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Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال ازتهرانبهمونترال

888

در این شمــاره:

« )6مهندسی» انتخابات ۹۶
 )7سیل کبک مربوط به تغییرات اقلیمی
است
 )8گزیده خبرهای مونتریال،
کبک ،کانادا
 )9آغوش مهربان تان را برای هموطنان
باز کنید!
 )10تغییر اساسنامه حماس به چه معناست؟
 )11افسانه انتخاب میان «بد» و «بدتر»
 )13دنیای اردوگاه ها...
 )15حمالت سایبری به هزاران کامپیوتر
 )16دنیا بعد از ترامپ
 )24میهمان تازه کاخ الیزه:
 )29یادی از آتوسا اخوان
 )30این کمپانی درکانادا بیرقیب است!
 )32آقای موفقیت
 )36مهاجرت
 )37افزایش بهای امالک در مونترال
و بسیاری دیگر...

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Montreal flood:

Exhaustion. Fear. Panic.
Frustration. Powerlessness.
Anger. Grief...

آغوش مهربان تان را برای
هموطنان باز کنید! pgs. 7 | 8 | 9

مونتریال :سیل بزرگ

Tel.: 514-439-8501

فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

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

limited time offer

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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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
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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
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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

|||||||||||||||||||||
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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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کانــادا و ایران...
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

1320

no.

Vol. 24, May 15, 2017

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

بیم و امیـــد

روابطسیاسیایرانوکانادا
مقامات وزارت خارجه کانادا یک
هفته مانده به انتخابات ایران به
تهران سفر کردهاند .این نخستین
دیدار سیاسی میدان تهران و اتاوا
از زمان قطع روابط سیاسی میان
دو کشور در سال  ۲۰۱۲است.
•

دیدار در تهران

وزارت خارجه کانادا دقیقاً نگفته
اســت که هدف از سفر مقامات
کانادایــی به ایران چیســت .اما
دولت جاســتین ترودو در کانادا،
موضوع برقراری رابطه سیاسی با
ایران را با شروطی از زمان قدرت
گرفتــن در ســال  ۲۰۱۵دنبال
میکند .مقامــات وزارت خارجه
تورودو تاکنون چهار بار  -سه بار
در نیویورک و یک بار آخر در ماه
مهدر سوئیس  -با همتاهای ایرانی
خود دیدار و گفتوگو کردهاند.
وزاری خارجــه دو کشــور،
محمدجواد ظریف و کریســتیا
فریلند هم روز  ۱۹اردیبهشــت
باهم تلفنی گفتوگو کردند که
ظریف از فریلند خواسته که کانادا
شــرایط رأیدهی اتباع ایرانی-
کانادایی را در انتخابات ریاســت
جمهوری فراهم کند.
درخواســت ایران برای گذاشتن
صندوق رأی برای اتباعش با این
توضیح رد شــده که دولت کانادا
تنها در سفارتها ،کنسولگریها
و ساختمانهای مأموریت های
دیپلماتیک کشــورهای خارجی
اجازه راهانــدازی مراکز رأیدهی
میدهد.
•

تالش دولت لیبرال کانادا برای
برقراری روابط سیاسی

دولت لیبرال کانادا پس از منعقد
شــدن قرارد هســتهای برجام،
برخــی تحریمهــای اقتصادی
مربوط بــه واردات از و صادرات
بــه ایــران را در فوریــه ۲۰۱۶
حذف کرد .تحریمهای اقتصادی
دیگری مربوط به فعالیتهای ضد
تروریستی و خریدوفروش سالح
و تجهیزات نظامی همچنان باقی
است .کانادا همچنین با تحریمها
شورای امنیت سازمان ملل علیه
ایران هم همیشــه همــراه بوده
است.
تایاز فخــری ،مســئول روابط
عمومی کنگره ایرانیان کانادا که
برای برقراری روابط ایران و کانادا
تالش میکند میگوید:

«جاســتین ترودو ،نخستوزیر
دولت لیبرال کانــادا ،در ابتدای
راه وعــدهای برای برقراری روابط
دیپلماتیک بین ایران و کانادا داد.
این وعده چندین بار از سوی وزیر
پیشــین خارجه (استفان دیان)
تکرار شــد .اما هرچه که از این
دولت جلوتر آمدیم ،سختیهای
دیپلماسی و مشکالت پیش رو
بیشتر نمایان شد».
موضوع مذاکرات ایــران و کانادا
برای ازســرگیری روابط سیاسی
بیندو کشور جامعه ایرانی را چند
دسته کرده است .کسانی هستند
که بــا برقراری روابط سیاســی
موافق هستند و میگویند دولت
کانادا بایــد با ایران رابطهای برابر
بگیرد و اعمال فشــار سیاسی و
تحریم ،منجر به ایجاد رابطه برابر
نمیشود.دستهایدیگرمیگویند
با اقتدارگرایی حکومتی در ایران
نمیشــود رابطه برابــر گرفت و
بهتر است کانادا از مکانیسمهای
فشار بینالمللی مانند تحریمهای
اقتصادی استفاده کند و آن را با
موضوع نقض حقوق بشر در ایران
پیوند بزند.
با این حــال دولت اتــاوا برای
برقراری روابط با ایران همچناندر
داخل خاک کانادا از چند چالش
باید عبور کند:
مهمترین آنهــا الیحه اسـ ۲۱۹
که تشــدید تحریمها علیه ایران
را در مجلس سنای کانادا مطرح
کرده و ممکن است مراحل قانون
شدن را طی کند یا جایی در این
مراحل رأی نیاورد و حذف شود.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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FAX: 514-342-9574
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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

•

{>> ادامه در صفحه}22 :

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

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

الیحه اسـ  ۲۱۹و احتمال
حتریم بیشتر ایران

الیحــه اسـ  ۲۱۹کــه با عنوان
«الیحه تحریمهای غیرهستهای
علیه ایران» در مجلس ســنای
کانادا مطرحشــده ،تحریمهای
بیشــتری را علیه ایران پیشنهاد
میکنــد .این الیحه برداشــتن
تحریمهــا علیه ایــران را منوط
به دو گــزارش وزیر امور خارجه
کانادا میکند .در این گزارشهای
ســاالنه وزیر امــور خارجه باید
نشان دهد که ایران فعالیتهای
تروریستی نمیکند ،تحریک به
نفــرت [بهعنوانمثــال در مورد
اسرائیل] نمیکند و حقوق بشر را
نقض نمیکند تا موضوع کاستن



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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سیل ...
کارشناسان :سیل کبک احتماال مربوط
به تغییرات اقلیمی است
ممکن است برخی از خدا ،هیدروکبک یا بخت بد خود ِشکوه
کنند ،اما دانشمندان می گویند بارندگی های سنگین و سیل
وحشتناک بهار امسال به احتمال زیاد ناشی از گرمایش کره
زمین است.
پل بکویت ،دانشمند امور اقلیمی باشد اســت .این جریان تحرک
کــه در دانشــگاه هــای اتاوا و الزم را نــدارد و در موضع خود
کارلتون تدریس مــی کند ،در دچار تالطم است .در ج ّو زمین
مصاحبه بــا گازت مونتریال می بخار بیشــتری وجود دارد زیرا
گوید« :تصویر بســیار روشــنی گرم تر اســت و آب تبخیر شده،
وجود دارد که نشــان می دهد میزان انرژی ایجاد و آزاد شده که
ما ترکیب شیمیایی ج ّو زمین را محرک توفان ها است را افزایش
با گازهای گلخانه ای تغییر داده می دهد .درجه حرارت اقیانوس
ایم و اکنون واقعا ناظر عواقب آن ها به خاطر گرمایش زمین بیشتر
شــده و مقدار بیشــتری بخار و
هستیم».
بارندگی بیش از حد بهار امسال هوای مرطوب از سوی اقیانوس
در کبک و انتاریو موجب اشباع ها به طرف قاره ها می آید.
خاک شــده و زمین دیگر نمی بکویت می گوید« :نتیجه آشکار
توانــد آب را جذب کنــد .این این جت اســتریم این است که
بارندگی هــا ســطح آب را در احتمــال رویدادهــای اقلیمی
رودخانه ها و نهرهای لبریز شده افزایــش می یابد .مــن درباره
باال آورده اســت .اکنون دریاچه ســیالب هایی سخن می گویم
انتاریو به باالترین سطح خود از که موجب ســیل یا خشکسالی
سال ( 1880که ثبت رکورد آغاز می شوند .مدت زمان توفان ها
شد) رسیده اســت .سطح آب افزایش مــی یابد زیرا این توفان
رودخانه سن لوران  1.2متر باالتر ها در یک منطقه محصور شده
از حدمعمول در این فصل سال و به ســرعت خارج نمی شوند
و آب خود را انباشــته می کنند.
است.
به گفتــه بکویت ،ارتبــاط این گستردگی توفان ها افزایش می
وضعیت بــا تغییــرات اقلیمی یابد زیرا انرژی آزاد شده ی ناشی
«خیلی روشن» است .در درجه از آب تبخیر شده اضافی در ج ّو
اول ،جت استریم  -جریان هوایی زمین به تراکم ابرها می افزاید.
در ج ّو زمین که از غرب به شرق بکویت درمورد پیش بینی های
می وزد  -بسیار تندتر از آنچه باید برخی بــرای آســمان صاف در

