتیتو «س .د .هوو»
کــه روز پنجشــنبه  27آوریل
منتشر می شود نشان می دهد
که دلیل دشــواری دستیابی به
هدف واکسیناسیون  95درصدی
کودکان در کانــادا ،عمدتا نه به
خاطر نفی ضرورت آن توســط
والدین ،بلکه به خاطر این است
که آنها فکر می کنند ،خطر این
که فرزندانشان به این بیماری ها
مبتال شوند اندک است یا این که
به دلیل مشغله زیاد وقت کافی
برای واکسیناسیون فرزندان خود
ندارند.
تنها  2درصد از کانادایی ها موضع
«ضد واکسن» دارند و این شمار
را نمی توان مســئول به هدف
نرسیدن برنامه واکسیناسیون به
شــمار آورد .درحال حاضر وقت
و انــرژی زیادی صــرف متقاعد
ســاختن والدین بــه ضرورت
واکسیناسیون می شود .میزان

واکسیناســیون کودکان  2ساله
در استان های مختلف کشور به
مقدار زیاد متفاوت اســت ،اما به
استثنای «تر نوو» و «البرادور»،
هیچ یک از اســتان ها به هدف
تعیین شــده  95درصد نرسیده
اســت( .تلخیــص از الپــرس
مونتریال 25 ،آوریل .)2017

اعالن جنگ اقتصادی
ترامپ علیه کانادا

دونالد ترامپ تهاجمی همه جانبه
را علیه کانادا آغاز کرده و با اعالن
جنگ اقتصادی به شریک اصلی
اقتصادی ایاالت متحده ،بر چوب
ســاختمانی مالیات وضع نموده
و تهدید کــرده درمورد فرآورده
های شیری نیز به اقدامات تالفی
جویانه دست زند.
دونالد ترامپ روز سه شنبه 25
آوریل ضمن بیان این که ترسی
از جنگ اقتصادی با کانادا ندارد،
گفت:
«مردم متوجه نیستند که کانادا
رفتار خیلی ســختی بــا ایاالت
متحده داشته است ( .)...در طول
سال ها آنها زیرک تر از مدیران ما
بوده اند» .جاستین ترودو نخست

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

وزیر کانادادر گفتگویی تلفنی
در روز سه شنبه  25آوریل به
ترامپ گفت که دولت کانادا
مونتــریال
«با شــدت و قدرت از منافع
صنایع چوب ساختمانی کانادا
دفاع خواهد کرد».
کاخسفیداینگفتگویتلفنی دنی کودر ،شهردار مونتریال برنامه دالر برآورد کرده است.
را «خیلی دوستانه» توصیف ای ارائــه کرده که بــه موجب آن شــهردار مونتریال مــی گوید که
کرد اما دفتر نخست وزیر از تاکسی های مونتریال شکل واحدی شکل تاکسی ها بخشی از هویت یا
اظهارنظر درباره آن خودداری پیدا می کنند .این درحالی است  DNAشهر است و می خواهد که
نمود .تنــش به وجود آمده که تاکسی رانی مونتریال در رقابت آنها مانند لندن و نیویورک شکل
در روابط دو کشور با «اوبر» با مشکالت زیادی دست واحدی داشته باشــند .او هزینه
به خاطــر مالیاتی و پنجه نرم مــی کند .این برنامه صرف شده برای این تغییر را یک
اجباری نیست و از  10هزار راننده سرمایه گذاری دانسته و براین باور
است که آمریکا بر
تاکســی مونتریال انتظار می رود اســت که به این صورت مشتریان
چوب ســاختمانی
که فقط برخی از آنها از آن تبعیت تاکسی افزایش می یابند( .تلخیص
کانادا وضع کرده و
کنند .صاحب یکی از شرکت های از گازت مونتریــال 24 ،آوریــل
وعده دونالد ترامپ
تاکسی رانی هزینه این تغییر برای .)2017
درمــورد ایجــاد هر تاکسی را بین  1000تا 2000
محدودیــت برای
واردات فــرآورده
های شیری از آمریکا
برآن دامن زده است.
روابط دونالد ترامپ و جاستین
ترودو تاکنون خــوب بوده ،اما
ترامپ کــه می خواهد به وعده
های انتخاباتی خود عمل کند ،به
اقدامات تهاجمی درمورد توافق
های بازرگانی ای دست زده که
به نظر او به زیان آمریکا اســت.
میزان مبادالت بازرگانی ایاالت
متحده و کانادا  545میلیارددالر را به سوی همسایه شمالی خود تر می شــود و در آینده فراگیر
در سال است که  11.2میلیارد نشانه رفته اســت( .تلخیص از می گردد .برآورد می شــود که
دالر کســری به زیان واشنگتن ژورنــال دو مونتریال 26 ،آوریل بــه دلیل چاقــی و بی تحرکی،
کودکان کنونی نخستین نسلی
دارد .دونالد ترامپ با وضع مالیات .)2017
خواهند بود که کمتر از والددین
بر چوب ساختمانی پرونده ای را
خود عمر می کنند» .شــبکه
گشوده که  35سال است منشأ
چــاقی باید به
کانادایی مبارزه با چاقی ()RCO
اختالف بین دو همســایه بوده
بیماری
یک
عنوان
که یک انجمن تخصصی در این
است .میزان مالیات وضع شده
شود
شناخته
زمینه است ،به دولت های فدرال
بر انواع چوب ســاختمانی بین
و اســتانی اعالم خطــر کرده و
 3.02و  24.12درصــد اســت.
تولید کنندگان چوب ساختمانی متخصصان سالمت خواستار این خواستار این شده که به مسئله
در آمریکا همکاران کانادایی خود هستند که چاقی به عنوان یک چاقی توجه و رســیدگی شود.
را متهم مــی کنند که تولیدات بیماری مزمــن ،مانند دیابت یا دکتر دومینیک گارل ،متخصص
خــود را با قیمتی کمتر از بهای سرطان شناخته شود .دکتر پل غشــاء داخلی در  CHUMمی
واقعــی («دامپینگ») صادر می پواریه ،متخصص قلبدر انستیتو گوید که عدم شناســایی چاقی
کنند .تاکنون به نظر می آمد که دانشگاهی قلب و ریه کبک ،در به عنوان یک بیماری راه را برای
سوء استفاده شارالتان
مکزیک هدف اصلی ترامپ است ،این مورد ابراز نگرانی می کند:
اما اخیرا او توپخانه بازرگانی خود «مشکل چاقی روز به روز بزرگ ها باز می کند:

یک شکل شدن تاکسی ها

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

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

همین

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

اال بخرید،
ح

یا با خرید خانه در مونتریال خداحافظی کنید!

اگردر فهرست برنامه هایتان قصد خرید
خانه نیز هست ،همین حاال بخرید زیرا
بعد ناگزیــر از پرداخت مبلغی خیلی
بیشتر خواهید بود.
موضوع امــاک در مونتریال به
صندلی کنسرت های بزرگ شباهت
دارد!
کسی که به موقع جای خود را رزرو نکرده
باشد از شرکت در آن محروم می ماند.
شما می توانید به توانایی خود در خرید
غره باشید .به هرحال،
خانه در مونتریال ّ
بهای میانگین یک خانه تک خانواده ای
در مونتریال ،بــا آن که  300هزار دالر
کمتــر از تورنتو و  500هزار دالر کمتر
از ونکوور است ،برای کسانی که درآمد
متوسط دارند ،غیرقابل دسترس است.
برای فردی با درآمد متوسط خرید خانه
در مرکز شهر به دشواری می تواند حتی
قابل فکر کردن باشد .افزایش آهسته اما
مداوم قیمت ها  -دو ،سه یا چهار درصد
درسال  -مانند آب داغی است که نمی
دانید کی به نقطه جوش می رسد.
اما ،اگر اکنون اجاره نشین و در فکر آن
هستید که با افزایش حقوق یا تولد فرزند
بعدی اقدام به خرید خانه کنید ،ممکن
است برای انجام این کار خیلی دیر باشد.
همه نشانه ها حکایت از افزایش گرمی
بازار و از دســترس خرید خارج شدن
امــاک دارد .نگرانی ای که در ســال
 2015درمورد اشــباع بازار کاندو وجود
«کارهایی انجام می شود که
درمورد سرطان سینه نمی
توان تصور آن را کرد .کارهایی
که بیهوده و آشــکارا متقلبانه
است».
برخی افراد به طور ارثی مستعد
چاق شدن هستند و بهدلیلدر
دسترس بودن مواد غذایی چاق
کننده ،به آسانی بیش از میزان

تواند درسی برای
داشــت ،در سال
 2016تبدیــل به درحال حاضر وضعیت در مونتریالی ها برای
رونق این بازار شد .مونتریال خوب به نظر می پیش بینی آینده
مونتریالدردسامبر رسد و با وجود افزایش باشد.
بنابــر اعالم بانک
گذشــته کمترین
آرامش
منزله
به
قیمت
رویــال کانــادا،
نرخ بیــکاری را در
ونکوور و تورنتو در
 30ســال گذشته
پیش از توفان است.
سال  2016ازنظر
داشــته ،شــمار
غیرقابل دسترس
مهاجران به مقدار
زیــاد باال می رود و در  6ماه اول ســال بودن قیمت خانه ها در کانادا مقام اول و
 2016ارقام موجود حکایت از پیشــی دوم را داشته اند.
مونتریال در ردیف سوم است.
گرفتن بر کل تعداد سال  2015دارد.
اکنون ســرمایه گذاران خارجی رو به دارندگان درآمد متوسط در هر سه این
بــازار امالک مونتریال مــی آورند زیرا شهرها وضعیتی مشابه دارند ...درحال
قیمت امالک هنوز پایین است ،دولت حاضر وضعیــت در مونتریال خوب به
انتاریو  15درصد مالیات برای خریداران نظر می رسد و با وجود افزایش قیمت به
خارجی وضع کــرده و دولت بریتیش منزله آرامش پیش از توفان است.
کلمبیا هم برای مترو ونکوور روی امالک بنابر اعالم "جــی ال آر" تحلیلگر بازار
امالک مونتریال ،درسال گذشته بهای
مالیات مقرر نموده است.
سرازیر شــدن پول بیشتر قیمت ها را میانگین خانــه در مونتریال  410هزار
افزایش می دهد و خریداران بیشــتری دالر بوده که نسبت به سال  2015چهار
جلب می کند .این دو عامل در شهری درصد افزایش داشته است .مقایسه این
جذاب مانند مونتریال می تواند به معنای مبلغ بادرآمد متوسط خانوار ،کهدر سال
پایاندسترسی به خانه با قیمت مناسب  75 ،2014هــزار دالر بوده ،این درآمد
تنها برای خرید خانه ای به قیمت 350
باشد.
روند قیمت ها در ونکوور و تورنتو رو به هــزار دالر کفایت می کند .این رقم به
افزایش اســت .هرکس که در  15سال بهای میانگین خانه نزدیک است و هنوز
گذشــته در آن شــهرها خانه نخریده ،خانه های زیادی برای خریدن یافت می
اکنون تنها می تواند با حسرت به روند شود .مســئله این است که این درآمد
افزایش قیمت ها نــگاه کند .این می متوسط فقط سالی  1000دالر افزایش

مصرف کالری جذب می کنند.
دکتر پواریه می گوید« :کسانی
که می گویند افراد چاق باید با
کنترل تغذیه و تحرک خود در
فکر اضافه وزن خویش باشند،
فقط به معلــول می پردازند».
انجمن تخصصی مبارزه با چاقی
خواستار این است که افراد چاق
بتواننــد از خدمات تخصصی
شــبکه بهداشــت و
درمان عمومی شامل
پزشــک ،روانشناس،
متخصــص تغذیه و
ماساژدرمانگر استفاده
کنند .دکتــر گارل
تأکید مــی کند که:
«شــخصی کــه می
خواهــد  10درصــد
از وزن خــود را کــم

کنــد ،اگر
بــه تنهایی
اقــدام کند،
فقط  1درصد
شــانس موفقیــت
دارد .این شــانس ،با کمک
متخصص تغذیه به  5درصد و
درصورتی که زیرنظر گروهی از
متخصصان باشد به  30درصد
افزایش می یابد».
به گفته دکتــر گارل ،خدمات
این گــروه از متخصصان برای
مدت  6ماه تا یک سال بین 2
تا  3هزار دالر هزینه دربر دارد.
(تلخیص از ژورنالدو مونتریال،
 26آوریل .)2017

کبک ،مقام خنست
رویت بشقاب پرنده

می یابد درصورتی کــه میزان افزایش
بهای خانه ها به مرتب بیشــتر اســت
و همین عامل ســبب دور از دسترس
شدن خرید خانه برای دارندگان درآمد
متوســط می شود .به گفته کارشناس
بانک رویال کانــادا ،حداکثر میزانی که
می تواند صرف خرید خانه  -قسط بانک،
عوارض و مالیــات ،هزینه نگهداری و...
شود 32درصد درآمد است.
در مونتریال اکنون این درصد فراتر رفته
و به مرز  40درصد رســیده اســت که
به معنای آن اســت که  40درصد کل
درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن
می شود.
در تورنتو این رقم  64درصد و در ونکوور
 92درصد است که به معنای آن است
که دراین دو شــهر خریــد خانه برای
دارندگان درآمد متوسط خیلی دشوار یا
کال از دسترس خارج شده است.
مکان کنونی مونتریالدقیقا جایی است
که  15ســال پیش تورنتو قرار داشت.
کســی نمی گویــد که قیمــت ها در
مونتریال همان جهش را خواهد داشت،
اما خرید خانه هرچه بیشتر از دسترس
دارندگان درآمد متوسط خارج خواهد
شد
(تلخیص از گازت مونتریال،
 22آوریل )2017

مونتریال درمیان
شهرهای کانادا پس از ونکوور
در مقــام دوم رویت بشــقاب
پرنده قراردارد و کبک در میان
همه استان ها مقام نخست را
دارد .این امر به افزونی شــمار
موسساتی کهدراین باره تحقیق
می کنند نسبت داده می شود.
به طور رسمی ،نیروهای مسلح
از هرگونه اظهارنظردرباره «این
موضوعــات خیــال پردازانه»
خودداری می کنند ،اما وزارت

حمل و نقل و نخستین فضانورد
کانادایی ،مارک گارنو ،برخوردی
آشــتی جویانه تر با موضوع
دارند.
گارنــو مــی
گوید« :اگر
یکفرازمینی
به دیــدار من
بیاید ،من این را باورنکردنی و
هیجان انگیز مــی یابم ،اما به
این فکر نکرده ام که چگونه به
او روز بخیر و خوشامد بگویم.
هربار که مطلبی اعالم می شود
که توضیحی برای آن نیست ،به
نظر من هیجان انگیز می آید
ولی من مهندس هستم و باید
به واقعیت توجه کنم».
(رادیو کانادا 22 ،آوریل)

اجرای آزمایشی
طرح «حداقل
حقوق» برای
افراد کم درآمد
کانادا
کاتلین وین ،فرماندار ایالت اونتاریو در
جنوب شرقی کانادا از اجرای آزمایشی
"طرح ارائــه حداقل حقوق به افراد کم
درآمد" در سه منطقه مختلف این ایالت
خبر داده است.
به گزارش بی بی سی ،اونتاریو بزرگترین
ایالت کاناداست و با اجرا شدن این طرح
افراد کم بضاعت میتوانند"حقوق پایه"
را دریافت کنند.
این اجرای آزمایشــی ســه سال طول
میکشــد و در این مدت کارایی روش
جدید با برنامه های کنونی بیمه تامین
اجتماعی در این کشور مقایسه خواهد
شد.
بر این اســاس به افراد مختلف در سه
منطقه مختلــف در اونتاریــو حداقل
 ۱۲۶۰۰دالر در سال برای اداره زندگی
داده خواهد شد.
فرماندار اونتاریو گفته است" :زمان آن
رسیده که دریابیم چگونه باید به افراد
آسیب پذیر جامعه کمک کرد".
در این برنامــه  ۴۰۰۰خانوار در ایالت
اونتاریو شرکتدارند و حدود  ۳۷میلیون
دالر ساالنه هزینه خواهد داشت.
شرکت کنندگان در این طرح آزمایشی
باید با داشــتن  ۱۸تا  ۶۴ســال سن،
حداقل یک سال در یکی از سه منطقه
ایالت اونتاریو ساکن بوده باشند.
بــه افــراد مجــرد  ۱۲۵۰۰دالر و به
زوجهایی که بــا هم زندگی میکنند با
کســر نصف حقوقشــان  ۱۷۶۰۰دالر
پرداخت میشود.
کانادا اولین کشوری نیست که این روش
را به آزمایش گذاشته است.
حدود ســه ماه پیش فنالند هم اجرای
آزمایشــی روش مشابهی را آغاز کرد و
دولت اسکاتلند هم نسبت به اجرای این
برنامه اظهار عالقه کرده است.
دولت کانادا امیدوار است با اجرای این
طرح شــهروندان این کشــور به جای
چشمدوختن به کمکهایدولتی ،به کار
کردن تشویق شوند.
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روز جهانی کتاب...

ب
ح
ر
ا
ن
ن
ش
ر نویسنده و ناشر زیاد،
در ا
ی
ر
ا
ن
؛
کتابخوان کم
حال نشر در ایران خوش نیست؛
در این کشور ناشــر و نویسنده
زیاد ،امــا تیراژهای نــازل گواه
کمبود کتابخوان است .میانگین
تیراژ کتاب در ســال گذشته به
نسبت سال قبل حدود  ۱۷درصد
کاهش یافته است.
سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی
ملل متحد (یونسکو)  ۲۳آوریل
( ۳اردیبهشــت) را روز جهانــی
کتاب و حقوق مولف (کپی رایت)
نامگذاری کرده است.
در جمهوری اسالمی برای این روز
مراسمی رسمی پیشبینی نشده
اما بزرگترین نمایشــگاه کتاب
ایران از سه دهه پیش ،نزدیک به
همین تاریخ و در اردیبهشت ماه
برگزار میشود.
شعار سیامین نمایشگاه کتاب
تهران "یک کتاب بیشتر بخوانیم"
تعیین شــده ،ولی سیر قهقرائی
تیراژ کتابهای منتشــر شــده
در چند دههی گذشــته نشان
میدهد ،جامعهی ایران با شتابی
نگرانکننده از این شــعار فاصله
گرفته است.
«وضع نشردر کشور خوب نیست
و چرایــی این موضــوع نیاز به
پژوهش میدانی دارد ».این حرف
را تیرماه سال پیش حجتاالسالم
محمدعلی مهــدویراد زده که
دبیر علمی جایزه کتاب ســال،
مهمترین جایــزه دولتی حوزه
کتاب در جمهوری اسالمی است.
بــرای بررســی چنــد و چون
این وضعیــت میتوان ســراغ
دادههای موسســه خانه کتاب،
از زیرمجموعههای وزارت ارشاد
رفت که به دلیل دسترســی به
اطالعات رسمی وضعیت نشر در
ایران مهمترین ،و به لحاظ آماری
معتبرترین نهاد فعالدر این حوزه
محسوب میشود.
گزارشهای موسسه خانه کتاب
نشــان میدهد میانگیــن تیراژ
کتــاب در ایران از ابتدا تا انتهای
دههی هشتاد خورشیدی از بیش
از پنج هزار به کمتر از ســه هزار
نسخه تنزل پیدا کرده است.
•

یازدهم نیز ادامــه یافته و تیراژ
متوســط کتاب در ســال  ۹۵با
کاهشــی  ۱۷درصدی به نسبت
سال قبل به  ۱۶۴۰نسخه رسید.
به رغــم واقعیتهایی که حاکی
از "حال ناخوش" نشــر در ایران
استدر سالهای گذشته ،به ویژه
در دو دولت محمود احمدینژاد
مســئوالن دولتی مدام سرانهی
مطالعهدر ایران را بیشتر و بیشتر
اعالم میکردند.
برخی از این ادعاها که کارشناسان
آن را "آمارســازی ناشــیانه"
میخوانند حاصل گونهای رفتار
با دادههای آماری اســت که ساز
و کار آن چندان پیچیده نیست:
در این رفتار به بخشــی از آمار
واقعی استناد شــده و با نادیده
گرفتــن بخشهــای دیگــر و
ارتباطهای آنها ،نتیجهی دلخواه
استخراج یا ادعا میشود.
•
آمارسازی درباره سرانه مطالعه

برجســتهترین نمونه این گونه
تالشها در سالهای گذشته این
گزاره بوده اســت :تیراژ متوسط
کتــاب کاهش یافتــه اما تعداد
عنوان کتابهای منتشر شده در
هر سال افزایش داشته است.
از ایــن حرف "درســت" زمانی
میتــوان رونــق کتابخوانی را
نتیجــه گرفت کــه در کنار آن
واقعیتهای دیگر ،از جمله رشد
جمعیت،شمارگانکلکتابهای
منتشر شده در هر سال و مهمتر
از آن تعــداد کل صفحههــای
کتابهای منتشــر شــده ،و به
عبارت دیگر حجــم متون قابل
مطالعه نیزدر نظر گرفته شود.
ســال گذشــته تعــداد عنوان
کتابهای منتشر شده به نسبت
سال قبل حدود  ۸درصد افزایش
داشته؛ اما تعداد کل کتابهایی
که به خوانندگان احتمالی عرضه
شده با  ۱۱درصد کاهش ،حدود
 ۱۵میلیون نســخه کمتر بوده
است.
در یک دههی منتهی به ســال
 ۹۵تعــداد کل کتابهای چاپ
شــده در ایران از  ۲۲۸میلیون و
 ۵۵۰هزار نسخه به کمتر از ۱۳۰
ادامه سقوط تیراژ کتاب
این وضعیت در دو ســال پایانی میلیون نسخه کاهش یافته است.
دولت دهم و چهار ســال دولت در ســالهای گذشــته تعــداد

متوسط صفحههای کتاب نیز هر
سال کمتر شده است.
مطابق آمار خانه کتاب در سال
 ۸۵مجموعــا اندکی بیش از ۴۷
میلیارد برگ چاپ شده به صورت
کتاب به بازار عرضه شــده و این
میزان در ســال  ۸۹با  ۱۲درصد
کاهش حدود  ۴۰میلیارد صفحه
بوده است.
به بیاندیگر به رغمدو برابر شدن
عنوان کتابهای منتشر شده در
آن پنج سال ،کل متون چاپی که
در اختیــار خوانندگان احتمالی
در ایران قرار گرفته چند میلیارد
صفحه کاهش یافته است.
کاهــش تعــداد کل کتابهــا
و صفحههــای چاپ شــده در
حالی صــورت گرفته که مطابق
بررســیهای مرکز آمار ایران در
دههی هشــتاد خورشیدی هر
ســال حدود یک میلیون نفر به
جمعیت اضافه شده است.
به این ترتیب اصوال زیرساخت و
مصالح الزم برای افزایش میزان
مطالعــه فراهم نبــوده و آماری
که خالف ایــن روند را ادعا کند
باورپذیرنیست.
همچنین باید در نظر داشت که
در حال حاضر حدود  ۵میلیون
ایرانــی در دانشــگاهها و مراکز
آموزش عالی مشــغول تحصیل
هســتند و این کشور میلیونها
فارغالتحصیل ودانشآموزدارد.
اگر ســهم کتابهــای کمک
آموزشــی و دینــی در میــان
کتابهای منتشر شده در سال
گذشته را در نظر بگیرم سقوط
تیراژ میانگین کتــاب به ۱۶۴۰
نسخه بحران نشر را بیشتر آشکار
میکند.
تیراژ متوسط کتابهای آموزشی،
کمــک آموزشــی و دینی بین
 ۳تا  ۴هزار نســخه و میانگین
تیراژ کتابهای حوزههایی چون
ادبیات ،فلســفه ،هنــر و علوم
اجتماعــی که مصالــح مطالعه
واقعی به شمار میروند در سال
گذشته کمتر از یک هزار نسخه
بوده است.
•

دیجیتــال در ســالهای اخیر
تیراژهای بین  ۲۰۰تا  ۵۰۰نسخه
بــرای کتابهای ادبــی پدیده
ناآشنایی نیست؛ گرچه جمعیت
ایران در حال پشت سر گذاشتن
مرز  ۸۰میلیون نفر است.
کارشناســان معتقدند فرهنگ
مطالعــه در جامعهای شــکل
میگیــرد و رونــق مییابد که
امنیت سیاسی ،شغلی و اقتصادی
ناشران و روزنامهنگاران مستقل
تضمین شده باشد.
ایران در ســالهای اخیر همواره
در صدر کشورهایی جا گرفته که
"بزرگترین زندان روزنامهنگاران"

معرفی شدهاند.
از ســوی دیگر ســهم رانتها و
یارانههــای دولتــی و نهادهای
مذهبی در نشر کتاب را نمیتوان
نادیده گرفت .بیهوده نیست که
سال گذشــته پس از تهران به
عنوان مرکز اصلی نشر و استقرار
مهمترین ناشران ایران ،بیشترین
کتابهای منتشر شده متعلق به
استانهای قم و خراسان رضوی
بوده است.
استقبال از نمایشگاه کتاب تهران
که امسال  ۱۳تا  ۲۳اردیبهشت
برگزار میشود ،معموال از سوی
مقامهــای دولتی و حکومتی به
عنوان یکی از شاخصهای رشد
کتابخوانی معرفی میشود که
الزامادرست نیست.
سال گذشته نمایشــگاه تهران
هــر روز حــدود نیــم میلیون
بازدیدکننــده داشــته که این
تعداد از مجموعه بازدیدکنندگان
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت در
پنج روز نخست بیشتر است.
در مقایســه این دو رویداد الزم
است تفاوت عملکرد آنها نیز در
نظر گرفته شود.
•
منایشگاه کتاب ،فروشگاه کتاب

محــور اصلــی کار نمایشــگاه
فرانکفــورت ،بــه عنــوان یکی
از معتبرتریــن نمایشــگاههای
بینالمللی کتاب ،معرفی تازههای
نشر به زبانهای مختلف و داد و
ستد امتیاز نشر کتاب است ،که به
دلیل نپیوستن جمهوری اسالمی
به پیمان جهانی کپی رایت ،این
کاردر نمایشگاه تهران موضوعیت
ندارد.
از طرف دیگر خرید و فروش خود
کتاب که مهمترین و اصلیترین
فعالیت در نمایشگاه تهران است،
کاری اســت که در نمایشگاهی
مانند فرانکفــورت تقریبا انجام
نمیشود.
همچنین نباید از نظر دور داشت
که تمرکز "نمایشگاه" بر عرضه
مستقیم کتاب از سوی ناشران،
نشــانگر معیوب بودن چرخهی
صنعت نشر است ،زیرا با این کار
بخشهــای دیگر این صنعت ،از
جمله کتابفروش و توزیعکننده
حذف یا تضعیف میشوند.
بیدلیل نیست که در کشوری
مانند ایران ،برخالف بسیاری
از کشورها ،شمار ناشران از
تعداد کتابفروشان به مراتب
چند صد نسخه کتاب برای
میلیونهاحتصیلکرده
بیشتراست.
به یــاری امکانات چاپ و نشــر در ایــران بیــش از  ۱۲هــزار

ناشر ثبت شــده وجود دارد اما
کتابفروشیهای واقعی در کل
کشور چند صد تا بیشتر نیستند
که بسیاری از آنها برای گذراندن
امــور خــود مجبور بــه فروش
کاالهــای دیگــر در کنار کتاب
هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رضا
صالحی امیری دیماه سال پیش
با اشاره به "کمک چندین میلیارد
تومانی" این وزارتخانه به ناشران
و کتابفروشان ،گفته بود که با
ادامه کاهش کتابخوانی  ۱۲هزار
ناشر کشور "با چالشهای جدی"
روبرو خواهند شد.
چند روز بعــد ،محمود آموزگار،
سرپرست انجمن ناشران کشوردر
حاشیه گشایش نمایشگاه کتاب
اســتان کهگیلویه و بویراحمد
گفت ،در ایــران  ۱۲هزار و ۷۰۰
ناشر فعالیت میکنند و باال بودن
تعداد آنها به نسبت کتابفروشان
و توزیــع کنندگان "از معضالت
اساسی" این حوزه است.
•
کتابهای "پرفروش"
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نشر در جمهوری اسالمی زمانی
آشکارتر میشــود که شمارگان
یــک کتــاب مذهبی یــا مورد
پسند نهادهای حکومتی در یک
سال از تیراژ یکی از مهمترین و
جدیترین آثار ادبی مستقل در
 ۱۳سال گذشته فراتر میرود.
مطابــق آمــار موسســه خانه
کتاب یکــی از "پرفروشترین"
کتابهای سال گذشته "رویای
نیمهشــب" اثر حجت االسالم
مظفر ساالری با موضوع وحدت
بین مسلمانان بوده که  ۵۲بار و
در مجموع در  ۱۰۷هزار نسخه
انتشار یافته است.
در ســال  ۹۵حــدود  ۲۰درصد
کتابهای منتشــر شــده (۲۵
میلیوننسخه)متونکمکدرسی
بوده است ،کتابهای کودکان در
جایگاه دوم و کتابهای دینی با
 ۱۶میلیون نسخهدر جایگاه سوم
قرارداشتهاند.
افزایش عنوان کتابهای منتشر
شده در سالهای گذشته نشان
میدهد کــه تعداد ناشــران و
نویسندگان نیز رو به افزایش بوده
است .رونق کالسها و کارگاههای
آموزش داستاننویسی حکایت
از آن دارد کــه غیبت یا کمبود
کتابخوان مانع بیشــتر شدن
تولیدکنندگان نبوده است.
با این حســاب میتــوان گفت،
در ایران شــعار امسال نمایشگاه
کتاب تهران" ،یک کتاب بیشتر
بخوانیم" کمتــر از "یک کتاب
بیشتر بنویســیم" جدی گرفته
میشود.
•

کتابهــای "پرفــروش" در
جمهوری اســامی نیز حکایت
خاص خــود را دارند و صرفنظر
از کتابهــا و جزوههای دینی و
تبلیغاتی ،تیراژ آنها با شمارگان
کتابهای پرفروش در کشوری
مانند آلمــان با جمعیتی تقریبا
اندازهی ایران قابل قیاس نیست.
در ســال  ۹۵رمان "جای خالی
ســلوچ" محمود دولتآبادی به
چــاپ ســی و دوم و دو رمــان
"چراغها را من خاموش میکنم"
و "عــادت میکنیم" نوشــتهی
زویا پیرزاد به ترتیب
به چاپهای هفتاد و
پنجم و چهل و هشتم
رسیدند.
بدیهی است که وقتی
تیراژ کتابهای ادبی
به چند صد نســخه
نزول کرده ،چاپ مکرر
رمانــی مانند "عادت
میکنیم" از اهمیت
زیادی برخوردار است.
منتها این واقعیت نیز کارشــناس یک بانک کانادایی اعالم کرد
وجــود دارد که تیراژ که قیمت نفت در چنــد ماه آینده حدود
کتــاب زویا پیــرزاد ٢٠درصد افزایش می یابد.
که چاپ نخســت آن به گزارش شــبکه سیانبیســی ،هلیما
 ۱۳۸۳منتشــر شده کرافت ،رئیس بخش راهبرد کاال در بانک
 ۱۸۰۰نسخه بیشتر آر بی ســی کانادا اعالم کــرد که در چند
ماه آینده قیمــت نفت به بیش از  ٦٠دالر
نیست.
بر این پایــه از رمان میرسد.
"عادت میکنیم" در وی گفت :ما پیشبینی میکنیم که قیمت
طی  ۱۳سال گذشته نفت در نیمه دوم ســال جــاری میالدی
افزایش یابد؛ اکنون فصل تعطیلی پاالیشگاه
کمتر از صد هزار نسخه
ها برای عملیات نگهداری را پشــت ســر
به فــروش رفته ،در
میگذاریم ،بنابراین به زودی شاهد کاهش
حالی کهدر کشورهای
سطح ذخیره سازی نفت در آمریکا خواهیم
اروپائی رمانی پرفروش
بود.
محسوب میشود که به گفته این کارشناس ،آغاز فصل مسافرت
تیــراژ آن در همــان های تابســتانی نیز به موجب رشد قیمت
چاپ نخســت ،یا در ها می شود و این افزایش قیمت ،استمرار
عــرض یک مــاه به خواهدداشت.
چند صد هزار نسخه کرافت همچنین اعالم کرد نشست آینده
میرسد.
اوپک در ماه مه امســال می تواند تأثیری
•
فوری بر قیمت هاداشته باشد و گفت :پیش
نوشنتبیشتر،
بینی می کنیم که توافق کاهش تولید اوپک
خواندن کمتر
و غیر اوپک ،شش ماه دیگر تمدید شود.
نابســامانی وضعیت

پیشبینیافزایش
 ٢٠درصدی
قیمت نفت در
ماه های آینده
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سیاسی ...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

زمینلرزه انتخاباتی در فرانسه

نتایج انتخابات ریاست جمهوری
بیست و سوم آوریل در فرانسه،
پنجمین قدرت اقتصادی جهان،
هم برای آینده این کشــور و هم
برای آینده اتحادیه اروپا اهمیت
فــراوان دار د .پاریــس در روز
برگزاری این رای گیری به قلب
تپنده رسانههای جهان بدل شد
و صدها خبرنگار از دهها کشــور
چشــم به انتخاباتــی دوختند
که فرجــام آن بر شــکلبندی
ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک اروپا
تاثیری تعیین کنندهدارد.
اوجگیری تشکلهای تازه

آنچه روز یکشــنبه در پایتخت
فرانســه گذشت ،تنها سرنوشت
دور اول انتخابــات ریاســت
جمهوری این کشور را رقم زد.
از میان یازده نامزد این انتخابات،
هیچیک نتوانســت با کســب
اکثریت مطلق آراء به کاخ الیزه
راه یابد .به ناچــار دور دومی در
کار است که هفتم ماه مه برگزار
خواهــد شــد ،و در آن تنها دو
نامزدی که درصد آرایشان بیش
از دیگران است ،شرکت خواهند
کرد .یکی از این دو نامزد امانوئل
ماکرون سی و نه ساله است که با
نزدیک به  24درصد آراء در راس
قرار گرفت و دومی مارین لوپن
چهل و هشت ساله که با حدود
 ۲۲در صــد آراء ،مقام دوم را به
دست آورد.
در آغاز نگاهی بیندازیم به این
دو شخصیت و برنامههایشان :
الـف)
خامن مارین لوپــن

رهبر حزب
«جبهه ملی» اســت که راست
افراطــی فرانســه را نمایندگی
میکند .این تشکل ،همانند همه
احزاب دست راســتی در اروپا،
هوادار کاهش قابل مالحظه ورود
مهاجران تازه و اعمال سختگیری
علیه مهاجران قدیمی است .ولی
در ورای برخورداری از این وجه
مشترک بادیگر تشکلهایدست
راستی اروپا« ،جبهه ملی» از لحاظ
برنامه اقتصادی تفاوت چندانی
با طیف چپهــای افراطی ندارد
و هماننــد آنها از مداخله فعاالنه
دولت در اقتصاد ،کاهش ســن
بازنشستگی ،مخالفت سرسختانه
با فرایند «جهانی شدن» و ،مهم تر
از همــه ،خروج از اتحادیه اروپا و
منطقه یورو هواداری میکند.
از ســوی دیگر خانم «لوپن» به
والدیمیر پوتین نزدیک اســت و
از کمکهای مالی روســیه نیز
برخوردار است.
بیدلیل نیست که «جبهه ملی»
خواستار فروپاشی سازمان «ناتو»
اســت و در مورد بحران سوریه
هم با هر سیاســتی که بر کنار
گذاشتن بشار اسد متکی باشد ،به
شدت مخالفت می کند .پیش از
انتخابات ،بر پایه شمار زیادی از
نظر سنجی ها ،این فکر جا افتاده
بود که خانم لوپن با بیشــترین
در صــد آراء در میان یازده نامزد

انتخابات ریاســت
جمهوری ،بــه دور
دوم راه خواهد یافت.
انتخابات روز یکشنبه
او را در رده دوم جای
داد.

مالی باال گرفت
که یکی از این
دو سیاستمدار
هــو ا د ا ر
«فـــرگزیت»

(خروج فرانسه
از اتحادیه اروپا)
ب)
می توانــد در
امانوئل ماکرون یک
راس فرانســه
شــخصیت تازه کار
در
مه،
ماه
هفتم
قــرار بگیــرد.
در صحنه سیاســت
فرانسه است .تا حدود پایان دور دوم همزمان با طرح
سه سال پیش کسی انتخاباتریاست ایــن ســناریو،
او را نمی شــناخت .جمهوریفرانسه ،امــکان خــروج
میلیاردها دالر از
فرانسوآ اوالند ،رییس
کاخ
به
کسی
چه
فرانسه باال گرفت
جمهوریسوسیالیست
خواهد
راه
الیزه
و ،بــر اســاس
فرانسه ،آقای ماکرون
یافت؟
پــارهای گزارش
را بــه عنوان مشــاور
ها ،مقامهای این
اقتصــادی بــه کاخ
الیــزه آورد و کمی بعد به وزارت کشــور حتی به فکر افتادند در
اقتصاد منصوبش کرد .این تنها صورت وقوع این رویداد ،مکانیسم
ســابقه دولتی مرد جوانی است هایی را برای جلوگیری از خروج
که تا پیش از انتخابات ریاســت سرمایه به اجرا بگذارند.
جمهــوری ،در هیچ رای گیری ژان لوک مالنشــون نتوانست به
دیگری شرکت نکرده و به هیچ دور دوم دست یابد ،ولی با کسب
حزب سیاسی تعلق نداشته است .حدود نوزده در صد آرا زیاد هم از
شخصیتی با این سابقه ،پس از این هدف دور نبود.
دو ســال از وزارت استعفا داد و
جنبشی را پایه گذاری کرد که ابهامهای یک «بیگ بانگ»
نام آن را می تــوان «به پیش» انتخاباتی
هفتم ماه مــه ،در پایان دور دوم
ترجمه کرد.
در کشــوری کــه اصطالحات انتخابــات ریاســت جمهوری
«راســت» و «چــپ» را اختراع فرانسه ،چه کسی به کاخ الیزه راه
کرده ،امانوئل ماکرون آشــکارا خواهد یافت؟
میگوید که نهدست راستی است پاســخ دادن به این پرسش کار
و نه دســت چپی و یا ،به عبارت دشواری نیست.
دیگر ،هم دســت چپی است و بر پایه نقشه انتخاباتی فرانسه و
هم دست راستی .در جنبش او شــکلبندی طیفهای گوناگون
از همه طیفها شرکت دارند ،از سیاســی ،از هم اکنون می توان
دبیر کل پیشین حزب کمونیست گفت که امانوئل ماکرون سوسیال
گرفته تا مهمترین چهره سیاسی لیبرال با اکثریــت باال بر مارین
هوادارلیبرالیسماقتصادی.تشکل لوپن ناسیونالیست پیروز خواهد
«به پیش» را می توان سوسیال شد.
لیبرال توصیف کرد ،زیرا ضمن در واقع یکشنبه شب ،بالفاصله
دفاع از مکانیسمهای اقتصاد بازار بعــد از اعــام نتایــج دور اول
و آزادسازی ،به نظریات چپ در انتخابــات ،اکثریــت نامزدهای
زمینه عدالت اجتماعی نیز وفادار شکســت خورده راست و چپ
است .و سرانجام ،مهم تر از همه ،سنتی در فرانسه از هواداران خود
امانوئل ماکرون آشــکارا هوادار خواستند در دور دوم به منظور
احتادیه اروپا اســت و از تقویت
«ناتو» حمایت میکند.
پیش از برگزاری انتخابات بیست
و ســوم آوریل ،این احتمال باال
گرفته بود کــه در دور دوم ،در
کنار مارین لوپن دســت راستی
افراطی ،یک شــخصیت دست
چپی افراطی به نــام ژان لوک
مالنشون جای بگیرد.
در واقــع نظر خواهیها نشــان
میداد که اعتبار آقای مالنشون
و جنبش او موسوم به «فرانسه
رام نشده» به سرعت اوج گرفته و
امکان راهیابی او به دور دوم دیگر
نمی توانســت غیر ممکن تلقی
بشود .هر دو شخصیت ،به رغم
تعلق داشتن به دو طیف مخالف،
در ضدیت با اروپا و یورو کامال هم
آوا هستند.
طی مــدت زمانی کوتاه ،حضور
خانم لوپن و آقای مالنشــون در
دوردوم به یک سناریوی محتمل
بدل شد و این ترس در بازارهای

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ
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All aspects of Immigration
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
ســد کردن راه پیروزی بر نامزد
«جبهه ملی» ،به امانوئل ماکرون
رای بدهند.
عالوه بر ســابقه «جبهه ملی» و
ایدئولوژی بســته و ملی گرایانه
آن ،برنامه اقتصادی خانم لوپن -
همانند برنامه آقای مالنشون  -هر
تشــکل جدی سیاسی را فراری
میدهد .محافل مالی فرانســه و
از جمله سازمان کارفرمایان این
کشور بارها هشدار دادند که اگر
خانم لوپن ،با دســتیابی به مقام
ریاســت جمهوری ،فرانسه را از

از قدرت الزم برخوردار است که
کنترل مجلس ملی این کشور را
هم در اختیار داشته باشد.
انتخابات مجلس فرانسه دو ماه
دیگر برگزار میشود.
آیا تشــکل رییــس جمهوری
منتخب («به پیــش») خواهد
توانست اکثریت الزم رادر مجلس
به دست آورد؟
آیا این خطر وجود ندارد که زمام
مجلس در دست رقیبان رییس
جمهوری قرار بگیرد؟

اتحادیه اروپا خارج کند و با رها
کردن یورو دوباره به پول قدیمی
فرانسه (فرانک) برگردد ،اقتصاد
این کشور متالشی خواهد شد.
در این شــرایط ،با اطمینان می
توان گفت که بخش بسیار بزرگی
از رای دهندگان فرانســوی ،در
انتخابات هفتم ماه مه ،آرای خود
را به ســود امانوئــل ماکرون به
صندوق خواهند ریخت.
به بیان دیگر طی پنج سال آتی،
کاخ «الیــزه» میزبان جوانترین
رییس جمهوری در تاریخ تقریبا ســه )
شصت ســاله جمهوری پنجم تشــکل «به پیش» ،که امانوئل
ماکــرون در راس آن قرار دارد،
فرانسه خواهد بود.
همان طور که گفته شد طیفهای
ولی این «بیگ بانگ»
انتخاباتی ابهامهای فراوانی را گوناگــون را در بــر میگیرد .آیا
در بر دارد که به بعضی از آنها دولت بر آمده از این گرایشهای
اشاره میکنیم :
متفاوت خواهد توانست از توانایی
و کار آمدی الزم برای اداره کشور
یک)
برای نخســتین بــار دو حزب بســیار پیچیدهای چون فرانسه
سوسیالیســت (چــپ) و برخوردار باشد؟
جمهوریخواهان (راســت) ،که چهــا ر )
طی شش دهه گذشته به تناوب انتخابات ریاســت جمهوری در
حکومت فرانســه را در دســت دور اول نشــان داد کــه عرصه
داشــتند ،بــه دور دوم دســت سیاست در فرانسه به شدت پاره
نیافتند و جای آنها را دو تشکل پاره اســت و ،در مورد شماری از
مســایل ،به ویژه اتحادیه اروپا و
«غیرمتعارف» اشغال کردند.
در پی این شکست بزرگ ،هر دو اینده آن ،فرانسویها از اختالف
تشکل سنتی با خطر فرو پاشی نظر فراوان رنج می برند.
روبرو هستند .آیا تشکلهای تازه آیــا سیاســتمدار جوانی چون
خواهند توانست جای آنها را پر امانوئل ماکرون ،که تجربه سیاسی
چندانی ندارد ،خواهد توانست بر
کنند؟
این پراکندگی غلبــه کند و در
دو)
امانوئل ماکرون دو هفته دیگر به دنیایی که با چالش هایی چنین
احتمال قریب به یقین به ریاست سهمگین روبرو است ،هم برای
جمهوری فرانسه انتخاب خواهد کشورش و هم برای اروپا ،طرحی
شــد .ولی رییس جمهوری ،در نو در اندازد؟
•
نظام سیاسی این فرانسه ،زمانی
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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











Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

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

انتخابات :نامزدها و شعارها ؟ ...
ارشادش قند چاییاش را از خانه
مــی آورد اما اتوبوسهای وزارت
ارشــاد کارکنان این وزارتخانه را
برای با شکوه برگزار کردن مراسم
ختم پدرش به مسجد می بردند.
•
ابراهیمرئیسی:
کار و کرامت!

چهار دهه حضور ابراهیم رئیسی
در عالی رتبهترین مقاماتدستگاه
قضایی و نهادهای ذیل دستگاه
رهبری تنها چیزی را که گواهی
نمی کنند کار و کرامت است.
دســتگاه رهبری سازمان توزیع
رانت و امتیازات میان روحانیون
اســت تا اعضــای ایــن نهاد به
مشروعیت دینی (هیچگاه شکل
نگرفتهی) خامنهای تنها بر اساس
پاداشها گواهی دهند .از سوی
دیگر یکی از بزرگترین غائباندر
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
کرامت انسانی است.
مهمترین کارکرددستگاه قضایی
از لحظهای که شهروندان ایرانی با
آن طرف می شوند نقض کرامت
انسانی آنهاســت ،از درخواست
رشوه توسط بازپرسها تا قضات
تا کتک خــوردن از بازجوها ،از
محرومیت از رفتن به دستشویی
در زنــدان تا تحقیــر به خاطر
گرفتن چند ساعت مرخصی ،از
تحقیر زنان در دادگاه با پوشاندن
چادرهای شبیه به پرده تا جادادن
دهها نفر در یک ســلول  ۴در .۶
نقش رئیسی در کشتار سال ۶۷
در مقابل تحقیر هر روزهی صدها

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

>> ادامه از صفحه6 :

هزار انســان قطرهای در مقابل
دریاست.
کار در تقابــل جدی بــا امتیاز
و تبعیض اســت اما رئیســی و
نزدیــکان و همراهانش در چهار
دهــهی گذشــته در دریایی از
تبعیض و امتیاز غرقه بودهاند.
همسر ابراهیم رئیسی ،جمیلهی
علم الهدی (دختــر امام جمعه
مشــهد) ،مدرک «دکترایش»
را از دانشــگاه تربیت مدرس با
تنظیم متون تبلیغاتی ایدئولوزی
اسالمگرایی گرفته و مسقیما در
دانشگاه ملی استخدام شده است.
جزوههــای تبلیغاتی وی در باب
نقش نماز در تربیــت کودکان
یا تربیت اســامی نیز به عنوان
مقاالت علمی مایهی ارتقای وی
به مقام دانشیاری شده است.
برخی از این جزوات نیز توســط
انتشارات دانشــگاه اختصاصی
پدرش (دانشــگاه امــام صادق)
منتشرشدهاند.
•

محمد باقر قالیباف:
به عمل کار برآید!

گر قرار اســت از عمل کار برآید
البد از اعمال قابل توجه محمد
باقر قالیباف در دوران شهرداری
یک کرسی ریاســت جمهوری
برای وی ساخته خواهد شد:
واگذاری هــزاران میلیارد تومان
امالک شــهردای بــه نزدیکان
حکومت و شــهردار و استخدام
حدود چهار هزار مداح در سازمان
متــرو با ماهانه حــدود  ۹تا ۱۱

میلیونتومان.
وعدههــای وی البتــه از دیگر
نامزدها شــجاعانه تر و غیرواقع
بینانه تر است .او وعده می دهد
کــه می خواهــد «در یک دوره
 ۴ساله درآمد کشــور را به ۵/۲
برابر برساند و  ۵میلیون فرصت
شغلی ایجاد کند ».او همچنین
وعده داده که به بیکاران ماهانه
۲۵۰هزار تومان می دهد تا کار
پیدا کنند.
تنها یکی از وعدههای وی نیازمند
 ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری است (بنا به نیاز به سرمایه
گذاری به طور متوســط حدود
 ۳۰۰میلیون تومان برای ایجاد
یک شغل پایدار به گفتهی معاون
وزیر کار) در حالی که بودجهی
عمرانی دولت در سالهای اخیر
حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان بوده
اســت (یعنی حدود یک چهلم
میزان مورد نیاز) و بانکهای رو به
ورشکستگی نیز هنوز نتوانستهاند
طلبهای معوقــهی  ۱۵۰هزار
میلیــارد تومانی را وصول کنند.
هیچ دولتــی در ایران نمی تواند
در طی پنج سال چنین سرمایه
گــذاریای انجام دهد مگر آنکه
سرمایههای ایرانیان خارج کشور
و نیــز ســرمایههای خارجی به
ایران ســرازیر شوند که با وجود
جمهــوری اســامی و آتــش
افروزیهــای آن در منطقه غیر
ممکن است.
{>> ادامه در صفحه}24 :

خواندنی...
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«انقالب مهربانی با امید آغاز می شود!»

ونکوور 25 -آوریل :پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیک هــای جهان به
رهبران قدرتمند جهان هشدار
داد و گفت یا باید فروتنی پیشه
کنند و یا با جهان ویرانه مواجه
شوند.
او از مردم خواست تا در «انقالب
مهربانی» به او بپیوندند.
پاپ فرانسیس این سخنان را در
نطقی ویدئویی ایراد کرد که در
کنفرانس «تد »۲۰۱۷در ونکوور
در شــامگاه سه شنبه  ۲۵آوریل
پخش شد.
پاپ همچنین گفت که مهربانی
«راهــی از ســر انتخــاب برای
قدرتمندتریــن و پرجرات ترین
مردان و زنان است».
پــاپ گفــت« :مهربانی ضعف
نیســت ،بردباری اســت .مسیر
همبســتگی و فروتنی اســت.
بگذاریــد بلند و صریــح بگویم:
هرچقدر قویتر باشید و اقدامات
تان تاثیر بیشتری بر مردم داشته
باشد ،مسئولیت بیشتری دارید
که فروتن باشــید .اگــر اینطور
نباشد ،قدرت ،شما را نابود کرده
و شما دیگران را نابود می کنید».
واشــنگتن پســت گفت برونو
گیوســانی مدیر بین المللی تد،
یک ســال در تالش بود تا پاپ

های منازعــات امروز ،هر یک از
ما می توانیم شــمعی روشن و
یادآور این باشیم که همیشه نور
بر تاریکی چیره می شود».
تد یک بانــک ارائه و حمایت از
ایده های نو اســت و رهبران و

فر ا نســیس
افراد عادی از سراســر جهان که
را بــه ایراد این
ســخنرانی متقاعد کند و وقتی حرفی برای گفتن و پیامی الهام
که تصویر پــاپ بر صحنه اکران بخش در زمینه های مختلف از
کنفرانس تد ظاهر شد ،جمعیت هنر گرفته تا بشریت ،دین ،علم،
تاریخدر نشست های مختلف تد
به گرمی استقبال کرد.
او از واتیــکان و به زبان ایتالیایی در جهان ایده خــود را در قالب
ســخن می گفت ،و سخنانش یک سخنرانی مطرح می کنند.
موضــوع کنفرانس امســال تد
زیرنویس می شد.
پاپ فرانســیس گفــت که در «آینده برای تو» تعیین شد.
خانواده ای مهاجر بزرگ شــده پاپ فرانسیس پیام همبستگی
و خواســتار «برابری و مشارکت خود را «انقالب مهربانی» خواند
اجتماعی» بیشتر برای مهاجران که به گفته او بــا امید آغاز می
شــد .او همچنیــن از «فرهنگ شود.
مصرف» انتقاد کــرده و از مردم پاپ گفــت« :یک فرد برای زنده
خواست تا به «فریاد خاموش خانه ماندن امید کافی است و آن فرد
مشترک ،زمین بیمار و آلوده» گوش می تواند هر یک از شــما باشد.
و بعــد افراد دیگری خواهند بود
بسپارند.
رهبر کاتولیک هــای جهان در و بعد ما می شویم .وقتی که ما
سخنانش در کنفرانس ساالنه تد شویم ،انقالب آغاز می شود».
•
 ۲۰۱۷گفت« :در میان تاریکی

راه اندازی پروازهای ارزان قیمت وست
جت از چند ماه دیگر

شرکت هوایی وست جت اعالم
کرد از چند ماه آینده پروازهای
ارزان قیمتی به مقصد شهرهای
کانادایی و آمریکایی راه اندازی
خواهد شد.
این ســرویس هــای جدید با
اســتفاده از ده فروند بویینگ
 ۷۳۷-۸۰۰انجام می شــود و
شیوه کار از خطوط هوایی ارزان
قیمت دنیا همچــون رایان ایر

الگوبرداری شده است.
ریچــارد بارتــرم نایب رییس
بازاریابی وست جت به سی بی
سی گفت « :اگر شما به شیوه
کار خطوط ارزان قیمت در دنیا
نگاه کنید  ،متوجه می شوید
برخی از سرویس هایی که به
شکل عادی شــامل بلیط می
شدند  ،در این پروازها مشمول
هزینه هستند .به عبارت دیگر

مســافران باید برای هر گونه
سرویســی در حین پرواز پول
بپردازند».
وســت جــت قصــد دارد با
این ســرویس با خــط هوایی
 NewLeafرقابــت کند که از
اوایل ســال  ۲۰۱۶پروازهای
ارزان قیمت یک طرفه را با بلیط
های ۸۹دالری و بیشتر به چند
شهر کانادا انجام می دهد.

الو! :بیشترین مکالمه نوروزی ایرانی ها با کدام
کشورها بوده است؟

شرکت ارتباطات زیرساخت در
ایام نوروز امســال 54 ،میلیون
و  372هزار دقیقه ترافیک بین
الملل هموطنــان را بین ایران و
دیگر کشورهای جهان برقرار کرد.
به گزارش سیتنا ،مدیریت شبکه
شــرکت ارتباطات زیرســاخت
می گویــد :از این حجم مکالمه،
 34میلیــون و  947631دقیقه
ســهم ترافیک صادره از ایران به
دیگر کشــورها و  19میلیون و
 423918دقیقه ســهم ترافیک

وارده بین الملل به کشور بود.
وی توضیح داد :بیشترین مسیر
ترافیــک بین الملــل مربوط به
کشــورهای افغانســتان ،عراق،
امارات ،آمریکا ،پاکستان ،ترکیه،
آلمان و کانادا بوده است.
او ادامــه داد :اوج ترافیک روزانه
مربوط به روز  30اسفند 1395
همزمان با تحویل ســال 1396
بــوده اســت که در ایــن روز 5
میلیون و660619دقیقه مکالمه
مبادله شد.

مدیــرکل کنتــرل و هماهنگی
مدیریت شبکه شرکت ارتباطات
زیرســاخت ،گفــت :شــرکت
ارتباطات زیرساخت پیش بینی
های فنی الزم را برای ساعت پیک
ترافیک نوروزی فراهم کرده بود و
کارشناســان این شرکت در ایام
نوروز در شیفت های  24ساعته
در محل کار خود حضور داشتند
تا مکالمــات هموطنان عزیز در
این ایام بدون هیچ اختاللی و با
کیفیت مطلوب برقرار شود.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات :۲۰۱۷
ایران رتبه  ۱۶۵کانادا رتبه 22
 ۰۶اردیبهشــت  -گزارشگران
بدون مرز ( ،)RSFویرایش سال
« ۲۰۱۷ردهبندی جهانی آزادی
مطبوعــات» را منتشــر کرده
اســت .ایران در رتبه  ۱۶۵این
جدول قرار دارد.
بر اساس ردهبندی جهانی آزادی
مطبوعــات  ،۲۰۱۷ســرکوب
رســانهها در سراســر جهان به
صورت هنجار درآمده؛ موضوعی
که نشــانگر خطر کــژروی در
عرصه آزادی رسانهها در جهان
و در دموکراسیهای بزرگ است.
گزارشگران بدون مرز اعالم کرده
که شماری از کشورها که قبال از
ن کشورها در زمینه آزادی
بهتری 
مطبوعات بودند ،سقوط کردهاند.
ایاالت متحــده آمریکا ،بریتانیا،
شیلی یا زالند نو از آن جملهاند.
این گزارش به قدرت رســیدن
دونالــد ترامپ در ایاالت متحده
آمریکا و کارزار «بریگسیت» در
بریتانیا را از عوامل «رسانهستیزی
و گفتمــان ضدرســانهای»
دانســته که «جهان را به دوران
پســاحقیقت ،ضــد اطالعات و
اطالعات جعلی هدایت میکند».

فنالند که  ۶ســال پی در پی
مقا م نخست آزادی مطبوعات
را داشت ،سقوط کرده و
به قدرت رسیدن
ترامپ و کارزار و نروژ به جای او نشسته
بر اساس این گزارش« ،بریگسیت» است.
در جایگاه دوم فهرســت
شــاخص ســاالنه
از عوامل
که معیــاری برای «رسانهستیزی ردهبندی ،سوئد قرار دارد
که  ۶رده باال آمده است.
سنجش شدت نقض
و گفتمان
آزادی اطالعرسانی ضدرسانهای» به مــدت  ۱۲ســال۳ ،
در جهــان اســت ،است که «جهان کشــور ،در رده های آخر
امســال به  ۳۸۷۲را به دوران قرارداشتهاند:
اطالعات
کره شمالی ،ترکمنستان
رسیده اســت و از
جعلی هدایت
و اریتره.
سال  ۲۰۰۷به این
میکند».
اریتره با رتبه  ،۱۷۹سال
ســو هیچگاه تا این
گذشته به برخی گروههای
حد یعنی  ۱۴درصد
رســانهای خارجی اجازه ورود به
افزایش نداشته است.
در ســال  ۲۰۱۷در نزدیــک به کشــور را داد و به همین دلیل
دو سوم کشورها ،ناگوارتر شدن برای نخستین بار از سال ،۲۰۰۷
وضعیت آزادی اطالعرسانی ثبت رده آخر به کره شمالی رسید .بر
شده است،درحالی که کشورهایی اساس این جدول ،ترکمنستان
که وضعیت آزادی اطالعرسانی رتبه  ۱۷۸را دارد و سوریه .۱۷۷
در آنها «خــوب» یا «کمابیش آفریقــای شــمالی و خاورمیان ه
خوب» انگاشته میشدند ۲ ،۳ ،همچنــان دشــوارترین و
خطرناکتریــن مناطــق برای
درصد کاهشداشتهاند.
روزنامهنــگاران در انجام وظایف
•

					

کارنامه
جمهوری
اسالمی در
همه زمینه ها
سیاه است:
حقوق بشر،
محیط زیست،
زنان ،سیاست
ویرانگر
خارجی،
اختالف
طبقاتی
فاحش ،فساد
مزمن و...

نروژ خنستین کشور فهرست و
کره شمالی آخرین

اطالعیه

DO
چیــزی بگو...
N'T
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
جایزنیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

حرفهایشان است.
•

خاورمیانه ،جنگ و دیکتاتوری

دفاع از مذهب ،اصول اخالقی و
دستورات حکومتی در خاورمیانه
زمینههایی هستند که بیشترین
بهانــه را بــرای تحدیــد آزادی
رســانهها فراهــم میکنند .در
عربستان ســعودی که با  ۳رتبه
افت به رده  ۱۶۸رســیده ،رائف
بدوی ،وبالگ نویس سعودی به
جرم «توهین به اســام» به ۱۰
سال زندان و شالق محکوم شده
است.
جنگ و بحرانهای دراز مدت نیز
به وضعیت آزادی اطالع رسانی
کشور در ردهبندی آسیب جدی
میزند.
در یمــن کــه در رده  ۱۶۶فرار
دارد ،روزنامهنگاران حتی در زمان
آتش بس نیز بازداشت میشوند.
یمن گرچه  ۳رتبه در فهرســت
رده بندی باال فته و تعداد کشته
شــدگان کمتر شده ،با این حال
خطر ربوده شــدن و به گروگان
گرفته شدن روزنامهنگاران توسط
گروههای شورشی حوثی و القاعده
یا کشته شدن روزنامهنگاران در
حمالت هوایی ائتالف به رهبری
عربستان سعودی وجود دارد.
•
ایران در رتبه ۱۶۵

بنا بــر این گــزارش ،جمهوری
اســامی ایران دهها روزنامهنگار
و وبنگار را بــا اتهامهایی چون
«اقدام علیه امنیت ملی» یا «فساد
اخالقــی» ،بازداشــت و زندانی
میکند .با این حال این کشــور
 ۴رتبه نسبت به سال قبل فراتر

رفته که گزارشــگران بدون مرز
علت آن را بدتر شــدن وضعیت
دیگر کشورها دانسته است .سال
پیش ،ایران در رده  ۱۶۹جدول
قرار داشت.
بر اساس تخقیقات گزارشگران
بــدون مــرز ،ایــران در ســال
گذشــته نیز همچنان یکی از ۵
زندان بزرگ جهان برای فعاالن
رســانهای بود .به دلیل شرایط
بســیار ناگوار زندانها و محروم
بــودن زندانیان از حــق درمان،
بســیاری از زندانیان عقیدتی و
از این میــان روزنامهنگاران برای
ابتداییترین خواســتهای خود
مجبور میشــوند که دست به
اعتصاب غــذا بزنند .در ســال
گذشته دستکم  ۱۰روزنامهنگار
با اعتصاب جان خود را به خطر
انداختند.
احضار و بازداشتها روزنامهنگاران
و صــدور احــکام ســنگین در
ســال گذشــته ادامه داشته و
مجازاتهای غیر انســانی مانند
شالق زدن همچنان اجرا میشود
و در ســال میالدی  ۲۰۱۶ایران
دست کم چهار روزنامهنگار را به
تحمل شالق محکوم کرد.
علی خامنــهای رهبر جمهوری
اســامی ایــران در فهرســت
دشمنان آزادی رسانهها قرار دارد.
•

است .این گزارش تاکید میکند
که شماری از والیت به ویژه تحت
کنترل طالبان به سیاه چالهای
اطالعرسانی تبدیل شدهاند که
در آن خبرنگاران و رسانه امکان
فعالیت آزاد ندارند.
افزایــش ناامنی در بســیاری از
والیات به افزایــش تنش میان
خبرنــگاران و مقامــات محلی
انجامیده است .شماری از والیان
و مســووالن محلی اســتقالل
روزنامهنگاران را نمیپذیرند و به
آن احترام نمیگذارند .از ســوی
دیگــر اعالم آمادگــی حکومت
برای ایجاد ساز و کارهای امنیتی
در حفاظــت از روزنامهنــگاران
تاثیرگذار بوده است.
با وجود نگرانیهای بســیار اما
افغانســتان از نادر کشــورهای
جهان است که کمیته مشترک
مصونیت خبرنــگاران در آن با
همت خبرنگاران و مســووالن
حکومتی تشکیل شده است .این
کمیته کهدر آن مقامات حکومتی
و نماینــدگان روزنامهنــگاران
حضور دارند ،برای هماهنگی در
اقدامهــای عاجل برای حفاظت
از رسانهها و خبرنگاران تشکیل
شــده اســت .این اقدامها باعث
پابرجایی شکننده افغانستان در
رده خود است.
•

افغانستان در همسایگی ایران در
رده  ۱۲۰برجا مانده است .یکی
به دلیل وضعیــت بحرانی دیگر
کشــورها و دیگر به دلیل تدوام
مقاومت خبرنــگاران و حکومت
در دفاع از آزادی اطالع رســانی

در ایــن گــزارش وضعیــت
آزادی رســانه در ترکیه یکی از
نگرانکنندهترین نمونهها در رده
بندی ســال  ۲۰۱۷اعالم شده

افغانستان رتبه ۱۲۰

ترکیه فرو میافتد

{>> ادامه در صفحه}14 :
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روز کانادا :فــراخوان

گـــــــــروههمبستگیایرانیان

تمامی نهــاد ها وگروه
هــا ویگایــک ایرانیان
مونترال را برای همایش
جشن روز کانادا که در
نخستین روز ماه جوالی
برگزار می شودف فرامی
خوانیــم تا بــه یاری
یکدیگر شکوه بخشی
از فرهنگ شاد ایران را
بالباس های شهرهای
گوناگون که با دی جی
ورقص همــراه خواهد
بود را هرچه با شــکوه

تر در دید جهانیان به نمایش
بگذاریم.
مسیر این همایش که بیش
از  70کشــور درآن شرکت
خواهنــد کــرد ،درخیابان
سنت کاترین خواهد بود.
بــرای آگاهــی بیشــتر و
هماهنگی شــرکت خود ویا
فرزندانتــان دراین همایش
بزرگ ،با ما تماس بگیرید.
چشــم به راه پیشنهادهای
سازنده شما هستیم:
5143253012
فروتن
بانوفرشادگهر5149455259

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 :

------1-------------------

کافه خـاطرات >>>

M E KI C

مهمان :محمد صدیق ()2

خاطرات مشترک میتواند شکاف بین نسل ها را پر
جوامع بشــری همواره
و نگهداری از آن کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
در جســتجوی ابزاری
اســت .خاطرات باشد.
برای شناخت و تعریف
مشترکدر تبیین
هویت خود می باشند که
 2شنبه  15ماه می
و تــداوم هویت
خاطرات مشترک اعضاء
ساعت 18:30
نقــش اساســی
آنها یکــی از این ابزارها
Westmount Room
دارند و این نقش
اســت .با توجه به روابط
Westmount Library
در جوامــع پویا و
دو جانبه خاطرات فردی
4574 Sherbrook Street W.
بخصوص مهاجر از
و جمعی ،تبادل بین آنها
Westmount
یکی از راه هــای بوجود آوردن اهمیت بسزایی بر خورداراست و

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

کتابخانهنیما

آزادی رسانه ها...
است.
ترکیه با از دســت دادن  ۴رتبه
اکنون نســبت به سال پیش در
رده  ۱۵۵قرار گرفته اســت که
نسبت به  ۱۲سال پیش ۵۶ ،رتبه
افت داشته است.
بنــا به ایــن گــزارش ،کودتای
نافرجام ژوئیه ســال  ،۲۰۱۶این
بهانه را به حکومت داده که بدون
منع و محدودیت ستیز خود را با
رسانههای منتقد ادامه دهد و با
برقراری وضعیت اضطراری پس
از کودتا ،دهها رسانهای را که در
اعتصاب بودند تعطیل و از نشــر

آنها جلوگیــری کند .پیامد آن
محدود شدن گوناگونی و شمار
روزنامهها به چندین روزنامهای
است که شمارگان باالیی ندارند.
زندانــی شــدن بیــش از ۱۰۰
روزنامهنــگار بــدون محاکمه و
دادگاه ،ترکیه بــه را بزرگترین
زنــدان روزنامهنــگاران در دنیا
تبدیل کرده است.
•

دموکراسیهای در حال
پسرفت

تنهــا در یــک ســال ،تعــداد
ت آزادی
کشــورهایی که وضعی 

اطالعرسانی در آنها خوب و یا
کمابیش خوب بوده اســت۲،۳ ،
درصد کاهش یافته و کشورهای
دموکراتیک را هــم دربرگرفته
است .کانادا با رتبه  ۲۲در میان
 ۱۸۰کشور ،در ردهبندی امسال
 ۴رتبه از دست داده است .ایاالت
متحده آمریکا  ۲رتبه ،لهستان ۷
رتبه ،زالندنو  ۸رتبه و نامیبیا ۷
رتبه از دست دادهاند.
در کشــورهای دموکراتیــک
اروپایی ،هلند  ۳و فنالند  ۲رتبه از
دستدادهاند .هر چند اروپا از نظر
شناساگرها بهترین رده را دارد اما
در مدت پنج سال بیشترین افت
 ۱۷،۵درصدی را داشته است.
پسرفت دموکراسیها در عرصه
آزادی رسانهها تازه نیست و در
سالهای گذشــته نیز این روند
مشاهده شده بود.
گزارشــگران بدون مرز از سال
« ۲۰٠٢ردهبندی جهانی آزادی
مطبوعات» را منتشر میکند.
ردهبنــدی جهانــی آزادی
مطبوعات ،معیاری برای سنجش
میزان بهرمندی روزنامهنگاران از
آزادی در  ١٨٠کشور جهان است
که معبارهایی چون کثرتگرایی،
استقالل رســانهها ،زیستگاه و
خودسانســوری ،چارچوب های
حقوقــی و قانونی ،شــفافیت،
زیرســاختها ،و آزارگــری و
سرکوب آزادی اطالع رسانی در
آن محاسبه میشوند.
•

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک
4055 Ste –Cathrine, W.
L’Association des
persanophones du Québec
apsq.cv@gmail.com

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

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

اجنمن ادبی مونتریال

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

>> ادامه از صفحه13 :

-----اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه

اجنمنزنانایرانیمونترال

www.ilsmontreal.org

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

را بر روی
سایتبخوانید

بهروزباباخانی
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

نان سنگک

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

را بر روی سایت بخوانید
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خبـــــر ...

ترامپ به کانادا :فعال پیمان تجارت آزاد با
آمریکای شمالی را فسخ نمیکنیم!

دونالــد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،به کانادا و مکزیک گفته
اســت که نمیخواهــد پیمان
تجارت آزاد با کانادا و مکزیک را
فسخکند ،بلکه قصد دارد آن را
مورد مذاکره مجدد قرار دهد.
روز چهارشنبه  ۲۷آوریل رسانهها
در گزارشهای خود اشاره کرده
بودند که ترامپ ســرگرم تهیه
پیشنویس فرمان اجرایی مربوط
به فسخ پیمان تجاری نفتاست.
آقــای ترامــپ در دوران کارزار
انتخاباتــی خود پیمــان نفتا را
"بدترین توافق تجــاری زمان"
توصیف کرد و گفت که این پیمان
"کشنده" مشاغل آمریکایی است.
اظهارات آقای ترامپ پس از آن
مطرح میشود که آمریکا تعرفه
بر وارادات الوار "چوب نرم" کانادا
را  ۲۰درصد افزایش داد.
آقای ترامپ همچنین تعرفههای

Courtier Immobilier Agréé

 ۱۲کشوری به امضاء رسید که
مجموعاً  %۴۰اقتصاد جهانی را
تشکیل میدهند.
روز دوشــنبه ( ۲۴آوریل) نیز
آقای ترامپ که ســاخت دیوار
حائل میان آمریکا و مکزیک را
شعار اصلی خود قرار داده بود
گفته برای جلوگیری از تعطیل
شدن دولت فعال درخواست
"بدترین منابع مالی برای ســاخت
توافق این دیوار را از الیحه بودجه
خارج میکند.
جدید کانادا بر لبنیات را
جتاری
آقای ترامپدر الیحه بودجه
"ننگین"خواند.
زمان"
که اکنون در کنگره اســت
آقای ترامپ در آســتانه
درخواســت اختصاص یک
ورود خود به کاخ سفید با
امضای یک فرمان اجرایی ،آمریکا و نیم میلیــارد دالر برای تامین
را از پیمان تجاری اقیانوس آرام هزینههای احداث این دیوار در
سال جاری میالدی کرده بود.
خارج کرد.
این موافقتنامــه از اولویتهای اما این درخواســت دموکراتها
اصلی باراک اوباما ،رئیس جمهور را متحد کرد که یکپارچه با آن
سابق آمریکا بود و میان آمریکا و مخالفتکنند.

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

Email : info@masoudnasr.com

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

یونایتد ایرالینز برای واگذاری صندلی
۱۰هزار دالر به مسافران میدهد

بی بی ســی :شرکت هواپیمایی
یونایتد ایرالینز گفته اســت به
مسافرانی که حاضر به واگذاری
صندلیهایشان شوند ۱۰ ،هزار
دالر پرداخت میکند.
این پول به مســافران پروازهایی
داده میشود که در آنها بیشتر از
ظرفیت بلیت فروخته شده باشد
و آنهــا حاضر بــه ترک صندلی
هایشانباشند.
این اقدام به عنوان بخشی از برنامه
بررسی سیاستهای این شرکت
هواپیمایــی صورت میگیرد که
در پی بروز حادثهای که چندی
پیش در یکــی از پروازهای این
شرکت هواپیمایی اتفاق افتاد.
چندی پیش فیلمی از یک حادثه
در یکــی از پروازهــای یوناتید
ایرالینز منتشر شد که جنجال
های بسیاری را به همراه داشت.
در این فیلم یک مسافر در حالی
که بــه زور از یک هواپیما بیرون
کشیده میشود ،نشان داده شده
است.

شرکت هواپیمایی یونایتد پس از
آندر بیانیهای گفت که بلیتهای
پرواز شــماره  ،۳۴۱۱از شیکاگو
به لوییویــل ،اضافه بر صندلی
فروخته شده بود و "وقتی تیم ما
از مسافران خواست که داوطلب
شــوند تا با پرواز دیگری بروند،
یکی از مشــتریها حاضر نشد
داوطلبانه از هواپیما پیاده شود و
از ماموران انتظامی خواسته شد
بیایند".
به گفته شــاهدان در نهایت سه
مسافر قبول کردند پیاده شوند،
اما دکتر دیویــد دائو که در یک
بیمارستان کار میکرد و باید روز
بعددر سر کار می بود حاضر نشد
که پرواز را ترک کند.
در جریان این حادثه سه دندان و
همچنین بینی آقایدائو شکست.
پــس از آن وکالی آقــای دائو
دادخواستی را علیه این شرکت
هواپیمایی ارائهدادند.
اسکار مونوز ،مدیرعامل شرکت
یونایتد ایرالینــز ،از این حادثه

عذرخواهی کرده بود .او گفت که
این شرکت "این مشکل را مرمت
خواهد کرد تــا این حادثه دیگر
تکرار نشود".
یونایتد ایرالینز همچنین اعالم
کرده که عالوه بر پرداخت ۱۰هزار
دالر اقدامات دیگری را هم از این
پس در پروازهایش به مورد اجرا
می گذارد ،از جمله اینکه:
 از نیــروی پلیس بــرای خارجکردن مسافران پروازها استفاده
نخواهد شد ،مگر آن که مسئلهای
در رابطه با حفظ اصول ایمنی و
امنیتیدر میان باشد.
 از مســافران دارای صندلــیخواستهنمیشودکهغیرداوطلبانه
پرواز را ترک کنند.
 خدمه پرواز باید  ۶۰دقیقه قبلاز پروازصندلی رزرو کنند.
به کارکنان سالیانه آموزش هایی
در مورد نحوه برخورد با شرایط
بسیار دشوار در پروازها داده شود.

MENU MIDI À 14,95 $
CHOIX DE 7 ASSIETTES
SOUPE / SALADE + THÉ / CAFÉ

•

Facebook.com/
paivand.montreal

Formule 5 @ 7 Lounge

به ما بپیوندید!