هفته آینده می گوید که چندان
خوشبیننیست:
«مــا هنوز در چنیــن وضعیتی
قرارداریم .ازاین رو من نمی دانم
مردم چگونه می توانند بگویند که
از آن خالصــی یافته ایم .هنوز
مقادیر عظیمی آب در رودخانه
اتــاوا ،که مردابی بزرگ اســت،
وجود دارد».
به خاطر سطح خیلی باالی آب
در دریاچــه انتاریو ،برنامه ریزان
درصددند که در آینده نزدیک آب
بیشتری را به سد کورنوال سوق
دهند ،که بر رودخانه سن لوران
که هم اکنون نیز لبریز است اثر
می گذارد.
به گفته بکویت ،هر ســانتیمتر
کاهش سطح آب دریاچه انتاریو،
موجب باالرفتن  11سانتیمتر آب
رودخانه سن لوران می شود.
مونتریــال به خاطــر وضعیت
جغرافیایــی خــود مســتعد
دستخوش سیل شــدن است؛
زیــرا مســتقیما در زیردســت
رودخانه های اتاوا و ســن لوران
قراردارد .منطقه مونتریال پیش
از این نیز ســیل هایی داشــته
است .به عنوان نمونه ،بنابر اعالم
سازمان محیط زیست وتغییرات
اقلیمی کانادا،درسال 1974سیل
چندصد بخش کبک را فراگرفت
و بیش از  1600خانه دستخوش
آن شد و حدود  7هزار تن ناگزیر

از ترک خانه خود شدند.
اما اســتیون گیبو ،نویسنده دو
کتاب درباره تغییرات اقلیمی و
فعال محیط زیســت که تمرکز
خود در این موضوع را بر ســال
های آغاز دهــه  1990قرارداده
می گوید که دانشمندان مدتی
طوالنی می گفتند که رویدادهای
مفرط افزایش خواهد یافت.
او می گوید« :ما به مدت  20یا 25
سال می دانستیم که این امر رخ
خواهد داد .آنچه که دانشمندان
درباره اش اشتباه کردند ،سرعت
آن بود 25 .سال پیش ما فکر می
کردیم که این رویدادها در سال
 2040یا  2050رخ خواهد داد.
شمار معدودی از دانشمندان فکر
می کردند که به این سرعت رخ
دهد .بنابراین ،آنچه دانشمندان
به ما می گویند این اســت که
وضعیت اقلیمی بسیار بیش ازدو

دهه پیش 15 ،سال پیش و حتی
 10سال پیش نسبت به افزایش
درجه حرارت حساس است.
«شــمار فاجعه های طبیعی از
آتش ســوزی جنگل ها گرفته
تا ســیالب ها از سال های دهه
 1970چهاربرابــر افزایش یافته
اســت .ازاین نظر ما نمی توانیم
بگوییم که این سیل (مشخص)
کــه امروز می بینیــم درنتیجه
تغییرات اقلیمی بوده ،بلکه می
توانیم بگوییم که در اثر تغییرات
اقلیمی شمار این نوع رویدادها و
فاجعه ها بیــش از پیش خواهد
بود».
او می گوید همه دشواری هایی
که مردمدر مونتریال ،اتاوا وبخش
های دیگر آمریکای شــمالی به
خاطر ســیل تجربــه می کنند
شاید سرانجام موجب شود که به
ضرورت پرداختن به کاهش تولید

گازهای گلخانه ای بیندیشند.
«وقتی به انتخابات یا گروه هایی
که به مســئله تغییرات اقلیمی
مــی پردازند نگاه می کنیم ،می
بینیم کــه فاجعه های طبیعی،
بویژه زمانی که به خانه خودشان
نزدیک می شــود ،توجه مردم را
برمی انگیزد».
او مــی گوید مردم کبک باید به
این توجه کنند که چه کاری می
توانند در زندگــی روزمره خود
بــرای کاهش مصرف ســوخت
فســیلی ،بویژه درمورد حمل و
نقل ،انجامدهند.
ولی مهم تر انتخاب کسانی است
کــه دگرگون کــردن وضعیت
اقلیمی در ســطح های شهری،
اســتانی و فدرال برایشــان یک
اولویت باشد.
(گازت مونتریال
 10 ،مه .)2017

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

از کانــادا به ترتیب کشــورهای
انگلستان،آلمان،استرالیا،فرانسه،
سوییس ،آمریکا ،سوئد ،دانمارک
و ژاپــن در رده های دوم تا دهم
قراردارند( .مونتریال بالگ 8 ،مه
.)2017

کنفرانس مطبوعاتیدر پاسخ این
پرسش که آیا این موضوع موجب
درگیری بین طرفین خواهد شد،
پاسخ منفیداد.
او گفــت« :برای حل مســائل
و جلوگیــری از بــروز درگیری
مکانیســم های مســئوالنه ای
وجــود دارد» .ســخنگوی کاخ تاخرخره زیربار قرض
ســفید درعین حال از تصمیم
وضع عوارض بازرگانی تا میزان رفنت ،هنجــاری نو
در کانادا
 24درصد روی چوب ساختمانی
وارداتی از کانادا دفاع کرد و گفت :اخیرا می توان انتظار داشت که
«ویلبر راس ،وزیر بازرگانی برای هر روز یک اقتصــاد دان ،مقام
حمایت از صنعت [چوب] آمریکا دولتی یا تحلیلگر مالی از میزان
بارندگی های شــدید و مداوم در هفته نخســت ماه مه ســبب بروز تصمیمدرستی گرفته است .باید انبوه وام ها  -به ویژه وام مسکن
 مردم کانادا شدیدا ابراز نگرانیخســارت های زیادی در سراسر کبک ،از جمله شهر مونتریال شد.
کند.
این خســارت ها تا حدی بود که وضعیت اضطراری اعالم و یک بار
این کوه قرض خانــواده های
نیز تمدید شد و نخست وزیر کانادا خبر از کمک ارتش داد و اعالم
کانادایــی ،درون مایــه دائمی
کرد که دولت فدرال هزینه دخالت ارتش برای کمک به سیل زدگان
مطالب رسانه ها را نیز تشکیل
را تأمین خواهد کرد .این خســارت ها از جمله شامل  171منطقه
می دهد .اما بدتر و هراسناک
یا ناحیه ســیل زده 2733 ،خانه آب گرفته 1940 ،فرد جابجا شده
تر این که تا خرخره زیربار وام
و  486جاده تخریب شده است( .الپرس مونتریال 8 ،مه .)2017
رفتن ،به هنجاری نو درکشور
کمک عالوه بــر پولی خواهد
بدل شــده اســت .بازتاب این
بود کــه وزارت امنیت عمومی
جمع آوری کمک
برای کمــک به ســیل زدگان گذاشت کارها جریان عادی خود
توسط صلیب سرخ
اختصاص داده است 13 .منطقه را طی کند» .ژورنال دو مونرال،
برای کمـک به
و شهروندان آنها مشمول دریافت  8مه .)2017
این کمــک ها اعالم شــده اند.
سیلزدگان کبک
(تلخیص از ژورنال دو مترو 8 ،مه کانادا ،بهترین کشور
.)2017

خسارت های سیل در کبک

برای ادامه حتصیل

چند هفته پیش اعالم شــد که
عدم درگیری
مونتریال به عنوان بهترین شهر
بازرگانی بین کانادا و دنیا برای ادامه تحصیل برگزیده
آمریکا
شــده اســت .اکنون نیز اعالم عادی شــدن در اســناد منتشر
درپی وضع عوارض گمرکی روی شده که در ســال  2017کانادا شده از سوی اداره آمار کانادا به
برای کمک به قربانیان سیلی که صادرات چوب ساختمانی کانادا به عنوان بهترین کشــور دنیا از چشم می خورد .براساس اعداد
بســیاری از نقاط کبک را دربر از ســوی آمریکا ،شان اسپایسر نظر شــرایط مساعد برای درس و ارقام ایــن اداره ،اکنون میزان
گرفته ،صلیب سرخ درخواست سخنگوی کاخ ســفید در یک خواندن اعالم شــده است .این قرض نسبت به درآمد خانواده به
رتبه بندی برمبنای محاسبه طور متوسط  169.4درصد است
جمــع آوری کمــک مردمی
میزان توسعه یافتگی نظام که در مقایسه با یک دهه پیش
کرده اســت .پول جمع آوری
آموزش عمومی در هر کشور  23درصد افزایش پیدا کرده و با
شــده صرف نیازهای اساسی
انجام شده و  21هزار تن در زمانی که حباب مسکندر آمریکا
سیل زدگان ،از جمله تعمیرات
نظر سنجی آن شرکت کرده در اوج قرار داشت [که به بحرانی
اولیه خانه ،نیازهای کودکان و
انــد .در این رده بندی پس بزرگ انجامید] برابری می کند.
خدمات شخصی می شود .این
این میــزان در تورنتو ســر به
450درصد می زند.
روند کنونی یک تغییر بزرگ هم
دارد .مثال در گذشــته معموال
افــراد مقــروض از طبقه پایین
جامعه بودند اما اینک بسیاری از
وامداران از طبقه متوسط هستند
جواد ایراخنواه
که شاغلند ،خانه دارند و درظاهر
____________________
5655 Sherbrooke W.
وضع مالی شان خوب به نظر می
NDG, H4A 1W6
رسد اما همه دارایی شان با قرض
Tel.: 514-481-0671
و قوله تهیه شده و نتیجه تصمیم
های غلط مالی است .بسیاری از