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

DJ sur place tous les vendredis
Réservation de groupe disponible
1777 rue Centre
Montréal, QC H3K 1H8
T. 514 303.2345

lessottises.com
Nouvelle Administration

les_sottises
lessottisesmtl

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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ما و آینـده...
 ۱۰مهارت کاری مهم
که باید قبل از ۲۰۲۰
فرابگیرید

بشــریت در  ۱۰۰سال گذشــته پیشرفت فناوری
بیشتری را نســبت به چند هزار سال قبل از آن
دیده اســت .به همین دلیل انواع مهارت کاری که
مشاغل امروز نیاز دارند دائما در حال تکامل و تغییر
است .آدمها امروز در مشاغلی کار میکنند که ۲۰
سال پیش از این اصال وجود نداشتهاند؛ دانشگاهها
درحالحاضر دانشجویان را برای مشاغلی در آینده
آماده میکنند که امروز وجود ندارند.
ما حاال نیاز داریم یک دو جین وظیفه را با مهارت و
چیرگی انجام دهیم و آنها را اولویتبندی کنیم ،در
حالی که باید به مواعدی پایبند باشــیم که بعد از
ساعات کاری قانونی ما هستند .فناوری کار از منزل
را نه تنها ممکن ساخته است بلکه در بعضی موارد
آن را به یک ضرورت تبدیل کرده اســت .در دنیای
امروز ،شما میتوانید از هر جای دیگری کار کنید.
در حالی که روزانه با همکارانتان در سراســر دنیا
ارتباط قرار دارید.
چون ایــن روند ادامــه خواهد یافت ،مــا باید از
طریق مهارتآموزی حرفهای و تحصیالت مستمر
مهارتهایمــان را بــه روز و مربوط نگــه داریم.
خوشــبختانه ،اینترنت ،منابع گوناگونی را عرضه
میکنــد که میتواند به مــا در طلب دانش جدید
کمک کند .وبگاههایی مانند coursera، udemy،
 ،khan academyدورههای پولی و رایگان در بیشتر
رشــتهها که تصورش را میکنید برگزار میکنند.
این به شما اجازه میدهد مستقال و بدون تداخل با
تعهدات زندگیتان درس بخوانید و یاد بگیرید.
با استفاده از هر لحظهی بیداری به عنوان شانسی
برای بهتر بودن ،ما نقش خودمان را ایفاء میکنیم تا
اطمینان یابیم دنیای ما نیز به صورت روزانه تغییر و
تکاملمییابد.
در این نوشتار به  ۱۰مهارت کاری مهم که در این
دنیای جدید تا  ۲۰۲۰نیاز خواهید داشت پرداخته
میشــود .پیش از آنکه  ۱۰مهارت الزم برشمرده
شوند ابتدا به  ۶محرک یا رانشگر تغییرات پرشتاب
دنیای امروز پرداخته میشود .در واقع این  ۶محرک
هستند که باعث نیاز به این مهارتها خواهند بود:
در ادامه با  ۶محرک یا «رانشــگر» تغییرات دنیای
امروز آشنا می شویم:
•
.۱افزایش شدید طول عمر

بیتردید آدمها با استفاده از بهداشت و فناوری دائما
به طول عمرشان افزوده میشود .پیشبینی میشود
در  ۲۰۵۰شمار امریکاییهای باالی  ۶۰سال تا %۷۰
افزایش یابد.
•
.۲خیزش ماشینها و سامانههای هوشمند

فناوری میتواند تواناییهای ما را زیاد کند ،تقویت
کند ،و گسترش دهد .خودکارسازی محلهای کار
به خودی خود مشاغل تکرارشونده را از بین میبرد.
•
.۳دنیای رایانشی

افزایــش در حسگرها و پردازندهها ،دنیای ما را به
یک سامانهی قابل برنامهریزی تبدیل خواهد کرد.
دادههــا به ما توانایی خواهنــد داد چیزهایی را در
مقیاسی ببینیم که قبال امکانپذیر نبوده است.
•
.۴بومشناسی(اکولوژی)رسانههایجدید

افزارههای ارتباطگری جدید نیازمند سواد رسانهای
عالوه بر سواد متن هستند .رسانههای ارتباطگری
بصری به یکی از زبانهای جدید تبدیل خواهند شد.
•
 .۵سازمانهای ابرساختاریافته

فناوریهای اجتماعی اشــکال جدید تولید و خلق

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺑﻠﯿﻂ راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  WFGو ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی

آﯾﺎ در ﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺗﺎن،

ﺷﻐﻠﯽ آن ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ را از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟

اﺳﺖ .ﺗﻤﺎس514-715-2494:

آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ؟

)ﻓﺮﯾﺪه ﺷﺮﻓﯽ(

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  WFGﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐ ﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮداﯾﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از اﻣﺮوز ،رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ،

ﺳﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ

زﻣﺎن:

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﻣﯽ ۲۰۱۷
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ۱۰:۳۰ :ﺻﺒﺢ
اراﺋﻪ ۱۱ :ﺻﺒﺢ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری:

RUBY FOO’s
7655 DECARIE BOULEVARD,
MONTREAL, QC
H4P-2H2 CA

DAVE
BOUSHEHRI
PRESENTER:
VANCOUVER BC

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه ﺷﺮﻓﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻓﺘﺮ  WFGدر ﻣﻮﻧﺘﺮال ،ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ514-715-2494 :

World Financial Group Canada Inc. (WFG) is a financial services marketing company whose affiliates offer a broad
array of financial products and services.
World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. offers life insurance and segregated funds. Mutual funds, and
Scholarship Plans in select provinces, are offered through WFG Securities Inc.. Headquarters: 5000 YongeStreet, Suite
th
800, Toronto, ON M2N 7E9. Phone: 416.225.2121.Quebec: 2001 University Street, 17 floor, Montreal QC H3A 2A6.

Headquarters: 5000 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ON M2N 7E9. Phone: 416.225.2121

ارزش را به حرکــت درخواهنــد آورد .افزارههای و هیجانی و بر همکنشها یا تعامالت مطلوب.
اجتماعــی بــه ســازمانها امــکان میدهند در •
مقیاسهای بینهایت و منتهایدرجه کار کنند.
.۳تفکر بدیع و انطباقی
در اثر دو محرک ماشــینهای هوشمند ،و اتصال
•
جهانی به این مهارت نیاز خواهیمداشت .این مهارت
.۶دنیای متصل جهانی
تنوع و ســازگاری در قلــب و کانون عملیات تمام کاری عبارت است از خبرگی در تفکر و حل مسائل،
سازمانهای دنیا قرار خواهد داشت .ایاالت متحده و واکنش فراتر به هر آنچه تکرارشونده و مبتنی بر
و اروپا دیگر انحصار تولید شــغل ،نوآوری ،و قدرت قواعد است.
•
سیاسی را نخواهندداشت.
بــا توجه به  ۶علت و محرک تغییــر دنیای امروز .۴صالحیت چند فرهنگی
ما به دنیای آینده ،شــامل طول عمر ،ماشینهای دو محرک سازمانهای ابرســاختاریافته ،و اتصال
هوشمند ،دنیای رایانشی ،بومشناسی ،رسانههای جهانی ایجاب خواهند کرد این مهارت را بیاموزیم.
جدید ،سازمانهای ابرساختاریافته ،و اتصال جهانی ،ایــن مهارت عبارت اســت از توانایــی فعالیت در
همهی مــا نیاز داریم به  ۱۰مهــارت که در ادامه مکانهای فرهنگی متفاوت.
خواهند آمد مسلط شویم؛ این مهارتها مارا آمادهی •
زندگی و کار در دنیایی میکنند که تا پیش از این .۵تفکررایانشی
تخیلی به نظر میرسید .در ادامه به این  ۱۰مهارت دو محرک اصلی این مهارت عبارتاند از بومشناسی
رســانههای جدید ،و جهان رایانشــی .این مهارت
کاری و محرکهای هر کدام خواهیم پرداخت:
عبارت از ترجمه و تفسیر حجم زیادی از دادهها به
•
مفاهیم انتزاعی ،و نیز فهمدادهها بر مبنای استدالل
.۱معنییابی
در اثر محرک ماشینهای هوشمند ما نیاز به این است.
مهــارت داریم .این مهارت کاری عبارت اســت از •
تعیین معنی و مفهوم عمیقتر آنچه بیان میشود.۶ .سواد رسانههای جدید
سه محرک شامل طول عمر ،بومشناسی رسانههای
•
جدید ،و ســازمانهای ابرساختاریافته دلیل اصلی
.۲هوش اجتماعی
در اثر دو محرک ماشــینهای هوشمند ،و اتصال نیاز به این مهارت هستند .این مهارت عبارت است
جهانی مــا به این مهارت نیــاز داریم .این مهارت از توانایی دسترســی منتقدانه و ایجاد محتوا که از
عبارت است از توانایی اتصال و ارتباط با دیگران به اشکال رسانهای جدید استفاده میکنند ،و نیز اهرم
روشی عمیق و مستقیم برای واکنشهای احساسی قراردادن این رسانهها برای ارتباطات قانع کننده.

•

.۷فرارشتهای

دو محرک طول عمر ،و اتصال جهانی ما را وا خواهند
داشــت این مهارت را بیاموزیم .این مهارت عبارت
است از سواد و توانایی درک مفاهیم چند رشتهی
دانشگاهی و حرفهای.
•

.۸ذهنیت طراحی

دو محرک سازمانهای ابر ساختار یافته ،و اتصاالت
جهانی ایجاب میکنند این مهارت را فرا بگیریم .این
مهارت عبارت است از توانایی بازنمایی و توسعهی
وظایف و فرآیندهای کاری برای رســیدن به نتایج
مطلوب.
•

.۹مدیریت بار شناختی

ســه محــرک ســازمانهای ابرســاختاریافته،
اتصاالتجهانی ،و بومشناسی رسانههای جدید باعث
نیاز به این مهارت هستند .این مهارت عبارت است
از توانایــی تمایز گذاردن و پاالیش کردن اطالعات
از حیث اهمیت ،و نیز درک چگونگی بیشینهسازی
کارکردهایشناختی.
•

.۱۰همکاری مجازی

دو محرک سازمانهای ابرســاختاریافته ،و اتصال
جهانی به این مهارت خواهند انجامید .این مهارت
عبارت است از توانایی بهرهوری کار ،مدیریتدرایوها،
و اثبات حضور به عنوان عضوی از تیم مجازی.
•
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كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در مونترال
برگزار مي كند:

ا ّول ماه مه روز جهانى كارگر
دوشنبه ا ّول ماه مه

راهپيمايى روز جهانى كارگر ،همراه با احزاب و سنديكاهاى كارگرى
مكان :پارک ژان بريان ،نزديک مترو كت دٍ نژ

شــروعبرنامه

FLS PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS

زبان فرانسه خود را تکمیل کنید

راس ساعت  ٦بعدازظهر
--------------------

گواهی تکمیل فرانسه به عنوان زبان دوم

سخنرانى آنالين :آقاى بهروز فراهانى ،فعال جنبش كارگرى،
خاستگاه هاى صنفى و سياسى جنبش كارگرى در ايران
و عواملى كه باعث دستگيرى  ،زندانى شدن رهبران و فعالني جنبش كارگرى می شود
------------همراه با شام ،شراب و موسيقى
مكان :كتابخانه نيما واقع در  ٥٢٠٦بلوار دكارى
شروع برنامه راس ساعت  ٦:٣٠بعد از ظهر

زبان فرانسه نوشتاری و گفتاری خود را بهبود بخشید و ابزار موفقیت حرفهای جدید را به دست آورید

شنبه  ٦ماه مه

Koshtaredahe60@gmail.com

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT
EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Améliorez votre expression écrite et orale
et donnez-vous les moyens de réussir professionnellement.

 آموزش تمام وقت یا نیمه وقت برگزاری دوره در فصل هایپاییز ،زمستان و تابستان )Cours offerts à tous les trimestres (automne, hiver, été
 دوره های جدید واسطه ای)Nouveaux cours intermédiaires (pour étudiants libres
(برای دانشجویان آزاد)
Cours ouverts aux étudiants libres
 دوره ها به روی دانشجویان آزاد باز است -امکان دسترسی به وام و بورس تحصیلی Programme admissible aux prêts et bourses

◊ Études à temps complet ou à temps partiel

DATES LIMITES D’ADMISSION
Trimestre d’automne : 1er mai
Étudiants libres :
23 août

◊
◊
◊
◊

RENSEIGNEMENTS
514 987-3980 | langues@uqam.ca

langues.uqam.ca/fls
مهلت پذیرش :برای فصل پاییز :اول ماه مه | برای دانشجویان آزاد 23 :ماه اوت
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• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
• با بیش از  30منونه
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

18

• پیتزاهای خوشمزه گوشت،
• لطفا جمعه و شنبه شبها
اطلس ،چهار فصل
• انواع ساندویچ های گرم ،میز خودراازقبل رزرو بفرمایید:
همبرگر ،انواع پوتین
514-524-0-524
مخصوص کبک

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514

!in
v
re

rtez vot

po

Ap

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   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..


با قیمت های رقابت ناپذیر
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 و بسیاری دیگر
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
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

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

19

20

 سال  24شماره  11  1316اردیبهشت 1396

PAIVAND: Vol. 24  no.1316  May 01, 2017

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
__________________



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
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ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

louis











 

 







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























 
















 













 Root Canal






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
هفته



















































































 





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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

20

1253 Rue Guy
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.
--------------

W
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BRI1834 &Ste-Catherine
T
R
W., Suite 200
U
O
Y Montreal, Quebec H3H 1M1
Y
O
ENJTel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

شن
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همرا
ه با موسیقی
و
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RES

6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

_______________________________

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
اخذ هرگونه وام مسکن

| 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

s

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

75$

ight
ighl
h
l
ut
tia
Par hair c g
+
in
h
us
+ br y 75$
onl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

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

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

www.vivasalon.ca

نینوسگیورگیزنیا

مشاور امالک
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

Courtier Broker Nick Stamiris

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
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

Real Es
tat
Residen e Broker
tial,
Comme
rcia
Building l,
s,
Busines
s, Hotels
,
& farms
industria
مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
ls

Cell.: (514) 816-4080

 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker
Century 21 Unic
203 bou, Hymus, suite 208 Pointe- Claire, H9R-1E9

Office: (514) 630-1799

ninous.givargiznia@century21.ca

|

ngivargiznia@gmail.com
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مدیریت...

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

0
1

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

درسموفقیتبرایکارآفرینان

مارک کوبان مالک تیم داالس ماوریکس در لیگ حرفهای بزرگساالن
امریکا ( ،)NBAمجموعه تئاتر لندمارک و شــرکت مگنولیا پیکچر و
رییس شــبکهی تلویزیون کابلی اچدی به نام "اکسس تیوی" است.
دارایی خالص او  ۳میلیارد دالر برآورد شدهاست .مارک کوبان یکی از
دوران ماست.
بزرگترین کارآفرینان ِ
کارآفرین مارک کوبان  ،متولد سال  ۱۹۵۸در پیتسبورگ ،ریسک ورود
به چندین کسبوکار متنوع را به جان خرید .مارک کوبان ثروت خود
را از طریق فروش شرکتهای مایکرو سالوشن ( )MicroSolutionsو
برود کست ( )Broadcast.comکه تازه راهاندازی شدهبودند ،در دههی
 ۱۹۹۰بهدست آورد .کوبان با راهاندازی اپلیکیشن شبکههای اجتماعی
به نام سایبرداست ()Cyber Dustدر سال ۲۰۱۴در میان بهترینهای
فناوری باقی ماندهاست.
•
را بــاور کنیــد و بــه توانایی و
 .۱زمان ارزشمندتر از پول
قضاوتتان اعتماد کنید ".همیشه
است.
موقعیتهایی پیش خواهد آمد
کوبان مینویســد" ،تاثیری که که به خودتان شک کنید ،اما آنها
استفادهی عاقالنهتر از زمانتان باید معدود و در فواصل زمانی دور
بر زندگی و موفقیتتان خواهد از هم رخ بدهند.
گذاشــت ،در مقایســه بــا هر داشتن کمی باریکبینی میتواند
مقــدار پولی که دارید ،به مراتب بــرای کارآفرینان بســیار مفید
بیشتر اســت ".ایــن ورد زبان باشد ،البته تا زمانی که به نقطهی
همهی کارآفرینان اســت .آنها درستی نگاه کنید.
برای کســبوکار شان به حدی •
کار میکنند که گاهی اوقات در  .۳فنــاوری در مقابـل
طول روز زمان کافی برای انجام کسبو کار
چیزهایی که دوست دارند ،وجود "اعتیاد بیش از حدی به فناوری
ندارد .اما آنها این شیوه را دوست وجود دارد و به انــدازهی کافی
دارند! هنگامی که مبادلهی زمان به کســبوکار واقعی که پشت
در ازای پــول را متوقــف کنید ،فناوریهــا وجــود دارد ،توجه
ارزش کارتــان خیلی بیشــتر نمیشود ".به کسبوکار و مردم
میشود و نهایتا موفقتر خواهید بیشتر توجه کنید تا بتوانید از
کنار ســر و صدا و همهمهای که
بود.
او نخستین شرکت خود ،توزیع محصوالت ایجــاد میکنند ،به
نرم افــزار  MicroSolutionsرا راحتی بگذرید .شما هم فناوری
زمانی راه انداخت که  ۲۵ســاله و هم کسبوکار را برای داستان
بود و هیچ پولی نداشت .پس از موفقیت نیازدارید.
آن که شــرکتاش نسبتا موفق •
شد ،منشــیاش اختالس کرد و  .۴خوب رفتار کردن با مردم،
با  ۸۳۰۰۰دالر از  ۸۵.۰۰۰دالر ارزشاش را دارد.
دارایی شــرکت گریخت .کوبان کوبان مینویسد "موفق بودن نه
مینویسد به جای تسلیم شدن تنها مستلزم توانایی کنار آمدن
و امتحان کردن چیز دیگری ،به با مردم است،بلکه باید بتوانید به
طور خســتگیناپذیری نرمافزار آنها محبت هم بکنید ".زمانی که
کامپیوتر و برنامهنویسی خواندم کمیتهیبرگزاریجشنروزسنت
تــا از رقیبانام پیشــی بگیردم .پاتریــک در داالس ،در پی کنار
او در نهایت به جایی رســید که کشــیدن بزرگترین حامیاش
 MicroSolutionsرا در ســال در ســال  ،۲۰۱۲برنامه را تقریبا
۱۹۹۰به  H&R Blockبه مبلغ کنسل کرد ،کوبان  ۴۰،۰۰۰دالر
 ۶میلیون دالر فروخت.
اهدا کرد تا این رویداد پابرجا باقی
بماند .او  ۲۵،۰۰۰دالردیگر نیز به
صندوق این کمیته برای مدارس
•
 .۲متمرکز مبانید و خودتان را محلی کمک کرد.
باور کنید.
•
"متمرکــز بمانیــد و خودتان  .۵اگر زمانی را برای تفریح و
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لذت کنار منیگذارید ،کارتان
متحمل آسیب خواهد شد.

البته قابلدرک است اگر شما یک
کارآفرین تازه کار هستید و برای
گسترش و بهبود کسبوکارتان،
از رفتن به تعطیالت صرف نظر
میکنید  -کوبــان میگوید که
از زمان شــروع هفت سال بدون
گذراندن تعطیالت کار کرد  -اما
شــما راهی برای تمدد اعصاب
نیاز دارید ،در غیر این صورت از
توانایی کاملتان استفاده نخواهید
کرد.
کوبان میگوید ،میهمانی رفتن
که برای او همیشه جای خود را
دارد ،اما هنوز هم دوســت دارد
تقریبــا هر هفته با شــرکت در
بازیهای تفریحی بسکتبال تمدد
اعصاب کند.
•

فتوشاپ

 .۶همیشه برای چیزهای
غیرمترقبه آماده باشید.

مارک کوبان میگویــد ،این در
واقع شکلی از آمادهسازی است
برای فهمیدن اینکه چیزهایی
وجود دارند که شما هرگز متوجه
رخ دادنشــان نخواهید شد .با
درک ایــن موضوع ،هنگامی که
حوادث ،دگرگونی غیرمترقبهای
ایجاد میکنند شوکه نمیشوید و
بدون فکر عمل نمیکنید و سپس
از فرصتی استفاده میکنید که
دیگران آن را نادیده میگیرند.
•
 .۷سختتر و دقیقتر از اغلب
مردم کار کنید.

مارک کوبان میگوید" ،سختتر
و دقیقتر از غالب افراد فعال در
بوکار ،عمل کنید ".بدیهی
کس 
به نظر میرســد ،اما بسیاری از
مردم میخواهنــد از راه میانبر
به موفقیت برسند .هرچه بیشتر
تالش کنید ،موفقتر خواهید بود.
این در واقع یک معادله بســیار
ساده است.
•

 .۸به گونهای با مشتریانتان
رفتار کنید که انگار آنها مالک
شماهستند.

داشت .مهم نیست که چه میزان
موفقیت داشــته باشــید ،بدون
خدماترسانی به مشتریان از تمام
توانایی بالقوهتان سود نخواهید
جست.
•

 .۹آرمانهایی که به مرحلۀ
عمل منیرسند ،بیمعنا
هستند.

"به گونهای با مشتریانتان رفتار
کنید که انگار آنها مالک شــما
هستند .زیرا آنها واقعا مالک شما کوبان معتقد اســت هر کسی با
هستند ".شما بدون "دورهی عمر رویاهایاش میتواند موفق شود،
مشتری" کسبوکاری نخواهید اما موضوع این اســت که بیشتر

مردم اهدافی فراتر از توانایی خود
دارند.
او مینویســد" ،وقتی ناگهان به
خودم میآیم و میبینم در حال
خیالبافی هســتم که فالن کار
و فــان هدف را به انجام خواهم
رساند ،همیشــه سعی میکنم
از خواب بیدار شــوم و از خودم
میپرسم که چگونه باید خودم
را از جایی که هســتم برسانم به
جایی که میخواهم بروم".
•

 .۱۰برای رسیدن به موفقیت
فقط یک بار باید برنده شوید.

کوبان مینویسد"زیبایی موفقیت
این اســت که مهم نیست چند
بار شکســت خوردهاید ،شــما
فقط باید یک بار کار درســت را
انجام بدهید ،فرقی نمیکند که
این موفقیت پیــدا کردن دختر
رویاهایتان باشــد ،کار مناسب
باشد یا موفقیتهای مالی".
•
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در شهــر ...

Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون

«نوشدن مدام و پشت سرگذاشتن مرزها!»

گفتگو با پریسا کوکالن مدیر داخلی

بنیاد نوروز زمین

مهدیه مصطفایی  -پیوند

وقتی از آسانســور طبقه دوم
ســاختمان  1650خیابــان
مزونوف غربی خارج می شوید،
نقاشی دیواری که مقابل در به
زیبایی توسط شقایق معظمی
کشیدهشدهخودنماییمیکند.
رنگها و نقشها تو را به مشرق
زمین میکشاند .این جا بنیاد
«نوروززمین» است .مرکزی که
با همکاری و حمایت گروهی از
فعاالن از اقوام گوناگون از جمله
ترک و فارس و افغان و عرب بنا
شده است.
در بیانیهای که از سوی این بنیاد
فرهنگی و هنری بعد از افتتاح آن
منتشر شد آمده است:
«ایــن کتابخانه بــرای 15هزار
جلد کتاب کاغــذی فضا آماده
کرده اســت و درحــال تکمیل
زیرســاختهای فنی برای ارائه
میلیونها جلد کتاب الکترونیک
اســت .عالوه براین یک ســالن
اجتماعــات و یــک چایخانهی
غیرانتفاعی برای اســتفادههای
فرهنگــی و ادبــی بخشــی از
مجموعه است.
امــا آنچه این محــل را از دیگر
مراکز مشــابه برجسته میکند؛
نه امکانات مادی ،بلکه کارپایهی
فکری این مرکز است:
پشــت سرگذاشــتن مرزهای
مصنوعییا«واقعی»،درمنطقهای
که از دیربــاز با اتکا به فرهنگی
غنی یکی از خاستگاههای تمدن
بشر محسوب میشود.
این مجموعه میخواهد با اتکا به
فلسفهی نوروز که نوشدن مدام،
شادی و شــادابی ،مهر و انسان
و طبیعتدوســتی اجــزای آن
هســتند ،مرزهای جداکننده را
پشت سر گذاشته و به افقهای
تازهای دست یابد .مهر و خرد و
همراهی با طبیعــت این افق را
شکل میدهند و همزمان هدف،
ابزار ،راه و مقصد ما هستند».
نزدیک به  6ماه از تاســیس این
بنیاد فرهنگی و هنری در شهر
مونترال میگذرد و این روزها که
با آمدن بهار همراه است رفت و
آمد شهروندان فارسی زبان را به
این مرکز فرهنگی بیشتر کرده
است.
به همین خاطــر و برای معرفی
بیشتر این بنیاد فرهنگی به سراغ
مدیرداخلی این مجموعه «پریسا
کوکالن» رفتهایم و با وی به گفت
و گو نشستیم.
پریســا کوکالن ،خــود از فارغ
التحصیالن رشــته هنر در ایران
و فرانسه اســت ،او که به تازگی
به شهر مونترال کانادا مهاجرت
کرده اســت ،فعالیت فرهنگی
و هنــری خــود را در کتابخانه
نوروززمین ادامه داده و با جدیت
هر چه تمامتر برای ارتقای سطح
فرهنگی جامعه ایرانیدر مونترال
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(خودرو سنگین)

 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
دوره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.
Driving Course:
 آمادگی برای تست معلومات SAAQ
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
 کالچ دوبل  استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق  تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت  رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
 آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
 آموزش های ما در دوروال ،لونگی و الوال انجام می شود

TRUCK DRIVING COURSE
)(HEAVY VEHICLE

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

(450) 682-4774

Office:

(514) 512-9605

Cell.:

در حال تالش است.

•

به عنوان سوال اول از شما
میخواهمکهبنیاد«نوروززمین»
را معرفی کنید؟

«بنیــاد نوروززمیــن» در واقع
از ایده تشــکیل یک کتابخانه
شکل گرفت و رسما از دسامبر
ســال  2016در پی یک مراسم
افتتاحیه فعالیــت خودش را به
صورت رســمی بــا امانت دادن
کتاب به متقاضیان آغاز کرد .اما
نکته قابل توجه درباره این مرکز
فرهنگی این است که نوروززمین
در واقع از ســه بخــش اصلی
تشکیل شده است که مهم ترین
آن کتابخانه ،قسمت دوم سالن
اجتماعات و قسمت سوم کافی
شاپ است که به هر دو قسمت
سرویس می دهد .البته کسانی
هم که رفــت و آمد می کنند و
می خواهند کافه یا چای یا یک
غذای سرد بخورند در زمان هایی
که کنفرانس یا جلسه ای باشد از
آن ها پذیرایی می شود.
•

موسس و بنیانگذار بنیاد
«نوروززمین» کیست و کمی
درباره نقشی که خودتان در
این مجموعه دارید برایمان
بگویید؟

نوروززمین بنیانگــذاران زیادی
دارد .از کسانی که برای ساخت
و ساز این مجموعه تالش کردند
تا کسانی که کمک مالی کردند،
جــزو بنیانگــذاران نوروززمین
هســتند و باید از آن ها یاد کرد
و در کل لیست بلند باالیی است
که نمی شــود از تک تک آن ها
اســم برد .من در این جا از تمام
کسانی که ما را در راه اندازی این
مجموعه همراهی کردند تشکر و
قدردانی می کنم.
اما خــودم از اوایل نوامبر 2016
برای این کار دعوت شــدم تا در
کارهــای افتتاحیه این مجموعه
کمک کنم .اما ظاهرا کارها و ایده
هایی که برای راه اندازی ارائه داده
بودم مورد قبول قرار گرفت و بعد
از آن هیات مدیــره نوروززمین
تصمیــم گرفت مرا بــه عنوان
گرداننده و مدیر بنیاد نوروززمین
انتخاب کردند.
هیات مدیــره نوروززمین هفت
نفر که خسرو شــمیرانی ،آرزو

خدیر ،رضــا داودی ،احمد راعد،
صبا روشــن ،فرشــید سادات
شریفی و خودم هستیم .فرشید
سادات شــریفی به شکل خاص
تر مدیریت کتابخانه را دارد و هر
موضوعی که مربوط به کتابخانه
نوروززمین که شامل امانت کتاب،
فروش و عضویــت برعهده وی
اســت و عضو فعال هیات مدیره
اســت .هر یک از اعضای هیات
مدیره به شکل های گوناگون این
بنیاد را حمایت می کنند.
•

برنامه هایی که در سالن
اجتماعات برگزار می شود
شامل چه برنامه هایی است؟

برنامه هایی که در این مجموعه
برگزار می شود بســیار متنوع
اســت اما دو قسمت اصلی دارد
یکی ایــن کــه برنامههایی که
خود بنیاد برگزار می کند مانند
سینما شــامگاه یا کنفرانس و
برنامه های دیگر که بر اســاس
اتفاقات و موضوعاتی که داریم از
کارشناسان دعوت می شود تا در
این برنامه ها ســخنرانی کنند و
بیشتر رایگان است.
قســمت دوم برنامه هایی است
که از بیــرون بنیاد در ســالن
نوروززمین برگزار می شــود این
برنامه ها متنوع است کنفرانس
های مختلف ،حتی جشن های
خانوادگــی ،اجتماعات هنری و
فرهنگی و حتــی کالس های
مختلــف از جمله موســیقی،
خطاطی و نقاشی است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

در کنار ایندو قسمت ازدیوارهای
نوروززمین هم به عنوان نمایشگاه
اســتفاده می کنیم مثال از 19
آوریل  2017نمایشــگاه حمیرا
مرتضوی برقرار شده است که به
مدت دو هفته به نمایش گذاشته
شده و روزهایی که کتابخانه باز
اســت افراد و عالقه مندان می
توانند بیایند و بازدید کنند.
•

به نظر شما در این مدتی

که بنیاد تاسیس شده چقدر
توانستید به اهداف تان نزدیک
شوید؟

اول بایددانست که هدف چه بوده
است .ما می خواهیم قلب هایی
را که متعلق به افراد هنردوست
و ادب دوست و فرهنگ دوست
هستند به هم نزدیک کنیم که
در این راه ما توانستیم قدم بزرگی
برداریم.
ما بعد از  4ماه از گشــایش این

مجموعه افراد زیادی به این مکان
رفت و آمد می کنند و خوشحال
از این جا بیرون می روند .ما این
جا تنها هدفمان هدف فرهنگی
اســت و می خواهیم که افراد از
کنار هم بودن و عشق ورزیدن به
یکدیگر لذت ببرند .یکی دیگر از
اهداف که داریم به غیر از فارسی
زبانان و افغان باقی فرهنگ هایی
که در آن ها نوروز جشن گرفته
{>> ادامه در صفحه}38 :
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خــواندنی...

راه اندازی بیزنس
آموزش رایگان

کرماندیگر«پایتخت
پسته جهان»
نیست!

------داستان صادرات
پسته ایرانی؛ لبی
خندان ،دلی پردرد
ـــــــ

پسته خندان ایرانی مدتهاست که
قافیه را به پستههای کالیفرنیایی
در بازارهای جهانی باخته است.
پستههای ایرانی بهرغم کیفیت
باالتر مشــتریان کمتری دارند.
روایتپستههایایرانیبالبخندی
خشکیدهدر بازارهای جهانی.
•

ایران  ۴۰درصد از بازار کل پسته
دنیــا را در اختیــار دارد .بنا بر
آمار ،سال گذشته  ۲۳۰هزار تن
پســته در ایران به ارزش  ۵هزار
میلیارد تومان تولیده شده است.
پس از نفت و محصوالت نفتی،
صادرات پسته یکی از مهمترین
منابعدرآمد اقتصاد ایران به شمار
میرود ،اما پســته ایرانی به رغم
کیفیت باال به شدت از بازارهای
جهانی عقب مانده اســت و هر
سال بخش بیشتری از بازار را به
رقیبانش واگذار میکند.
•
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 یک روز در هفته  به مدت 4ماه  به انضمام وام و بورس
Free Training on how to

بر ا ی
پسته در این نمونه محمولههای  ۸۰تا  ۹۰هزار
استان یکی پس از تنی پسته ایرانی برخالف گذشته
دیگری دچار سرنوشتی اسفناک به آلمان ارسال نمیشوند.
شوند.
•
تولید پسته در آمریکا به صورت
•
با تضعیف حضور پســته ایرانی مکانیزه انجام میشود .این روش
در بازارهای جهانی ،پســتههای سبب شده تا تولید پسته در هر
کالیفرنیا توانســتهاند بازار را در هکتاردر آمریکا سه برابر محصول
دســت بگیرند .آمریکا اینک به تولیدی ایــران در هــر هکتار
بزرگترین صادرکننده پســته به باشد .باغداری ســنتی در ایران
اروپا تبدیل شــده است .در بازار با بهــرهوری پایین و همچنین
چین نیز که به گفته رئیسانجمن استفاده بیرویه از سموم خطری
پســته ایــران "بزرگترین بازار مضاعــف برای صادرات پســته
پســته جهان" به شمار میرود ،ایرانی است.
آمریکاییهــا توانســتهاند در •
ســالهای گذشــته بــا عرضه رئیساتاق بازرگانی کرمان پیشتر
محصول بهتــر ،ایران را به عقب درصد باالی اســتفاده از سموم
شیمیایی در باغهای پسته ایران
برانند.
را نگرانکننده دانســته و گفته
•
خشکســالی ،عــدم رعایــت بود ،ســموم بیکیفیت وارداتی
اســتانداردهای بینالمللــی ،از چیــن چالشهــای جدیدی
بیتوجهی به کیفیت و بهرهوری را در بازار پســته ایــران ایجاد
پایین در روش باغداری ســنتی کردهاند .در اتحادیه اروپا قوانین
مشــکالت اصلی صادرات پسته ســختگیرانهای بــرای واردات
ایران هستند .عدم حمایتدولت محصوالت کشاورزی وجود دارد
و تحریمها نیز نقش پررنگی در و سموم شیمیایی یکی از خطوط
کاهش صادرات پستهداشتهاند .قرمز واردات به شمار میروند.

برای تقویــت و ارتقای موقعیت
پسته ایرانی طی مراسمی روز • ۶
مارس پسته وارد بورس کاال در صادرکننــدگان ایرانی برخالف
شــرکتهای آمریکایی توانایی
ایران شد.
صــادرات بیــش از  ۱۰هزار تن
•
سال  ۱۳۹۴برای صادرکنندگان پســته را ندارنــد ،در حالی که
پسته ایرانی ســال خوبی نبود .آمریکاییها بــه راحتی قادر به
میزان صادرات در آن ســال به صادرات رقمهای باال هستند.
نســبت ســال پیش از آن • ۳۰
درصــد کاهش داشــت .حال با شرایط مناســب جوی در سال
ورود پســته به بورس کاال امید گذشــته میالدی موجب شــد
میرود که قیمت این محصولدر تا حجم تولید پســته در آمریکا
بازاری "شفاف و رقابتی ،مطابق با افزایش یافته و این کشور قیمت
استانداردهای بینالمللی" تعیین پســته خود را بــرای عرضه در
شود تا به این ترتیب جهشی در بازارهــای جهانــی از  ۱۱دالر و
صــادرات این محصول و تقویت  ۵۰سنت به  ۹دالر کاهش داد.
حضــور آن در بازارهای جهانی کاهش قیمت ،برگ برندۀدیگری
بود که آمریکا با آن توانست دل
ایجاد شود.
مشــتریان بازار اروپــا و چین را
•
استان کرمان یکی از مراکز اصلی بدست آورد.
کاشت پسته در ایران است .این •
اســتان حدود  ۳۰۰هزار هکتار به دلیل بــاال بودن فاصله دمای
باغ پســته دارد که ساالنه  ۱۴۵روز و شــب در ایران طعم پسته
هزار تن پسته تولید میکنند .اما ایرانی بســیار خوشمزهتر از نوع
خشکسالیهای متداوم سالهای پسته کالیفرنیایی و "همیشگی"
گذشــته و کاهــش منابع آب است .اما همین کیفیت برتر هم
زی ِرزمینی موجب شده تا باغهای نتوانسته ناجی پسته ایرانی باشد و

انتخابات :نامزدها و شعارها ؟ ...

Start Your Business
1 day per week
for 4 months
Loans & Bursaries: available
_______________
for mor info please contact:
Chantal Day

Tel.: 514-889-6445

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

•

داستان مشکالت صادرات پسته
امــا به این جا ختم نمیشــود.
عدم تنوع در بستهبندی و عدم
تنوع در سایزبندی بستهها هم
درد دیگری بر دردهای پســته
ایرانی اضافه کرده است .طراحی
غیرجذاب و عدم درج اطالعات
تغذیهای کافی روی بستهها و در
مجموع ضعف فاحش بستهبندی
پسته ایرانی در مقایسه با رقبا به
ویژه پستههای آمریکایی موجب
شده تا این محصول در بازارهای
جهانی بــه ویژه اروپا شــانس
چندانی برای عرضه نداشته باشد.
•

آن روزهایی که کرمان "پایتخت
پسته جهان" لقبداشت ،گذشته
و این عنوان مدتی است که دیگر
در اختیار ایالــت کالیفرنیا قرار
دارد .بحران خشکسالی و اتمام
ذخیرهآبهــای زیرزمینی دیگر
لبخندی بر لب پستههای باغهای
جنوب ایران نگذاشته است.