عینک فرهت

این افراد بدهی های کالن عقب
افتاده هم دارند.
مثال یک کارگزار امالک 383هزار
دالر بــه اداره مالیــات کشــور
بدهکار است .بعضی از این افراد
بازرگانان ورشکسته اند .برخی
هــم از آن رو به ایــن روز افتاده
اند که درآمد مناسبی نداشته و
با این حال شــرکت های مالی و
اعتباری به آنهــا وام های کالن
داده انــد .بعضی هم روی کارت
های اعتباری مقروض شده اند .محمد جواد ظریف:
مثال شهروند ارشدی که  15سال
پیش به کانادا مهاجرت کرده و امکان اخذ رأی از
از کوتاه مدتی پس از مهاجرت ،ایرانیان ساکن کانادا
زندگی اش را با مســتمری ویژه
وجود ندارد
ناتوان های جسمی می گذرانده،
اینک روی کارت اعتباری بیش محمد جواد ظریــف ،وزیر امور
از  200هــزار دالر بدهــی دارد .خارجــه وز چهارشــنبه  10مه
(ایران جوان 8 ،مه .)2017
اعالم کرد که اخذ رای از ایرانیان
ســاکن کانــادا در خــاک این
نمایندگان داده شد ،سن پیش
بینی شــده  18تا  54سال بود
که توسط سناتور دیان گریفین
اصالحیه داده شد و به  18تا 60
سال تغییر یافت .همچنین حق
استیناف در دادگاه ها به افرادی
که با تقلب تابعیت دریافت کرده
اند داده شــد( .تلخیص از ایران
جوان 8 ،مه .)2017

تصویب قانون
جدید تابعیت در
مجلس سنا

سرانجام پس از تقریبا
یــک ســال انتظار،
تغییرات وعــده داده
شــده توســط دولت
لیبــرال در تاریــخ های 28
آوریل و ســوم مه  2017در
مجلس ســنا تصویــب و به
شرح زیر اعالم شد :این قانون
زمان حضور در کانــادا برای
استحقاق درخواست تابعیت را از
چهار ســال در شش سال ،به 3
سال در  5سال کاهش می دهد.
همچنین بخشــی از روزهایی را
که متقاضی گردشــگر ،یا اجازه
کار یا دانشجویی قبل از گرفتن
اقامت در کانــادا گذرانده در این
 3سال محاسبه می گردد .فزون
براین ،به فرزندان وابســته (زیر
 18سال) که قبال باید با پرونده
والدین فایل می شدند ،اجازهداده
خواهد شــد که بتوانند مستقال
برای خود پرونده تشکیل دهند
کــه در این صورت پس از آن در
انتظار تمام شدن پرونده والدین
خود نخواهند ماند .پیشتر این
امر موجب می شد که اگر پرونده
پدر و مادری رد می شد ،پرونده
فرزندان وابســته نیز رد می شد.
همچنین سن متقاضیان تابعیت
برای دانش زبان انگلیسی به 18
تا  60ســال تغییر یافت .سال
گذشته که پیشنهاد به مجلس

کشــور امکان پذیر نیست .وی
گفت« :براســاس مقررات کشور
کانادا ،رأی گیری باید در اماکن
دیپلوماتیک صورت گیرد و به این
دلیل که ما حضور دیپلوماتیک
در کانادا نداریــم ،صندوق اخذ
رأی در این کشور وجود ندارد».
آقای ظریف با بیان این که برای
انتخابات پیش رو صندوق های
متعددی درشــهرهای مختلف
آمریکا درنظرگرفته شده است ،از
ایرانیان مقیم کانادا خواست برای
رأی دادن به آمریکا بروند .دولت
پیشین کانادا به نخست وزیری
اســتفان هارپر ،شهریورماه سال
 1391ایــران را «تهدیدی برای
امنیت جهانی» دانست و روابط
دیپلوماتیک خود را با تهران قطع
کرد( .تارنمای رادیو فردا 10 ،مه
.)2017

سخنرانی باراک
اوباما در مونتریال

به دعوت اتاق بازرگانی مونتریال،
قرار اســت بــاراک اوباما رییس
جمهوری پیشین آمریکا
دراین شهر درباره دیدگاه

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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>> سیل مونتریال

آغوش مهربان تان را برای هموطنان باز کنید!

مهدیهمصطفایی
ایــن روزها ماجرای ســیل در
بخشهایــی از غــرب جزیره
مونتــرال ،این روزهــا در صدر
خبرهای کانادا قرار گرفته است.
بســیاری از نیروهای کمکی از
جمله آتش نشــانان ،اورژانس،
مردم و حتی ارتش کانادا دست
به دســت هم دادهاند تا بتوانند
این بحران را زودتر حل کنند و
ســاکنان این مناطق به شرایط
زندگی عادی برگردند.
در این میان شماری از خانواده
های ایرانی که ساکن این
مناطــق بودند نیز دچار
آســیب جدی شده اند
به طــوری که در بعضی
موارد ،حتی خانه هایشان
را هم از دست داده اند.
با وجود این که تالش ها و
کمک های اولیه از سوی
نیروهای امــداد ،آتش
نشان و محلی بسیار قابل
توجه بود ،اما عمق فاجعه
تــا آن جایی پیش رفت
که دیگر کنترل وضعیت
و سیل در آن مناطق از
دســت مردم خارج شد
و ارتش کانادا وارد عمل
شد .اما حضور ارتش هم
نتوانست مانع خیلی از
ویرانی ها شود .هر چند
کهدر طول هفته گذشته
کمک هــای داوطلبانه
و ارتش همچنان ادامه
دارد اما نکته قابل تامل
و توجه کــه هم اکنون
بســیاری از هموطنان
ایرانی و سیل زدگان را
آزار می دهــد ماجرای
بیمه خانه هایشان است.
در این میــان کمپانی
هــای بیمــه از گیر و
بندهای قانونــی برای
فرار از پرداخت خسارت استفاده
می کنند و این مشــکل را برای
خانواده ها دوچندان کرده است.
خانواده مینا و فرزین طیرانی ،از
هموطنان عزیزمــان دور از این
واقعه نیســتند که خانه شان در
این حادثه کامال غیر قابل استفاده
شــده و در یک هفته گذشــته
تماس های مکرری با شــرکت
بیمه داشتند اما شرکت بیمه با
توجه به قراردادشــان حاضر به
پرداخت خســارت نشده است.
خانواده های زیادی چه ایرانی و
خود نســبت به مسایل
مهم جهانی ســخنرانی
کند .این درحالی اســت
که روابط کانادا -آمریکا از زمانی
که آقای اوباما کاخ سفید را ترک
کرده دچار تالطم شــده است.
این ســخنرانی قرار است روز 6
ژوئن انجام شود .این نخستین
دیدار آقای اوباما از کانادا از زمان
ترک کاخ سفید و درحالی است
که دونالد ترامپ تهدید کرده که

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

خانه طیرانی ها
زیر آب...

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

محلهای کمک رسانی،
به همراهــی و همکاری
با تع
یی
ن
و
ق
ت
ق
بل
ی
بــا دیگــر گروههــای
داوطلب بپردازند .ایرانیان
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
داوطلب ضمن پر کردن
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
کیسههای شن ،به توزیع
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
غــذا بیــن خانوادههای
آسیبدیدهپرداختند.
مینا و فرزیــن طیرانی ،اســت که در روزهای سخت و وظیفه است که انجام می دهیم.
موسســان مدرسه  Leاتفاقات ناراحت کننده همیشــه روز دوشــنبه ماجرا بــه جایی
 Monde de la langueهمــراه و همــگام هموطنان و کشیده شد که ما متوجه شدیم
 françaiseو بنیانگــذار همشهریان خود بوده است .هیچ آب از سطح در ورودی ساختمان
موسسه خیریه نیکو ،اما وقت تالشش را برای پیدا کردن در حال وارد شــدن است شروع
این روزها شرایط سختی مادری که در این شــهر ناپدید کردیــم آب را با ســطل از خانه
را مــی گذرانند چرا که شده بود فراموش نمی کنم .آنقدر بیرون ریختیم .و با بچه ها تالش
خانــه شــان را کامال از با ماجرا گره خورده بود که هر جا می کردیم که جلوی ورود آب را
دست داده اند و شرکت که خبری می خواستم اسم و نام بگیریم .آنقدر ماجرا سنگین نبود
بیمه نیز مسئولیت هزینه او برای کمک رســانی به گوش تا اینکه روز جمعه گفته بودیم که
و خسارت وارد به آن ها می رسید .در جریان سیل هفته ســطح آب باال خواهد آمد و هر
را بر عهــده نمی گیرد .گذشته هم او مرد روزهای سخت یک نشانه ای را در
این دو عزیــز که بارها خانواده هــای ایرانی در منطقه اطراف خانه گرفته «ماندن در
مجید جوانی
جامعــه ایرانــی مقیم «ایل بیزار» بود .به همین خاطر بودیم .روز شــنبه خانه در آن
مونترال شــاهد محبت برای شرح بخشی از ماجرا با وی دیدیم کــه آب باال شرایط تنها
آمده و سطخ آب از جان بچه ها کنیم ،امــا تالش فایده ای
ها و فعالیت های انسان تماس تلفنی گرفتم.
دوســتانه شــان بودند مجید جوانی درباره این حادثه و ماشین ها باال آمده و خودمان را نداشت.
امــروز به کمــک من این کــه چطور در جریان حادثه بود؛ دیــواری که ما
همان موقع بود که فرزین
تهدید
و شــما احتیاج دارند .خانه طیرانی ها قرار گرفت ،گفت :درست کرده بودیم می کرد!» تصمیم گرفت که خانه را
ترک کنیم تنها کاری که
بنابراین آغوش تان را باز من و فرزین با همدوستی قدیمی باالتر آمــده بود .و
کردیم توانســتیم تعدادی
و دســتان پر مهرتان را داریم روز یک شنبه به وی تلفن دیوار شکم داده بود
از وســایل را از داخل خانه
برای گرفتن دستان این کــردم و ماجرا را جویا شــدم او داخل ساختمان ودر
گفت که احتیاج به پمپ دارد و حال شکستن بود .کامال احساس نجاتدهیم.
خانواده دراز کنید.
بهدنبال وقوع این حادثه بسیاری من هم پمپی را روز دوشنبه آن خطر کردیم و از ســاعت  8یا  9او در ادامه دربــاره خدماتی که
از ایرانیــان به کمک دوســتان را تهیه کردم و به ســمت خانه بود که نگران شده بودیم و دوست دولت و ارتش داد گفت :ما قبل
عزیزمان رفتند که همین بهانه ای اش رفتم .وقتی به آنجا رســیدم داشتیم که خانه را به هر ترتیبی از این که ارتش وارد شود ،خانه
حادثه آنقدر ها هم جدی نبود و که هســت نگه داریــم .از آتش را ترک کرده بودیم .وقتی ما خانه
برای گفت و گو با آنها شد.
همگی تالش کردیم تا آبی را که نشانی درخواست کمک کردیم .را ترک کردیم طبقه اول تا باالی
در زیر زمین خانه جمع شده بود وقتی دیوار شکم داده بود همگی زانو آب بود .ماندن در آنجا تنها
مجید جوانی:
رفتیم پشت دیوار ایستادیم و آن جان بچه ها و خودمان را تهدید
را خارج کنیم.
او دربــاره جزئیات حادثه چنین موقع بود که آتش نشــانی از راه می کرد.
کامیونیتیبایدبخصوص
هنگام سختی ها پشتیبان
رســید .در حالی که آب تا باالی این هموطن فــداکار درباره این
گفت:
آسیبدیدگانباشد
به نظر مــن وقتــی هموطنی سینه ما آمده بود داخل سیلی از ســوال که «ما هر جــا که قدم
مجیــد جوانی یکــی از فعاالن در چنین شــرایط سختی قرار آب دنبال کیسه ها می گشتیم می گذاریم اســم مجید جوان را
جامعــه ایرانی اســت .او مردی میگیرد؛ این کمک نیست ،بلکه تا بتوانیم دیوار دیگری درســت
{>> ادامه در صفحه}10 :