>> ادامه از صفحه12 :

•

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
چهار سال دیگر بماند و هم نمی
خواهد به نفع کســی کنار برود
(البد تناقض گویی هم مشکلی
ندارد) .اما تایید صالحیت شد تا
اگر یکباره تصمیم گرفت خودی
بنمایانــد از رای روحانی بکاهد.
خامنــهای و نزدیکانش رئیس
دولتی با رای کمتــر را ترجیح
می دهند .رای بیش از بیســت
میلیونی خاتمی همیشــه مثل
پتکی توسط طرفدارانش بر سر
بیت و نظامیان همراهش کوبیده
می شــد .هاشــمی طبا در این
انتخابات هیــچ کارنامهای برای
عرضــه ندارد جــز آن که مدیر
وفاداری برای هاشمی رفسنجانی
و خاتمــی بــوده اســت ،بدون
دستاورد قابل توجهی در ورزش
کشــور .او در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۱۳۸۰حدود ۲۸
هزار رای داشت در حالی که وی
با دهها هزار نفر ورزشکار در طول
دوران مدیریتش سروکار داشت.
•

اســت .تایید وی توسط شورای
نگهبان دلیل دیگری اســت بر برنامهای .بنا بر این شــعار وی
•
این پسر خوب بودن .او تنها آمده حمایت از روحانی خواهد بود.
اسحاقجهانگیری:
ستاد ندارم؛ معلوم نیست!
حسن روحانی:
برای آن که روحانی تنها نباشد •
تدبیــر و امیـد ! ۲
اســحاق جهانگیری کارنامهای و در نهایــت نیز به نفع وی کنار مصطفی هاشمی طبا:
ندارد بجز آن که «پسری خوب» خواهد رفت .وی نه شعاری برای حفظ دولت؛ کنار منی روم!
روحانی بــرای دور دوم شــعار
برای مشاور رهبر (میرسلیم) بوده انتخابات دارد و نه ســتادی و نه او هــم آمده تا دولــت روحانی تازهای مطــرح نکرده و برنامهی

2178 Ste-Catherine W.

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

متفاوتی نیز ارائه نکرده است.
فراتر از این دولت حسن روحانی
(در مــورد آمارهــای اقتصادی)
بسیار غیرشــفاف عمل کرده و
همکارانش از جمله محمد جواد
ظریف در مــوارد متعددی دروغ
گفته است از جمله (مثالدر مورد
نمایشگاه هولوکاســت ،زندانی
عقیدتی) هنوز روشــن نیست
حدود  ۱۵۰میلیــارد دالری که
اوباما از آن سخن می گفت و پس
از برجام به جمهوری اســامی
داده شد چگونه خرج شده است.
در دوران حســن روحانی تعداد
اعدامیهای جمهوری اســامی
به رقــم حــدود  ۱۰۰۰تن در
سال رسید ،اختالسهای هزاران
میلیاردی ادامه یافت (در صندوق
فرهنگیان) ،و هزینههای جاری
دولت ســه برابر شــد .دورهی
چهار ســالهی دولــت روحانی
دوران حکومت ملوک الطوایفی
فرهنگــی ،وعدههــای بر زمین
مانده (مثل رفــع حصر یا منع
ورود نیــروی انتظامی به خانهها
برای جمع آوری بشــقابهای
ماهوارهای) ،تداوم امنیتی بودن
فضای دانشــگاهها و بازداشــت

روزنامــه نــگاران ،هزینه کردن
میلیاردها دالر در جنگ داخلی
ســوریه و یمن و دو برابر شدن
نقدینگــی (از  ۵۷۵هزار میلیارد
تومان بــه  ۱.۲تریلیون تومان)
بــود .آمارهای اشــتغال ،تورم و
رشــد اقتصادی  ۱۱درصدی آن
نیز نه تنها برای کارشناسان بلکه
برای رهبر جمهوری اســامی و
مشاورانش قابل اعتماد نبودهاند.
میرسلیم این آمارها را دروغین
نامیده است.
غیــر از این که طرفهای جدی
تر مقابل روحانــی یک روحانی
صادرکننــدهی هــزاران حکم
اعــدام و یک نظامی ســابق و
فاسد هستند وی هیچ چیز قابل
توجهی برای عرضه در صحنهی
انتخابات ندارد.
برجام نخســت ،تصمیم اوباما و
بعد تصمیم خامنــهای بود و با
یا بدون روحانی انجام می شــد.
البته روحانی و ظریف چهرههایی
بودند که غربیهــا (تحت تاثیر
بسته بندی اصالح طلبان از آنان)
راحت تر می توانستند با آنها کار
کنند.
•
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TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

LIQUIDATION

...پزشکــــی

MEUBLES PRILLO

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd. 15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Bl
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
455-9299
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

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

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

عادت نادرستی که سالمت قلب
را به خطر می اندازد

MADELINE

CANAPÉ INCLINABLE 899$ | CAUSEUSE INCLINABLE 879$ | CHAISE INCLINABLE 699$

Sectionnel

879$

*Ensemble matelas et
sommier orthopédique
Dream Star
60” grand lit 99$

999$

Sectionnel

879$

Sectionnel

Canapé

699$

سیگارکشیدن

Meubles prillo

Mega
ÉLECTRIQUE
Sectionnel

Sectionnel

999$

les Meubles doivent être
BENEDICTtous
POWER

65

%

vendu!

7 mcx

SECTIONNEL INCLINABLEla
TOUTE
ÉLECTRIQUE
2399$
qualité
au plus bas prix

1399$

2299$ 999$
Sectionnel

Prillo liquide
Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

de
rabais

Canap

سالمت قلب را تهدید
عادتهای نادرستی است که
سیگار کشیدن یکی از
Meubles
prillo
 خطر، ســیگار باعث مسدود شــدن رگ های خونی می شود.می کند
تشکیل لخته های خونی را باال می برد و میزان اکسیژن حمل شده در
 باید بدانید که.خون را کاهش و در عوض فشار خون را افزایش می دهد
 خطر مرگ و میر ناشی از،اگر برای مدت یک سال سیگار مصرف نشود
.بیماری های قلبی عروقی به نصف کاهش پیدا می کند
•
tous les Meubles doivent être

Mega

vente

jusqu’à

سومین دلیل مرگ و میر رایج
دومین وmatelas
سکته مغزی
*Ensemble
et بیماری های قلبی و
sommier
orthopédique
مخصوص کشور کانادا نیست
این آمارها
 البته.در کشوری مانند کاناداست
Dream Star
در اثر این بیماری ها جان خود60”
نفر
 میلیون ها،و ساالنه در سرتاسر جهان
grand lit 99$
$
وSectionnel
تهای سالم999
 البته می شود با در پیش گرفتن عاد.را از دست می دهند
.ترک عادت های نادرست سالمت قلب را حفظ کرد
 عادت نادرستی را که سالمت این گنجینه ارزشمند را با7 در این مطلب
: خطر مواجه میکند بیان می کنیم
•

Sectionnel

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Sectionnel

999$1399$

Sectionnel

879$

vente

65
jusqu’à

%

vendu!
داشنت استرس
la
qualité
au
plus
basیکی
prix
مواردی که باعث افزایش بیماریهای قلبی می شود داشتن
دیگر از

 افزایش کلسترول، استرس باعث افزایش خطر فشار خون.استرس است
Prillo
liquide
 در نتیجه کنترل استرس از.می شودSetخونی
خون و سفت شدن رگ های
de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
de 699$
/ Sofas
sectionnels enباالیی
cuir à partir
de 879$ / Sofas
از هر چیزی منشا استرس را شناساییpartir
قبل
.است
برخوردار
اهمیت
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
de
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
.برای کنترل و حفظ آرامش تان انجام دهید
 سپس تالش تان را.کنید
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
rabais Curio
à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
de 299$،مطالعــه
/ Divans lits à partir
de 699$, etc.
جزو روش هــای حفظ آرامش و کنترل
غیرهà partir
یوگا و
،ورزش
Beaucoup
de pièces
اختصاص دهید و فقط به
خودتان
دقیقه بهuniques,
روزانه چندetc.
.استرس هستند
.آرامش تان فکر کنید
Dépêchez-vous!
•

7 mcx

Sectio

Sectio

اهمیت ندادن به تغذیه

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

7 mcx

1699

7 mcx

1099

Sectionnel

1899

ÉLECTRIQUE
Magasins

STORES

www.prillo.ca
KANSAS
POWER

Canapé

699 1699

7 mcx

Centres de liquidation

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

LIQUIDATION CENTERS

برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی به عقیده متخصصان روزانه

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$ باید پنج واحد میوه و
مواد غذایی سرشار از$ این.سبزیجات مصرف کنید

$

7 mcx

1099

Sectionnel

1899

Canap

ویتامین ها و مواد معدنی هستند که سالمت قلب و رگ های خونی را
 عالوه بر این میوه ها و سبزیجات منابع خوب فیبرهای.ارتقا می دهند
غذایی و آنتی اکسیدان ها هستند که از انسداد رگ های خونی پیشگیری
 غذاهای ســالم و متنوع تهیه کنید و نصف بشقاب تان را به.می کنند
.سبزیجات اختصاصدهید
•
Magasins
Centres
de l

STORES

www.prillo.ca

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
ورزش نکردن
LIQUIDATION

یکی از عوامل اصلی ابتال به بیماری های قلبیـ عروقی بی تحرکی و خانه
 برای ارتقای سالمت قلب تان توصیه می شود که روزانه به.نشینی است
به جای آسانســور از پله ها استفاده. دقیقه ورزش کنید60  تا30 مدت
*Avec tout
achat پیاده
d’un ensemble
set de chambre
de 7 pièces
شده
اتومبیل
کارتان از
 یک ایستگاه مانده به منزل یا محل،کنید
 به عقیده. دقیقه پیاده روی کنید15  بعد از غذا.و بقیه راه را پیاده بروید
.متخصصان الزم است که روزانه ده هزار قدم راه بروید تا سالم بمانید

TOUTE ÉLECTRIQUE INCLINABLE

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd. 15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blv
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
455-9299
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
514 722.1890
450 455.9299
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
514 722.1890
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within

CANAPÉ 1599$ | CAUSEUSE 1499$ | CHAISE CHAIR 999$

WWW.PRILLO.CA

May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

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

• مصرف چربی های ترانس
مصرف این چربی ها باعث افزایش میزان کلسترول بد و کاهش
 در نتیجه خطر بروز بیماری های.کلسترول خوب خون می شود
 این چربی ها در موادغذایی تصفیه شده.قلبی ـ عروقی باال می رود
. بیســکوییت ها و غیره وجود دارد، مافین ها،مانند هله هوله ها
توصیه می کنیم تا حد امکان از مصرف مواد غذایی تصفیه شده و
.آماده خودداری کنید و به جای این هله هوله ها آجیل میل کنید
armandaily.ir : منبع

May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013
>6007343

•

نداشنت ساعت کاری مشخص

 نشان می دهدWestern University نتایج پژوهشــی محققان
23  به میزان،افرادی که ساعت کاری مشخص و منظمی ندارند
.درصد بیشتر در معرض آنفارکتوس (سکته قلبی) قرار می گیرند
ساعات کاری غیرعادی و غیر منظم باعث ایجاد اختالل در ضربان
.قلب می شود و در نهایت به سالمت قلب آسیب می زند

•

خنوردن صبحانه

نخوردن صبحانه عالوه بر اینکه شما را از انرژی الزم برای شروع یک روز
 بلکه باعث می شود که در وعده های غذایی دیگر،خوب محروم می کند
 نتایج پژوهشی کهدردانشگاه هاروارد انجام.کالری بیشتریدریافت کنید
شــده است نشان می دهد که این مساله خطر بروز انفارکتوس (سکته
. درصد افزایش می دهد55 قلبی) را به میزان

26
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
همسرتان را از عشق خود سرشار کنید
آقایان،میدانیمکههمسرتان
برایتــان مرموز اســت ،نه
میدانیــد کی حالش خوب
است ،نه میدانید کی حالش
بد است .درست است ،زنها
آدمهای احساسی هستند.
احساسات آنها مثل اقیانوس
در حرکت است؛ یک زمان
آرام و روز بعد خروشان.
امروز خبــر خوبی برایتان
دارم :الزم نیست دیگر در
خدمــت موجهای خانمها
باشــید .خیلی کارها هســت میافتــد اما ترجمــه او از این تکرار نمیکنید .بعد او را محکم
کــه میتوانید انجــام دهید تا کار شــما این خواهد بود :او را در آغوش بگیرید و تا وقتی که
از خنده رودهبر نشده است ولش
همسرتان همان لحظه احساس فراموش کردهاید.
نکنید.
•
دوست داشته شدن کند.
بگذارید با چیزی شروع کنیم تولدش یادتــان رفته بود؟ این به او بگویید« ،عزیزم از اتفاقی
که خیلی مهم است بدانید :اگر کارتان دیگر فاجعه است .این کــه افتاده واقعاً شــرمندهام و
همســرتان از دستتان ناراحت باعث میشود تصور کند هیچ لطفاً بگذار آن را جبران کنم».
کمک میکند.
احتما ًال چند دقیقهای مقاومت
است ،میتوانید  ٪۹۰مطمئن اهمیتی برای شما ندارد.
باشــید که دلیلش این است میدانیم همه اینها اشتباهات میکند اما مطمئن باشید اگر
موادغذاییمفید
که به طریقــی تصور میکند خیلی کوچکی است که ممکن اصرار کنیــد اخالقش عوض
برای سالمت کبد:
اســت مرتکب شوید .خیالتان میشود.
دوستش ندارید.
•
همســرتان وقتــی بداند که راحت باشد خانمها از شما توقع آیــا میدانید که اگــر هر روز
سیر :ســیر به کبــد کمک دوســتش داریــد ،ســرحال ندارند کامل و ایده آل باشید ،اما چنــد کار خیلی کوچک برای
میکنــد آنزیمهایــی کــه میشود .سرشــار از این حس چیزی که باید بدانید این است پر کردن تانکر عشق همسرتان
میتوانند ســموم را از بدن میشود که برایتان خاص و مهم که همین چیزهــای کوچک انجام دهید چقــدر زندگیتان
بیــرون کنندو فعال ســازد .اســت .توجه ،مراقبت و عشق است که باعث خوشرفتاری یا عوض میشود؟
اخالق همسرتان برای شما باید
همچنین سرشار از آلیسین شما برای او بهترین دارو است .بدرفتاری خانمها میشود.
و سلنیوم میباشد که دو ماده تصــور کنید که همســرتان وقتی کیسه زباله ،تلفن زدن و یک چالش و ســرگرمی باشد.
طبیعی برای پاکسازی کبد یــک تانکر عشــق در خودش تولدش را یادتان میرود ،خوب مطمئناً اخالق اودچار نوساناتی
دارد که بــه او دیکته میکند معلوم است که تانکر درونی او خواهد شــد اما شما میتوانید
هستند.
در هر موقعیت چطــور رفتار از عشق شما خالی شده است ،با عشقی که به او میدهید به
•
گریپفروت :خــوردن میوه کند .وقتی تانکر درونیاش پر باید آن را پر کنید .میدانیم که اعماق فکر او نفوذ کنید .ممکن
شده باشد ،عشــق زیادی دارد احتما ًال از همه این کارها نیت است با خودتان فکر کنید که
گریپفروت یا نوشــیدن آب
که به شما بدهد .او این عشق بدی ندارید و مرد خوبی هستید اص ً
ال چرا باید نیــاز به چنین
آن به کبد برای بیرون کردن
را به شــکل خنده ،مهربانی و و خیلی کارهای خوبی هم در کارهایی باشد.دلیلش این است
مواد ســرطانزا و ســمی از
حرکات محبتآمیز به شــما حق خانمتان انجام میدهید اما که او یک زن اســت ،موجودی
بدن کمک میکند .این میوه
نشــان میدهد .اما وقتی این با همه این حرفها ممکن است کام ً
ال متفاوت با شــما! زنی که
همچنین سرشار از ویتامین C
تانکر درونی خالی باشد ،بدون گاهی اوقات این ذخیره درونی احساسی باشد ،همان چیزی که
و آنتیاکسیدان است.
سوخت خواهد ماند و عشقی که خانمتان خالی شــود .بااینکه احتما ًال همه شما میخواهید،
•
به شما و دنیا دارد کمکم تمام شــاید وظیفهتان نباشد که در در ناراحتیهایش هم احساسی
چغندر :چغندر سرشــار از
 ٪۱۰۰مواقع او را خوشــحال است .تنها راهی که میتوانید از
میشود.
فالوونوئیدهای گیاهی است
اگر به تانکر عشق زنتان به طور و راضی نگــه دارید اما نباید از شــر این تغییر خلق و خوهای
که به بهبود عملکرد کلی کبد
مرتب سوخترسانی نشده و پر اینکه نمیتوانیــد او را دوباره خانمها راحت شوید این است
کمک میکند.
•
نشود ،کج خلق و عصبی خواهد خوشحال کنید دلسرد و ناامید که با زنی باشید که هیچ حس
شــد .اجازه بدهید چند مثال شــوید .کارهای زیادی هست و احساساتی ندارد .اما مطمئناً
سبزیجات برگدار :سبزیجاتی
مثــل اســفناج و کاهــو
برایتانبزنیم:
که برای برگرداندن لبخند روی این چیزی نیست که بخواهید.
توانایی خنثیســازی فلزات،
صورتش میتوانید انجامدهید .شما یک زن واقعی میخواهید
•
موادشیمیاییوآفتکشهایی
نه یک تکه سنگ.
یادتان رفته کیسه زباله را بیرون اما چه کاری؟
را دارند که ممکن است همراه
دفعه بعــدی کــه در چنین
ببرید؟ البته خوب این اشتباه میتوانیددوستش بدارید!
با موادغذایی وارد بدن ما شوند
متداولی بین آقایان اســت اما بله او را از عشقتان سرشار کنید شرایطی گیر کردید یادتان باشد
و بعنوان مکانیزمی محافظتی
این در ذهــن خانمتان به این و ببینید که چطــور رفتارش که چقدر محبتهای کوچک
برای کبد عمل میکنند.
شــما میتواند بــر زندگیتان
معنا خواهد بود :شما توجهی تغییرمیکند.
•
به نیازهای او ندارید و این یعنی کمــی شــوخطبعی کنیــد ،تاثیر بگــذارد .تانکر درونیاش
چای سبز :چای سبز سرشار
بازیگوش شوید ،حتی قلقلکش را با عشق و محبتتان پر کنید
دوستش ندارید.
از آنتیاکسیدانهایی معروف
و مطمئــن باشــید که خیلی
بدهید.
•
به کاتچین اســت که گفته
یادتان رفت وقتی که به او گفته به او بگویید کــه از کاری که زود صلح و آرامش به خانه باز
میشود عملکرد کبد را تقویت
بودید زنگ میزنید ،به او زنگ کردهایــد متاســفید و دیگر خواهد گشت.
میکند.
بزنید؟ باشه ،اشکالی ندارد اتفاق هیچوقت و هیچوقت اینکار را
•
•
آووکادو :افــزودن آووکادو به
رژیمغذایــی میتواند به بدن
ن  Cدر غذاها استفاده میشود ،به بدن
برایتولیدنوعیآنتیاکسیدان ســبزیجاتی مثل بروکلی و کلم مثل لیمو سرشــار از ویتامی 
به نام گلوتاتیون کمک کند بروکسل میزان گلوکوزینوالت در هســتند ولی لیمو به بدن برای در هضم چربیها و تحریک تولید
که به کبد برای تصفیه مواد بدن را افزایش میدهد که به تولید تصفیه مواد سمی و فرآیند گوارش صفرا کمک میکنــد .همچنین
مضر کمک میکند.
میتواند بعنوان یک تصفیهســاز
آنزیمهای گوارشی کمک میکند .هم کمک میکند.
•
طبیعی برای کبد عمل کند.
•
•
ســبزیجات خانــواده کلم :لیمو :همه میدانیم که مرکباتی زردچوبه :زردچوبه که بعنوان ادویه •

موادغذایی مفید برای
داشتن کبدی سالم
کبد را باید دســتگاه
تصفیــه شــخصی
خودتــان بدانیــد:
دستگاهی که مواد بد
و مضر وارد آن شــده
و مواد خوب و مفید از
آن بیرون میآید.
کبد عملکردهــای متعددی
دارد کــه موجب ســالم نگه
داشتن فرد میشود .این عضو
مواد مضــر را از جریانخون
بیرون میکشــد و به هضم
غذاها کمک میکند.
کبد که حــدود یک کیلو و
سیصد گرم وزن دارد ،اندامی
الستیکی مانند و قرمز متمایل
به قهوهای است که در سمت
راست شکم قرار دارد.
یک کبد سالم عضو چربیسوز
بــدن به شــما مــیرود که
موادمغذی را از غذاهایی که
میخوریم گرفته و آنها را به
ترکیبات مهم و ضروری خون
تبدیل میکند ،ویتامینها و
موادمعدنی را ذخیره کرده و
برای حفظ تــوازن هورمونی
در بدن پروتئین و انزیم تولید
میکند.
کبدهمچنینبهسیستمایمنی
بدن برای مقابله با عفونتها،
بیــرون کــردن باکتریها از
خــون و ایجاد صفرا که برای
هضوم غذاها ضروری اســت،
هم کمک میکند.
مشــکالت کبدی میتوانند
ارثی باشــند یــا درصورت
آلوده شــدن بدن به ویروس
یا موادشــیمیایی مضر اتفاق
بیفتن .د
بدرفتــاری با کبــد احتمال
چاقی مفــرط ،بیماریهای
قلبی-عروقــی ،خســتگی
مزمن ،ســردرد ،مشــکالت
گوارشی ،آلرژیها و بسیاری
بیماریهای دیگر را افزایش
میدهد.
بااینکه سیستمایمنی بدن از
ما دربرابر خطرات محافظت
میکند ،اما این کبد اســت
که از سیســتم ایمنی بدن
در مواجهــه با پرکار شــدن
محافظتمیکند.
خودداری از مصرف بیاندازه
دخانیــات ،الکل ،قهوه و قند
سفید و انجام تمرینات ورزشی
سبک و نوشیدن مقدار زیادی
آب به سالم نگه داشتن کبد
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مصرف روغن
ماهی در
دوران حامگلی
'تاثیری بر
افزایش هوش
نوزاد ندارد'
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده
اســت که مصرف روغن ماهی در
دوران حامگلی تاثیری بر افزایش
هوش نوزاد ندارد.
این مطالعه که توســط موسســه
تحقیقاتی بهداشــتی و پزشــکی
جنوب اســترالیا انجام شده با ۱۰
ســال مطالعه بر روی  ۲۵۰۰زن
بــاردار به این نتیجه رســیده که
مصرف روغــن ماهــی در دوران
حاملگی تاثیری بر تکامل مغز نوزاد
ندارد.
سالهاست که خوردن روغن ماهی
به عنوان یکی از مکملهای غذایی
در وعدههــای روزانه به زنان باردار
توصیه میشود.
بر اســاس یافتههای این موسسه
تحقیقاتــی ،مصرف مکمل غذایی
حاوی روغن ماهی ممکن اســت
دوران حاملگــی را طوالنیتر کند.
هر چند این موسسه گفته چنین
نظریهای نیازمند تحقیقات بیشتر
است.
نتایج این تحقیق نشان داده است
که مصرف  ۸۰۰میلی گرم اســید
دوکوزاهگزانوئیک که نوعی اسید
اومگا  ۳است بر روی هوش کودکان
بیتاثیر است.
دکتر ژاکلین گولد که یکی از اعضای
اصلی این تحقیق است میگوید" :
اگر زن حاملــه دارای رژیم غذایی
سالم و متعادل باشد ،مغر نوزاد هیچ
سودی از مکملهای روغن ماهی
نخواهد برد".
او همچنین گفته است جزئیات این
تحقیقکهدر"مجلهانجمنپزشکی
آمریکا" منتشر شده نشان میدهد
مصرف این نوع روغن ممکن است
با طوالنیتر شدن دوران حاملگی
ارتباط مستقیمداشته باشد.
روغن ماهی منبع فشردهای از انواع
امگا  ۳است که در بازار به صورت
کپسولهای ژلهای عرضه میشود.
این روغــن از کبد ماهی تهیه می
شود و حاوی ویتامینهای  Aو D
است.

گـردو :گردو سرشار از گلوتاتیون و
اسیدهای چرب امگا ۳میباشد که
به محافظت از کبد درطول فرآیند
ی کمک میکند.
پاکساز 
•

داد تا اميدها براي حفاظت از داشتههاي اكولوژيك كشور يك
داد تا اميدها براي حفاظت از داشتههاي اكولوژيك كشور يك
بار ديگر زنده شود .هر چند نخستين جلسه اين شورا مصوبهاي
بار ديگر زنده شود .هر چند نخستين جلسه اين شورا مصوبهاي
جمهور،
رئيس
حضور
نداشت اما بررسي شرايط كنوني محيط زيست كشور آن هم در
نداشت اما بررسي شرايط كنوني محيط زيست كشور آن هم در حضور رئيس جمهور،
تجارت،
و
معدن
صنعت،
معاون اول و وزراي امور خارجه ،نيرو ،كشور ،جهاد كشاورزي،
معدن و تجارت،
كشاورزي ،صنعت،
معاون اول و وزراي امور خارجه ،نيرو ،كشور،
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بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ميتواند
گام مؤثري در برخورد صحيح با مش��كالت پيش روي محيط زيست كشور به شمار
گام مؤثري در برخورد صحيح با مش��كالت پيش روي محيط زيست كشور به شمار
آيد.نگاه ويژه به دو چالش اساس��ي محيط زيس��ت يعني موضوع ريزگردها و مرگ
آيد.نگاه ويژه به دو چالش اساس��ي محيط زيس��ت يعني موضوع ريزگردها و مرگ
خاموش جنگلهاي بلوط در غرب كش��ور بيش از همه چيز در اين جلس��ه به چشم
خاموش جنگلهاي بلوط در غرب كش��ور بيش از همه چيز در اين جلس��ه به چشم
آمد؛ اين موضوع گواه اين حقيقت تلخ است كه منطقه راهبردي «زاگرس» بيش از
آمد؛ اين موضوع گواه اين حقيقت تلخ است كه منطقه راهبردي «زاگرس» بيش از
گذشته نيازمند توجه و اتخاذ تصميمات صحيح و استراتژيك ملي است .در يك دهه
گذشته نيازمند توجه و اتخاذ تصميمات صحيح و استراتژيك ملي است .در يك دهه
گذش��ته رش��ته كوه زاگرس با ويژگيهاي منحصر به فرد و بينظير در خاورميانه به
گذش��ته رش��ته كوه زاگرس با ويژگيهاي منحصر به فرد و بينظير در خاورميانه به
داليل گوناگون دچار چالشهاي عميقي شده كه امروز ميتوانيم با استفاده از تمامي
داليل گوناگون دچار چالشهاي عميقي شده كه امروز ميتوانيم با استفاده از تمامي
ظرفيتهاي علمي و اجرايي كشور براي كم كردن مشكالت گامهاي مفيدي برداريم.
ظرفيتهاي علمي و اجرايي كشور براي كم كردن مشكالت گامهاي مفيدي برداريم.
اين يك حقيقت انكارناپذير است كه امروز زاگرس بيش از گذشته نيازمند حراست و
اين يك حقيقت انكارناپذير است كه امروز زاگرس بيش از گذشته نيازمند حراست و
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دادن است.
• عرصه را بر محيط زيست انساني استانهاي زاگرسنشين تنگ كرده و از سوي ديگر
اكوسيستم طبيعي اين منطقه را نيز دگرگون ساخته و اسباب اختالل در اين چرخه
occurچرخه
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شــدید
میل
مداوم
میانســالی
مي میانسالی به منظور تشخیص
observation that commonچالش اقليمي باشد.
باشد.
اقليمي
چالش
تندرستی را تناسب اندام همیشه خوب است،
سالمتی
عاليهی
مقداریشورايدربار
اســت .اما
موضوعتر آن
ساده
ly occurs with individuals
محيط وزيست مطرح
حفاظت
نخستين جلسه
دومي كه در
موضوع دومي كه در نخستين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مطرح
between
the
ages
45–64.
چقدر
تان
چالشي ســ
و مهمشدنیست
اخير وگريبانبرمی
دهیم …
شــمادر می
هم به
شدامید
انگیزد.خدمترسان زاگرس را
جنگلهاي
سالهاي
اس��ت كه
چالشي
هاي اخير گريبان جنگلهاي خدمترسان زاگرس را
در سال
اس��تنكه
observations
differ
بحران دچار in
مشكالت•عميقي كرده كه نقش آنها در توليد
دچار
عرصه
گرفته و
Itsتوليد
آنها در
عميقي كرده كه نقش
مشكالت
ارزشمند را
برایو اين عرصه
باشد.گرفته
کســانیهايکه
دوره
ارزشمند رااین
هاي که چرا
دهیم
اينمی
توضیح
diverse
each
منابع آب كشور موضوعي غير قابل انكار است .در اين بين يكي از مناطق زاگرسنشين
زاگرسaنشين
mannerمناطق
forبين يكي از
در اين
کنند ،انكار است.
موضوعيیغير قابل
كشور
آب
منابع
وابس��ته میانســالی را تجربه م
دوستان و
قامتخود
ی
كهه
مقایس
فراوانيایشدهبه
تواند
مش��كالتی
زندگــی م
تجربهو
خانگ��ي
صورت
اس��ت و به
زندگيش��ان
پنهانياستان.۲محلي
ميزبان
با كه
سرزميني
است؛
لرستان
محيطي
كهاز دچار
individual...
ميزبان
كه دچار مش��كالت محيطي فراواني شده استان لرستان است؛ سرزميني كه
دیگر
صورتهايیک
تواند
راهبردي این امر
داریم
یقین
رويشگاهما
باشد.
مثبت
شدت
هايبوده
كشور
ش��دهغرب
همساالندر
بلوط
به فرد
سويگونه
اصلي
غنيترين
يكي از
هاياز
شود.
دست مي
دست به
اقدام
طبيعت
ديگرمنحصربه
اصلي گونه منحصر به فرد بلوط در غرب كشور بوده
ترينبهرويشگاه
يكيمازیغني
فارس
هزار هكتار
ميليون و
است .با
جنگل
ع��دميكبرنامه
وسعتكافي،
نظارت
هايكار
دستور
بعد ازدر
مؤثرتريازرا
ريزي 200و
زمانیميليون و  200هزار هكتار بعد از استانهاي فارس
جنگل با يك
قرار نقطهكه
وسعت شود؛
لحاظ ظاهر
ی ازتجلی
خودهی
وســیل
استانبه
افراد
بســیاری
طور
لحاظن
كهکهازنبودهمی
استانهاي
درصددر بين
همچنين
جاريقرار گرفته
كش��ور
در بارده س��وم
خراس��اندرجنوبي
مش��كالت
برخورد
و درصحيح
كش��ور
منابع آبي
دهند40.
نفس گرفته و همچنين در بين استانهاي
س��ومبركش��ور قرار
جنوبي در رده
خراس��ان
به را که و
پشیمانی
تاســفبار
حس
موفقیت
ی
لحاظه
مشــاهد
درکوو
بحــران
نشــانه
۱۰
ادامــه
در
دما
تعديل
از
كه
داشته
قرار
دوم
رده
در
فارس
استان
از
بعد
نيز
نشين
زاگرس
زاگرسنشين نيز بعد از استان فارس در رده دوم قرار داشته كه از لحاظ تعديل دما در
و
سوءاس��تفاده ش��ماري ك��ه تنها به همي��ن درخت��ان در دل زمي��ن نگاه
بحران
گفتیم،
طور که
کنیممعلق،همان
جذب می
سال،شروع
کند.
افرادهر ما غلبه م
این
شــوند.
ی
م
رانده
پیش
است:
آمده
میانسالی
هاي
پايداري
و
خاك
و
آب
منابع
نگهداشت
معلق،
ريز
ذرات
جذب
سال،
گرم
فصول
هاي
یکپايداري
خاك و
منابع آب و
نگهداشت
ذرات ريز
فصولیگرم
س��ودهاي اقتصادي كوت��اه مدت فكر داش��تهاند .زمينهايي كه با قطع
حراست
حفاظت و
یک دليل
همين
داشته و به
بسزايي
نقش بسيار
زيستي اين
حراست
حفاظت
اغلبدليل
میانسالی همين
بسزايي داشته و به
کهنقش
اس��تان
زيستي اين
یو خود
مقایسه
بسيارکار
"چــه
کــردن
بارانرابه بــه فکر
خودشان
فشارسنج
مثل
لرستان
تأثيرگذار
اس��تانهاي
كنند جنگل
•مي
ش��وند تا
سس��ت مي
درخت
است كه
نرس��يده،در حالي
ضروري است .اين
مهم و
كش��اندهامري
اكولوژيكي»
«سرمايه
ب��هاين
اصولي از
استماكه
حالي
در
اين
است.
ضروري
و
مهم
امري
اكولوژيكي»
«سرمايه
اين
از
اصولي
اس��ت!
عميق
بحراني
را
به
و
ش��ود
س��يالب
زمين
ناپايدار،و … میتوانســتم بکنم؟" یا "چطور بــا دیگران را به همــراه دارد.
ماشــن ،خانه
بسياريلباس،
مشکالت مشكالتـ پول،
جنگلی
اخيردرباره
وحشت
كشاورزي
همچون
بهرهبا
لرستان
هاي
در.۱سالهاي
 Puzzleدر سالهاي اخير جنگلهاي لرستان با مشكالت بسياري همچون كشاورزي ناپايدار،
(Hard,ها با1
difficulty
rating
)0.62
كشي
و
تخريب
ميزان
شوربختانه
س��يالب
خاك
بيفتد.
خاك
جان
سالمتی
خودمان
بي با
کار را
باشم؟"
بهرهبهتر
معادنو درحتی میتوانم
همساالن
دوســتان،
برداريهاي غير اصولي ،آتش سوزيهاي ـ
حضور پررنگ
گاهباو بيگاه،
بهره
انجام در
هم معادن
پررنگ
گاه ،حضور
ایــنگاه و
غير اصولي ،آتش سوزيهاي
برداريهاي
از منابع طبيعي استان به گونهاي است شسته و رفته ميشوند و رانش زمين
گريبان
به
دست
درپي
پي
هاي
خشكسالي
و
آفت
موضوع
و
جنگلي
حساس
مناطق
دل
پرسیم دست به گريبان
ی پيدرپي
هاي
جنگلي و
ســواالتحساس
کنند!مياندازد .این دل مناطق
خشكسالي م
موضوع آفتمویدهیم ،و
هستند …
متدوال
ی
م
مقایسه
شان
م
اقوا
افزایش
با
که
است
طبیعی
کامال
كه تداوم اين ش��رايط آينده زيس��تي و زلزل��ه را به ج��ان منطقه
بوده است .به هر روي آنچه امروز طبيعت زاگرس بدان نيازمند است بررسي اصولي،
اصولي،
بررسي
است
نيازمند
بدان
زاگرس
طبيعت
امروز
آنچه
روي
هر
به
است.
بوده
شترآب ،به ویژه در تجربهی دورهی گذار آیا با انتظــارات خودمان "قابل
است که بی
زمانی
میانسالی
مان ـ
چالشی
ســامت
اي��نبیشتر به
جدي
چالش��ي
شدهبا
س��رزمين را
برنگهداش��ت
عالوه
درختاني
مسئوالن و
تالش
كهكه
امري
محيطي آن است؛
هاي
كارشناس��ي
سنو
علمي
علمي و كارشناس��ي شده چالشهاي محيطي آن است؛ امري كه تالش مسئوالن و
متوليان
باي��د
كه
س��اخته
رو
ازروبه
حرفه،گ��رد و
نظرمقاب��ل
س��دي در
همراهي مردم را در كنار هم ميطلبد .مقایسه"هستیم.
غباره��اي میانسالی.
دستاوردها ،و
ای" ازامر افراد از
ه
نشــان
"
گونه
هر
جمله
همراهي مردم را در كنار هم ميطلبد.
براي حل
عراقي بودند.
زیست
کارشناس محیط
جوامع دیگر ٭
٭ کارشناس محیط زیست
"اوج" •
موفقیت به
معیارهای
اقتصاديدهیم.
مش��كالتاهمیت
مشکالت بالقوه ـ
محسن تيزهوش*

توگاز،زغالميشوند
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گ تدريجي
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مدیریتزندگی
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ا
ل
ی
رجن م 
یبرید
همش

دام تمام زاگرس انداخته ،به جان بلوطزارهاي
ي استان نیست .براساس آمار انجمنهاي فعال
ار جنگل لرستان در سال  ،83تنها  600تا 700
ئیان ميس�وزد یا در مس�یر طرحها ریشهكن
انهها را باعث تخریب جنگلهاي بلوط اس�تان
س از اجراي طرح هدفمنديیارانه ها 70 ،درصد
ها را قطع كردند تا اجاقهاي زغالي را روش�ن
ه مبلغ  50هزار توم�ان برنميآیند .مردمي كه
ي را به نام شان سند زده است .روستائیاني كه
�اله را زغال ميكنند تا با فروختن آن كمي از

همین
بود؟!

بحران میانســالی  ،درواقع یک زندگی میتواند سفری فوقالعاده
بحران عاطفی هویت و اعتماد به دشــوار باشــد .از تولد تا زمان
زیادی
اي��ندر
تواند
ی
صورتميکه م
است
خانگ��ي و
اس��ت و به
اتفاقــاتوابس��ته
گقامت
اوایلبامحليمركه
مس��ئوالنرخدر
زندگيش��انبه
مــان،ميگويد:
افش��ار
پنهانيزمينه
در
گوي��د
نفسافش��ار
ريگويد
ي
شود .از
دست به دست
راهبردي
هاي
اقدام
ش��ده
طبيعت
"زندگی
معروف
ابتدايقول
دهد .به
مس��ئوالنبه می
ديگرریچی
دونالد
دهد.
فرمانداريميورخ
میانسالی
هدفمندي
طرح
اجراي
همان
سويو
اس��تانداري
طزيست
ع��دم
معتقدكافي،
نظارت
جايقرار
دستور
همینرا در
نقطه مؤثرتري
میانسالیو
هزار
45
كاربه
داديم
پيش��نهاد
ريزيبه
برنامهام��ا
حرف زده
اس��تان
نبود ديگر
ربيش از
چالش
خودبا
ی ما
همكهه
است ".
بحران
اســت
مش��كالت
صحيح در برخورد با
كش��ور را
منابع35آبي
جارياس��ت.دهند40.
درونی وهر
تومان به
ه��زار
توم��ان
نرس��يده
اميدواركنن��دهاي
زمي��نـ
شویم
يارانه،درمی
درخت��انرو
درصدبه
هایی رو
شــما رخ
۴۰
دهــه
اس��تفاده در
يرومي وراسوءگاهــی
به
تنها
ك��ه
ش��ماري
نگاه
دل
همي��ن
ن بلوط ،افش��ار اعتق��اد دارد زخمي كه اجراي ف��رد روس��تايي بدهي��د و در ازاي
کنترل
فراتر
اغلب
که
خارجی؛
جنگلتان
فكری
مدتزندگ
يارانهکه
وقتی
هايدهد،
نزالزالكس��ودمی
كوت��اه
اقتصادي
قطعاز هر
كه با
هايي
زمين
اند.
روس��تائيان
مابقي ،به
تومان
هزار
هايداش��ته10
ه��ابهب��ه
هدفمن��دي
لرستان
تأثيرگذار
هاي
ميكنند
باران
ش��وند
مي
سس��ت
اس��ت.درخت
پيشنهادي یابهكهما را
چالتاشها
این
هستند ـ
گویید:
خود می
کنید و با
بل��وطی
نگاه م
البته
برسانيد.
ماسوخت
جب��ران
غيرقاب��ل
جنگلزد،
هدرختان
د
اس��ت!
كش��انده
عميق
بحراني
ب��ه
ن را
به
و
ش��ود
س��يالب
نرس��يده،
زمين
گويد
مي
افش��ار
ش��ود.
نمي
پذيرفته
در
همكارانش
و
او
عين��ي
مش��اهدات
تعریف میکنند یا شکستمان
دارند .همش همین بود؟!
(Hard,
difficulty
rating
ي0.
آبادكشي
بهره
تخريب و
ميزان
شوربختانه
س��يالب
خاكها با
منابعبيفتد.
جان2خاك
روس��تاهاي
برخي از
Puzzleبه
طبيعي
به
را
آنه��ا
خ��رم
چگيني
بخ��ش
زندگي
شسته وی
استبحران م
بعد این
سال
طبيعي ۱۰
منابع حدود
د از و
استان به
رانش
دس��تشوند و
دهند.مي
دوررفته
زمينرس��اند
گاز مي
كپس��ول
اي خانوار آن تا
گونه75
رساندكه
روستايي مي
ا در دو
اندازد.قاعده
این
در از
هم
که
رسد،
پایان می
اد و بعدكه به
آينده
ش��رايط
تداوم
مي
منطقه
بحرانبهاينج��ان
وس��ايل زلزل��ه را
زيس��تيدوبارهو
روس��تاها
تمام
میانسالیرا
ط��رح
اگ��ر
وقتیها از
يارانه
طرح
اجراي
قبلايناز
جدي
تانبا
یبارا
س��رزمين
عالوه
استفادهدرختاني كه
آب،دوران
برنگهداش��تاین
نیســت.
مســتثنی
کنید و با
نگاه م
اي��نبه زندگ
زيادي
بس��يار
كن��د ،بخ��ش
دنب��ال
چالش��يیو گاز
نفت
سوخت
گرمايشي
ييشود.
6 7 9 8
4
8
امر
متوليان
باي��د
كه
س��اخته
رو
روبه
غباره��اي
و
گ��رد
مقاب��ل
در
س��دي
تب��ر
باقيمان��ده مازیدم
ه��اي
گویید:با اج��راي هدفمندي از
كردند ام��ا
ر��ئوالن مي
تواند
بالتکلیفــی
جنگل و
چالــش
خود می
برعكسجوامع
اقتصادي
براي حل
بودند.ها نجات پيدا ميكنند.
ش��د .حاالعراقي محلي
مش��كالتچيز
يارانهها همه
جنگل…هایا
سآور
کننده ،هــرا
س��وز دگرگون
است!
خوب
خیلی هم
واقع،
درخت در
ه
به
اش��كوب
زي��ر
البت��ه
گاز
هاي
بخاري
ه��ا
خانوار
اي��ن
3
4
9
س��وزني وشایدنفت3
هاي ما موجوداتی منطقی و هوشمند میرســند .وقتی این واقعیت را  .۴یک مفهوم متعالی از عزت
اغلب
باشد.
فش��اراز هردو
دليل کمی
گذاش��تهامااند حتی
نظر برسد،
س��وزهای
کلیش
فعاليت
روزاف��زون
به كنار
خود را
يميدهد
ي
شـــرح
جـــدولميبا دو
انس��اني اعم از كشاورزي و دامپروري
كنن��د ت��ا
یکه��ا را زغ��ال
و بلوط
یک جـــدول با دو شـــرح
5514
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ت
زمستانهاي سخت را از سر بگذرانند .هم بستر زادآوري و بقاي اين زيست
روزنام�ه
ج�دول
وی�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
یک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ص�ورت تمای�ل به
در
اس�ت.
هايوی�ژه»
ع�ادی و
«ش�رح
دارای دو
روزنام�ه
ج�دول
کردهدر ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
ب
تخريب
و
تهديد
را
ارزشمند
بوم
هاي
جنگل
به
تنها
البته
كه
اي
مس��أله
____________________ >>حل در صفحه 35
عادی و
____________________
جدول
جواب
های دوم
شرح
شرح
کردن
لرستانپاک
ديد رويو سپس با
ویژهحل شرح دوم بپردازید.
شرح اول ،به
کردن جواب
و سپس با پاک
بپردازید.ميگوين��د
محليه��ا ه��م
حلكن��د.
اول ،به مي
جنگلهاي
نميشود و
محدود
كرمانشاه،
15 14 13 12
منطقه چه10 9 8
م��ا از7 6
ارت��زاق 5
ح��ق 4
عاديايالم ،چهارمحال و بختياري  1ك��ه3 2
هد وجود جدول
ویژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
جدول ویژه
جدول11عادي
رهد بوده و كهگيلويه و بويراحمد را هم به خاك ميش��ود؟ س��ؤالي كه نباي��د از كنار
 1افقي:
افقي:
1
يخههاي افقي:
افقي:
«با آن گذش��ت .همچني��ن افكارعمومي
سياه نشانده اس��ت .وی ميگويد:
 -12لبريز – گل مينا
 -1لبريز – گل مينا
ارزشتبريز
درب��اره مردم
آنه��ا– عصرانه
زيگ��ر را -1پايانه
 -1پايانه – عصرانه مردم تبريز
درختهاي 2
 300ق��رق كردن و بيرون ران��دن مردم از
 -2كودك پدر مرده – توبره –
 -2كودك پدر مرده – توبره –
–
باش��د
معني
به
دعايي
كلمه
تفص��ل-2
نجات
براي
منطقي
حل
راه
را
جن��گل
در
اما
كردي��م
صحب��ت
س��اله
200–
باش��د
معني
به
دعايي
كلمه
-2
3
3
نامي دخترانه
نامي دخترانه
زادهاند كه اگر جنگلهاي بلوط نميداند بلكه اعتقاد
گفته
نهايت محليها
آنها آن
س��رزميني بهكه در
دايي كهمتعلق به
متعلق به س��رزميني كه در آن زاده
 -34زن��گ كليس��ا – نق��اش
 -3زن��گ كليس��ا – نق��اش
همچنان4از دارد بايد طرحهاي��ي را اجرا كرد كه
يافتهبيايند
مأمور هم
هخههايش��دهبا وصد
آنها نخ
اس��ت –
پرورش
ش��ده و پرورش يافته اس��ت – نخ
5
5
كنند ».به همزيس��تي مسالمتآميز جنگل و
و��وند وبافتنيچوبهاي جنگل برداشت مي
اسپانيايي – رونق
اسپانيايي – رونق
بافتني
دهد.ازتبه گفته 6او جوام��ع محلي س��اكن در آن منتهي
پستيآنها– حق
افشار به
 -46واژه درد يا شگفتي – خادم
 -4واژه درد يا شگفتي – خادم
گازيميشبيه
يطهايي -3ذلت،
 -3ذلت ،پستي – گازي شبيه ازت
شود.
طرح
اجراي
از
قبل
تا
روس��تائيان
اين
7قوم – سوداگر – بيدرنگ
قوم – سوداگر – بيدرنگ
دارند و– گناهكار
– گناهكار
7
ل بر سر
هزار
12
را
نفت
بش��كه
هر
هدفمندي
 -5آش – گياه��ي از تي��ره
 -5آش – گياه��ي از تي��ره
 -4قط��ب مثبت بات��ري – مرادف
 -4قط��ب مثبت بات��ري – مرادف
توم��ان ميخريدند ام��ا هماكنون 8
8
ن
 270هزارهکتار بلوط لرس�تان
هر
سوسنيها – بيماري اعيان
سوسنيها – بيماري اعيان
آنهامالي
توانايي
نفت–
پيامآور
آشغال –
آشغال – پيامآور – توانايي مالي
شدند
خشك
تومان
هزار
50
براي
بش��كه
9
 -69آشي با برنج و سبزي – پدر
 -6آشي با برنج و سبزي – پدر
 -5دش��من س��خت – نامه��ا –
عب��ارته��ا
س��خت – نام
مه��رداد بهاروند ،مدي��ركل منابع
ع
ديگر– ب��ه آنها
دش��منآي��د .به
 -5درمي
10
10
انوشيروان – سودن
انوشيروان – سودن
اندازهگيري
گيري هزارتومان داده ميش��ود تا آنها طبيعي و آبخيزداري اس��تان لرستان
نن اندازه 45
 -7فني در كش��تي – بس��يار
 -711فني در كش��تي – بس��يار
 -6دما – با هم و همراه – دش��نام
دش��نام
همراه –
رو  -6دما –
 11هم از خطر خش��ك شدن  ۲۷۰هزار
خود هر بار
س��وخت
هم وتأمين
فقط بابراي
زيبا يا خوشايند – سوي
12زيبا يا خوشايند – سوي
دادن
 12هكت��ار جن��گل بلوط در اين اس��تان
نيد دادن  50هزار تومان بدهند؛ در استاني كه
 -8خ��رج زندگ��ي – كت��اب
 -8خ��رج زندگ��ي – كت��اب
تكاور بسياري خبر ميدهد كه ب��ه صورت نقطهاي
سربازرا دارد.
بيكاري
باالترين آمار
 -7كافه يا رستوران – سرباز تكاور
رستوران –
يام  -7كافه يا
13
13
روس��تائيان براي گذران زندگي خشك شدهاند .دردي كه باعث شده
اين
ه
مقدس هندوان – قادر
مقدس هندوان – قادر
– امر به آمدن
هر – امرازبه آمدن
ك
14
14
هاي
جنگل
از
مكع��ب
مت��ر
800
ت��ا
زنند
مي
آتش
را
بل��وط
درختان
خ��ود
ي
 -9بخش��نده – مادر رستم –
 -9بخش��نده – مادر رستم –
 -8عواقب كار – قلعه نظامي – رنگ
 -8عواقب كار – قلعه نظامي – رنگ
ندو
سازمان
اين
نظارت
با
شورآب
منطقه
در
كه
زغالي
بفروش��ند
را
آنها
زغال
تا
15
15
اينگونه هم كلمه تصديق است
اينگونه هم كلمه تصديق است
گياهي
ت گياهي
براي آنها  8هزار قطع شود .درختهايي كه در اختيار
 -10س��فيد آذري – ناشناس
 -10س��فيد آذري – ناشناس
 -9وجود دارد – مفت – مسافر
كيس��ه–اشمسافر
نهايتداردهر– مفت
ر�ه  -9وجود
توم��ان درآم��د دارد .از درختي كه به هيأته��اي عزاداري م��اه محرم قرار
ر
– ياقوت
– ياقوت
 -10نوعي سند تجاري – با پريدن آن برق ميرود – نوعي ميوه مغزدار
ند  -10نوعي سند تجاري – با پريدن آن برق ميرود – نوعي ميوه مغزدار
گفته افش��ار نرخ جهاني آن براي يك گرفت تا از آنها اس��تفاده شود .آمارها
ا
 -11بنفش پررنگ – آساني – مقابل جزر
شده – صداي فروافتادن
نوشته
بنفشنحيف –
گوي��د كه ت��ا پايان امس��ال -11 -11
گنجاندهجزر
شده–و مقابل
آساني
پررنگ –
فروافتادن
تومان– صداي
ميليونشده
169گنجانده
س��الهشده و
بل��وط–50نوشته
 -11نحيف
ه��م مي
ل
 -12آتش – ترمز كشتي – جنس مذكر – عوض
چهره شطرنجي – زنگ گردن چهارپا
تبريز –
جنسغرب
كشتيدر–جنوب
ترمزشهري
لكن –
چهارپابه -12 -12 300
عوض
مذكر –
آتش –
شطرنجي –
 -12لكن
گردن شده
زنگخشک
درختان
است –.شهري در جنوب غرب تبريز – چهرهوسعت
3
 -13طايفهاي از تاتار – وحشت – آگاهي يافتن
بودن – معاوضه كردن
انتظار –وقوع
كاملازكننده
كردنمی رس��د و بيش از -13 -13 15
امرييافتن
آگاهي
تاتار ––دروحشت
طايفهاي
معاوضههكتار
 -13كاملكننده – در انتظار وقوع امري بودن – ه��زار
1
 -14درجات ،دفعهها – اسفنجي – همان زيرا است
است– ديدن
زورخانه
مرشد در
ها ––جايگاه
اصيل
ميلي��ون اصله درخت بزرگ با قدمت -14 -14
گودزيرا
همان
اسفنجي –
اسبدفعه
درجات،
 -14اسب اصيل – جايگاه مرشد در گود زورخانه – ديدن
ت
difficulty
rating
 -15 Puzzle 3 (Hard, difficultyاثري از ماكسيم گوركي – قلهاي در اروپا
مقوي
مرحوم –
Puzzleت��ا صد س��ال بخصوص -15 -15
ratingاي در اروپا
قله
خشكباري –
)0.61گوركي
ماكسيم
اثري از
مرحوم – خشكباري
ص-15 0.
مقوي 4 (Hard,بي��ش از 50
عمودي:
عمودي:
درختان دان��ه زاد درگير اين بيماري عمودي:
ي
عمودي:
 -1شهري در استان هرمزگان – چهارمين مثنوي خمسه نظامي
خوزستان كه در دشتي
استان
توجه
چهارمينجالب
نقاط ديدني1و
ويروسي لب – از
شهريتاول
- 1 -1
Sudokuنظامي
خمسه
مثنوي
هرمزگان –
در استان
شوند.خوزستان كه در دشتي
میاستان
 -1تاول ويروسي لب – از نقاط ديدني و جالب توجه
Easy
Puzzles
ن
 -2مركز كانادا – روزيدهنده – شرم
شرقي دزفول واقع شده است
كيلومتري
مركزحدود
زخم بلوطستانهاي لرستان  -2در
جنوبشرم
دهنده –
كانادا –40روزي
البتهاست
در حدود  40كيلومتري جنوب شرقي دزفول واقع شده
پر
حضور
شود.
نمي
ختم
جا
به همين
ر
 -3پنبه دوات – ممكن است – پارچه نخي
پارچهبالش
كردن –
ممكنخطر
كاشان –
 -2حومه
نخي
–
است
–
دوات
پنبه
-3
بالش
–
كردن
خطر
–
كاشان
حومه
-2
1 4 2
9
5
رنگ معادن در دل مناطق حس��اس
س
 -4جيحون – خوش قد و قامت – بزرگمنشي – كت و كول
فارس
استان
در
شهري
–
زندگي
–
افزار
نوشت
از
-3
1
كول
و
كت
–
منشي
بزرگ
–
قامت
و
قد
خوش
–
جيحون
-4
 -3از نوشتافزار – زندگي – شهري در استان فارس
7
4
8 9
در
پي
هاي
خشكسالي
و
آفت
جنگلي،
ر
ساكت – نت چهارم8 –5
 -4بازيكن خودي در تيم – اقيانوس 2 4
 -5افسانهسرا – پهلوان يونان – آغوش
خزنده نيشدار
دارنظارت كافي -5 ،افسانهسرا – پهلوان يونان – آغوش
نيش
خزنده
نبود
ديگر
چهارماز –سوي
 -4بازيكن خودي در تيم – اقيانوس ساكت – نتپي و
2
4 8
،
 -6حرف انگليسي – شهري در استان يزد – نورد
افسوس
حرفقانون
 -5قانون چنگيز – نداي افسوس – ضد كهنه عدم برنامهري��زي صحيح در برخورد -5 -6
استان– يزد
نداي در
چنگيز– –شهري
انگليسي
3
نورد 1
كهنه2
ضد –6
د
8
كار2 9– 4
اساس 1
 -7سنگ هميشه به پاي اوست – اساس كار – ضد ارزان
قله
بلندترين
فرق سر –
سنگمايه
با مش��كالت ج��اري و سوءاس��تفاده -6 -7
ضد 7ارزان
اوست –
حياتبه– پاي
هميشه
 -6مايه حيات – فرق سر – بلندترين قله
ه
5
2
6
 -8نيلبك – سربها – رؤياي تشنه لب
لبزينتي
بالش
ديگران –
پرچم –
تشنه
جدا –از رؤياي
سربها
ش��ماري ك��ه تنه��ا ب��ه س��ودهاي  -8ني-7لبك –
 -7پرچم – جدا از ديگران – بالش زينتي
2 8
9 4 1
ي
 -9فراهم – كلوچه تبريز – پالسما
باوقار 7 9 1
دار 8 –5
ساز شستي3
قبلي–مصر –
اقتص��ادي كوتاه م��دت فكر ميكنند -8 -9
پالسما
جمهورتبريز
رئيسكلوچه
فراهم –
 -8رئيسجمهور قبلي مصر – ساز شستيدار – باوقار
د
عمدی است
بلوطدرلرستان
جنگلهای
-9آتش
نود درصد
 -10خارجي – كوبنده مطبخ – قمر مشتري
مازندران – ضدوجود
متفاوت با آن
ه��اي تأثيرگذار لرس��تان را به -9 -10
مازندران – جنگل
استانمشتري
شهري –درقمر
كوبنده– مطبخ
خارجي –
ضدوجود
استان
شهري
سوزیهابا درآن –
متفاوت
ه
بحراني عميق كشانده است ،بحراني
 -11ش��هری در ايتاليا –
 -10ش��هري در اس��تان
ي
–5513
شمارهايتاليا
ش��هری1در
 -10ش��هري در اس��تان
حل جدول ویژه شماره 5513
-11عادی
جدول9
حل 4 7
حل جدول ویژه شماره 5 5513
حل جدول عادی شماره 5513
2
لرستان
اس��تان
به
تنها
آن
پيامد
كه
5
7
3
1
2
همچشمي كردن – وبا
مرد
–
كمي��اب
–
كرمانش��اه
ن
همچشمي كردن – وبا
كرمانش��اه – كمي��اب – مرد
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 48 7 6 5 5 3 4 1 15
3 14
28 13
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نش��ين 15
زاگرس14 13 12
هاي 11 10
اس��تان9 8
و 7 6
5 4 3 2 1
محدود
د
ج ا ن د ا ن ه  -12دروازهب��ان –
زرتشتي
روحاني
ب��ان
-12
روحاني زرتشتي
م
 1ب ر ي ل ي و
ز
و
ا –م
ت
دروازه س
ن  5ي 8 1د
ج ا ن د 1اب ان 4هغ 3ب  7ا 6
م
 1ب ر ي ل ي و
ز
و
م
ا
د س ت
ن ي
ا
غ ب
ا
 1ب
نخواهد شد.
ه
و
ز
ج
م پ
ا
 2ل
ز ي
شهريا
باركش ب ز
گذشتن –و ن
ه 8ا
ت ر م ي م گذشتن – باركش شهري
طليعه
غوطهور –ت ر 2ام 7مي رم ا 1
ه
اعداد ز– و
ج
-11م پ
ا
 2ل
2
ز ي
ا
ب ز
و ن
ا
ه
ا
ر
م
ا
 -11طليعه اعداد – غوطهور –
يكي از
ديگر
س��وي
 3ي ا س ا از
3
ل ي س
ا
ا
 4ب 6ا 5ي
ا س ا
ي
چالشهاي 3
ا
ه
ي
ا
د
ي
ل ي س
ا
ا
ي
ا
ب
 34ت اد ام ي رم ز ه اگ رم رپ ك ب اك وك وژ – جوان
جنگل مفراوان
در
جوان
است رم رپ ك 4ب اكت 2اوك 9وژب –9
در جنگل فراوان است
م ن ت
ض 6ا 4م ن
س ر
گ
ز
ر
م
ا
موضوع  4ت
استان ت
طبيعي م ن
منابعم ن
ض ا
س ر
ب
ا
 4ت
روي
پيش
ع
 5ن ر
ب ح ر ا ن ي و ا ن ن  -13گي��اه خورش��تي –
ش
ي –و
ي و
ح
 9 -13ا
ر  1و
ا
جام
-12
گي��اه3
خ 6ل 7ن
ا 5ن
معروف و
ي
ن
وطن –ا
ر
مادر ح
ب
 5ن ر
خورش��تي
ش
ي و ي و
ح
ا
و
ر
ا
 5خ ل
 -12مادر وطن – جام معروف
س��وي
از
وس��يع
ابعاد
در
گيري
زغال
ي
6
س ي
پ چ پ چ
م ي م ي ك
ه
م ن
ب 9ل ي ت
ا 4ي ب
ي ع
 6م س م
6
چ
پ
چ
پ
ك
ي
م
ي
م
ه
6
م ن
ب ل ي ت
ي ب
ا
م ع
م
چ ي ز كوش��شكننده – زم��رد
– پرحرف – اندام گياهي!
كننده ي– سزم��رد
كوش��ش
– پرحرف – اندام گياهي!
7
ه
ب د ي ه
ن ت
ا
م
ا
م خ
ك س ا
ر
ا
و
ل ف
خسارتهاي 7
از
ي
 7چ
ه
ب د ي ه
ن ت
ا
م
ا
ي
بوده كه ك س ا
سودجوي س
ر
شماري ا
و
ل ف
ا
 7م خ
 8ي و ر ش ن ي ش ك ر س ي ا ه نارس
قاضي
8
س ر
و ك س
ل
ا
نارس ر ت ق
ا
هم ي
اا
ي
نام��دارش– ك ر
آلياژ – ن ي
-13ر ش
استان وارد  8ي و
 -13آلياژ – نام��دار – قاضي
8
زيس��تيو ك س
ل
چرخه ا
جدي ربه ت ق
ا
م ي
ا
ر
د
م ي ن س ك
ر ت ن
ك ا
 9ي د ك
9
غ ن
ي م ن ي
ا
ا ك ن و ن
س كا
 9ي د ك
ي م ن
ا ك ن و ن
ا
 9غ ن
ر  -14آح��اد – گ��وارا –
گ��واراد –
آح��اد م–
مسابقات يك ال ري ت ني ك مت ني 10هرن ه ر ا -14
ساليبها نوع
اين
چند ا در
هر
ساختهگاند؛
مسابقات
ي ك ت ن ه
ن ي ل ي
 10پ ت
ع
ب
ه
ن
ا
ه ن گ
ن
 10پ ت
ه
ن د
ا
م
ه ن
ا
ه
 10ر
ن د رفتار به نرمي
ضدس��فيد!
نازك –
نهال
افزايش  11ر -14
ه
و
م ك ر
ن ي
ا
م
 11ر
ق
ا
ر
نرمي پ و
رفتار به ش ا
د
ا
س و
ش��دت
 -14نهال نازك – ضدس��فيد!
 11ن ن د
ه
و
م ك ر
ن ي
ا
م
متخلفان ق
ا
با ر
برخورد و
پ
ش ا
او د
س و
 11ن
pg.:
ش
ي ر
د
ه
د
ه
ا
 12ط ل
گ ه
ا
م ن
ا
ه
ن
ي گ ا
ي ر
ن
ي ر  12ت
د
ه
د
ه
ا
موضوع  12ط –ل
دهد ا
نشان ميم ن
ا
شواهد ه
اما ن
يافته ا
ي گ
ر
 12گ ه
ت ي ن  -15كشوري در آسياي
شك
آسياي
در
كشوري
-15
شك
–
ع
م ج ل ل
ن م ي ن
ت و
ا
 13ن
و ج
ر
ع
ن
ي ك ا
ش ال ب ك
 13ل
م ج
ن م ي ن
ت و
ا
 13ن
و ج
ر
ع
ن
ي ك ا
ب ك
 13ش ا
غير
ص��ورت
به
گيري
زغال
حس��اس
ل ا ب د ميانه – شهري در استان
ش��يخ
اثر
ترين
ش��اخص
-15
پ ر ي ز
ن
ا
 14ي ك ر
ر
استانس ي ل
گ
– س ا
ميانه ر
ه
ر
ب ده
ل
 14اد
شهري مدر
ش��يخ
اثر
ترين
ش��اخص
-15
ل
پ ر ي ز
ن
ا
 14ي ك ر
گ س ي ل
م
ر س ا
ه
ر
ه
ل
 14د
ا
ه س ر
ن غ م
ا
ار پ ي م
ش و
 15ه
کنند
استفادههمی
قانوني ا و
ك
و
زمستانيش ي ر
ا
لباسي
ز
بهايي –و
حالا انجام  15ن ي ك
 15ن ي ك و ز ي ا ش ي ر و ش ك ر لرستان
مانه ها روستائيان از درختان برای روشن کردن اجاق 15
در ر
خاموش س
ه
چراغ غ م
ن
پ ي م
ا
و
لرستان
بهايي – لباس زمستاني
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مادر همه
اکاری ها
ری

شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

«ادعا می کنند کشتارهای خاورمیانه
به ما ارتباط ندارد!»

در فیسبوک دوستی ،عکسی از
یکدخترسوریدیدم که کاغذی
در دست داشت؛ نوشته بود:
شادی در دل ما مرد
هم چنان که انسانیت در دل
شما
ولی مســلماً این رهبــران دنیا
هستند که انســانیت در دلشان
مــرده ،رابرت فیســک روزنامه
نگار انگلیسی که سالها در لبنان
زندگی کرده ،مطلبی با عنوان:
"مادر همه ریاکاری ها" نوشــته
که  18آوریل در ســایت " The
 "Independentچاپ شده است.
و این نشاندهنده انسانیتی است
که درمیان انســانهای معمولی
بخصوص خیلی از روزنامه نگارها
زنده است.
«او می نویسد :فکرمیکنم ،بعضی
از بچه های کشــته شده سوری
اهمیت دارنــد و بعضی ها مهم
نیستند .کشــتار دو هفته پیش
کودکان در ســوریه رهبران ما
را برافروخته کرد .ولی کشــتار
آخرهفته که باعث کشتار کودکان
بیشــتری هم بــود چیزی جز
سکوت بهمراه نداشت.
حمله شیمیائی با گاز «سارین»
در سوریه روز چهارم آوریل باعث
شــد  70غیرنظامی آنهم بیشتر
کودکان کشته بشــوند .ترامپ
بالفاصله بدون تحقیق با نسبت
دادن آن بــه اســد و نیروهایش
دستور حمله موشــکی را صادر
کرد.
آمریکا حمله موشکی را تحسین
کرد .رسانه ها همینطور ،بیشتر

رهبراندنیا هم همینطور .ترامپ
بشاراســد را "شیطان و حیوان"
نامید .اروپا ،رژیم سوریه را محکوم
کرد و خیابــان داونینگ (محل
زندگی نخســت وزیر انگلیس)
حملهشیمیائیرا"بربریت"خواند
و همه آنها خواستار واژگونی اسد
شدند.
با وجود ایــن ،حمله انتحاری با
بمبدر آخرهفته ،پانزدهم آوریل
در خارج از حلب (خان شیخون)
باعث کشــتار  126نفر پناهنده
شد که بیشتر از  80نفر آن بچه
بودند .کاخ سفید صحبتی نکرد.
ترامپ حتی با تویئت کردن ،غم
خود را نشان نداد .نیروی دریائی
بطور ســمبولیک یک گلوله به
طرف ســوریه پرتاب نکرد .اروپا
حرفی نزد و خیابان داونینگ هم
آن را بربریت نخواند.
رابرت فیســک ادامه میدهد :آیا
آنها احســاس شــرم نمیکنند؟
چقدر بی عاطفگی! چقدر شرم
آور! ...چقدر وقیحانه است زمانی
که می بینیم در کشــتار دومی
بیگناهان ،که همه غیر نظامی و
بیشتر از اولی هم بوده حتی ارزش
یک قطره اشک ما را ندارد .همه
مسلمان شیعه بودند و از دهات
شمال سوریه تخلیه میشدند ولی
هیچیک از آنهــا برای ابراز غم و
اندوه ما واجد شرایط نبودند.
سازمان ملل ،طبق معمول حرف
زد .پاپ فرانســیس این عمل را
فرومایگی خواند و برای شهدای
دوســت داشتنی دعا کرد .حتی
ارتش آزاد ســوریه که ضد اسد

بحران میانسالی و !...
آیــا پتانســیلمان تحقق یافته
اســت؟ در چه چیزی شکست
خوردهایم؟ در چه چیزی موفق
شدهایم؟ آیا برای تغییر خیلیدیر
شده است؟
•

 .۵متایل به استعفا از یک شغل
 -حتی اگر شغل خوبی باشد

تقریبا از هر کسی که برای امرار
معاش کار میکند بپرســید …
میگوید کار کردن واقعا سخت
اســت .افراد خوششانس کمی
روشهایی برای کسبدرآمد پیدا
کردهاند که از آن لذت میبرند.
با ایــن حال این یک جور انتظار
است و نه قانون .وقتی در دههی
 ۵۰یا  ۴۰زندگیمان هســتیم،
شروع میکنیم به پرسیدن این
سوال که چرا شغلمان را تحمل
میکنیم؛ نمیتوانیم از سالهای
پایانی عمرمان فقط لذت ببریم؟
•

 .۶با افسردگی (یا عالئمی
شبیه آن) دستوپنجه نرم
میکنند

اســت آنــرا بعنــوان یک عمل
تروریستی محکوم کرد .بیاد می
آورم کــه ایوانــکا ،دختر ترامپ
بعنوان یک مــادر بخاطر حمله
شــیمیائی  4آوریــل از پدرش
خواست که کاری بکند.
فدریکا موگرینی ،نماینده سطح
باالی اروپــا ،اول بعنــوان یک
مــادر صحبت کــرد .ولی وقتی
عکس بچه های کشــته شــده
خان شــیخون در پالستیکهای
ســیاه بیرون آمد؛ عکس العمل
"سکوت" بود.
یک بیرحمی آشــکار در حمله
انتحاری وجود دارد ،بمبگذار به
پناهنده های گرسنه نگاه داشته
شده توســط شورشی های ضد
اسد نزدیک میشود .درحالی که
کارتون بیسکویت و خوراکی در
دست دارد!
به بعضی از آن شورشــی ها ما
اسلحهدادیم.
آنها بحساب نیامدند .از "کودکان
کوچک زیبا" که توسط ترامپ در
حمله شیمیائی  4آوریلدر رسانه
ها تکرار میشد و باعث خشم ما
میشد مطلبی بمیان نیامد که ما
را خشمگین کند.
چرا؟ آیا آنها شیعه بودند؟ آیا عامل
ایــن کار در غرب با ما همکاری
میکرد؟ شــاید این درست باشد
که آنها قربانی "قاتل اشتباهی"
بودند.
ایــن حملــه شــیمیائی که به
نظامیان و بشار اسد نسبت داده
شد ،باوجود اینکهدر قساوت رژیم
اسد تردیدی نیست ولی تا حاال

>> ادامه از صفحه27 :

طبق گفتهی کارشناسان سالمت
روان ،افســردگی به نــدرت در
سالهای میانسالی ایجاد میشود.
متاســفانه ،برخی از افرادی که
بحران میانسالی را تجربه میکنند
باختن هویتشــان را نیز تجربه
میکنند.
این باخــت ـ که به عنوان یک
باخــت بســیار جــدی در نظر
گرفته میشود ـ میتواند ترکیب
شیمیایی مغز را تغییر دهد .این
مجموعهی فزاینده از رویدادهای
تاســفبار میتوانــد منجــر به
افســردگی یا عالئمی مشابه آن
شود.
•
 .۷فکر کردن دربارهی مرگ/
"هدف زندگی"

همهی ما به صــورت ذاتی می
دانیم که مــرگ اجتنابناپذیر
اســت… حتی اگر بعضیهایمان
بخواهیم ایــن واقعیت را نادیده
بگیریم .حقیقت ســاده (شاید
آزارنده؟) آن است که با افزایش
ســن ،به مــرگ نزدیکتر می

شویم .اصطالح " میانسالی" نشان
میدهد به جایی رســیدهایم که
احتماال نقطهی میانی زندگیمان
اســت .بنابراین تعجبــی ندارد،
کســانی که بحران میانسالی را
تجربه میکنند بیشتر احتمال
دارد دربــارهی مرگ و/یا "هدف
زندگی" فکر کنند.
•
 .۸خرید ناگهانی اقالم
جتمالتی

این اتفــاق نمیافتد و اگر بیفتد
بیش از آنچه فکرش را میکنید
اتفاق میافتد .تحقیقات نشــان
میدهد حداقل یک سوم مردان
 ۴۰تــا  ۵۹ســاله نوعــی اقالم
تجمالتی خریداری میکنند که
اغلب یک خودروی گرانقیمت
است.
زنان هم دچار این رفتار میشوند،
و بسیاری از آنها دست به انجام
جراحیهای پالستیک ،بوتاکس
یا نوعی دیگر از تغییرات زیبایی
میزنند.
•
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مکاری با
شما موجب خوشحالی.
با ا
مید به ادامه این همکاری
شایسته معینی -الهامی
ثابت نشده است.
یوری آونری ،نویسنده اسرائیلی
این سئوال را مطرح می کند:
چرا اســد چنین جنایتی را در
شــرایطی انجام مــی دهد که
ســربازان و متحدینش داشتند
جنگ را میبردند .آیا چنین عملی
دولت روسیه و نظامیان را ناراحت
نمیکرد؟ و نظر مســاعد غرب را
تغییر نمیداد ،تا حمایت همه را
برای تغییر رژیم آماده کند؟
اینکه آیا این کشتار را باید نسل
کشی به حساب بیاوریم یا نه خود
قابل بحث است.
اضافه میشود ،النصره روستائی
هــای الفوعا و کفریــا را مجبور
به ماندن در خانــه نکرد ،چون
میخواســت بعضی افراد سنی
پیش آنها بازگردد.
سرانجام ،آن چیزی که شرکت
خــود مــا را در ایــن جنــگ
غیراخالقی ،ناحق و ترســناک
ثابت میکند عکس العمل ما به
دو کشتار بیگناهان است .ما برای
کسانی که به باور ما قربانیان سنی
دولت اســد هستند فریاد زدیم.
گریستیم و عزاداری کردیم ،حتی
بخاطر "بچه های کوچک زیبا" به
جنگ رفتیم.
برای بچه های شــیعه که آخر
هفته تکه تکه شــدند ،نگاه بی
تفاوت ترامپ گویای مهم نبودن
مسئله بود .روح مادری ایوانکا و
فدریکا هم بطور ساده خشکیده
بود.
و ما ادعا میکنیم که خشــونت
وکشتارهای خاورمیانه بما ارتباط
ندارد» .
---------------نوشــته باال قسمتهائی ازترجمه
مقاله رابرت فیسک بود.
یادآوری :ترجمه و نوشــتن این
مطالب فقط بــرای دادن آگاهی
اســت .اگر ریاکاری هــای اوباما
نبود .فــردی ضــد ارزش مثل
 .۹تغییرات رفتاری غیرمنتظره

ترودو برادر مستاجر جدید
کاخ سفید است»!

نمونــه ی دیگر ،که باز به عوام
فریبی برمیگردد ،نوشــته ای
است از یک خبرنگار دلسوز و
مبارز ،که در صفحه  9روزنامه
 18 ،24آوریل چاپ شــده با
عنوان:
ترودو«یک ریاکار وحشتناک».
نویســنده آن بیل مک کبین
 Bill Mckibbenمدیر ســایت
 org.350است که سالها بخاطر
تغییرات اقلیمی مبارزه میکند.
اخیراً نامه ای برای جاســتین
ترودو نوشــته کــه در گاردین
بچاپ رسیده است.
مک کبین مینویســد :دونالد
ترامپ (فحش) است ،صحبت و
توجه به او ،زیاد خوشایند نیست.
ولی حداقــل ترامپ در رابطه با
مسائل زیست محیطی ریاکارانه
عمل نمیکند .مک کبین ترامپ
را بــا ترودو مقایســه میکند و
میگوید درست است که ترودو
ظاهراً ضد ترامپ است ولی در
رابطه با تغییــرات آب و هوائی
جاستین ترودو" برادر مستاجر
جدید کاخ سفید است".
مک کبین بنیانگذار ســازمان
دفاع از محیط زیست و تغییرات
اقلیمی اســت وبرای کوشش
هایش جایزه همسان با نوبل را
برده است.
او می نویســد  :ترودو و کسانی

کــه بــرای او کار میکنند ،در
گفتگوها حرفهای خوب میزنند.
ولی حرفهای ترودو و کارکنانش
بی معنی است .چون در همان
زمان به استخراج کربن و فروش
آن به مردم برای سوزاندن ادامه
میدهد .مخالفین سیاست ترودو
او را متهم میکنند که پیشرفت
لوله های نفتــی از کانادا برای
حمل بیشتر نفت شنی ار آلبرتا
بــه آمریکا «فاجعــه اقلیمی و
محیط زیستی این سیاره است».
او این مسئله را افشاء میکند که
وقتی ترودو برای صنایع نفتی
به هوستون رفت به دلیل گفتن
این جمله مورد تشویق فراوان
قرار گرفت.
"هیچ کشوری پیدا نمیشود که
 173میلیارد بشــکه نفت را در
زیر زمین دفن کند".
( 173میلیــارد بشــکه مقدار
نفت شنی برآورد شده در آلبرتا
است).

ترامپ در مصــدر کار قرار نمی
گرفت و یا مارین لوپن در فرانسه
در رای گیریها تا این حد پیشرفت
نمیکرد .مک کبین فقط در مورد
فجایع محیط زیســت صحبت
میکند ولی ترودودر سایر قولهای
انتخاباتی هم عمل خاصی انجام

نــداده از اصالحــات انتخابات،
رســیدگی به وضعیت بومیان،
کمک میلیاردی به بمباردیه ووو
باید ماه می منتظر باشیم و ببینیم
رهبر آینده حزب کنسرواتیو چه
کسی خواهد شد.

آن نیازدارد … و این میتواند بسیار
حائز اهمیت باشد .افرادی که با
این بحران درگیر هستند اغلب
آسیب میبینند ،گم میشوند و
به دنبال پاســخ میگردند .آنها
ناامیدانــه میخواهند بدانند چه
اتفاقی دارد میافتد .گاهی ،تنها
چیزی که الزم است فردی است
که یک ارزیابی صادقانه و دقیق
انجامدهد.