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

خانه طیرانی ها

امیرخدیر در جمع آتش نشانان

خانه طیرانی ها

چه کانادایی که همه هموطنان
ما هستند با این مشکل روبه رو
شدهاند.
از ســوی دیگر لیوســا کیالنی،
مدیر گروه فیــس بوکی مهر و
همبســتگی ایرانیــان مونترال،
به دنبال حادثه ســیل در غرب
مونترال تصمیم گرفت تا بادعوت
از اعضــای گروه فیســبوکیش،
تیمــی را بــرای کار داوطلبانه
به محــل حادثه ببــرد .همین
فراخوان باعث شد تا تعدادی از
ایرانیان صبح دیروز با حضور در

توافق مبادله آزاد بازرگانی را پاره
خواهد کــرد و بر صادرات چوب
صنعتی کانادا به آمریکا حقوق و
عوارض وضع کرده اســت .سفر
رییس جمهوری پیشین آمریکا
به مونتریال و سخنرانی او موجب
شگفتی دفتر جاســتین ترودو
نخست وزیر کانادا شده و نخست
وزیر نتوانســت به این پرســش
پاسخ دهد که آیا برنامه تنظیم
شــده خود را بهم خواهد زد تا

بتواند با رییس جمهوری پیشین
آمریکا ،که رووابطی صمیمانه با او
برقرارکرده بود ،دیدار کند یا نه.
آقای اوباما احساسی تحسین آمیز
نسبت به جاستین ترودو دارد و
در او تــوان پرچمداری جنبش
پیشروی جهانی و اراده الزم برای
مبارزه بــا نابرابری ها و تغییرات
اقلیمی را می بیند.
(تلخیص از الپرس
مونتریال 11 ،مه .)2017

قبول گناهکاری خود ،در دادگاه
عالی به  15سال زندان محکوم
شد .بنابر کیفرخواستدادستان،
پــال تو مونتریال
او هنگام چاقوکشی مست بوده
 15سال زندان برای است .نزاع خیابانی در ساعت 3
چاقوکشیمرگبار
بامداد بین دو گروه رخ داده بود
و فــرد قربانی قصد میانجیگری
مرد  24ســاله ای که درســال داشته است.
 2015در یک نــزاع خیابانی با
(تلخیص از گازت مونتریال8 ،
چاقــو موجب مرگ مــردی در
مه .)2017
پالتو مون رویال شده بود ،پس از
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سیاسی ...

تغییر اساسنامه حماس به چه معناست؟

 14می ســالروز شــکلگیری
کشوری است که پس از شصت
و نه سال ،هنوز موجودیتش زیر
سوال میرود ،هرچند واقعیتش
برای قسم خوردهتریندشمنانش
هم انکار ناشدنی است.
تا آنجــا که هنگامــی که خبر
رســید قرار است حماس تغییر
اساسنامهاش را اعالم کند ،بیشتر
ناظران گمــان بردنــد که این
جنبش فلسطینی در چرخشی
 180درجــهای ،میخواهــد به
پذیرش موجودیت اسرائیل اذعان
کند و بپذیرد که کشور مستقل
فلســطین را میتــوان در کنار
اسرائیل بنا کرد؛ نه بر ویرانههای
آن.
اما چنین نشد.
تغییراتــی کــه حمــاس در
اساسنامهاشداده عمدتا شکلی و
لغوی است ،نه آنگونه که انتظار
میرفت ،تاریخی و بنیادین.
حماس همچنان در اساســنامه
تازه تاکید کــرده که موجودیت
اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد
و نخواهــد شــناخت و مرزهای
کشور فلسطین را همانی میداند
که پیش از شکلگیری اسرائیل
در سال  ۱۹۴۸سرزمین فلسطین
را تعریف میکرد ،یعنی از شمال
به دماغــه ناقورا در مرز لبنان ،از
شــرق بــه رود اردن ،از غرب به
دریای مدیترانــه و از جنوب به
صحرای سینا و بندر امالرشراش
(ایالت) در کنار خلیج عقبه.
تنها تغییر جزئی که از این نظر
در اساسنامه داده شده ،پذیرش
تشکیل کشور مستقل فلسطین
در محدوده مرزهای پیش از سال
 ،۱۹۶۷یعنــی در کرانه باختری
و باریکه غزه اســت اما با تاکید
بر اینکــه این پذیرش به معنای
به رسمیت شــناختن مرزهای
پیش از  ۱۹۶۷نیست بلکه فقط
مرحلهای انتقالی خواهد بود برای
دستیابی فلسطینیان به سرزمین
تاریخی خویش که در آن جایی
برای اسرائیل نخواهد بود.
در این بنــد از اساســنامه تازه
حماس ،سیاستهای این جنبش
تغییر نکــرده و تحولی رخ نداده
است .حماس در  ۲۷ژوئن ۲۰۰۶
(ششم تیر  )۱۳۸۵که سند وفاق
ملی را همراه با دیگر گروههای
فلسطینی (بجز ســازمان جهاد
اســامی) امضا کرد ،تشــکیل
کشور مستقل فلسطین را درون
مرزهای پیش از  ۱۹۶۷پذیرفت،
مشروط بر آنکه امضایش به معنی
به رسمیت شناختن این مرزها و
در نتیجه ،پذیــرش موجودیت
اسرائیل تلقی نشود .بنابراین در