انجام گیرد .ما مجبور نیســتیم
افــکار ،عواطف و اعمال منفی را
تجربه کنیم یا ادامه دهیم که به
نظر میرســد خیلی از ما انرژی
میگیرند.
میتواند به صورتی مثبت انجام
شود و روحمان را نورانی کند.
همچنین ،روح توسط "موفقیت"
تعریف نمیشود ـ نمیتوان آن
را چنین محبوس کــرد .روح با
ظاهر یا تعلقات تعریف نمیشود.
حتی افسردگی نمیتواند آن را
شکست دهد .روح ما فراتر از تمام
این چیزها است .در واقع ،روح از
وجود خودمان هم فراتر است.
پس یادتــان باشــد از لحظات
زندگی استفاده کنید و قدر آنها
را بدانید .به این ترتیب ،به چیز
بهتری تکامل مییابیم.
آیا در پایان ،این مهم نیست؟

یکی از واضحترین نشــانههای
بحران میانســالی رفتار متغیر
اســت .فردی که در  ۴۵سالگی
به کلوپهای شــبانهی زیادی
ســر بزند ،میتواند باعث تعجب
دیگران شود .شخصی  ۵۰ساله
که تلوتلو میخــورد و با بوی بد
الکل وارد دفتر میشود ،احتماال
باید منتظر همین واکنشها باشد.
حقیقت آن اســت که این نوع
زندگی در حلظه
رفتار در این عقیده ریشــه دارد
که فرد چیز زیادی برای از دست خبر خوب آن اســت که حتی
فردی دچار بحران میانسالی نیز
دادن ندارد.
میتواند به آرامش ،پناه ،و حتی
•
روشنگری برسد.
 " .۱۰یکی میگوید تو بحران
میانسالی داری!"
بحران میانســالی تالشی برای
خب ،ایــن اتفاق به نــدرت رخ برانگیختن مجــدد زندگی یک
میدهد .امــا گاهی دیدگاه یک فــرد در دورهای گذرا اســت .نه
غریبهدقیقا همان چیزی است که چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر.
یک فرد دچار بحران میانسالی به و صرفنظر از شــرایط ،میتواند

•

منبعpowerofpositivity :
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ازشیپ تو چون ارب بـهــاران همه ردنتف...
دوستان ارجمند
سرکار خامن دکتر کتایون برین (خیابانی)
عزیزان ،آریا و کیان خیابانی
سرکار خامن و جناب آقای تقی پور خیابانی
سرکار خامن پروین عباس پور ،جناب آقای دکتر حبیب اله برین
جناب آقایان سیامک برین  ،بابک برین
خانواده های محترم خیابانی ،برین وابستگان و عزیزان سوگوار
درگذشت شوک آمیز فرزند ،پدر و همسر جوان و دلبندتان

زنده یاد دکتر کیوان خیابانی

جراح نیکوکار ،حاذق و برجسته در آمریکا
باعث تالم خاطر ما گردید .ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به شما دوستان
گرامی و خانواده محترم تان ،خود را در غم شما شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

دکتر شهروز رضانیا  ،گلپر خطیب
دکترحسین و زرین رضانیا  ،نوید مهران

آسماان دلم از اخـتر و ماه تو گرفت...

سپاسگزاری

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام تلخ
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن
پدر ،همسر ،پدربزرگ ،پدر همسر و عزیز دلبند

م
ه
ایپ مدردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند هک ســخت باشــد قطع امیدواران

زنده یاد آقای ناصر شجاعی

هنرمندی ایراندوست در مونتریال،
با حضور چشمگیر و پرمهر خود
در مراسم خاکسپاری ،یادبود ،و همچنین با ارسال
گل و با درج پیام های همدردی در نشریات ،و
همچنین از طریق پیام های تلفنی،
ایمیل و فیس بوک و ...ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
---------------------------بویژه سپاس صمیمانه نثاردوستان و همکاران عزیزمان
فرودگاه پی یر الیوت ترودو باد -بخاطر حضور گرم و پرمهرشان.
در
-----------------اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده های
شجاعی،وثوقیان

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای عباس شهبازیان
خانواده ها و عزیزان سوگوار
شنیدن خبر درگذشت غم انگیز مادر ارجمند شما

شادروان بانو فاطمه دبیریان مقدم (شهبازیان)
باعث تالم خاطر ما گردید .ضمن تاسف فراوان و عرض
تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما سهیم می دانیم.
در این ایام سخت ما را همراه و در کنار خود بدانید.

خانواده های فیروز همیتان،
مهدی رجبی،
دکتر بهزاد کاظمی
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انتخابات.. .

شايد رييس جمهور شدن آيت اهلل قتل عام
براى ما خوب باشد!؛
ف .م .سخن

ما ملت معجزه هســتيم .معجزه
يعنى اين كه بــدون طى مراحل
رشد طبيعى و پيشرفت و رسيدن
به موفقيت يا ايجاد تغيير اساسى،
همه چي ِز جهان بر وفــق مرا ِد ما
شود و شب بخوابيم ،صبح برخيزيم،
اوضاع كشور درست شده باشد و ما
تبديل به يك كشور آزاد و آباد شده
باشيم.
اين فقــط مردم مومن و معتقد به
ماوراءالطبيعه نيستند كه به معجزه
باور دارند .بســيارى از هموطنان
خداناباور و نامعتقد به اديان ما هم،
بى آن كــه خود بدانند ،به معجزه
باور مندند.
دليل آن هم ساده است:
ما بر اســاس «واقعيــات موجود»
تصميم نمى گيريم و برنامه ريزى
و كار نمى كنيم .ما چنان در عالم
ذهنى خود غرقيم كه جهان بيرون
را كج و معــوج مى بينيم .نه تنها
ِ
وضع موجود،
عادى
مرد ِم ِ
مخالف ِ
كه حتى اهل سياست و جامعه ى
خواهان تغيي ِر اجتماعى ،در دنياى
ِ
خودمان سير مى كنيم و ايندنياى
ذهنى را به جاى آن چه در جهان
واقع وجود دارد مى نشانيم.
بر اســاس همين دنيــاى ذهنى،
سخن مى گوييم ،مى نويسيم ،نظر
مى دهيم ،و بر اين باوريم كه با اين
سخنان و نوشته ها و نظرات ،دنياى
واقع را تغيير مى دهيم.
آن كس كه هشــدارى به ما بدهد
و از مــا بخواهد كه از خواب و رويا
بيدار شويم و نگاهى به واقعيت هاى
موجود بيندازيم ،معموال به عنوان
فردى مزاحم شناخته مى شود ،كه
چيزى از «واقعيت» نمى داند چرا
كه «واقعيت مــا» با «واقعيتى كه
او مى بيند» زمين تا آسمان فرق
دارد.
درسالهاىنخستينانقالب،ديديم
كسى مثل زنده ياد شاپوربختيار،
مــدام از واقعيت هــاى حكومت
روحانيون مى گفت ،و كسى سخنان
او را نمى شنيد .او را تبديل به مرغ
توفانى كردند كه پاى منقل نشسته و
با مردم همراه نيست.

سیگار الکترونیک...
فروش ســیگار به کــودکان و
نوجوانان در اغلــب نقاط دنیا از
نظر قانون ممنوع است .از طرف
دیگر کنترل توسط بزرگساالن
در منزل و مدرسه امکان مصرف
سیگار توسط کودکان و نوجوانان
را تادرصد زیادی کاهش میدهد.
اما واقعیت این اســت که شاید
بوی سیگار مهمترین عاملی باشد
که به بزرگساالن کمک میکند
تا بتوانند بر مصرف سیگار توسط
کودکان و نوجوانان کنترل داشته
باشند.
حال تصور کنیــد محصولی به
بازار بیاید که به صورت همزمان
هم دردسر خرید هر روزه سیگار
را برای کودکان و نوجوانان حل
کند و هم به علت عدم تولید بو،
امکان «گیر افتــادن» آنها در

حال آن كهدرست عكس اين ماجرا
بود .بختیار واقعيت را مى ديد و ما
مردم نمى ديديم .جماعت و سران
احزاب و ســازمان ها نمى ديدند.
صداى پاى ديكتاتورى نعلين مى
آمد ،ولى اين صدا را فقط چند نفر
انگشت شمار مى شنيدند و تالش
مى كردند با صداى بى صداى خود
مردم را به آن توجه دهند...
اكنون در آستانه ى انتخابات
رياستجمهورىهستيم.
جمعه  ٢٩اردى بهشت ،اين اتفاق
چه ما جمهورى اســامى را قبول
داشته باشــيم ،چه نداشته باشيم
خواهد افتــاد .چند نامــزد تاييد
صالحيت شــده ،به دنبــال آراى
واقعى يا ســاختگى خواهند بود.
نظام ،حضــور حداقل  ٣٠ميليون
راى دهنــده را در فرداى انتخابات
اعالم خواهد كرد .ســپس راى ها
خوانده خواهد شد يا خوانده نخواهد
شــد .و در خاتمه يك نفر به عنوان
رييس جمهور معرفى خواهد شد.
دو دسته در اين ميانه ،تصميم شان
موثر است:
 -١حكومت
 -٢راى دهندگان مخالف حكومت
ما ،اهل قلم ،اهل سياســت ،اهل
نوشتن ،اهل ســخن گفتن ،اهل
نظر دادن ،جزئى بســيار كوچك از
مخالفان هستيم كه نه راى مان ،و
نه تبليغ مان براى تحريم يا شركت،
اثرى بــر اين دو دســته نخواهد
داشت.
حوادث بعد از راى گيرى را هم نه
مى توانيــم پيش بينى كنيم و نه
پيش بينى ما بر آن چه رخ خواهد
داد تاثيرى خواهد گذاشت.
• عده اى مى گويند آيت الله قتل
عام ،منتخب حكومت اســت و از
همين االن انتخاب شده است.
• عده اى ديگر مى گويند معلوم
نيســت چنين شــده باشد .شايد
روحانى منتخب حكومت باشــد و
رييسى لولوى سر خرمن.
اين «مى گوينــد ها» ،فقط گفته
است و بر هيچ فاكتى استوار نيست.
اصل مطلب هم اين اســت كه هر
گفته اى ،درست يا غلط ،بر دومين

دسته يعنى راى دهندگان مخالف
حكومت كه اغلب جوان هستند و
اســتراتژى مبتنى بر عقل سليم و
زندگى واقعــى را دنبال مى كنند
«اثر نمى گذارد».
حتى اگر تحريم  ٩٠درصدى هم
صــورت بگيرد ،هيچ يــك از ما از
اين تحريم با خبر نخواهيم شــد.
حكومت ٣٠ ،ميليون راى را حتى
اگر  ٥ميليون نفر راى داده باشند
اعالم خواهد كرد.
روزى كه احمدى نژاد انتخاب شد،
با او مثل يك فرد مقدس رفتار شد.
تقريبا همه ى سران ريز و درشت
كشــور به ديدن او و عرض تبريك
رفتند .او كه در ساختمان مجلس
سناى سابق ،جلوس فرموده بود ،به
عنوان يك ناشناس ،رييس جمهور
شد و ايران را با فضاحت و رسوايى،
مســخره ى خاص و عــام كرد .او
شهردار بود و در دانشگاه درس مى
داد و مردم از او فقط همين را مى
دانستند.
اكنــون معجزه ى ســيد ابراهيم
رييسى در حال وقوع است .از اين
نامزد مورد عالقه ى حكومت ،فقط
آيت الله قتل عام بودن اش را مى
دانيم.
ما راى نمى دهيم ،و احتمال دارد
خيلى هاى ديگر هم راى ندهند و
رييسى بدون تقلب رييس جمهور
شــود .اگــر او را مى شــناختيم،
ممكن بود او را يك فرد معجزه گر
ندانيم ،چنان كــه روحانى را نمى
دانيم .روحانى نه مثل يك پيغمبر و
جادوگر و شعبده باز ،بلكه مثل يك
انسان عادى ،كار مى كند ،و تبليغى
هم براىداشتن توانايى فوق انسانى
نمى كند.
امــا رييســى از داالن هاى قوه ى
قضاييه آمده اســت .از مغاك اوين
در دهه ى شــصت .شايد او بتواند
معجزه اى صورتدهد .شايد رييس
جمهور شدن او به نفع ما باشد .پس
اگر معتقد به معجزه ايم ،كاردرست
همان راى ندادن اســت! باشد كه
رستگار شويم!
•

>> ادامه از صفحه37 :

هنگام و پس از مصرف سیگار را
تا حد زیادی کاهش دهد .دقیقا
همان ویژگیهایی که کودکان و
نوجوانان را هدف میگیرند.
جالباینجاستکهتولیدکنندگان
سیگارهایالکترونیکیخودبهاین
موضوع واقفند و طعمهای مایع
نیکوتین خود را طوری انتخاب
میکنند کــه باب طبع کودکان
و نوجوانان باشند .مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای ایاالت
متحده اخیرا آماری منتشر کرده
که نشــان میدهد مصرف ای-
ســیگارت در میان دانشآموزان
راهنمایی و دبیرستان ،نسبت به
پنج ســال پیش حدود  ۱۰برابر
افزایش داشته است.
 ...آنچه مسلم اســت این است
که ســیگارهای الکترونیک نه

تنها وسیله مناسبی برای ترک
سیگار نیستند بلکه به علت دارا
بودن نیکوتین و روش اســتفاده
مشــابه ســیگارهای معمولی،
خود میتواننــد اعتیــادزا و یا
تشدیدکنندهاعتیادباشند.
عالوه بر این ،اینگونه محصولها
دارای خطرهایی از جمله آسان
بودن دسترسی برای کودکان و
نوجوانان هســتند که آنها را از
سیگارهای معمولی خطرناکتر
میکند .در نتیجــه و بر خالف
ادعاهای تولیدکننــدگان ،ابداع
سیگارهای الکترونیک و استقبال
روزافــزون از آنها نباید به عنوان
پدیدهای میمون و مبارک تلقی
شود.
•
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«رئیسی سمبل جنایتهای جمهوری
اسالمی است»
منیره برادران ،زندانی سیاســی اســامی اســت .او اما مجموعه
ســابق که در دهه  ۶۰بیش از حکومت را شریک جنایت های
 ۹ســال را در زندان به سر برد و دهه  ۶۰به خصوص تابستان ۶۷
دانست و گفت :رئیسی
سمبل این جنایتکاران
است.
منیره برادران ،عضو سابق
ســازمان «راه کارگــر»
است که در مهرماه سال
 ۱۳۶۰بازداشت شد و تا
سال  ۱۳۶۹زندانی بود.
برادر او مهــدی برادران
خسروشــاهی ۱۵ ،آذر
مــاه  ۱۳۶۰در زنــدان
اوین اعدام شــده است.
خانم بــرادران در کتاب
خاطــرات خــود درباره

برادرشدر ایندهه اعدام شده
اســت در مصاحبه با کمپین
حقوق بشر در ایران گفت که
ابراهیمرئیسیسمبلسیستم
جنایتهای جمهوری اسالمی
و کاندیداتوری او در انتخابات
ریاســت جمهوری خاری بر
چشم دادخواهان است.
وی افزود« :رئیســی یکی از
جنایتکارانی است که فقط به
تابستان  ۶۷مربوط نمی شود.
او در دهه ۶۰دادستان قضایی
کــرج بود و یکــی از بدترین و
مخوفترین زندانها و شیوههای
بازجویی و بعد از بازجویی ،زندان
کرج محســوب میشد .رئیسی
از آنجا پلههای ترقــیاش را در
جمهوری اسالمی شروع کرد و
شروع کرد تمام دهه  ۶۰که مقام
قضایــی بود و در ســال  ۶۷هم
عضو هیات مرگ و جزو کسانی
کــه برای هــزاران زندانی حکم
اعدام داده اند .حاال که به آستان
قدس رضوی و کاندیداتوریاش
در انتخابات رسیده و حتی مطرح
است که جای خامنهای قرار است
بر مسند رهبری بنشیند و ولی
فقیه بعدی است و  ..همه اینها
پلههای ترقی است که از همان
موقع پیموده است».
خانم برادران درباره کاندیداتوری
ابراهیــم رئیســی در انتخابات
ریاســت جمهوری بــه کمپین
گفت:
«کاندیداتوری ایشان برای من که
تابستان  ۶۷رادر زندان گذراندهام
خیلی تلخ است .رئیسی یکی از
چهرههایخیلیآشکارومستقیم
در جنایت بوده و خاری بر چشم
دادخواهان است اما در نظر هم
بگیریم که مجموعه حکومت مانع
دادخواهی هستند .کسانی که نه
تنها سکوت کردهاند بلکه آشکارا
از هرگونه صدا و دادخواهی مانع
میشوند».
خانم برادران گفت ابراهیم رئیسی
سمبل سیستم جنایت جمهوری

دادگاهاش در دهــه  ۶۰نوشــته
است« :در دادگاه اول در سال ۶۱
جرمهایم خواندن روزنامهها بود و
شرکتدر تظاهرات سالهای اول
انقالب .خواستم چند کلمهای در
دفاع از خود بگویم-دفاع حقوقی-
کــه حاجآقا حرفم را قطع کرد و
پرســید «مصاحبه میکنی؟»
خواســتم دلیلی برای امتناعم
بیاورم که دوبــاره حرفم را قطع
کرد.
همین .فقط چنــد دقیقه .چند
هفته بعد مــرا بردند که حکمم
را امضا کنم .ســه سال .شانس
یارم بود .این حاجآقاها در همین
دادگاههای ساده و بیپیرایه چند
دقیقــهای چند هزار حکم مرگ
صادر کردند؟»
او دربــاره اینکــه چگونــه از
اعدامهای  ۶۷جــان به در برده
در کتــاب خاطراتاش نوشــته
اســت« :سه سال بعد آزاد نشدم
دوباره محاکمه شــدم .در همان
ساختمان اوین و اتاق تهی .حاکم
شرع و من .این بار کیفرخواستها
طوالنی بــود .تمــام کردهها و
نکردهها جرمم شدهبود .حسابی
تــرس برم داشــته بــود .اعدام
میشدم؟ خواستم بگویم که اینها
که برشمردهاید بخشی اصال به
من مربوط نمیشود و بخشهایی
هم که مربوط به من اســت ،به
سالهای اول انقالب برمیگردد
که هنوز از آزادی چیزکی مانده
بود ،که فعالیت سیاسی مخفی

نبود .حاکم شــرع حرفم را قطع
کرد و بیمقدمه پرســید که آیا
خانواده همسر آیندهام به من طال
دادهاند .وارفتم و خاموش شدم.
باز ســوال مصاحبه پیش آمد و
حرفم قطع شد .چند هفته بعد
بردند که برگــه حکمم را امضا
کنم .ده سال ،از تاریخ دادگاه .این
بار واقعا بخت یارم بود .در زندان
ماندم تا سال  ۶۷شد .از بند ما،
همه زنان مجاهد را اعدام کردند.
زنان چپی را اعــدام نکردند .آن
سال ،سهم مجازات زنان «مرتد»
شالق تعیین شده بود .تعدادی از
ما را بردند دادگاه و حکم شالق
برایشان تعیین کردند .نوبت به
خیلیها و من نرسید .بخت یارم
بود».
ســایت و کانال تلگرام بیت
آیت الله منتظری  ۱۹مرداد
مــاه  ۱۳۹۵یک فایل صوتی
منتشر کردند که به جلسه
 ۲۴مــرداد  ۱۳۶۷آیت الله
حســینعلی منتظری ،قائم
مقام وقت آیت الله خمینی،
با چند تــن از مقامات عالی
رتبه قضایی وامنیتی موسوم
بــه «هیات مــرگ» مربوط
اســت .آیت الله حسینعلی
منتظری در این فایل صوتی
اعدامهای مــرداد ماه ۱۳۶۷
را جنایــت خوانــده و گفته
است« :بزرگترین جنایتی که
در جمهوری اسالمی شده و
تاریــخ ما را محکوم میکند به
دست شما انجام شده و شما را در
آینده جزو جنایتکاران در تاریخ
می نویسند ».در آن جلسه چهار
مقام قضایی به اسامی حسینعلی
نیری ،مرتضی اشراقی ،مصطفی
پورمحمدی و ابراهیم رئیســی
حضور داشــتند و مخاطب آیت
الله منتظری بودنــد .این چهار
تن اعضای گروهی بودند که در
مورد حیات و مرگ چندین هزار
زندانی سیاســی در سال ۱۳۶۷
تصمیم گیری کردند.
ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان
اعتــراض آیت الله حســینعلی
منتظری بــه اعدامهای ســال
 ۱۳۶۷در فایل صوتی است که
انتشار آن پس از  ۲۸سال در ۱۹
مرداد سالجاری سبب محاکمه
احمد منتظری شد.
ابراهیم رئیســی که در جریان
اعدام زندانیان سیاســی در سال
 ۱۳۶۷عضو «هیات مرگ» بود،
اکنون «دادســتان دادگاه ویژه
روحانیت» یعنی همان دادگاهی
است که فرزند آیت الله منتظری
را به خاطر انتشار فایل صوتی به
زندان محکوم کرد.
احمد منتظــری  ۲۰فروردین
مــاه در مصاحبــه بــا کمپین
کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در
انتخابات ریاســت جمهوری را
یک شوخی شــبیه و توهین به
ملت ایران دانسته و گفته
بود :این مســاله بیشتر
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

معیار
پیشرفت
زنان
چیست؟

توسط گروه اجنمن

آیا افزایش شمار زنان با تحصیالت
عالی ،زنان شاغل ،و تصدی آنها
در سمت های مدیریتی و ...نشان
از ارتقــاء جایگاهاجتماعی آنان
دارد ؟
و در این صورت می توان آن ها را
نشانه ای از کاهش مشکالت زنان
دانست؟
بسیاری از فمینیست ها معتقدند،
این امر در گــرو تغییر نگرش و
دگرگونی باور بــه برتری مردان
اســت و تا زمانی که برابری بین
زنان و مــردان حاصل نشــود،

جایگاه واقعی زنان محقق نخواهد
شد.
به نظر میرســد پیشرفت زنان
با میــزان آزادی آنها ارتباطی
تنگاتنگ دارد که خــود جدا از
رشد آزادی در جامعه نیست .به
بیان دیگر رهایی از فرهنگ مرد
ســاالرانه متضمن آزادی زنان و
به ســخنی آزادی زنان و مردان
جامعه است ،با این شرایط ،تغییر
وضعیت زنان نمــودی میتواند
باشــد از تغییر جامعــه و از این
بابت تــاش زنان برای دگرگون

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

ســازی موقعیت خود به سهم
بزرگ آنان به پیشــرفت مادی
و معنــوی جامعه داللــت دارد.
«مارکس معتقد شاخص آزادی
هر جامعــه ،وضعیت زنان در آن
جامعه است».
اما شاخص سنجش تغییر
مثبــت جایگاه زنــان و به
عبارتی تغییر فرهنگ مرد
ساالر و چیست؟
میزان حضــور زنان در گفتمان
قدرت در عرصه های خصوصی
وعمومی ،معیــاری برای ارزیابی
آزادی و جایــگاه اجتماعی زنان
است .به بیانی دیگر این شاخص
بر ویژگی عاملیــت زنان داللت
دارد .قــدرت آنان نیــز با میزان
مشارکت زنان در تصمیم گیری
ها وابسته است .تنهادر این حالت
است که زنان از شخصیت پیرو،
دنباله و ســایه وار در میآیند و
به انســانی صاحب رأی ،نظر و
فاعل بدل می گردند .آزادی زنان
با مسولیت و مسولیت با خرد و

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
شبیه یک شــوخی است.
آقای رئیسی که یک روز
هم تجربــه کار اجرایی
ندارد چطــور میخواهد رئیس
دستگاه اجرایی شــود؟ در قوه
مجریه شخصیتهای فراوانی از
جناحهای مختلف سیاسی وجود
دارند که بعضاً دهها سال سابقه
مدیریت اجرایــی دارند .کاندیدا
شدن آقای رئیســی توهین به
تمامی آن شخصیتها و توهین

به ملت ایران اســت .شــرکت
مستقیم و بدون انکار ایشان در
کشتار تابســتان ۶۷مساله ای
بسیار بااهمیت هست .اگر یکی از
کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو
حمله کرده باشد موفق نمیشود
از مراجع قانونی گواهی عدم سوء
پیشینه بگیرد .تکلیف ایشان که
کام ً
ال روشن است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق
بشر در ایران گفت« :رییسی باید

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

به خاطر جنایت شــنیعی که به
وقوع پیوســته دادگاهی شود نه
آنکه سودای ریاست جمهوری در
سر داشته باشد و اجازه دادن به
او برای رسیدن به کرسی ریاست
جمهوری ،نیشــتر زدن به زخم
هزاران خانوادهای است که عزیزان
خود را به صورتی غیرعادالنه و در
فرآیندی فراقضایی در سال  ۶۷از
دست دادند».
•

دانایی ،توانمنــدی و تعهد آنان
همبسته است و ّال کم نیستند
زنانی که در مســند قدرت برای
تقویت نابرابری جنســیتی و بر
ضد منافــع زنان تــاش کرده
و می کنند .بنابر ایــن راهبرد،
برخــورداری از آزادی و رهایی از
سنن و انواع قیود محدود کننده و
داشتن نقش عاملیت زنان تعیین
میشود.
چه سیاست هایی این راهبرد
را محقق میکند؟
تحقق راهبرد مذکور مســتلزم
سیاســتگذاری بــرای آموزش،
اســتقالل اقتصــادی ،کســب
منزلت و سمت های شغلی باال
و مدیریتی ،تصحیح و باز سازی
فرهنگ (ســنن ،ارزشها و باور
های اجتماعی) و روانشناســی
جمعی ،بازنگری قوانین ،سالمت
روانی ،عــزت و اعتماد به نفس
زنان و ...اســت اهداف نهایی از
سیاستگذاری های مزبور رفع انواع
خشونت های خانگی و خشونت
هــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگی و سیاسی بر زنان است.
این سیاســتها در ســه عرصه
خرد ،میانی و کالن اجتماع باید
پیاده و پیگیری شوند .بسیاری
از سیاســتگذاری ها و اقدام ها
اهدافی هم پیوند و هم افزا دارند
و بنابر این اثراتی متکثر خواهند
داشت .اگرچه برنامه اقدام برای
رفع هریک از موانع و محدودیت
ها نیاز به بررسی عمیق و جامع
دارد و مستلزم همکاری چندین
تخصص اســت ،اما بنا به تجربه
میتوان خط مشی کلی مورد نیاز
را به شرح زیر بر شمرد.
• آموزش

از بــدو تولد رونــد جامعه پذیر
شــدن کودکان توسط والدین و
سایر افراد خانواده شروع میشود،
والدین بــا رفتار ،نــوع روابط و
آموزشهای غیر مستقیم ،به طور
آگاه و ناخودآکاه فرهنگ جامعه را
به فرزندان خود منتقل و نهادینه
میکنند و از این طریق است که
کودکان با کلیشه های جنسیتی
آشنا میشوند و سپس به همراه
آموزشهــای سیســتماتیک و
کالســیک در فرایند رشد ،این
آموزه ها در کودکان نهادینه و به
صورت فرهنگ در میآید.
بنابراین ،تصحیح و تغییر رفتار
والدین در این مرحله گام بزرگی
اســت برای جایگیری نگرش و
باور های تساوی نگر و پذیرفتن
اصول آزادی و انتقال آن به نسل
بعد ،زیــرا ،بنابر دســتاوردهای
علم روانشناســی یادگیریهای
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کــودکان از بدو تولد
آغــاز میشــود و
آموخته های  6ساله
زمان :یکشنبه  7ماه می
اول زندگــی بنیــان
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
شــخصیت و ضمیر
در محلدفتر انجمن
خودآگاه و ناخودآگاه
نمايش ويديويى مناظره هما هودفر و
افــراد ر ا پــی ریزی محبوبه عباسقلى زاده در باره جنبش زنان
در ايران  -سپس بحث و گفتگو
میکنــد .بنــا براین
تغییر رفتــار پدران و به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert
مــادران در برخورد با
Montréal, QC H2R 2P4
کودکان خود بســیار
)(Metro: Jarry
مهم است تا آنجا که
میتوان جاگیر شدن
فرهنگ دموکراســی
خواهــی و رهایی از بنیاد پژوهش های زنان
باور های زن ستیزی بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش
را در گرو آن دانست .های زنان امسال در فلورانس ایتالیا بر گزار
از ایــن رو ســت که
خواهد شد.
برنامه آموزشی و آگاه
تم این برنامه
ســازی در این مورد
قرن بیسـت و یکم،
باید معطوف باشد به
رنسانس زنانه یا واپس گرائی؟
آموزشهــا به والدین
از تاریخ  9تا  11ژوئن 2017
برای اطالعات بیشتر به سایت
به ویژه مادران .پدران
www.iwsf.org
و مــادران باید بهوش
مراجعهکنید
باشند که تفاوتی بین
پســر و دختــر خود
نگذارنــد ،در یــاد دادن و انجام سریعتر خواهد شد ،به هر صورت
بازیهــای کودکانــه ،در خرید در غیاب همکاری آنها ،سازمان
وسایل بازی ،در تقسیم وظایف های غیر دولتی بار سنگین این
و همکاریهــای خانوادگی ،در نوع آموزش را برای دوش دارند.
بازگویی قصه ها ،در انواع تفریح در حوزه عمومی تغییر محتوایی
ها و ...به دور از تفکیک جنسیتی و شیوه آموزشهای مدرسه ای
رفتار کنند .البته که این فرهنگ و کالســیک ،مهارت و تخصص
رفتاری باید بهدایره خویشانی که آموزی به دختران و زنان مد نظر
در ارتباط مستقیم با کودک قرار اســت .در این مرحله دگرگونی
کیفی محتوایدروس ،برنامههای
دارند تسری یابد.
مسئولیت این وجه از تغییر نگرش آموزشــی ،منع ســهمیه بندی
مرد ساالنه برعهده والدین آگاهی رشتههای تحصیلی و به عبارتی
اســت که به باور آزادی و هرنوع تمام مواردی کــه حامل آموزه
برابری ازجمله برابری جنسیتی ها و اقدام هایی که در راســتای
رسیده باشند تا آن را به کودکان تفکیک و خشونت جنسیتی قرار
دارند باید برای تغییر هدف گرفته
خود آموزش بدهند.
«کسی که خواهان تغییر است ،شوند.
تغییر را باید از خود شروع کند» برنامههای ویژه آموزشی با اهداف
کســب تخصص و مهارت زنان،
(یگانه ،زهرا)1395 .
درســطح جامعه بخشی از این ارتقاء دانایی آنان ،افزایش اعتماد
مســئولیت برعهده نهــاد های به نفــس زنان و تحول فرهنگی
مردمی و ســازمان هــای غیر جامعه در راســتای تقلیل تفکر
دولتی است که از خدمات علمی نابرابری جنسیتی و زن ستیزی
مشاوران،روانشناسان،متخصصان باید تهیه و به اجرا در آیند .این
امور تربیتی و علوم مختلف بهره برنامهها مربوط به ســطح کالن
میگیرنــد و ضمــن آموزش به است و به همین دلیل با پذیرش
مــادران و پدران تــا حدودی بر و اقدام مدیریت سیاسی جامعه
خانوادهها نظارت میکنند و زنان عملــی میشــود .در این حالت
و کودکان آسیب دیده از خشونت فعالیت گروه های جامعه مدنی
های خانوادگی را مورد حمایت و ســازمان های غیر دولتی باید
قرار میدهند .روشــن است که در راستای نقد ،نظارت و اطالع
در صورت گرویــدن و همکاری رسانی متمرکز گردد و باید آگاه
دســتگاههای دولتی و عمومی بود که آموزشهای نسلیدر بلند
بــرای آمــوزش در این ســطح مدت به ثمر می نشیند.
•
دستاورد ها بیشــتر ،عمیقتر و

تظاهرات اول ماه مه
کار،ولی نه به هرقیمت
حد اقل حقوق  $15در ساعت

جلسه اجنمن زنان

در حمایت از کارگــران ایران که زیر خط فقریا در
زندانند و یا از کار بیکارهمگام با گروههای مختلف و
سندیکاهای کبک ،دوشنبه اول ماه مه از ساعت 18
در پارک ژان بریان ،مترو کت دو نژبا ما همراه شوید.
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در بخش قبل  5معیار باقی مانده سرمایه گذاری می کند .اما برای
از  8معیار اصلی سرمایه گذاری را یک کشاورز این تازه آغاز راه است
و او بایستی نسبت به مراقبت و
توضیحدادم:
حفظ و نگهداری کاشــته خود
• مدت زمان سرمایه گذاری
مبــادرت ورزد تا محصول به بار
• فاصله جغرافیایی
بنشیند .در غیر اینصورت کشت
• امنیت سرمایه گذاری
بی حاصلی خواهد داشت!
• دانش سرمایه گذاری
----------------• واحد پول
"کار سرمایه گذاری مانند کار
و بر این نکته تاکید نمودم که در
کشـاورزیاست!"
هنگام اتخاذ تصمیم برای سرمایه
----------------گذاری هیچ یک از این معیارها به
تنهایی نمی تواند مالک کیفیت یک ســرمایه گذار نیز بایستی
سرمایه گذاری باشد بلکه بایستی پس از سرمایه گذاری نسبت به
مجموع آنها را در نظر گرفت .اما حفظ و نگهــداری آن اقدام کند
اگر سرمایه گذاری شما از مجموع و این مراقبت ها تا زمانی که به
معیارها نمره قبولی بگیرد و در اســتقالل مالی برسد ادامه یابد.
واقع معدل نمرات آن قابل قبول در حقیقت نیل به استقالل مالی
باشد سرمایه گذاری شما موفق و مهمترین نقطه عطف برای یک
صحت آن مورد تایید خواهد بود .سرمایه گذار است.
در مورد مفهوم اســتقالل مالی
----------------" اگر سرمایه گذاری شما از متامی قبال نوشــته ام .مفهوم ساده آن
معیارها منره قبولی بگیرد صحت آن این است که فرد از انجام کار به
منظور تامیندرآمد بی نیاز باشد.
مورد تایید است!"
یعنی اینکه هزینه های زندگی او
----------------حال تصور کنید که یک سرمایه از طریق سود حاصل از سرمایه
گذاری اصولی و موفق انجام داده گذاری ها تامین گردد .این یعنی
اید .جای تبریــک دارد! اما این اســتقالل مالی .یعنی اینکه فرد
پایان راه نیســت! هنوز مراحل مورد نظر ما حتی اگر هیچ شغلی
مهم دیگــری باقــی مانده که نداشته باشد زندگی اش تامین
اگر انجام نشــود سرمایه گذاری باشد! این همان مرحله ای است
شما به اصطالح عقیم می ماند! که بسیاری از آرزومندان آرزویش
کار ســرمایه گــذاری مانند کار را دارند تا بتوانند با فراغ بال و هر
کشــاورزی اســت .یک سرمایه طور که خواستند از زندگیشان
گذار مانند یک کشاورز است! یک لذت ببرند!
کشاورز ابتدا معلوم می کند که پس یک ســرمایه گذار پس از
چه می خواهد بکارد و می داند سرمایه گذاری بایستی نسبت به
که چه انتظاری از کشــت خود حفظ ســرمایه ها و برنامه ریزی
باید داشته باشد .او می داند که برای استقالل مالی خود مبادرت
حدودا به چه میزان محصول و با ورزد لذا در ادامه به این موضوع
چه کیفیتی و طی چه مدت زمان می پردازم.
دست خواهد یافت .بنابراین وقتی •
که زمین بارور و مناسب کشت حفظ سرمایه ها و برنامه ریزی
خــود را انتخاب نمــود کارهای برای استقالل مالی
آماده ســازی را انجــام و بذر را شاید هیچ چیز خسته کننده تر
در دل زمین می کارد درســت از این نباشــد که انسان با کار و
مانند وقتی که یک سرمایه گذار زحمت فراوان چیزی را به دست

آورده اما آن را از دست بدهد! در
مورد زندگی مالی نیز همینطور
اســت .بنابراین بخشــی از یک
برنامه ریزی مالی خوب شــامل
حفاظــت از امــوال و دارایی ها
می باشد .زیرا بسیار غم انگیز و
ناراحت کننده خواهد بود زمانی
که پول و دارایی که با زحمت به
دست آورده ایم از دست برود.
بدیهی اســت که موضوع حفظ
دارایی هــا از دایره پولی و مالی
فراتر می رود زیرا هر ارزشی که
در زندگی خود برای خود ایجاد
نموده اید و برای شما مهم است
دارایی شما است و بایستی آن را
حفظ کنید .بنابراین عالوه بر خانه
و ماشین ،خانواده و سالمت شما
نیز از جمله دارایی های بســیار
مهم و ارزشمند شما هستند.
بیمه

گـــــــــروههمبستگیایرانیان
تمامی نهــاد ها وگروه
هــا ویگایــک ایرانیان
مونترال را برای همایش
جشن روز کانادا که در
نخستین روز ماه جوالی
برگزار می شودف فرامی
خوانیــم تا بــه یاری
یکدیگر شکوه بخشی
از فرهنگ شاد ایران را
بالباس های شهرهای
گوناگون که با دی جی
ورقص همــراه خواهد

اطالعیه مسینارهای آ
مو
زش
ی
نی
مه
ا
ول
م
اه
م
ی
آ
قا
ی موفقیت
تمامی آموزش ها

رای
زبان فارسی می گان و به • آشنایی با سودآورترین سرمایه
شد.
با تلفن
گذاری در کانادا با سود تضمین
رزرو 5144658378
شدهدولتی
-------------• معرفــی روش ایجــاد درآمد
تضمینیدر کانادا
مسینـار مالی و بیمه
• و بسیاری مطالب دیگر
یکشنبه  7ماه می
بخش دوم :موضوعات بیمه ای
ساعت  1تا  4عصر
• بیمه عمر
بخش اول :موضوعات مالی
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
• اصول اسـ
ـتفاده صحیــــح از • بیمه از کارافتادگی
کردیــت کارت ها
• بیمه مراقبت طوالنی
• روش هــای افزایــش
 • Creditبیمه تکمیلــی درمان (دندان،
Score
دارو و)...
خردسال وجود دارند .پدر خانواده
کار تمــام وقــت دارد و از محل
درآمد خــود هزینه های جاری
زندگی به عالوه اقســاط خانه و
ماشینی که به تازگی خریداری
کرده انــد را می پــردازد .مادر
خانواده هم طبیعتا عالوه بر انجام
کارهای طاقت فرسای منزل به
نگهداری کودکان نیز مشــغول
است.
حال چنانچه درآمد پدر خانواده
بر اثر فــوت ،از کارافتادگی و یا
ابتال به بیماریدشواردرمان قطع
شود مادر و دو فرزندش با بحران
مالی جدی مواجه می شوند یعنی
عالوه بر ناتوانی در تامین مخارج
عادی ماهیانه با ریسک از دست
دادن خانه و ماشین به دلیل عدم
توانایی پرداخت اقساط نیز مواجه
می شــوند .در این حالت مادر و
دو فرزنــدش "وابســتگی مالی
مستقیم" به مرد خانواده دارند.