موضع حماس در قبال مرزهای در مصــر ،هواداران نظام حاکم و
 ۱۹۶۷تغییری داده نشده و تنها مخالفان اخوانالمسلمین ،همین
تغییر این است که این موضع در را هم بــه پیروزی خــود و هم
اساسنامه هم گنجانده شده است .به حاصل فشــار دولت مصر بر
حماس با امضای همان ســند حاکمان باریکه غزه تعبیر کردند.
وفاق فلسطینی به جایگاه سازمان از ایران هیچ واکنش رســمی به
آزادیبخش فلسطین (ساف) در رونمایی اساســنامه تازه حماس
مقام رهبری فلسطینیان اذعان داده نشد اما رسانهها و تحلیلگران
کرده بود .بنابراین ،اینکه حماس سیاســی نزدیک به نظــام ،این
با وجود اینکه عضو این سازمان اساسنامه تازه را هم در چارچوب"مقاومــت و ادامــه
نیست -در اساسنامه
تغییراتیکه
مبارزه با اســرائیل"
تازهاش جایگاه ساف
حماس در
را به رسمیت شناخته اساسنامهاش ارزیابی کردند .سید
و از آن حمایت کرده داده ظاهری حسننصراللهدبیرکل
اســت ،باز هم تازگی است نه بنیادین .حزباللــه لبنان هم
کــه حــزب تحــت
نــدارد و از تحولی در
رهبریاش سابقه سه
حماس خبر نمیدهد.
اساســنامه تــازه حماس لحنی دهه همــکاری نزدیک نظامی و
ویراســته و پیراسته و امروزیتر سیاســی با حماس دارد ،امروز
و معتدلتــر دارد و از لحــن در سخنرانیاش به مناسبت روز
خشمگین اساســنامه پیشین جانباز ،هیچ اشارهای به حماس و
فاصله گرفتهاست که در هجدهم اساسنامه تازهاش نکرد.
اوت ( ۱۹۸۸بیست و هفتم مرداد انتظار از حماس که چرخشــی
 )۱۳۶۷تصویــب شــده بود .در یکصد و هشــتاد درجــهای در
اساسنامهپیشین،بهجایاسرائیل مبانــی و سیاســتهایش بدهد،
از یهــود نام بــرده و بارها تاکید چندان منطقی به نظر نمیرسد.
شــدهبود که ماموریت حماس ،چنین چرخشــی میتوانســت
مبارزه با یهودیان است .چندین بــه معنی ســلب هویــت این
نقل قول از آیات قرآن و احادیث جنبش و از دســت رفتن پایگاه
پیامبر اسالم هم علیه یهودیان اجتماعیاش بین بخش بزرگی
در متن اساسنامه گنجانده شده از فلســطینیان شــود .عالوه بر
بود .اما در اساسنامه تازه نه تنها این چنین چرخشــی انگیزهای
این آیات و روایات حذف شــده برای حمایت از حماس به عنوان
بلکه تنها جایــی که از یهودیان رقیب و بدیلی برای جنبش فتح
نام برده شــده ،عباراتی است که در تحقق "آرمانهای فلسطینیان"
تاکید میکند حماس مشکلی با باقی نمیگذاشت .از دست دادن
دین یهود و پیروانش ندارد بلکه جایگاه تندرو و ســازشناپذیر با
با اسرائیل به عنوان کیانی اشغالگر اسرائیل برای حماس همچنین
میتوانســت امتیاز این جنبش
مبارزه میکند.
تغییر مهمی که در اساســنامه را در نقشآفرینی و امتیازگیری
تازه به چشــم میخــورد این در کشمکشها و داد و ستدهای
است که در آن هیچ اشارهای به قدرتهای منطقهای و جهانی از
اخوانالمسلمین دیده نمیشود ،میان ببرد.
حال آنکه در اساسنامه پیشین ،با ایــن حال گرچه اساســنامه
حماس خود را "بالی از بالهای" تــازه از هیچ تغییری در مبانی و
اخوانالمسلمین معرفی کرده و سیاستهای کلی حماس حکایت
اخوانالمســلمین را "بزرگترین نمیکنــد اما رونمایی آن پس از
جنبــش اســامگرای معاصر" ســخنرانی طوالنی خالد مشعل
خوانده بود کــه "دریافتی ژرف در ستایش اعتدال و میانهروی،
و بینشــی دقیق و جامع از همه میتواند به معنای گشایش فصلی
مفاهیم اسالم در همگی عرصه تازه در عملکرد حماس باشد.
های زندگی دارد :از دیدگاهها و دولت اســرائیل ،اقدام حماس را
اعتقادات بشری گرفته تا سیاست ،در تغییر اساسنامهاش "نیرنگی"
آموزش و پرورش ،جامعه ،قضاوت برای فریــب جهانیان خوانده اما
و داوری ،تبلیغ و هنر و رسانه و چه بســا این نیرنگ در شمایل
غیب و شهادت ودیگر عرصههای خودداری از تنش با اسرائیل رخ
بنماید و برگی را از دست دولت
زندگی".
اگرچه خالد مشعل رئیس دفتر نتانیاهو بستاند که از خطر حماس
سیاسی حماس پس از رونمایی برای پیشــبرد سیاستهایش و
اساســنامه تازه تاکیــد کرد که جلب آرا بهره میبرد.
حماس همچنــان پیرو مکتب
فکری اخوانالمسلمین است اما
مهرداد فرهمند ( قاهره)
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École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits
in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Spring semester / Session de printemps :

)Du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 (7 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE JUNE 16th
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

سیل :آغوش تان را باز کنید...
میبینیم؛
به خصوص در حوادثی که جامعه
را تهدید می کند؛ این چه حسی
اســت که مجید جوان را به این
ماجراها می کشاند »،گفت:
چیزی که همیشه در این موارد
مــن فراموش می کنــم خودم
هســتم .من تمام تالشم در این
موارد این است که بتوانم به یک
همنوع و هموطــن کمک کنم
همین و بس .وقتی این اتفاق هم
می افتد من احساس رضایتمندی
از خودم دارم.
جوانــی دربــاره این کــه االن
شهروندان چه کمکی می توانند
به آســیب دیــدگان این حادثه
بکنند،گفت:
قبل از این که به کامیونیتی بگویم
باید دولت کاری برای این مردم
انجام دهد .االن بعضی از خانه ها
هســتند که بیمه شرایطشان را
قبول کرده ،اما خیلی از خانه ها
هست که بیمه زیر بار نمی رود و
قبول نمی کند که خسارت باید
پرداخت کند .کامیونیتی ایرانی
اما حداقل ایــن کار را می تواند
بکند که معنوی پشت این افراد
باشند و در این شرایط احوالپرس
آنها باشند.

امیر خدیر:

دولت باید حامی مردم
در این حادثه باشد!

>> ادامه از صفحه9 :

امیر خدیر؛ نماینده ایرانی تبار در
مجلس کبک از حزب Quebec
( solidaireکبک همبســته) از
شهر مونترآل اســت نامی آشنا
و جنجالــی در مخالفت با دولت
لیبــرال .او کــه در جریان وقوع
ســیل و حادثه در غرب مونترال
از ساعات اولیه ماجرا در جریان
اتفاقات بود و کمک های زیادی
را به هموطنان ایرانی کرده است،
درباره وقوع سیل با ابراز تاسف از
این حادثه به خبرنگار ما گفت:
این اتفاق بســیار ناراحت کننده
است این که همشهریان ما دچار
سیل زدگی شده اند بخشی از آن
به ماجرای هولناک است.
وی درباره این که وضعیت آب و
هوایی این منطقه ماجرای سیل را
مشخص می کرده و اصال حادثه
قابل پیش بینی بوده است یا خیر
گفت:
سوال شــما کامال درست است
یعنی درســت است که این نوع
بارندگــی مــداوم در طول چند
هفته و درست بعد از ذوب شدن
برف ،همه قابل پیش بینی بوده
اســت .برای یک کشــوری که
امکانات وسیعی دارد و برای من
هــم به عنوان یــک قانون گذار
بســیار باعث تعجب اســت که
چگونه محاسبات الزم پیش بینی
نشده بود با وجود این که دولت
می دانست که زمین ها اشباعند
و برخی از مناطقدر معرض خطر

هستند به جای این که آخر سر
با شرایطی روبه رو شویم که که
مردم تک تک مجبور به چیدن
دیوار شنی شوند .دیوارهایی که
می شد توســط ارتش و یا گروه
های کمک رســانی عمومی به
صورت بسیج شدن از قبل انجام
می شــد ،جالب این اســت که
چند شــهر نزدیک به این جزایر
هم قبل از این دچار سیل زدگی
شــده بودند از جمله شهر ریگو.
ما سرنوشت این شهرها را دیده
بودیم و باید عبرت می گرفتیم و
خود ارتــش باید زودتر از این ها
مداخله می کرد و مقامات کبک
پیگیری مــی کردند .یعنی وزیر
امنیت عمومی آقــای «کوآتو»
نقش خیلی برجسته ایدردولت
دارند و نماینده منطقه «بیزار» و
«پییرفون» هستند.
نماینده ایرانی تبــار در ادامه با
اشاره به مشغله هایدولت لیبرال
برای کمپانی های نفتی گفت:
منتهی این دولت آن قدر گرفتار
بحران هایدیگر از جملهداستان
و جریانات فساد مالی در دولت و
ندانم کاری ها در وزارت ترابری
اســت و چندین ماه اســت که
درگیر سرزنش و سوال مطبوعات
و اپوزیسیون به خاطر فساد مالی
 financial corruptionو کمک
های غیر قانونی که برای صندوق
{>> ادامه در صفحه}12 :
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انتخابات ...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

Federal-Quebec-Provincial

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

مجیدمحمدی

یادداشت-محمد شریعتمداری
رییس ســتاد انتخابات حســن
روحانــی در واکنش به اعتراض
یکی از معلمان دربــاره زندانی
کردن فعاالن صنفی در همایش
کشــوری مسئوالن ســتادهای
فرهنگیان روحانی می گوید:
"شما فکر میکنید اگر قالیباف که
رییس پلیس و رییسی که رییس
دادگستری بودند رییس جمهور
شوند تعداد معلمان زندانی کمتر
میشود؟"
(ایلنا  ۵اردیبهشت )۱۳۹۶

این پرســش از جنس استفهام
انکاری است به این معنا که نفی
در خود ســوال اســت .گوینده
زندانی شــدن معلمان را فرض
می گیرد و مخاطب را از بیشتر
شدن زندانیان معلم می هراساند
تا معلمان ناراضی به روحانی رای
دهند .عین این اســتدالل را می
توان برای دانشجویان و روزنامه
نگاران و دو تابعیتیها و مدیران
کانالهــای تلگرامــی زندانی و
معترضان به زندانــی بودن آنها
آورد که اگر "دو نفر دیگر" بیایند
تعداد زندانیان بیشتر خواهند شد.
ســرکوبهای دیگر نیز به جای
تبدیل شدن به منبع شکایت و
تغییر ،به ابزاری برای عادی سازی
بــه "وضعیت موجــود" تبدیل
می شــوند چون "دو نفر" دیگر
سرکوبگرترند.
•

انتخابی بسیار دشوار

رئیس ستاد روحانی در این یک
جمله عالوه بر ترساندن مخاطب
تفاوتهای میان سه نامزد اصلی
یعنی ابراهیم رئیسی ،محمد باقر
قالیباف و حسن روحانی را به طور
ضمنی بیان کرده است.
سه نامزد دیگر نه شانسی دارند و
نه جدیتی برای کسب این مقام،
البته بدون اشاره به هویت کسی
کــه دارد برایــش کار می کند.
قالیباف رئیس پلیس جمهوری
اسالمی در سرکوبهای دههی
هشــتاد اهل فرهنــگ و هنر و
رسانهها (توســط ادارهی اماکن
و حفاظــت اطالعــات نیروی
انتظامی) و یکی از چوب بدستان
در سرکوبهای خیابانی تیر ،۷۸
ابراهیم رئیســی عضو کمیتهی
چهــار نفرهی تصمیــم گیر در

کشتار زندانیان در سال  ۱۳۶۷و
روحانی عضو شورای عالی دفاع و
دبیر شورای امنیت ملی (قبل از
نشستن بر کرسی ریاست دولت)
بوده است.
در ایــن میــان اتفاقــا روحانی
مســئولیت مرگ افراد بیشتری
را (در کنار خمینی و هاشــمی
رفسنجانی و محســن رضایی)
نسبت به رئیســی و قالیباف بر
عهده دارد چون سیاســت تداوم
جنگ در جمهوری اسالمی بعد
از فتح خرمشهر ( ۱۳۶۱تا )۶۷
و باز پس گیری مناطق اشغالی
به کشته و مجروح شدن صدها
هزار تن از جوانان ایرانی و مردم
بیدفاع در بمبارانها و موشــک
پرانیهای صدام ،و دهها میلیارد
دالر خسارت بدون هیچ نتیجهای
برای کشور ،و البته بزرگ تر شدن
سپاه و آسان تر شدن سرکوبها
در شــرایط جنگ ،انجامید .در
دوران جنــگ ایــران و عــراق،
روحانی مسئولیتهای متعددی
از جمله عضویت درشورای عالی
دفاع ( ۱۳۶۱تا  ،)۱۳۶۷عضویت
در شورای عالی پشتیبانی جنگ
و رئیس کمیســیون اجرائی آن
(  ۱۳۶۵تــا  ،)۱۳۶۷معاونــت
فرماندهــی جنــگ ( ۱۳۶۲تا
 ،)۱۳۶۴ریاست ســتاد قرارگاه
مرکــزی خاتماالنبیــاء (۱۳۶۴
تــا  )۱۳۶۶و فرماندهی پدافند
هوایی کل کشور (از سال ۱۳۶۴
تا  )۱۳۷۰را برعهده داشت.
بجای دادن مدال به فرماندهان
جنگ (از جملــه روحانی) ،آنها
باید برای تداوم جنگ بیحاصل
و خسارت بار سالهای  ۶۱تا ۶۷
محاکمه می شــدند .هنوز سپاه
پاسداران اجســاد مفقود کشته
شدگان آن سالها را یافته و در
شهرها می گرداند و در میادین
و دانشگاهها و محلهای میراث
فرهنگی دفن می کند تا مردم را
در فضای احساسی آن سالها قرار
دهد بدون آن که هیچ مسئولیتی

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

برای قربانی کردن جوانان ایرانی
در بارگاه مقدس اســامگرایی
گسترش طلبانه بپذیرد.
حسن روحانی بعد از جنگ نیز
تا ســال  ۱۳۹۲همیشه مشاغل
امنیتی داشته است .او با نادیده
گرفتن سوابق نظامی و امنیتی
فــوق در مناظرههای ســال ۹۲
رقیب اصلی خــود (قالیباف) را
ســرهنگ و خــود را حقوقدان
معرفی کرددر حالی کهدر سوابق
کاری روحانی اصــوال دورهای از
کار به عنوان وکیل یا حقوقدان
به چشم نمی خورد مگر آن که
همهی روحانیون شیعه را به علت
تحصیل فقه حقوقدان بنامیم (از
جنس مســاوی قرار دادن طالع
بینی و ستاره شناسی).
بر این اســاس در این انتخابات
مردم مجبور بــه انتخاب میان
پلیس بــد و پلیس خــوب در
رژیمهای پلیسی ،یا انتخاب میان
بد و بدتر در رژیمهای اقتدارگرا
نیستند بلکه بد تر از آن باید میان
پلیس سرکوبگر ،قاضی جالد و
عنصر عالی رتبهی امنیتی/نظامی
یکی را بر گزینند.

(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

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

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

•

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

کدام یک و چرا؟

قائالن به مشارکت می گویند بهتر
است عنصر عالی رتبهی امنیتی/
نظامی را برگزید تا از ســرکوب
بیشتر قاضی جالد و پلیس قصاب
جلوگیری کرد اما قائالن به تحریم
معتقدند که عنصر عالی رتبهی
نظامی/امنیتــی در چهار دههی
گذشته یار نزدیک دوتای دیگر
بوده و تفاوت نــه در ایدئولوژی
و سیاســتها بلکه در مشاغل و
موقعیتها در یک نظام تمامیت
خواه اقتدارگرا و دینی بوده است.
روحانی کسی است که ظرفیت به
میدان جنگ فرستادن هزاران تن
برای اشغال کشور دیگر (تا فتح
کربال و قدس) را داشــته است و
در شرایط ویژه برای نظام همین
ظرفیت را خواهد داشــت .امروز
این موضوع دارد در سوریه دنبال
می شــود و به گفتهی مقامات
تا کنــون  ۲۱۰۰نفر از نیروهای
اعزامی توسط جمهوری اسالمی
در این کشــور کشــته شدهاند.
همین موضوع است که انتخاب
میان او و رقبایش را بسیار دشوار
می کند.

Registered with
Quebec Immigration

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

افسانهانتخابمیان«بد»و«بدتر»
در این میان اتفاقا
روحانی مسئولیت مرگ
افراد بیشتری را نسبت
به رئیسی و قالیباف
برعهده دارد

11

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
•

هویتهایی که تغییر منی کنند

یکــی از گفتههایی کــه میان
روسها معروف اســت این است
که وقتی کسی عضو «کا.گ.ب».
شود همیشــه عضو آن سازمان
خواهد بود .این بدین معناست که
برخی سازمانها هویت فردی را
از افراد گرفته و هویت سازمانیای
بدو می دهند که از آن نمی تواند
بگریزد .این گفته بر اعضای سپاه
پاسداران و روحانیون شیعه نیز
صدق می کنــد .آنها به گونهای
تربیت می شوند که امکان تغییر
و جدا شدن فرهنگی و نگرشی
و رفتاری از آن سازمانها تقریبا
غیر ممکن اســت .شــما چند
پاسدار و روحانی سراغ دارید که
از آن مشــاغل جدا شده و کامال
به شــخص متفاوتــی از حیث
ایدئولوژی و رفتــاری و منش و
سبک زندگی تبدیل شده باشند؟
قالیباف اگر گواهینامهی خلبانی
هم بگیرد و کت و شــلوار سفید

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

ســال ۸۴اش را بپوشــد باز هم
یک بسیجی و پاسدار است چون
وقتی جوانان معترض به نظام را
در خیابان ببیند دست به چوب
می شود.
روحانی و رئیســی نیز علی رغم
چهار دهه مســئولیت اجرایی و
قضایی هرگز لباس روحانیت را
ترک نکردهاند و در عین کســب
مشاغل حکومتی همان ادبیات
و رفتارهای اســامگرایان شیعه
(تمامیت خواهی و اقتدارگرایی)
را ادامه دادهاند.
رئیسی اگر سالها خود کیسههای
آرد آســتان قــدس رضــوی را
بــر دوش بــه در خانهها ببرد یا
قالیباف خود اسکناسهای نقد را
به بیکاراندستی بدهد ،باز ایندو
نمی توانند خاستگاه و هویت خود
را فراموش کنند و طبقهی حاکم
نیز آنها را نه بــه خاطر وعدهها
یا خرج کــردن از اموال عمومی
بلکه برای تضمین بقای هستهی
سخت حکومت می خواهد.