و امــا بدانید و آگاه باشــید که
"بیمه" بهترین و مطمئن ترین
راهکار برای کاهش بحران مالی
ناشی از دســت رفتن دارایی ها
می باشــد .به عنــوان مثال اگر
خدای نخواســته در آمد شما به
دالیلی نظیر فوت ،ازکارافتادگی
یا بیمــاری دشــواردرمان برای وابستگی مالی غیر مستقیم
همیشه یا برای مدتی قطع شود حال اگر مادر خانواده به جای پدر
هم خود شــما و هم وابستگان خانواده فوت شده یا به هردلیل از
شما (همسر و فرزندان) با مشکل کارافتاده شود باز هم بازماندگان
جــدی و بحران مالی مواجه می دچار بحران می شوند زیرا امورات
شوید .مشابه همین بحران مالی جاری منزل و امر خطیر نگهداری
در هنگام فوت و یا از کارافتادگی از فرزندان به اصطالح روی زمین
سایر افراد خانواده که وابستگی می ماند! بدیهی اســت که پدر
مالی یا غیر مستقیم به آنها دارید خانواده قادر به انجام آنها نخواهد
بود چون شــغل تمام وقت دارد
نیز ایجاد می شود.
در اینجــا الزم اســت مفهــوم و بایســتی به حفظ درآمد خود
وابســتگی مالی مستقیم و غیر ادامه دهد .لذا ممکن است که از
سر ناچاری فرد یا افرادی را برای
مستقیم را توضیحدهم.
انجام امورات منزل و نگهداری از
فرزندان به خدمت بگیرد .بنابراین
وابستگیمالیمستقیم
فرض کنید یــک خانواده چهار هزینه های زندگــی او افزایش
نفره شــامل یک آقای شــاغل ،یافته و با مشکل مالی مواجه می
یک خانم خانــه دار و دو فرزند شــود .در این حالت پدر خانواده

روز کانادا :فــراخوان
بود را هرچه با شکوه تر در دید
جهانیان به نمایش بگذاریم.
مسیر این همایش که بیش
از  70کشــور درآن شرکت
خواهنــد کــرد ،درخیابان
سنت کاترین خواهد بود.
بــرای آگاهــی بیشــتر و
هماهنگی شــرکت خود ویا
فرزندانتــان دراین همایش
بزرگ ،با ما تماس بگیرید.
چشــم به راه پیشنهادهای
سازنده شما هستیم:
5143253012
فروتن
بانوفرشادگهر5149455259
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و دو فرزندش "وابســتگی مالی
غیرمســتقیم" به مادر خانواده
دارند.
----------------"بیمه ها" بهترین راهکار برای
کاهش بحران مالی ناشی از از
دست رفنت دارایی ها می باشند!

-------------------------بحران های مالی ناشی از حوادث
نیز آمار باالیی دارند و اگر حمایت
بیمه ها وجود نداشته باشد افراد
را به اصطالح به خاک سیاه می
نشاند! خسارت هایی که به جان
و مال افراد وارد می آید می تواند
از طریق حــوادث طبیعی مانند
سیل ،زلزله و طوفان و یا از طریق
اشتباهات مستقیم بشری مانند
تصادفات ،آتش ســوزی و مانند
اینها باشد.
همانطور که گفتم بیمه ها بهترین
راهکار برای کاهش ریسک مالی
هستند .بیمه شونده بابت پوشش
بیمه ای که دارد مطابق قرارداد
مبلغــی را به صــورت ماهیانه،
ســالیانه و  ...به شــرکت بیمه
پرداخــت می کنــد .در عوض
شرکت بیمه هم متعهد می گردد
تادر هنگام وقوع اتفاقی مشخص
از بیمه شونده حمایت مالی نماید.
بدیهی است هر چقدر تعهد مالی
شــرکت بیمه باالتر باشد بیمه
شــونده حق بیمه بیشتری می
پردازد .شرکت های بیمه با بیمه
کردن افراد در واقع ریسک چیزی
را می پذیرند و هر چه این ریسک
باالتر باشد بیمه شونده باید مبلغ
بیشتری به شرکت بیمه بپردازد.
شرکت های بیمه برای تشخیص
و محاسبه میزان ریسک اطالعات
مبسوطیدارند.
به عنوان مثال "جدول احتماالت"

مسینار " کاریابی موفق در کانادا

یکشنبه  14ماه می
ساعت  1تا  4عصر
یافتن شــغل مناســب اولین و
مهمترین اقدام هر مهاجر است لذا
در این سمینار شرکت کنندگان
با شیوه صحیح جستجوی کار در
کانادا به نحوی که بتوانند شغل
مناســب خود را بیابند آشنا می
شــوند .تمامی مراحل به صورت
گام به گام و کامال کاربردی توسط
کارشنــــاس ارشد توسعه منابع
انسانی آموزش داده می شود.

که بر اساس
آمــار آنچه تا به حــال به وقوع
پیوسته بنیان شده است نشان
می دهد که آمــار جریمه های
رانندگی پر خطر بــرای مردان
جوان بیشتر از خانم های جوان
اســت! بر همین اساس احتمال
تصادفات رانندگی آقایان بیشتر
از خانم ها می باشد( .البته آمار
واقعی تصادفات هم این مطلب را
اثبات می کند ).بنابراین طبیعی
است که نرخ بیمه خودرو آقایان
از خانم ها بیشتر باشد و آقایان
حق بیمه ماهیانه بیشتری نسبت
به خانم ها پرداخت کنند .ممکن
است عادالنه نباشد اما اگر شما
یک آقــای جوان هســتید که
کیفیت و سالمت رانندگی شما
زبان زد خاص و عام است باز هم
از این قاعده مستثنی نیستید و
بایســتی نسبت به خانم ها حق
بیمه بیشــتری بپردازید .البته
ممکن اســت کــه درآینده این
حســن رانندگی شــما برایتان
امتیازاتــی از قبیل تخفیفات در
حق بیمه به همراه داشته باشد
اما همواره اصول یکی هستند.
در مثال دیگری در مورد بیمه از
کارافتادگی افرادی که مشــاغل
سخت دارند نســبت به افرادی
که مشاغل اداری دارند حق بیمه
بیشتری می پردازند زیرا احتمال
از کار افتادگی ایشان بیشتر است.
همانطور که احتمال بیماری افراد
سیگاری از غیر سیگاری بیشتر
اســت و باید حق بیمه بیشتری
بپردازند.
ادامه دارد...

zarbarg paivand
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طبقهکارگر و آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک

توده های مــردم ایران علی العموم و
طبقه کارگر به طور اخص ،تاکنون از
فقدان آزادی های سیاســی و حقوق
دمکراتیک در ایران صدمات بســیار
جدی دیده اند .وجود اقشار و طبقات
گوناگون در جامعه از یکطرف و میزان
درک و چگونگی کنش های متفاوت
آنان در مواجهه با آزادی های سیاسی
از سوی دیگر ،همواره یکی از مسائل
جدی و بعضا ابهام آمیزدر جامعه بوده
است.
در نظام سرمایه داری ایران ،عالوه بر
طبقه کارگــر که در نبردی تاریخی-
طبقاتــی با دولت ســرمایه داری در
جدال است ،اقشار و الیه های بینابینی
دیگری هم وجود دارند که با توجه به
فشارها و تنگناهایی که به آنان تحمیل
می شــود ،الاقل در محدوده معینی
برای آزادی های سیاســی و حقوق
دمکراتیک خود مبارزه می کنند .به
عبارت بهتر ،درجامعه ای با حاکمیت
مطلقه والیت فقیه که
در آن دیــن و دولت به عریان ترین
شــکل ممکن در هم تنیده اند ،این
تنها طبقه کارگر نیست که بی رحمانه
سرکوب می شــود و از فقدان آزادی
های سیاســی آســیب های جدی
متحمل شده اســت .همراه با طبقه
کارگر ،روشــنفکران ،نویســندگان،
روزنامــه نــگاران و برخی گروههای
اجتماعی دیگر نیز همواره در معرض
سرکوب عریان جمهوری اسالمی قرار
داشته اند.
از این رو ،عــاوه بر طبقه کارگر که
با تاســی از رسالت تاریخی -طبقاتی
اش ،پیگیرانــه برای تحقق وســیع
ترین آزادی های سیاسی در جامعه
مبارزه می کند ،برخی الیه های خرده
بورژوازی نیز تا محدوده ای که منافع
اقتصادی شان ایجاب می کند ،مدافع
آزادی های سیاســی هستند و برای
تحقق آن مبارزه می کنند.
ایــن نیروهــا گرچه طالــب آزادی
هستند و برای آن نیز مبارزه میکنند،
همواره به تاســی از منافع اقتصادی
شان هوشــیارانه مواظب هستند تا
مبارزات آزادی خواهانه آنان ،از دایره
نظم موجود فراتر نرود .آنان با توجه
به وابستگی شــان به نظم اقتصادی
موجود ،دائما در هراســند که مبادا
مبارزات آنان به سمت و سویی هدایت
شــود که دستگاه دولتی و کل طبقه
حاکم ایران مــورد تعرض قرار گیرد.
فراتــر از این ،آنان به طرز حیرتآوری
از مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه
کارگر در هراسند .این هراس آنان بر
گرفته از منافع طبقاتی و تعلق خاطر
آنان به نظام بورژوایی ست .چرا که به
خوبی بر این امر واقف اند که "مبارزه
برای آزادی سیاســی در یک جامعه
بورژوایی برای پرولتاریا ،تنها یکی از
مراحل ضروری در مبارزه برای انقالب
اجتماعی است ،که به سرنگونی نظام
بورژوائی می انجامد")۱( .
از این رو ،این گروه های اجتماعی که
منافع شــان با هزاران رشته مرئی و
نامرئی به طبقه حاکم و نظم موجود
گره خورده اســت ،نه تنهــا به طور
کلی قادر به مبارزه ای پیگیر و ریشه
ای علیه اســتبداد ،و دولت مدافع آن
نیستند بلکه ،مبارزه آنان برای آزادی
های سیاسی نیز آشکارا محدود ،بی
ثبــات و نیم بند اســت .نمونه های
آشکار آن در جامعه ،شیوه برخورد و
مبارزه روشنفکران و روزنامه نگارانی با
گرایشات لیبرال -رفرمیستی در ایران
است.
در رژیم جمهوری اسالمی دست کم
طی دو دهه گذشــته ،ما با گرایشی
در درون جامعــه مواجه بوده ایم که
عناصر و روشنفکران منتسب به این
جریان فکری ،در یک نگاه ســطحی
به ظاهر تــاوان زیادی هم در دفاع از
آزادی سیاسی و دمکراتیک پرداخته
و حتی به حبس محکوم شــدهاند.
نمایندگان فکری این جریان ،در خانه
و خیابان مورد یورش نیروهای امنیتی
قرار گرفته اند ،دســتگیر ،محاکمه

و به حبس محکوم شــده اند،
در زندان با انواع شــکنجه و بی
حقوقی مواجه بوده اند ،مواردی
هم در اعتصاب غذا ،تا پای جان
پیش رفته اند.در پشت همه این
"فداکاری" ها ،اما ،تمام هم و غم
نماینــدگان این گرایش فکری
این بوده است که از دل مبارزات
آزادی خواهانه شــان ،کمترین
خدشه ای بر بنیان های اساسی
نظام جمهوری اســامی وارد
نشــود .تعدادی از آنان ،حتا در
شــرایطی که در زندان و تحت
شدیدترین آزار و اذیت بوده اند،
برای بقاء حاکمیت و استمرار آن
بیانیه صادر کردند ،رژیم و دســتگاه
دولتی را تطهیر و کارگران و توده های
سرکوب شده را به شرکت در این یا
آن انتخابات فرمایشــی فرا خواندند.
ملتمسانه و وقیحانه از توده های مردم
ایراندرخواست کردند تا از میان چند
جنایتکار و آدمکش دست چین شده
شــورای نگهبان ولی فقیه ،یکی را
برای یک دوره چهار ساله دیگر جهت
سرکوب ،خفقان و "بستن راه نفس"
های شان برگزینند.
جای تعجب هم نیست که مبارزات
آزادی خواهانه این جماعت روشنفکر
"اصــاح طلب" که منافع شــان با
هــزاران قید و بند به کل سیســتم
حاکم گره خورده است ،هرگز از دایره
نظم موجود فراتر نرود .از این رو ،ساده
نگری است کسی بر این باور باشد که
تزلزل آنان در مواجهه با آزادی های
سیاســی ،صرفا یک "صفت اخالقی
اســت و نه یک خاصیت سیاسی -
اقتصادی بورژوایی")۲(.
حــال ،با توجه به ماهیــت به غایت
ارتجاعــی و واپســگرایانه جمهوری
اســامی و نظر به مجموعه ساختار
انتخاباتی این نظام ،هر انسان منصفی
که از کمتریندانش سیاسی برخوردار
باشــد ،به خوبی می داند که حضور
در پای صنــدوق هــای رای یعنی
تداوم بخشیدن به استمرار حاکمیت
جمهوری اسالمی و مشروعیت دادن
به نظامی که تمام بنیان های حکومتی
اش بر نفی مطلق آزادی های سیاسی
و حقوق دمکراتیک جامعه پی ریزی
شده است .بنابر این ،بسیار نابخردانه و
ساده لوحانه است اگر تصور شود آن
دسته از نیروها و الیه های اجتماعی
که آگاهانه و بر بستر منافع سیاسی
و اقتصادی شــان ،مبلغ حضور توده
مردمدر "انتخابات" هستند ،ندانند که
خود در تداوم سرکوبگری جمهوری
اسالمی شریک جرم هستند ،تا چه
رسد به اینکه "قهرمانان" مبارزه برای
دمکراسی و آزادی های سیاسی هم
تلقی شوند.
پوشــیده نیست که با متمرکز شدن
روی همین مولفه "انتخابات" ،کامال
روشن است که ادعای هرگونه آزادی
خواهی بر بستر راهکارهایی که منجر
به تحکیم پایــه های هیئت حاکمه
ایران می شود ،نقض غرض بوده و در
عمل نافی یک مبارزه جدی حتا برای
تحقق آزادی های نیم بند بورژواییدر
جامعه است.
نتیجه اینکه تحت حاکمیت جمهوری
اسالمی ،ما با گرایشی از آزادی خواهی
در ایران مواجه هستیم که نمایندگان
فکری آن به رغم همه سختی هایی
که ظاهرا به جان مــی خرند ،دایره
آزادی خواهی شــان بســیار تنگ و
محدود اســت .در بهترین حالت اگر
ادعای آنان پذیرفته شود ،آنان فقط
به فکر یافتن روزنــه ای برای نفس
کشیدن خود و گرایش فکری شان در
جامعه هستند ،نه راهی برای آزادی
کارگران و عموم توده های مردم .به
عبارت دیگر این جماعت "تنها مایل
به کسب امتیازات از استبدادند )۳(.".
نمایندگان تیپیک این گرایش فکری،
تاکنون چــه در زندان و چه در متن
جامعه به دفعــات خود را در معرض
قضاوت عمومی قــرار داده اند .نمونه
هایی که معموالدر ماه های منتهی به

دوره های انتخاباتی و موج دستگیری
هایی که شروع می شود ،نمود عینی
تری می یابند.
یک مورد از نمونه های مشخص این
دوره ،هنگامه شهیدی است .کسی
که روز ۱۹اســفند با یورش نیروهای
امنیتی در مشــهد دستگیر و به بند
 ۲۰۹اوین منتقل شد .هنگامه از همان
روز انتقــال به اوین ،اقدام به اعتصاب
غذا کــرد و در روز  ۱۲فروردین طی
یک تماس تلفنی کوتــاه با مادرش
اعالم کرد" :دیگر توان راه رفتن ندارد
و خودش را روی زمین می کشد".
با این همه ،همین هنگامه شهیدی،
کسی که با اعتصاب غذای قهرمانانه
اش و نوشــتن وصیتنامه یا مرگ یا
آزادی جــان خود هم را در راه آزادی
مــورد نظر جریان "اصــاح طلبی"
گذاشــته -و از این منظر بر هرکسی
واجب است که بی هیچ قید و شرطی
از او و آزادی فــوری او دفاع کند -در
نامــه ای سرگشــاده از درون زندان
خطاب به روحانی نوشته است:
"شــما قرار بــود در روز های پس از
خفقان دوره احمــدی نژاد ،راه نفس
کشیدن اصالح طلبان باشید نه اینکه
مانند احمدی نژاد برای رســیدن به
ریاست جمهوری ،نفس آن ها را نیز
ببرید"( .)۴تاکید ها از ماست.
هیچ سند و فاکتی گویاتر از جمالت
باال ،انــدازه و حــدود آزادی خواهی
هنگامه شــهیدی و دیگر نمایندگان
این جریان فکری را بازتاب نمی دهد.
جریانی که به رغم همه آزار و اذیتی
که بر آنان تحمیل می شــود ،باز هم
افق دیدشان از آزادی سیاسی ،فقط
محــدود به آزادی قشــری از جامعه
است که خود بدان تعلق دارند .آزادی
الیه هایی از جامعه که منافع سیاسی
و اقتصادی شــان با هزاران قید و بند
به ناف اســتمرار حاکمیت جمهوری
اسالمی گره خورده است.
البتهدر مواجهه با آزادی های سیاسی،
این فقط گرایشــات جانبدار"اصالح
طلب" نیستند که نمی توانند قدمی
فراتر از حاکمیت جمهوری اسالمی
و نظم موجود بر دارند ،ســازمانهای
بورژوائیاپوزیسیونازنمونهمجاهدین،
ســلطنت طلبان ،جمهوری خواهان
سکوالر و همه آنهایی که ظاهرا خود
را مدافع دمکراسی بورژوایی معرفی
می کنند ،به رغم اینکه ســرنگونی
جمهوری اســامی در صــدر برنامه
مبارزاتی آنان قــرار دارد ،اما نه فقط
دایره مبارزات سیاسی آنها هرگز نمی
تواند از چهارچوب نظم استثمارگرانه
ســرمایه داری فراتر رود ،بلکه بنا به
خصلت فوق ارتجاعی بورژوازی ایران و
پایان عصر پارلمانتاریسم و دمکراسی
بورژوائی ،اساسا نمیتوانند ،آزادیخواه
باشند .در واقع ،میزان مبارزات "آزادی
خواهانه" آنان را ساختار نظام سرمایه
داری تعییــن می کند ،نــه منافع و
مطالبــات آزادیخواهانه تــوده های
زحمتکش ایــران .از این رو ،مبارزات
ضد استبدادی و بعضادمکراتیک همه
گرایشــات متعلق به نظم بورژوایی،
مستثنا از اینکه چه نامی بر خود نهاده
اند ،مبارزه ای نه بــرای آزادی های
سیاســی توده های مردم ایران ،بلکه
صرفا در جهت آزادی عمل بیشــتر
آنان در چهارچوب نظام سرمایه داری
است.

از این رو ،بــرای پرولتاریای انقالبی
شــناخت از میزان و ماهیت آزادی
خواهی همه نیروهای بوژوائی اهمیت
شــایانی دارد .به عبارت دیگر " برای
پرولتاریای با آگاهی طبقاتی ،داشتن
درک روشنی از اجتناب ناپذیر بودن
اعتراضات لیبرال ها علیه استبداد و
نیز ماهیت به راســتی بورژوایی این
اعتراضات ،بی اندازه مهم است")۵(.
در عوض بــرای طبقه کارگر انقالبی
ایران ،مبارزه برای آزادی های سیاسی
بســیار فراتر از دایــره تنگ تمامی
نیروهــای بورژوایی و خرده بورژوایی
ســت .در مقابل همه نیروهایی که
افق دیدشــان در دفاع از آزادی های
سیاســی تماما در محــدوده آزادی
ســرمایه و مناسبات ســرمایه داری
است ،پرولتاریای با آگاهی طبقاتی اما،
با نگاهی وسیع و همه جانبه نسبت به
تحقق آزادی های سیاسی در جامعه
مبارزه می کند .مبارزه و نبردی دوران
ســاز تا خود ،تمامی توده های تحت
ستم و کل جامعه را به سمت آزادی
کامل و برابری رهنمون سازد.
با چنین درکی از آزادی های سیاسی،
طبقه کارگــر ایران بر خــود الزم و
ضــروری می داند تا همه آنانی را که
آزادی و حقوق دمکراتیک شــان در
جامعه مورد تعــرض قرار می گیرد،
مستثنا از اینکه از کدام طبقه ،قشر
و الیه های اجتماعی باشند ،پیگیرانه
دفاع کنــد .پرولتاریای آگاه به منافع
طبقاتی در عین حال اما ،بی رحمانه
و بــی هیچ مالحظه ای نســبت به
شیوه های مبارزات نیم بند سیاسی

دموکراسی شورایی

و دمکراتیک
نیروهــای بورژوایــی ،خــرده
بورژوایی ،با عزمی راســخ و در
مبارزه ای پیگیر و بی امان میزان
آزادی خواهی و نگاه این نیروها
بــه آزادی های سیاســی را در
معرض قضاوت عموم توده های
مردم ایران قرار می دهد.
چرا که پرولتاریای انقالبی و با
آگاهی طبقاتــی ،نه فقط برای
رهایی از تمــام قید و بندهای
اقتصادی نظم سرمایه پیکار می
کند ،بلکه همزمان برای تحقق و
تثبیت وسیع ترین آزادی های
سیاسی برای خود و توده مردم
می جنگد .طبقه کارگر به عنوان یگانه
نیروی انقالبی و دوران ســاز کنونی،
نیک می داند رهایی و موجودیت اش
بیش از هر طبقه و نیروی
دیگری بــه آزادی های سیاســی و
گســترش وســیع و همگانی آن در
جامعه گره خورده است .پرولتاریای
بــا آگاهی طبقاتی که در مقابل خود
اهــداف پر عظمت رهایی بشــریت
از هر نوع ستم و اســتثمار انسان از
انســان را قرار داده اســت ،به خوبی
می داند "بدون آزادی های سیاســی
و دمکراتیک در کامل ترین و گسترده
ترین شکل آن ،بدون آزادی کامل فکر
و عقیده ،بیــان ،مطبوعات ،اجتماع،
تظاهرات و اعتصاب ،تشکیل و فعالیت
احــزاب و ســازمان های سیاســی،
اتحادیه های کارگری ،شوراها و کلیه
تشکل های صنفی و دمکراتیک"()۶
ایجاد یک جامعه نوین ،ایجاد جامعه
ای بدور از هر نوع ســتم و استثمار
انسان از انسان ،امری محال است.
تردیدی نیست که طبقه کارگر انقالبی
ایران در این مبارزه سرنوشت ساز تنها
نیست .ده ها میلیون نفر از توده های
فقــر زده جامعه ،الیــه های پایینی
خرده بورژوازی ،روشنفکران انقالبی،
زنان و معلمان انقالبی  ،با پرولتاریای
ایران در این نبــرد تاریخی،طبقاتی
همراه و همرزم هستند .طبقه کارگر
ایران با برخورداری از چنین پشتوانه
عظیمی که متحدان واقعی او در این
نبرد دوران ساز هستند ،می تواند کل
جامعه را به سوی رهایی و سوسیالیسم
هدایت کند.

Demo.shorai@gmail.com
تجربه مبارزات صد ساله اخیر مردم
ایران علیه اســتبداد و دیکتاتوری و
بــه طور اخص تجربــه انقالب  ۵۷و
به دنبال آن ســر بیرون آوردن یک
استبداد دینی از دل انقالب شکست
خورده و مصادره شده  ۵۷که عملکرد
آن ده هــا برابر مخوف تــر از رژیم
سلطنتی پیشــین بوده است ،طبقه
کارگر ایران را بســیار هشیارتر کرده
اســت .طبقه کارگر ایران ،هم اینک
با بهرهگیری از تمام تجارب مبارزات
جهانی و نیز مبارزات صد ساله اخیر
ایــران ،به خوبی دریافته اســت که
دســت زدن به یک مبارزه پیروزمند
علیه اســتبداد ،بدون وجود مبارزاتی
ســازمان یافتــه و انقالبــی و بدون
هژمونی طبقه کارگر در کشاکش این
نبرد طبقاتی ،حتا اگر مبارزات جاری
کنونی به سرنگونی جمهوری اسالمی
هم منجر گردد ،برای طبقه کارگر و
توده های زحمتکش ایران رهایی را
به همراه نخواهد داشــت .از این رو،
بــرای پرولتاری بــا آگاهی طبقاتی،
مبارزه با استبداد و پیکار برای کسب
وسیع ترین آزادی های سیاسی ،هرگز
نمی تواند جدای از مبارزه طبقاتی و
نفی استثمار باشد .چرا که" :سرکوب
اقتصادی کارگران ،الجرم تمام انواع
سرکوب سیاسی و تحقیر اجتماعی
را پیش می کشــد ،تولید می کند،
زندگی معنــوی و اخالقی توده ها را
زوال می بخشد و تیره و تار می کند.
کارگران شاید بتوانند درجه بیشتر یا
کمتری از آزادی سیاسی برای مبارزه
در راه اقتصادی خود به دست آورند،
اما هیج میزان آزادی ،آن ها را از شر
فقر ،بیکاری و سرکوب رها نمی کند،
تا وقتی که قدرت ســرمایه سرنگون
شود")۷(.
زیرنویس:

 -۱لنین :استبداد و پرولتاریا ،ژانویه ۱۹۰۵
 -۲لنین :طبقه کارگر و دمکراسی بورژوایی،
ژانویه ۱۹۰۵
-۳لنین :استبداد و پرولتاریا ،ژانویه ۱۹۰۵
-۴اخبار روز ۱۳ ،فروردین ۱۳۹۶
-۵لنین :استبداد و پرولتاریا ،ژانویه ۱۹۰۵
 -۶برنامه عمل سازمان فدائیان -اقلیت
 -۷لنین :مذهب و سوسیالیسم
نشریه کار شماره ۷۳۹

در آستانه روز جهــانی کارگر:

باز هم تهدید و احضــار فعاالن

در آســتانه روز همبستگی و اتحاد
جهانی کارگران ( ۱۱اردیبهشــت)
و در شــرایطی که میلیون ها کارگر
و زحمتکــش ایــران بــا انبوهی از
خواست های برحق و ابتدایی کارد
به استخوانشــان رســیده است ،باز
هم قوه قضائیه و دادگاه ها با پرونده
ســازی های امنیتــی علیه فعاالن
کارگری ،جو تهدید و ارعاب را به نفع
کارفرمایان و ســرمایه داران ،شدت
می بخشــند .دادگاه انقالب دزفول
 قــوۀ قضائیه  -طــی حکمی علینجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای
کارگران نیشکر هفت تپه را به همراه
اشرف رحیم خانی و زینب کشوری
فعال در بخش زنان و عزت جعفری،
شاپور رشنو ،علی محمد جهانگیری و
شاکری را به اتهام تبلیغ علیه نظامدر
تاریخ  ٢۴اردیبهشت  ١٣٩۶احضار
کرد.
این روند بــرای کارگران ایران روش
شناخته شــده ای است که مستمراً
با آن رودررو هستند .از بگیر و ببند
و اخراج و بیکارسازی گرفته تا صادر
کردن حکم شالق برای کارگرانی که
درچنگالمشکالتمالیگرفتارند،در
پرداخت اجارۀ خانه درمانده اند ،و از
تأمین حداقل هزینۀ زندگی ،خوراک،
پوشاک ،بهداشت و تحصیل فرزندان
شان ناتوان اند ،در حالی که بسیاری
از کارفرمایــان خصوصــی و دولتی
حتی از پرداخت حقــوق کارگران
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سرپیچی می کنند .حکومت اعتراض
کارگران علیه شرایط مستمند سازی
را "برهم زدن امنیت" و "تبلیغ علیه
نظام" می نامد!
علی نجاتــی پس از تحمل زندان ،و
حکم بازنشستگی اجباری و بیماری،
هنوز بــه بهانه های بی اســاس به
دادگاه کشــانده می شود! و اعضای
خانواده اش نیز هر از چندی با پرونده
سازی های واهی مورد آزار قرار می
گیرند .ســایر فعاالن نیز با گرفتن
احکام طوالنی و گاه چندین حکم از
سوی دادگاه های مناطق دیگر ،در
اعتراض به این روند با اعتصاب غذا
در شرایط طاقت فرسای زندان های
ایران ،جان خود را وثیقۀ مبارزه با این
اوضاع فالکت بار قرار داده اند.
این در حالی اســت کــه تبلیغات
دروغیــن "منشــور شــهروندی"
حکومتیان و وعــده های توخالی و
کر کننده در آســتانه انتخابات فضا
را مسموم ساخته است .آیا میلیون
ها کارگر ،معلم ،بازنشسته ،کارکنان
بیمارستانی ،بیکاران ،زنان و کودکان،
دانشجویان ،دستفروشان و حاشیه
نشــینان" ،شــهروند" این جامعه
به حســاب نمی آیند کــه عالوه بر
محرومیت ،باید به چارمیخ کشیده
شــوند؟ دمکراســی ادعائی اقلیت
ثروتمند جامعه تنها جامه ای عاریتی
و بی قواره اســت که به تن اکثریت
میلیونی کارگران و خانواده هایی که

زیر بار شرایط خفت بار کنونی ،باید
خفقان و سرکوب را تحمل کنند و
صبور باشند ،مدت هاست که از مد
افتاده است! واقعیت نشان می دهد
که مبارزات و اعتراضــات روزمره و
روزافزون کارگران و سایر زحمتکشان
ایران را نه می توان متوقف کرد و نه
نمی توان با این ترفندها به عقب راند.
اعتراض به زندانــی کردن کارگران
و فعــاالن کارگری ،معلمان ،فعاالن
جنبش های آزادی خواه و زندانیان
سیاســی و هرگونه پرونده ســازی
امنیتــی علیه آن هــا ،آزادی همه
فعاالن کارگری بــدون هیچ قید و
شرطی ،بازگشت فوری کارگرانی که
به علت مبارزه برای خواســت های
کارگری زندانی و اخراج شده اند به
کار خود ،رفــع اتهام و منع تعقیب
آن ها و ابطال احکام قضایی به ضد
فعاالن کارگــری و دیگر عرصه ها،
در کنار انبوهــی از مطالبات دیگر،
مبارزه ای الزم و ضروری برای تغییر
و برون رفت از ورطۀ کنونی اســت
کــه کارگران صف اول و قاطع آن را
تشکیل میدهند.
فعاالن کارگری جنوب
فعاالن کارگری شوش و اندیمشک
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران محور تهران-کرج
جمعی از کارگران پتروشیمی های
منطقه ماهشهر و بندر امام
-٥اردیبهشت ١٣٩۶
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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

کامپیـوتر
و وبسایت
E vol W eb

خدمات :نرم افزار و
سختافزارکامپیوتر
طراحیوبسایت
Google AdWords,
Facebook Ads, SEO

شیـرینی

Rose pastry

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

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

Tel.: 514-649-9366

esfahaniazdec01

Pd2june17

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

تدریسریاضیات
Highschool, College,
University

آمادگی برای آزمونهای
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
 GMAT، CEGEPو …
علی صبری کارشناس مهندسی
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
آموزش به زبــانهای
فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

پرستــار

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

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870

خدماتمالیاتی

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
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

azjune16free

فــا ل

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

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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 .......................

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

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

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

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

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.: 514-675-4405

آموزش موسیقی

 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

احمــد

College,University
High-Shool

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

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

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

abaee:azsepfree

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)

azjulyU

آموزش رانندگی

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



خدمات
ساختمـانی

>> کلیه مقاطع:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

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

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

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

Tel.:438-990-6529

الکترونیک

تلفـــــناطالعــــات:

آژانس مسافرتی

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

aznov-jan’17tpshP

تدریس فارسی

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Tel.:438-990-6529

azmarU

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..................

ازدواج

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

Tel: 438-399-1359

آرایشـــــگاه

MMUNITY

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

azaug15U

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

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

PARTICIPATE in our
CO

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

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

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

کامیونیتی

فـرش

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

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
649-9366 ................................... EvolWeb

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

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

ویدیو

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

35
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

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

info@paivand.ca
) Tel.: 514-996-9692
فنگویندگی

SNOWDON

ساختمان

Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA
KALIPRASAD

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

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

جواد ایراخنواه

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
9
خنثی کردن سحر و افسون و...
نان

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

توسط :رضا هومن

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

azmay2013hoomanfree

شریف

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

Re-Mi

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

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

Surrey, BC
Montreal

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

BEN

توسط شادی

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

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

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

دیگر طالع بی

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی

514-833-8684

50 X 70

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

عینک
فرهت

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

514 585 - 2345

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

Tel.: 514-481-0671

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

ارز

(نبش دکاری )

صرافی
 5ستاره

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

35

514 585 - 2345
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

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





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

223-3336
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5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH
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 حل جدولهای ویژه و عادی:
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باپیوندهمکاریکنید

شكل مالي
ط جامعه

خاطر پس��ر  5سالهاش از مسئوالن دارد .چون هر
بار كه رضاكوچولو جلوي يك مغازه ميايستد و با
حس��رت به انواع و اقسام خوراكيها نگاه ميكند،
اش��ك در چش��مان م��ادرش حلقه ميزن��د و هر
ب��ار آرزو ميكن��د ك��ه ايكاش صدايش به گوش
مسئوالن برسد و كسي نگاهي به آنها بيندازد.
يكي ديگر از بيماران مشكل مالي را مهمترين
مش��كل خود مطرح ميكند .او يك سالي ميشود
كه از بيماري خود باخبر ش��ده و چند ماهي است
كه رژيم غذايي خود را رها كرده است.
بهرام��ي در اين باره ميگويد :يك س��ال ونيم
پيش به دليل ضعف ش��ديد و بيحالي به پزشك
مراجع��ه كردم .بعد از آزمايش��ات مختلف متوجه
شدند كه كم خوني يا فقر آهن شديد دارم .مدتي

 -10دروازه – بيگان��گان –
نسبت زن و شوهر به هم
 -11عري��ان – حرف جمع –
زيرا – دويار بلند قد!
 -12نوع��ي عدس��ي – دلير،
جنگاور – رود مصر
 -13ويتامي��ن جواني – كلمه
تصدي��ق – پيامب��ر – خوراك
فرنگي شبيه تاس كباب
 -14اس��رار – ع��دل – محله
ييالقي شهروندان تهراني
 -15س��نگي قيمتي و تقريباً
كمي��اب – نان ن��ازك محلي
كردستان
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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آموزشعکاسیبهزبان .. .
چگونهپرترههایمتفاوتبهثبتبرسانیم؟
از لحــاظ فنی و باال بودن
کیفیت عکس ،همیشــه
بهترین پرتره ها در داخل
اســتودیو تهیه میگردند
چون شــرایط کار تصویر
بــرداری ایــده آل بوده
و بــه هر نوعــی میتوان
نورپــردازی نمــود و یا
نورهــای مزاحــم را دفع
کرد .با تمام این حرفها ،از
آنجایی که فضای استودیو
محدود میباشد ،به همان
نسبت تنوع نیز در آن تا
حد زیــادی محدود بوده
و ممکن اســت بعضی از
تصاویر ،تکــراری از آب
دربیاینــد ،بــه خصوص
در مــورد برخی کارهای
مدلینگ که حساســیت
بیشــتری نســبت به متفاوت
بودن زمینه تصویر موجود است.
عکاسان و تصویر برداران حرفه
ای همیشه سعی میکنند که هر
بار و با هر مشتری ،کارهای تازه
تری ارائه نموده و نتیجه کارشان
به عکسهای قبلی شبیه نباشد .به
همیندلیل به هردری میزنند تا
برای هر مشتری ،فضای جدیدی
بوجــود بیاورند .لذا برخی اوقات
ترجیــح میدهند کــه به جای
عکاسی و تهیه پرتره در استودیو،
مشــتری را راضی کــرده که به

جاهای دیگری رفته و کارشــان
شبیه هیچ کاردیگری نباشد.
یکی از روشــهای تغییر فضای
عکس ،عکاسیدر هتل میباشد.
به این ترتیب که مشتری بنا بر
نوع ســلیقه و دیدگاه خود ،یک
هتل (مدرن ،پســت مدرن ،و یا
قدیمی) را انتخاب کرده و پس از
هماهنگی های الزم با مسئولین
هتل ،ســئانس عکــس برگزار
میگردد .فضــای داخلی برخی
هتل ها بســیار زیبا بوده و کلی
زمینــه کار جالب و متنوع برای
عکاســی وجود دارد.
البی هتل ،ســالنهای
تلفناستودیوفوتوبوک:
متعدد هتل ،مبلمان و
(514) 984-8944
تزئینات داخلی ،پیانو،
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
راهروها ،باغچه هتل و
WWW.FACEBOOK.COM/
حتی «بار» و زیرزمین
STUDIOPHOTOBOOK1
برخی هتلها ،بهترین
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
جاها برای عکاســی
ن شماره:
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین میباشند.
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو طبیعتــا نمیتوانیــم
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر کل ادوات عکاســی و
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب فیلمبــرداری را با خود
به هتل بیاوریم و باید به
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

36

آوردن اقالم اصلی کفایت
کرد.
عالوه بر دوربین و چند لنز
مختلف ،به همراه داشتن
یک یا دو فالش ســبک
«اسپید الیت» ،یک چتر و
سه پایه برای نگه داشتن
چتــر و پخش کردن نور،
یــک پخش کننــده نور
«گــری فونــگ» و یک
رفلکتور از ملزومات است.
یکی دیگــر از ویژگیهای
جالب مونترآل این است
که میتــوان برخی خانه
های قدیمــی را نیز برای
یــک روز کرایه کرده و از
فضــای داخلی و خارجی
آنهــا برای کار عکاســی
اســتفاده نمود .در چنین
فضاهاییمعموال،مبلمانقدیمی،
شومینه های بسیار بزرگ سنگی،
دیوارهای ســنگچین ،تابلوهای
آنتیک ،مجسمه های قدیمی و
حوض ها و فــواره های متعدد،
جلوه بسیار رومانتیک و شاعرانه
ای به عکسهای مدلینگ یا زوج
جوان و حتی میانسال خواهند
داد!
همچنین اح َوط (!) آنســت که
برخی از عکسها را به صورت سیاه
و سفید تهیه نموده و جلوه پرتره
های یک قرن پیش را همچون
عکسهایدوران ناصریدر آنها به
نمایش گذاشت!
برخی موزه های مونترآل هم با
رعایت شرایط خاصی میتوانند به
مکان جالبی برای عکاسی تبدیل
شوند .از باغ گیاهشناسی مونترآل
گرفته تا برخی کلیســاها و کاخ
هایی که این روزها تغییر کاربری
داده اند .قطعا برای چنین اموری
باید در ساعتهایی در آن مکانها
حاضر شد که ساعت بازدید تمام
شده و شخصدیگریدر محوطه
حضور ندارد .بــرای حفاظت از
آثار داخل موزه نیز ،معموال باید
هزینه اضافه کار  2نگهبان موزه
را نیز به سایر هزینه های کرایه
مکان عکاسی اضافه نمود.
آپارتمان های قدیمی بازسازی
شده (الفت) در محله «مونترآل
قدیم» میتوانــد یکی از بهترین
جاها برای پروژه های عکاســی
متفاوت باشد .سقف های بلند،
مشــرف بودن به ابنیه قدیمی
مونترآل یا رود سن لوران ،پنجره
های بزرگ و نورگیر ،دیوارهای
آجــری قدیمــی ،راه پله های
حلزونی ،لوازم قدیمی و حتی
مدرن ،نبود اتاقهای کوچک و
مزاحم در این گونه آپارتمانها،
همگی دســت به دســت هم
میدهند تا یک سئانس عکس
درجه یک و چندین پرتره بی
نظیر در چنین جاهایی تولید
شوند.
برخی از ســالنهای نمایش در

Immigration
CANADA SPONSORSHIPS:
PARENT & GRANDPARENT

resident, you must make
every reasonable effort
to provide for your own
essential needs and those
of your parent or grandparent. You are responsible
for supporting your parent
or grandparent financially
when he or she arrives. As
a sponsor, you must make
sure your parent or grandparent does not need to
seek social assistance from
the government.
Processing times are quite
long, right now Citizenship
and Immigration Canada
are working on applications
received in January 2014
for parents or grandparents
sponsorship applications.
For more information on
the parent/grandparent
sponsorships please don’t
hesitate to call our office,
a member of our staff will
gladly answer to your questions and concerns.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
--------------

ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید

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

If you received an email
saying you’re invited to
apply, you have 90 days
from the date the email was
sent to you to send your
complete application. If
you don’t send a complete
application within the 90
days, you won’t be able to
apply again this year.
•
If you received an email
saying you’re not invited
to apply, you’ll have the
opportunity to show your
interest to sponsor your
parent or grandparent again
in 2018.
•
If you completed an online
submission form but didn’t
receive an email, make sure
to check the same email
account you used on the
submission form online.
Check the junk mail folder,
and if you still haven’t
received an email by May
8th, you may contact
Citizenship & Immigration
Canada to let them know.
•
If you are a citizen or permanent resident of Canada,
you may be able to sponsor
your parent or grandparent to become permanent
resident under the Family
Class (FC).
•
If you sponsor your parent
or grandparent to come
to Canada as a permanent

C

itizenship & Immigration Canada has
reviewed just over 95,000
applications of those
interested in sponsoring
their parents or grandparents, duplicate entries
have been removed. From
these 95,000 applications,
Citizenship and immigration has randomly selected
10,000 people and invited
them to submit an application.
Between January 3, 2017
and February 2, 2017,
interested sponsors first had
to fill out an “Interest to
Sponsor” web form.
Just over 95,000 people
completed the form.
This demonstrates the
popularity of the Parent
and Grandparent Program.
Of these, 10,000 sponsors
were chosen randomly
and an email was sent out
to them to submit their
application.
Citizenship and Immigration Canada has also
emailed everyone who
wasn’t randomly selected to inform them of the
results.
Sponsors have been given
90 days to submit their
sponsorship application
from the date the email was
received.
Everyone who completed
the form was sent an email.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

مونترآل نیز میتواند مکان جالبی
برای عکاسی باشد .طبیعتا این
کار در زمانهایــی مقدور خواهد
بود کــه بازدید کننــده ای در
آنجا حضور نداشته و معموال در
صبحها امکانپذیر است.
در نهایت اگر امکان اســتفاده از
هیچکدام از موارد فوق را نداشتیم،
با حضور پرشــور در کوچه پس
کوچه های بندر قدیمی مونترآل،
پارکهــا ،جزیره هــای کوچک
اطراف مونتــرآل و حتی داخل
پیــاده روهای خلوت و یا پرتردد
مونترآل به عنوان آخرین گزینه
ها استفاده و رضایت مشتری را
جلب نمود.