•

نامزدهای آینده

بــه نظر می آید که با گذشــت
زمان تعــداد مقاماتی که هویت
آنها در قوای قهریه شکل گرفته
بیشتر و بیشــتر می شود و این
امر کار کسانی را که می خواهند
شهروندان را تشویق به رای دادن
میان بد و بدتر کنند دشوار می
ســازد .حکومت دیگر به غیر از
نیروهای ســپاهی و بسیجی و
روحانیون امنیتی نزدیک به بیت
کسی را محرم اسرار و قابل اعتماد
نمیداند .به این صورتی که پیش
می رود احتماال در دههی آینده
در صورت تداوم نظام ،شهروندان
ایرانی مخیــر خواهند بود میان
دکتر حســین الله کــرم (دکتر
قالیباف نسل دوم) ،قاضی سعید
مرتضوی یا قاضی صلواتی (قاضی
رئیسی نسل دوم) و دکتر حسن
عباسی (دکتر روحانی نسل دوم)
یکی را برای ریاســت جمهوری
برگزینند• .
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سیل :آغوش تان را باز کنید...
انتخابات هست که اصال حواس
شان به این ماجراها نیست.
به جای این که حواسشان به امور
اساســی و زندگی مردم باشد و
ارتش را زودتر خبر کنند و تاریخ
حادثه رادر نظر بگیرند به کمپانی
هایی از جمله بمباردیه و کمپانی
های نفتی می رسند .این یکی از
ضعفهایدولت لیبرال است.
دکتر خدیر با اشاره به این که در
تمام هفته گذشتهدر محل حادثه
در حال کمک رسانی بوده است
گفت:
من تمام روز شنبه و یک شنبه
آن جا بودم و دیدم که بیشترین
لطمه را اهالــی منطقه «بیزار»
خــورده اند .هر چنــد در گیر و
دار این ماجرا نمیخواهیم دولت
را ســرزنش کنیم ،اما متاسفانه
در مواردی ایــن چنینی دولت
کامال ضعیف عمل کرده اســت
مثل ماجرای اتوبان  13که برف
سنگین اتوبان را بست و بسیاری
در اتوبان گیر افتادند و جانشان به
خطر افتاد.
تــا زمانی که دولت سرنوشــت
میلیونرها و بیلیونرها و رفقایش
برایش اهمیت بیشــتری دارد و
در تالشــند که قوانین را طوری
دســتکاری کنند کــه کمپانی
های نفتی بتوانند لوله نفت شان
را زودتر بکشــند و یا این که به
بمباردیــه کمک یــک و اندی
میلیاردی کند ولی این موضوعات
که مربوط به زندگی مردم است
اهمیتی نداشته باشد وضع همین
است.
خدیر با تاکیــد بر این که دولت
باید حامی مردم باشد ادامه داد:
دولــت باید یک برنامه وســیع
کمک رسانی به هزاران خانواری
داشته باشد که خانه هایشان را
از دســت داده اند و یا به طریقی
لطمه خورده اند و اموالشــان از
ارزش افتاده اســت و باید دوباره
بازسازی شود.
دیگــر این که دولــت باید یک

PAIVAND: Vol. 24  no.1320  May 15, 2017

>> ادامه از صفحه10 :

فکری به حال بیمه بکند.
ایــن کمپانی هــای بیمــه با
بی مسئولیتیتمامبهانهمی آورند
و شــانه خالی می کنند .این جا
دولــت باید طرف مردم را بگیرد
و به بیزینسســکتورها و بانک
های بزرگ مالــی که معادالت
دوطرفه دارند دولت باید به آنها
اخطار جــدی بدهد و بگوید که
باید بخشــی از این هزینه ها را
پرداخت کننــد .دولت باید بین
مردم و شرکت های بیمه ،مردم
را انتخاب کند.
نماینــده حزب ســولیدر کبک
در ادامــه با اشــاره بــه این که
رضایتمندی مــردم در اولویت
اســت و روزهای حادثه بســیار
سخت بود گفت:
در شرایط سخت مردم احساس
ناتوانی می کنند و همه فکر می
کنند که به کمک رسانی بیشتر
از بقیه احتیــاج دارند .نیروهای
کمکی هم شــرایط را بررســی
مــی کردند و که چه خانواده ای
وضعیتش اسفبارتر است درست
مثل یک میدان جنگ که خون
را اول باید به چه کسانی برسانند.
به نظر من مسئوالن آتش نشانی
و مســئوالن منطقه ای با تمام
فداکاری به همســایه ها و مردم
کمک مــی کردنــد و االن این
مسئولیت دولت است که یک بار
دیگر نشان دهد که طرف مردم
است .مردمی که خودشان می
گویند به حزب لیبرال رای داده
اند.
او در حالی که از عملکرد دولت
لیبرال عصبانی بود و به آنها انتقاد
شدید می کرد ،گفت:
متاســفانه این حادثه در منطقه
ای رخ داده اســت که مردم آن
انگلیسی زبان هستند و همگی
به حزب لیبرال رای داده اند .اما
دیدگاه دولت این طور نیست آنها
مــی گویند که این مردم مهاجر
و انگلیسی زبان هر بار به ما رای
خواهند داد .اگــر این حادثه در

منطقه لونگوی رخ داده بود ماجرا
مطمئنا فرق می کرد رسیدگی
دولت فرق می کرد میدانید چرا؟
برای این که در آن منطقه احزاب
برای رای آوردن در منطقه دائما
با هم درگیر هستند و دولت برای
حفظ منافعش شرایط را بهتر و
زودتر هماهنگ مــی کرد .آنها
بارها گفته اند که وست آیلندی ها
مهاجر و انگلیسی زبان هستند و
مجبورند به ما رای بدهند.
دوبــاره بگویم مــن اصال قصد
تخریبدولت را ندارم؛ می خواهم
تنها مردم بدانند که با چه دولتی
روبه رو هستند و برای سرنوشت
خودشان تصمیمدرست بگیرند.
ما کمپانی مثــل اوبر را فراموش
نمی کنیم .تمام تاکسی ران ها
همگی مهاجر هستند و امادولت،
اوبر را انتخاب کرد برای این که
بتواند رای آنها را داشته باشد .در
هر حال اگر بخواهیم این آسیب
پذیــری را در جامعه کم کنیم
باید این نکات را به مردم گوشزد
کنیم.
امیر خدیــر در پایان با عنوان با
اشــاره به نقش جامعه ایرانی در
این حادثه و همبستگی بیشتر
آنها با جامعه کبکی بیان داشت:
به نظر من بعد از ســه هفته که
آب پایین آمد جامعه ایرانی می
توانــد همگام با بقیــه نیروهای
داوطلب وارد عمل بشــود و به
مناطق آســیب دیده بروند و به
شــهروندان این منطقه کمک
کنند .شهروندان ایرانی در کبک
می توانند با همسایه هاشون در
این حادثه یک سرنوشت و درد
مشترک را رقم بزند که انتهای آن
یک رابطه عمیق و ماندگار خواهد
بود.
بــرای مطالبات مردم تومار امضا
کنند و همگام با مردم آســیب
دیده از دولت برای کمک به مردم
کمک بخواهد.

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید
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انتخابات ...

چون ِگردَکان بر ُگنبد...

خامنهای :دولت ها هیچکارهاند؛ مردم بشتابید
و رای بدهید!
مزدک بامدادان

حجتاالســام صدیقــی در
ســخنرانی نمــاز جمعــه ۲۷
فروردین  ۱۳۸۹گناه زمینلرزه
و دیگر رخدادهــای طبیعی را
به گردن پوشــش بانوان ایرانی
انداخت و گفت« :بانوانی که ظاهر
مناسبی ندارند باعث گسترش زنا
در جامعه میشوند که این باعث
افزایش زلزله است».
پاسخ شایسته به این سخنان پوچ
و بیپایه ،پویشــی بنام «کارزار
َمهلرزه»( )۱بود ،که یکبار دیگر
ژرفای بیخــردی فرمانروایان بر
کشــورمان و خواری و زبونی ما
ایرانیــان را به رخ همه جهانیان
کشید.
در سال  ۱۳۸۴که به ناگاه و بدور
از برآوردهای اپوزیسیوندلبسته،
محمود احمدینژاد سر از صندوق
رأی بدرآورد ،رأی دهندگان گناه
این شکســت ســهمگین را به
گردن رأی ندهندگان ،یا آنگونه
• که خود میگفتند «تحریمی»ها
انداختند.
از آن روز تــا کنــون برخــورد
دلبســتگان در برابر فراخوان به
دوریجســتن از صندوق رأی،
کمابیش یکســان بــوده و آنان
بمانند حجتاالســام صدیقی
پیشــاپیش گناه شکست آینده
خود را به گردن رأیندهندگان
انداختهاند و همچنان میاندازند.
در تازهترین ســخن از این گونه
میخوانیم:
«اگردور بعدی رقابت بین روحانی
حقوقدان و رئيسی ِی میرغضب
باشد ،و رئیسی از کارزار انتخاباتی
موفق بیرون بیاید ،علت پیروزی
رئیسی ،و شکست روحانی ،همین
نیروی تحریمکننده خواهد بود؛
در معنا مســؤليت آن شکست
پُرمصیبت ملــی ،برعهدهی این
تحریمکنندههاست؛ برای اینکه
تحریــم انتخاباتی در شــرائط
کنونــی ،یعنی به نفع رئيســی
رأی دادن؛ قهرکردن با صندوق
رأی ،یعنی نشاندن آن میرغضب
کشتار ســال  ۱۳۶۷شمسی بر
مسند ریاست جمهوری اسالمی،
یعنی رأی دادن به ادغام شــغل
میرغضبی با وظائف مقام ریاست

جمهوری در ایران!»()۲
بدیگر سخندر اینجادیگر گفتگو
بر ســر این نیست که اگر کسی
رأی ندهد ،از ابزارهای دموکراسی