گزینه دیگری که باعث میشود
کارمان زیباتر به نظر برســد این
اســت که در زمان ثبت تصاویر،
حتی المقــدور از تصویر برداری
در وضعیت ایستاده و هم سطح
با سوژه در تمامی عکسها پرهیز
کــرده و خودمان در وضعیتهای
نشسته ،خوابیده و حتی از ارتفاع
باالتر از سوژه تصویر برداری کنیم
تا وسعت دیدمان در تمام پرتره
ها قابل مشاهده باشد .ثبت همه
تصاویر در وضعیت ایستاده باعث
خواهد شد که همه آنها مشابه هم
به نظر رسیده و تفاوت چندانی
نداشتهباشند.
تمامــی این مــوارد به ما کمک

خواهد کرده که کارمان متمایز
بــوده و عکســهای متفاوتی به
عالقمنــدان و مدلهای زیبا ارائه
نماییم .شایسته است که در این
کار حتما حداقل یک دستیار به
همراه داشته باشیم تا در اجرای
بهتر سئانس عکس به ما کمک
نماید .توصیه بنده این است که
یک کیــت کوچک «میک آپ»
نیز به همراه داشــته باشیم که
بتوانیم از آن در بهتر نشان دادن
جلوه های تصویری و بخصوص
یکنواخت نمودن پوست صورت
استفادهنماییم.
هتل تان آباد و
سئانس عکس تان پربار!
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سالمت...

س
ی
گ
ا
ر
ا
ل
ک
ترونیک
اولین مطالعههای انجام شــده
بر روی «ای-ســیگارتها» این
محصول را به عنوان جایگزینی
بیخطر برای سیگارهای معمولی
و یا حتی ابزاری مناســب برای
ترک سیگار معرفی میکردند.
ظاهر شیک و مدرن این محصول،
در کنار تبلیغاتی که در راستای
بیخطر بــودن یا کمخطر بودن
آن در مقایسه با سیگار معمولی
میشد سبب شد تا استقبال از آن
روز به روز افزایش یابد.
در ســال  ۲۰۱۵موسسه PHE
))Public Health England
وابســته به دپارتمان بهداشــت
کشور انگلســتان با انتشار چند
مقاله مدعی شــد که ســیگار
الکترونیک  ۹۵درصد نسبت به
سیگار معمولی کمخطرتر است
(اینجا) و اعالم کــرد  ۴۰۰هزار
نفر در انگلستان با استفاده از این

اسکی آلپاین
(اسکی در کوه های بلند)

Tina Weirather
World Cup
alpine ski

دوشیزه تینا ویراتر،
بیســت و هفــت
ساله ،همچون پدر
و مــادرش (که در
گذشــته قهرمــان
اســکی آلپاین در کوههای بلند
اســپن کلورادو بودند) در جمع
رده بندی هفت مسابقه ،عنوان
قهرمانی و مقام اول را با بدست
آوردند و کاپ کریســتال سال
 2017از آن خــود نمود .خانم
فدریکا بریگنــون از ایتالیا با 35
ســانتیمتر تاخیر بــه مقام دوم
دست یافت.
ارزش کاپ کریســتال برای تینا
از یک مدال طال نیز بیشتر می
باشد .مادر و پدر او نیز در گذشته
از قهرمانان بنام مسابقات اسکی
آلپاین بوده اند .مادر او ،خانم هانی
ونزل،در مسابقات المپیک 1980
برنده هفت کاپ کریســتال ،و
پدرش آقای مارتیوی در المپیک
 1981اتریش قهرمان اول اسکی

حالل مشکل
یا مشکلی جدید؟

محصول موفق به ترک ســیگار
شدهاند.
مطالعهای دیگر نشان میداد که
حدود  ۴۰درصد سیگاریها در
انگلستان از ســیگار الکترونیک
برای ترک سیگار استفاده کردهاند.
انتشــار چنین مطالبی منجر به
ایجاد این باور عمومی شــد که
ســیگارهای الکترونیکی نه تنها
به ترک سیگار کمک میکنند،
بلکه خود نیز بیخطر بوده و در
نتیجه میتوانند جایگزینی سالم
یا حداقل کمخطر برای ســیگار
باشند.
امــروز و با در نظر گرفتن چنین
تبلیغات وســیعی که ســیگار
الکترونیکی در سرتاسر دنیا دارد
چندان دور از ذهن نیســت که
میشــنویم در حال حاضر ۵۰۰
«برند» مختلف از این محصول با
بیش از  ۷۷۰۰طعم متفاوت در
بازار موجود اســت .این استقبال

این رشته بودند.
خانم تینا در مصاحبه ای اظهار
داشت که این ورزش زمستانی پر
انرژی و استقامت در کوه
های بلند ،نسل به نسل
در خانــواده او حضور و
ادامه داشــته و از این
نظر مایه خوشــوقتی و
سرافرازی وی در میان
قهرمانــان این رشــته
ورزشی است.

فوتبالیستتیم
«ایمپکت»مونترال

آن که حاوی گلیسرین ،پروپیلن
گلیکول و نیکوتین است را فراهم
میکند .مایع مزبور نیز پس ازداغ
شدن تبدیل به بخار شده و قابل
استعمالمیشود.
پروپیلــن گلیکــول ترکیبــی
بیرنگ و با طعم شــیرین است
که در صنعت پالستیکســازی
و همچنین صنایع غذایی به کار
میرود .گلیســرین نیز همچون
پروپیلن گلیکــول ماده بیرنگ
و شیرینی اســت که معموال از
چربیهای حیوانی و روغنهای
گیاهــی تهیه میشــود .عالوه
بر مواد اصلی ذکر شــده ،مایع
نیکتوندار ایسیگارتها ممکن
اســت حاوی مواد دیگری برای
عمومی حتی منجر به تشــویق ایجاد رنگ ،طعم و بوهای مختلف
کمپانیهای بزرگ تولیدکننده نیز باشند.
محصــوالت دخانــی از جمله •
رینولدز (تولیدکننده سیگارهایی چرا سیگار الکترونیکی تاثیر
همچون کامــل ،کنت و پالمال) چندانی در ترک اعتیاد ندارد؟
و آلتریــا (تولیدکننده مارلبورو) بعضی از مطالعههای انجامشده
شده تا ســیگارهای الکترونیکی نشان میدهد که مصرف سیگار
مخصوص خــود را تولید کرده الکترونیکی هیچ تغییری در نوع
و پا به بازار رقابتی این محصول و میزان مصرف ســیگار در افراد
ایجاد نکرده است.
بگذارند.
یکی از دالیل این موضوع به این
اما این تمام ماجرا نیست.
حقیقت برمیگردد که دود کردن
•
منجر به تقویــت عادت تکراری
سیگارالکترونیکیچیست؟
گذشته از شکل ،رنگ و نامهای حرکت دست به سمت دهان و
متفاوت ،همه انواع ســیگارهای برعکس میشود که هنگام سیگار
الکترونیک به این منظور ساخته کشیدن عادی نیز اتفاق میافتد و
شدهاند که امکان تولید و بلعیدن در نتیجه «هویت سیگاری بودن»
بخار یا دود حــاوی نیکوتین را فرد را زنده نگه میدارد.
از طرف دیگر مادهای که منجر به
برای مصرفکننده فراهم کنند.
باتــری به کار رفته در ســاختار اعتیاد به سیگار میشود نیکوتین
اغلب ای-سیگارتها انرژی الزم اســت و این مــاده در ترکیب
برای گرم کردن مایع موجود در سیگارهای الکترونیکی (حداقل

آقای واندریل لفـــــــــــوور
 Wandrille Lefèvreبــرای
«تفریح و شوخی» عکسی را که
در یــک مرکز تفریحی گرفته و
در آن هفت تیری در دست دارد
را در صفحــه
اینســتاگرام
خود منتشــر
کــرد .ولــی
مســئولین و
مربــی تیــم
فوتبال ایمپک
وی را از حضــور در تمرین های
تیم محروم نمودند .از قرار معلوم

بســیاری در مونترال از محروم
کردن این بازیکــن از تمرینات
موافق نبوده اند و حتی سندیکای
بازیکنان تیم ،اعتراضی در همین
زمینه را تسلیم فدراسیون فوتبال
نموده اند.
آقای لفــوور از ســال  2013تا
امــروز جز بازیکنان ایمپک بوده
و در  47مسابقه به مدت 3734
دقیقه بازی کرده و دو گل به ثمر
رسانده و چندین پاس به طرف
دروازه حریفان داشته است .آقای
لفوور در مورد محروم شــدنش
هیچگونه اعتراضــی ننموده اما
دوســتان نزدیک او گفته اند که
گرفتن عکس کامال جنبه شوخی
و مزاح داشــته بــه گونه ای که
بسیاری دیگر از ورزشکاران نیز
از ایــن نمونه عکس ها در مراکز
تفریحی برای شوخی گرفته اند.

اسکیرویکوههایبلنددراسپن،
کلرادو در حضور تماشــاچیان،
روزنامه نگاران ورزشی و اعضای
خانواده اش موفق گردید تا 198
امتیاز بدســت آورده و با سرعت
زیاد بطرف شــیب و سرازیری
همکف زمین برسد .وی در میان
تشــویق کنندگان اظهار داشت
مفتخر اســت چنین رکوردی
بدســت آورده که هیچ اســکی
باز دیگری
نتو ا نســته
چنیــن
امتیازی را
بدست آورد.
د و شــیز ه
شــیفر ین
بصــورت پیاپی در ســال های
2013و  2014و  2015توانسته
است تاج قهرمانی خود را حفظ
کند و همچنین در مســابقات
المپیکزمستانیسوچی،روسیه،
نیز موفق به کســب مدال طال
گردید.

در اغلب نمونههای موجود) نیز
وجود دارد.
نداشتن بوی زننده و حتیداشتن
بوی مطبوع ممکن است در ابتدا
به نظــر ویژگی مثبتی برای این
محصول تلقی شود امادر حقیقت
این امکان را بــه مصرفکننده
میدهد تــا در مکانهایی مثل
منزل ،محــل کار و یا مکانهای
عمومی کــه امکان کشــیدن
سیگارهای معمولی وجود ندارد،
ســیگار دود کند -موضوعی که
منجر به افزایش مصرف نیکوتین
ودر نتیجه وابستگی بیشتر فرد به
آن میشود.
بهایننکتهتوجهکنیدکهعلیرغم
تمامی ادعاهای تولیدکنندگان
ســیگارهای
محصــوالت
الکترونیکی تاکنون هیچیک از
این کمپانیها درخواستی برای
ثبت محصول خود به عنوان یک
محصول کمکی در ترک سیگار
به ســازمان غذا و داروی آمریکا
 FDAیا ســازمانهای مشابه در
سایر کشورها ارائه ندادهاند.
چه از طریق کشیدن سیگار و چه
با دود کردن سیگار الکترونیکی،
نیکوتین موجــود در هر یک از
این محصوالت با افزایش ترشح
و تراکم هورمون دوپامین منجر
به تحریک سیســتم پاداش مغز
میشود.
عالوه بر این ،نیکوتین با تحریک
عصبها ســبب افزایش ترشح
نورآدرنالیــن یــا نوراپینفرین
میشــود .این دو ماده ســبب
ایجاد حس مطبوع سرخوشی و
احساس آرامش موقت میشوند.
در نتیجه شخص پس از کاهش

این احســاس تمایل به مصرف
دوبــاره نیکوتین و زنده شــدن
دوباره حس سرخوشــی خواهد
داشت .روندی که منجر به بروز
اعتیاد به نیکوتین میشود.
•
گلیسرین و پروپیلن گلیکول

آزمایشهای انجام شده بر روی
دو ماده اصلیدیگر تشکیلدهنده
مایع سیگارهای الکترونیک نشان
میدهد که در دمای تبخیر هر
دو ماده به ترکیبهای کربونیل
شــامل فرمالدئید و استالدئید
تبدیل میشوند که هر دوی این
مادهها به عنوان عوامل سرطانزا
شناختهشدهاند.
در بســیاری از ســیگارهای
الکترونیک آزمایش شده ،بیش
از  ۱۰درصــد کل مولکولهای
ایجادشده از پروپیلن گلیکول در
نهایت به ترکیبات فرمالدئیدی با
غلظتی حتی بیشتر از نیکوتین
تبدیل میشوند .تحقیقی دیگر
مدعی شــده که فرو بردن بخار
فرمالدئید از طریق ســیگارهای
الکترونیک پنج تا  ۱۵برابر سیگار
معمولی ،فرد را در خطر ابتال به
سرطان قرار میدهد .همچنین
مواد طعمدهنده دیاســتیل و
استیل پروپیونیل که در ساختار
این محصولهــا به کار می روند
منجر به صدمه بهدستگاه تنفس
میشوند.
•
کودکان و نوجوانان ،جمعیت
مخاطب

{>> ادامه در صفحه}30 :

ورزشـــی...

23
rionoripo
ســاله از کشــور
کنیا در مســابقات
وســف تی زهــوش ،از
ی
ماراتــون پاریس با
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
موفق
برتری کامل
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
شــد فاصله 42/19
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مدت
کیلومتر را در
مر
،1963
 2ساعت و  6دقیقه
رمان تیم ملــی ایران
قه
و  10ثانیــه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
مقام
دویده و
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
اول را از آن
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
خــود نماید.
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
پاریس
ماراتون
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات
ایــن بــار در
شرایط مشکل
رکورد  2ساعت و
و بارندگی شدید انجام
 20دقیقــه و 55
شــد امــا وی موفق
ثانیهدر اختیار خود
گردید همه شــرکت
دارد .نامبرده اهل
کننــدگان بخصوص
کشور اتیوپی بوده و
رقیبان هم وطن خود
اسکی باز بدون
در المپیک 2016
را مثــل یــک بمب
اسکی کوه های
ریــو دو ژانیــرو ،
منفجر شده پشت سر
کلرادو!
برزیل در رشــته
گذاشته به خط پایانی
ماراتون  42/19کیلومتر با رکورد
برسد.
دوشیـــــزه میکالیـــا زن و شوهر قهرمان
همچنین آقای پــال لویان گاتا  2ســاعت و  6دقیقه و  10ثانیه
شیفرنین�Mikaela Shif
ماراتون
همســر خانم پیورتــی عنوان رقیبان و هم وطنان خود را پشت
 frinآمریکایی  22ساله بهترین
اسکی باز جهان ،در رقابت های خانم پیوریتی ریونوریپو  purityقهرمانــی ماراتون جهــان را با سر گذارد.

یادداشتهای«شامپیون»!
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گفتگو با مسوول «نوروززمین»...
می شــود نیز در این مجموعه
دور هم جمع کنیم .وقتی شــما
وارد کتابخانه می شــوید باالی
قفســه کتابها از چند زبان های
مختلف یاد شــده مثــل قزاق،
تاجیــک ،اردو ،ارمنی و ترکی...
امیدوارم روزی اتفاقی بیافتد که
نوروززمین مرکزی باشــد که به
کتابهــا و فرهنگ هایی که نام
بردم اختصاصداشته باشد و تنها
فارسی زبانان نباشند که به این
مکان رفت و آمد داشــته باشند
بلکه همــه این مجموعه بتوانند
برای خودشــان خانه مشترک
داشته باشند.
•

چند درصد از این کتابهایی
که دارید مربوط به این قوم و
ملت هایی است که از آن ها یاد
کردید؟

واقعیت این است که این درصد
خیلی پایین اســت و در زمینه
بعضی از زبان ها هنوز هیچ کتابی
نداریم .در واقــع ما برای افتتاح
کتابخانه به گنجینه ایدسترسی
داشتیم که تنها فارسی زبان بود.
اساس کتابخانه را بر آن ساختیم
ولی کتابخانــه از هدیه هرگونه
کتــاب در زبان هــای مختلف
استقبال می کند.

>> ادامه از صفحه23 :

•

بخش مالی این مجموعه بر
عهده کیست؟

بنیــاد نوروززمین یــک مرکز
غیرانتفاعیاستوباکمکمردمی
و حــق عضویت کتابخانه تامین
می شود و خیلی جالب هست که
بدانید خیلــی افراد زیادی بودند
که به ایــن کار عالقهمند بودند.
آن ها با خرید تعدادی از قفســه
های کتابخانهدر واقع کمک مالی
زیادی به ما کردند و ما هم قفسه
ها را به نام خودشان یا عزیزانشان
کردیم که همیشه ماندگار خواهد
بود .بخشی ازدرآمد این مجموعه
هم خرید از کافه است که بسیار
ناچیز اســت و ما داریم کارهایی
را برای گســترش آن انجام می
دهیم .ما با انجام کارهای فرهنگی
هر آن چه که درآمد داریم خرج
خود بنیاد می کنیم و به شخص
خاصی تعلق ندارد .خیلی وقت
ها قیمت هایی که در کافه داریم
بســیار ناچیز است و با تخفیف
های خوبی همراه اســت حتی
کالس هایی که برگزار می کنیم
ورودی کمــی دارد .مــا فضا را
برای کسانی که می خواهند کار
فرهنگی کنند و بودجه ای ندارند
آماده کرده ایم تا حتما بتوانند از

انتخابات ایران :خاوند...
گریبانگیر محرومترین قشرهای
جامعه میشود.
هوگو چاوز در ونزوئال و محمود
احمدینژاد در ایران نشــانههای
آشــکار همین «پوپولیســم»
ویرانگرنــد و فرجــام کار آنها را
همین امروز به چشم میبینیم.
با این همه هر سیاستمداری که
افزایش درآمد مــردم و کاهش
بیکاری را وعــده میدهد ،الزاماً
«پوپولیست»نیست.
اصــوالً داوطلبان دســتیابی به
قدرت اجرایی در هر کجای دنیا
با وعده بهبــود اوضاع به میدان
میایند ،وگرنه نفس نامزد شدن
آنها برای این یا آن مقام موردی
ندارد.
آنچه در این میان اهمیت دارد،
برنامهای است که باید وعدهها را
همراهی کند .در کشورهایی که
از جامعه مدنی باز و رســانههای
آزاد و تشــکلهای سیاســی
رقیب برخوردارنــد ،برنامههای
انتخاباتی زیر ذرهبین میروند ،از
وعده دهندهها حســاب و کتاب
میخواهند و ،برای آنچه مدعی
انجام آن هســتند ،آمار و ارقام
مطالبه میکنند .در این کشورها
زمان پیکار انتخاباتی ،که معموالً
چند ماه طول میکشد ،به یک
دوره کار آمــوزی در عرصههای
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی،
بــه خصوص برای نســل جوان
و مدیــران فردای کشــور ،بدل
میشود.
پیــکار انتخاباتی در ایــران ،اگر
واقعی میبود ،میبایست پیش
از هر چیز زمینه مشارکت همه
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این جا استفاده کنند.

•

شما مراجعه کننده غیر از زبان
فارسی هم داشتید؟ آیا امکان
دادن خدمات به این افراد را
دارید یا خیر؟

ما در مونترال هستیم و مونترال
یک شــهر دو زبانه است و شما
برای دسترسی داشتن به کتاب
زبان فرانســه و انگلیســی نمی
خواهد که خیلی سختی بکشید.
برای ما این جا چیزی که بسیار
جذاب اســت ارائه کتابهایی به
زبان مادری است که خواندنش
برای مراجعین مان خیلی راحت
تر است و این که پیدا کردن آن
به این سادگی نیست .من زمانی
که در فرانسه دانشجو بودم دلم
می خواست یک مکانی بود که
می رفتم و کتابی به زبان مادری
تهیه می کردم و میخواندم .کتاب
جسم سنگینی است و جابه جا
کردن آن ســخت است .خیلی
افــرادی را دیدم کــه غصه می
خورند چرا کتاب هایشاندر ایران
مانده است.
این جا جایی است که هر کسی
مــی آیــد این حس خــوب به
وی داده می شــود که به چند
هزار جلد کتــاب به زبان مادری

دسترســی دارند .خیلی از این
کتابها آموزشــی اســت و من
مطمئنم کسانی که تازه مهاجرت
کرده اند یا دانشجو هستند می
خواهند که بــه کتاب هایی که
نسخه فارسی دارد نیز دسترسی
داشته باشــند تا درک مفهومی
درس برایشان راحت تر باشد.
خیلی جالب است که بدانید ما
مراجعه کنندگان کانادایی داریم
که می خواهند فارسی یاد بگیرند
و به ما مراجعه کرده اند.
•

کودک و نوجوان در کتابخانه
شما چه جایگاهی دارند؟

ما یک بخشــی داریم که مربوط
به کــودک و نوجوان اســت و
ایــن بخش به دو دلیل برای من
اهمیت خیلی خیلی زیادی دارد.
یکی این که نسل آینده هستند و
هر چقدر که ما برای آن ها وقت و
انرژی بگذاریم کم است و از طرفی
بخشی از مادر و پدرهایی هستند
که میخواهند بچه هایشــان که
این جا بزرگ می شوند ،بتوانند
فارسی را بخوانند و صحبت کنند.
در این جا دوســت دارم از «ژاله
فروهر» تشکر کنم که ایشان در
ایران در بخــش کتاب کودک و
نوجوان فعال هستند و وقتی چند
ماه قبل به مونترال ســفر کرده
بودند به ما سر زدند و کتاب های

کودک را دیدند ،به ما وعده دادند
که به محض برگشــتن به ایران
برایمان کتاب کودک و نوجوان
ارسال کنند .و خیلی زود بعد از
برگشت به ایران یک بسته کتاب
برای ما فرستادند که بخشی از آن
ها فروشی است.
در بخش فعالیت هایی که دارید
برنامه های تفریحــی هم برای
کودکان و نوجوانان دارید یا خیر؟
بلــه ،برنامه های زیــادی را در
آینــده داریم .ســاعاتی را که ما
می توانیم به کودکان اختصاص
دهیم متفاوت است و باید با دقت
و ظرافت بیشتری برایشان برنامه
اجــرا کنیم تنها به این دلیل که
حالت آموزشی دارد .بنابراین به
عنوان یک پروژه بزرگ در حال
کار کردن اســت .اگر دوستانی
باشــند که در ایــن زمینه های
روانشناســی ،ادبیــات کودک،
نمایــش کودک ،قصــه خوانی
تخصصداشته باشند برای برنامه
ها از آنها استقبال می کنیم.
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در آن شرکت کند .بهترین ارتباط
فیس بوک ،تلگــرام نوروززمین.
ضمنا در مجلــه هفته به تازگی
صفحه ای بــه ما اختصاص داده
شده که عالقه مندان می توانند از
این طریق اتفاقات را دنبال کنند.
•

اگر حرفی در آخر دارید ،به
خوانندگانبگویید؟

فکر می کنم که اگر یک وقتی از
مرکز شهر رد می شوید ارزش این
رادارد که یک سری به نوروززمین
بزنید .تمام افرادی که این جا کار
می کنند ،واقعا با عشق و عالقه
به فرهنگ و ادب و هنر ایران کار
می کنند و هیچ کسی از این جا
غیر از حس زیبایی که می گیرد،
چیز دیگــری دریافت نمی کند.
فکر می کنم ارزش دارد کســی
که کتاب دوست دارد به این جا
بیاید و گامی برای فرهنگ بردارد.
ما افرادی را داشــتیم که به این
جا آمدند تا یک سری بزنند اما
حاال جزو فعال بنیاد نوروززمین
هســتند .ما می توانیم همدیگر
•
را بیشتر دوست داشته باشیم و
عالقه مندان به چه طریقی
می توانند با شما ارتباط برقرار به زبان و فرهنگی که از آن آمده
کنند؟
ایم افتخار کنیــم و همدیگر را
هر فردی که عضو کتابخانه باشد برای این که پشتیبان هم هستیم
وارد سیستم ایمیل ما خواهد شد تشویقکنیم.
پریسای عزیز از شما
و هر برنامه ای کهداشته باشیم به
سپاسگزارم.
راحتی دریافت می کند تا بتواند

>> ادامه از صفحه7 :

نیروهای سیاسی کشــور را در
فرایند معرفی نامزدهای ریاست
جمهوری فراهم بیــآورد ،آزادی
و برابــری و امنیت را برای همه
نامزدها تضمین کند ،و یک دوره
زمانی کافی را برای تبادل نظر و
رقابت تمــام و کمال میان همه
آنها در نظر بگیرد.
همه کشــورهای پیشــرفته از
چنین انتخاباتــی برخوردارند و
شــمار زیادی از کشــورهای در
حال توسعه نیز ،از شیلی گرفته
تا سنگال ،به همان سطح نزدیک
میشوند.
در جمهوری اسالمی اما ،نامزدها
تنهــا باید به طیــف «خودی»
ها تعلق داشته باشــند و تازه از
جمع «خودی» ها نیز خیلیها
با سد «نظارت استصوابی» روبرو
میشوند.
در این شرایط انتخابات ریاست
جمهوری ایران بیشــتر به آنچه
در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی
جریان مییافت ،شباهتدارد.
در آن کشــور نیــز ،پیش از فرو
ریختن آپارتاید ،انتخابات ریاست
جمهــوری به خوبی و خوشــی
برگزار میشــد ،اما تنها پیرامون
نامزدهــای متعلــق بــه طیف
سپیدپوست هواداران این نظام.
سیاهپوســتان تنها میتوانستند
رای خود را به صندوق بیندازند و
میان این و آن نامزد ،مانور بدهند.
در این شرایط ،استفاده از کلمه
«انتخابــات» برای آنچه در ایران
میگذرد ،به سعه صدر فراوان نیاز
دارد.
تازه برای همین چند نامزدی نیز

که از صافی نظارت اســتصوابی
گذشــتهاند ،دوره رقابت بسیار
کوتاه اســت و پیشنهادهای آنها
در بســیاری از موارد از محدوده
وعدههای عوامانه فراتر نمیرود.
در انتخابات ریاســت جمهوری
کنونی در ایران ،مســایل بسیار
خطیری که آینــده تمدن این
کشــور را تهدیــد میکنند ،چه
جایگاهیدارند؟
از آب ،کــه خطــر کمبود آن به
شدت بر روستا و شهرهای ایران
سنگینی میکند ،چقدر صحبت
میشود؟
محورهای عمده سیاست خارجی
ایران ،از جمله در سطح منطقه
و در روابــط با قدرتهای بزرگ،
در بحثهای انتخاباتی کنونی چه
جایگاهیدارند؟
به مفاهیم اقتصادی از جمله در
زمینه هایی مثل بســته شدن
کارخانههــا و اوجگیری بیکاری
و فقر اشاره میشود ،ولی تنها به
گونههای بسیار سطحی و برای
لجن پراکنــی به خصوص علیه
دولت روحانی.
چه کســانی به گونــهای جدی
و علمــی به پروندههای بســیار
حســاس اقتصادی کشــور می
پردازند ،از فســاد فراگیر گرفته
تا بحران شــدید نظــام بانکی،
ورشکســتگی صندوقهــای
بازنشســتگی ،سرنوشــت نظام
ارزی ،حضور امپراتوریهای مالی
متعلق به بنیادهــا و قرارگاهها و
پرده مرموزی کــه فعالیتها و
در آمدهای آنهــا را از دید افکار
عمومی پنهان میکند...؟

•

پرداخت پول برای جذب آراء

بدین ســان انتخابات ریاســت
جمهوری ایران به جای آنکه به
فرصتی برایدرک مسایل کلیدی
کشور و یافتن راه حل برای آنها
بدل بشــود ،مردانی را به صحنه
میآورد که اغلب آنها با مســایل
امروز ایران و جهان بیگانهاند و به
اصطالح برنامه آنها ،عالوه بر تکرار
شعارهای شناخته شده قدیمی،
عمدتاً به ارائه پیشنهادهایی برای
پرداخت پول نقــد برای جذب
رای ،قناعت میکند.
نظام پرداخــت یارانه نقدی ،که
در ســال  ۱۳۸۹در چارچــوب
قانون معروف به «هدفمند کردن
یارانهها» به اجرا گذاشــته شد،
بعدها از ســوی علی طیب نیا،
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت
روحانی« ،مصیبت عظمی» لقب
گرفت ،آفت شــومی که بخش
بســیار بزرگی از منابع کشور را،
که میتوانست به مصرف عمران
کشور برسد ،بر باد داد.
در دوره زمامداری آقای روحانی،
رها شــدن از این بار ســنگین،
یکی از اولویتهــای دولت بود.
طرفه آنکه امروز ،در انتخاباتی که
باید تکلیــف دولت را طی چهار
سال آتی روشن کند ،نامزدهای
سنگین وزن رقیب حسن روحانی
با شعار افزایش یارانههای نقدی به
میدان آمده اند و رییس جمهوری
فعلی هــم ،برای عقب نماندن از
آنها ،مجبور شده است با همین
«مصیبت عظما» کنــار بیاید و

حتی افزایش آنرا برای بعضی از
دهکها مطرح کند.
در عرصههــای دیگر نیــز ،بازار
«پوپولیسم» داغ داغ است.
این یک میخواهــد طی چهار
سال آتی شش میلیون شغل تازه
به وجود بیــآورد و آن یک قصد
دارد درآمد ملی کشــور را ،تنها
طی چهار ســال ،دو و نیم برابر
کنــد و در این زمینه یک رکورد
تاریخی را به ثبت برساند.
انقالب اسالمی ۱۳۵۷با شعارهای
«پوپولیستی» به پیروزی رسید.
انقالبیونی که نظــام جمهوری
اسالمی را بر اریکه قدرت نشاندند،
از رهبران آن نپرسیدند که چگونه
میخواهند به وعدههای شیرین
خود به ویژه در عرصه اقتصادی
جامــه عمل بپوشــانند .همین
«پوپولیســم» به قانون اساسی
جمهوری اسالمی راه یافته است.
در مقدمه این قانون میخوانیم
که «برنامه اقتصاد اسالمی فراهم
آوردن زمینه مناسب برای بروز
خالقیتهای متفاوت انســانی
است و بدین جهت تأمین امکانات
مساوی و متناســب و ایجاد کار
برای همه افــراد و رفع نیازهای
ضروری جهت اســتمرار حرکت
تکاملــی او بر عهــده حکومت
اسالمی است».
در آن زمان کسی «برنامه اقتصاد
اسالمی» را ،که در مقدمه قانون
اساســی از آن نام برده شده ،زیر
ذرهبین نگذاشت و از نویسندگان
این متن نپرســید که اصوال این
برنامه واجد چه خصوصیاتی است
و با دیگــر برنامههای اقتصادی

در جهان چه شــباهتها و چه
تفاوتهاییدارد؟
همچنیندر بنددوازده اصل سوم
قانون اساســی گفته میشود که
یکی از هدفهایدولت جمهوری
اسالمی «پیریزی اقتصاد صحیح
و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر
طرف ساختن هر نوع محرومیت
در زمینههای تغذیه و مسکن و
کار و بهداشــت و تعمیم بیمه»
است.
بخش بزرگــی از افکار عمومی
ایران ،به هنــگام تصویب قانون
اساســی جمهوری اسالمی ،در
مورد طرح چنیــن ادعاهایی از
سوی نویســندگان آن ،توضیح
و دلیل نخواست و کار به جایی
رســید که امــروز میبینیم .آیا
طبیعی اســت که در شــرایط
کنونی نیز ،همانند سی و هشت
سال پیش ،سرنوشت آینده ایران
دردست «پوپولیسم» باشد؟
آیا طرح برنامههایی چنین عوامانه
و به بــازی گرفتــن نازلترین
محرکهای مــادی برای جلب
هوادار ،به معنای تحمیق و تحقیر
رایدهندگان ایرانی نیست؟
برای مقابله با خطر «پوپولیسم»،
که زیان اصلی آن بر محرومترین
طبقات جامعه تحمیل میشود،
راهــی جــز افزایــش آگاهی
شهروندان و بازکردن پنجرههای
ذهن آنها بر اندیشههای سیاسی
و اقتصادی وجود ندارد.
•
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در خدمت هموطنان گرامی

با مدیریت الکس تنوتاسی

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

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

PAiVAND

Tel.: 514-484-8181
 در شرق کانادا،دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی
یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود
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WE CHECK ALL BOXES!
NEWSPAPER
WEBSIRE

www.paivand.ca

ZARBARG

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

FACEBOOK
paivand.montreal

since3
199

39

Me

PAiVAND
بهروز

(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)

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

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

since3
2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7 199
ATWATER
Fax: 514-342-9574 روبروی ادونیس

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

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

info@expertfx.ca
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Email:
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Sectionnel






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

Sectionnel

Dr. Raymond Rezaie

Sectionnel

Sectionnel

|

Cell.: 514-944-3279

Dép

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎري-  اداري- ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@architas.ca

7 mcx

 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از
____________________________________ GUY
1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc)

Sectionnel

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏBeauc

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

 بیژن احمدی:به مدیریت

999
jusqu

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

انتقـال ارز

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

<< pgs. 2

1399$ 1399$ 1399

1253 Rue Guy (Metro: Guy)

UNION MONDIALE

Tel.: 514-937-5192

Sectionnel

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

E
X
C
H
A
N
G
E

656

$
999
999
jusqu’à
سفر به ایران

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (514) 933- 8383

GUY

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

ناهیدپاکروان
$

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

ve

خدمات ارزی

)
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جنب دانشگاه کنکوردیا

عینک
فرهت

DÉCOR
P rREST-PALLISER-MIDI
o g r$DÉCOR
e s s REST$
$

1699 Driving
1699School
1099
1699
7 mcx

7 mcx 7 mcx

دورهآموزشرانندگیکامیون

)(خودروسنگین

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG،

7 mcx
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H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Magasins Magasinw

STORES

Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-LéonardPierre
Pierrefonds
Saint-Léon
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W.
157576025
Gouin
Jean-Talon
Blvd. W.
1575
E.
15757, Gouin Ouest
15757,
6025,
GouinJean-Ta
Ouest
514 620-1890
514 620-1890
514
259-1890
514 6
514 620.1890 * Allat purchases
514must
620.1890
514
259.1890
* All purchases must be paid in full
time of purchase:
beInteract,
paid in full
cash
* All
at purc
or
time
c

اسپشیال
از تهران به مونترال

$888

*Avec tout achat d’un ensemble
*Avec tout
setachat
de chamb
d’un e
اوکازیونعالی

with any other promotion or discount.
with any
Does
other
not promotion
apply to previous
or discount.
with
purchas
any
Do

limited time offer

 شب کوبا5

 ستاره از4 هتل

$670

 شب دومنیکن7
 ستاره از4 هتل

$885

TAKESTORES
12 MONTHS
TAKE
TO
12
PA
STO

25 : ص