«اگر سینهات را برهنه
کنی ،زمین خواهد لرزید»
و «اگر رأی ندهی ،کشور
ویران خواهد شد!»
(در پنداردلبستگان) بهره نجسته
است .ســخن از «همکاری» ما
رأیندهندگان بــا دژخیمان و
تبهکاران اســت و دلبستگان با
اهریمنسازی از کسانی که رأی
نمیدهنــد ،آنــان را «بزهکار»
میخوانند همنوا با ولی فقیه()۳
ما را تکفیر میکنند و سزاوار آتش
دوزخ میدانند.
گزارههایی چون «اگر سینهات را
برهنه کنی ،زمین خواهد لرزید»
و «اگر رأی ندهی ،کشــور ویران
خواهد شــد» از ارزشی یکسان
برخوردارند .دور از پندار نیســت
که دلبســتگان چهار سال دیگر
بنویســند و بگوینــد «اگر رأی
ندهیــد ،مصباح یزدی شــما را
خواهد خورد!».
اینــان برای درســتی ســخن
خود «روند انتخابات گذشــته و
آمارهــای آن» را گواه میآورند،
بی آنکه بتواندرستی یا نادرستی
سخنشان را با افزاری امروزین و
خردمندانه ســنجید .برای آنکه
دانسته شود سخن دلبستگان تا
چه اندازه بیخردانه و پوچ و پَرت
است ،نمونهای میآورم:
کســانی که در کشــورهایی با
فرهنگ اروپائی-امریکائی زندگی
میکننــد ،میداننــد تا همین
چند سال پیش پدران و مادران
در پاســخ به پرســش فرزندان
خردسالشان که «بچهها از کجا
میآیند؟» میگفتند آنها را یک
لکلک با خود مــیآورد .رابرت
ماتیو ( )۴توانست در یک بررسی
آماری نشــان دهد که افزایش و
کاهش شمار کودکان زاده شده
در هفده کشور اروپائی با افزایش و
کاهش شمار لکلکها همپوشانی
یکبهیک دارد و با کاهش شمار
لکلکها ،شمار نوزادان نیز کاهش

مییابد .اگر ما نیز ماننددلبستگان
صندوق رأی بیاندیشــیم ،باید
بپذیریم که «کودکان را لکلکها
با خود میآورند» ،زیرا آمار چیزی
جز این نشان نمیدهد .ولی اگر
مکانیسمهای بارداری زنان ،بالش
و پــرورش کــودکان در زهدان
آنها و همچنیــن نقش مردان را
بشناسیم ،دیگر برای پدر یا مادر
شــدن نیازی به پــرواز لکلکها
نخواهیم داشت و خود دستبکار
خواهیم شد .این سخن ،در باره
همه پدیدهها ودر این روزها بویژه
درباره انتخابات نیز درست است.
در نوشته پیشین خویش آوردم
که دلبســتگان دســت بدامان
نیرنگ های آخرال ّزمانی میشوند،
تا با هراسافکنی از فرجامی که
سرســوزنی در باره راستودروغ
آنهــا پژوهش نمیتــوان کرد،
همگان را وادارند تا به ندای ولی
فقیه لبیک جانانه بگویند.
پس بر گردن ما  -و این ما هر کسی
است که سرنوشت خویش را به
سخنان پرشور و پیشگوئیهای
جادوگرانه نمیســپارد و ِخ َرد و
اندیشه را رهنمای خود میسازد،-
آری بگردن ما است که پیگیر و
خردستیزان و
خســتگیناپذیرَ ،
دلبستگان را فرابخوانیم ،سخن
خود را آشکار و بر پایه دادههای
آزمونپذیر بر زبان برانند ودر برابر
آنچه که میگویند و مینویسند،
پاسخگو و پاسخ َور باشند.
برای اینکه بدانیــم رأی ما چه
جایگاهی در انتخابات دارد ،باید
نخستنهادانتخابات،سازماندهی
آن ،قانونها و چگونگی برگزاریاش
را بشناسیم.
کارکرد این دســتگاه در آلمان
چنین است:
بنــد  ۳۸قانون اساســی آلمان
میگوید:
انتخابات بایــد «همگانی»،
«بیمیانجی»« ،آزاد»« ،برابر»
و «پنهانی» باشد.
همگانی ،به َچم این اســت که
«تکتک شهروندان [جدا از دین،
نژاد ،جنسیت ،گرایش سیاسی و
 ]...میتوانند برگزینند و برگزیده
شوند».
{>> ادامه در صفحه}23 :
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آژانس مسافرتی

جهان و پناهندگی...

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
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کارخانه ساخت عناصر نامطلوب!
نویسندهMichel Agier :

برگردان :شهباز نخعی
اردوگاه هــای پناهنــدگان یــا
آوارگان ،اردوگاه های مهاجران،
مناطق انتظار برای افراد در حال
تعیین تکلیف ،اردوگاه های گذار،
مراکز نگهداری یا بازداشت اداری،
مراکــز تعیین هویــت و اخراج،
نقاط عبور مرزی ،مراکز پذیرش
متقاضیان پناهندگی« ،گتو ها»،
«جنگل ها» [مناطــق خارج از
حاکمیت قانون] ...اینها کلماتی
است که از سال های پایانی دهه
 ١٩٩٠صحنــه خبرهــای همه
کشورها را اشــغال کرده است.
اردوگاه ها فقــط محل زندگی
روزمره میلیون ها تن نبوده ،بلکه
بــه صورت یکی از شــکل های
دولت جهانی یا یکی از شیوه های
اداره افراد نامطلوب درآمده است.
پدیده «اردوگاه» که محصول به
هم خوردن قواعد ،پس از پایان
جنگ ســرد بود ،در قرن بیست
و یکم در زمینه ای از اغتشــاش
های سیاسی ،زیست محیطی و

اقتصــادی ابعادی قابل مالحظه
یافت .این مفهوم را می توان به هر
نهاد قدرتی (محلی ،ملی یا بین
المللی) اطــاق کرد که در یک
قلمرو ،اقتدار اِعمال قدرت برای
قراردادن مردم در یکی از شکل
های اردوگاه یا واداشــتن آنها به
مانــدن در آن برای مدت زمانی
متغیردارد.
درســال  ،٢٠١٤شش میلیون
تن ،بویژه مردمان تبعید شــده
 کارن هــای بیرمانی [برمه] درتایلند ،اهالــی صحرا در الجزایر،
فلســطینی ها در خاورنزدیک...
 ،مقیــم یکــی از  ٤٥٠اردوگاهپناهندگی «رسمی»ای بودند که
توسط مراجع بین المللی  -مانند
«کمیســاریای عالی پناهندگان
ســازمان ملل متحد» ()HRC
و آژانــس ســازمان ملــل برای
پناهندگان فلسطینی  -مدیریت
یا ،به ندرت توسط دستگاه های
اداری ملی اداره می شــدند .این
اردوگاه هــا ،که غالبا به ضرورت
فوریت ایجاد شــده و بانیان آنها

					

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

تصور یا برنامه ریــزی ای برای
تداوم آنها نداشته اند ،در مواردی
بیش از  ٢٠ســال (مانند کنیا)،
 ٣٠سال (مانند پاکستان ،الجزایر،
زامبیا یا سودان) و حتی  ٦٠سال
(مانند خاور نزدیک) اســت که
وجود دارند.
با گذر زمان ،برخی از این اردوگاه
ها به مناطق شبه شهری وسیع با
تراکم جمعیت زیاد بدل شده اند.
در ســال  ،٢٠١٤بیش از ١٠٠٠
اردوگاه آوارگان داخلی نیز وجود
داشــته که حدود  ٦میلیون تن
را در خــود جــا داده و ١٠٠٠
اردوی کوچــک نیــز به صورت
خودجــوش برپا شــده بود که
موقتی و غیرچشمگیرترین آنها
گروه هایی شامل  ٤تا  ٥میلیون
تن را دربر می گرفت که عمدتا
مهاجران موسوم به « غیرقانونی»
بودند .این تاسیسات موقت ،که
گاه «خودرو» توصیف می شوند،
در سراسر دنیا درحاشیه شهرها
یا کنار مرزها در زمین های بایر،
خرابه ها ،فضاهای خالی از سکنه

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

و ساختمان های متروک وجود
دارد .ســرانجام ،هرسال دستکم
یک میلیون مهاجــر در ١٠٠٠
مرکــز اداری نگهــداری در دنیا
پذیرش شده اند که  ٤٠٠مرکز
آن در اروپا قراردارد.
در مجموع ،با محاســبه عراقی
ها و ســوری هایی که در  ٣سال
گذشته از کشور خود گریخته اند،
می توان برآورد کرد که  ١٧تا ٢٠
میلیون تن امروز در «اردوگاه ها»
به سر می برند.
اردوگاه هــا ،ورای گوناگونــی
هایشان  ٣وجه اشتراک دارند:
فراقلمرویی ،اســتثنایی و
مطرود و محروم بودن.
در درجه اول ،اردوگاه ها در نقاط
پرت و دورافتاده گمنام که غالبا
روی نقشــه یافت نمی شود برپا
می شــوند .اردوگاه پناهندگان
«دعب» در بخش گاریسای کنیا،
با آن که جمعیتی بیش از دو یا
سه برابر جمعیت این بخش دارد،
در فهرســت حومه های آن به
چشم نمی خورد.
همچنین ،اردوگاه ها از یک نظام
استثنابرخوردارند:
این امر به خاطر آن اســت که از
قوانینی بجــز قوانین دولتی که
در قلمــرو آن قراردارند تبعیت
می کنند .درجه باز و بسته بودن
آنها هرچه که باشــد ،این امر به
آنهــا امکان می دهد که هرگونه
شناســایی برابری سیاسی بین
ســاکنان اردوگاه و شــهروندان
عادی را نفی نمــوده ،به تاخیر
اندازند یا تعلیق کنند .سرانجام
این که ،این شکل از گروه بندی
انسانی موجب جدایی اجتماعی

می شود:
در این شــکل ،درعین حال که
جمعیتی زیاد به چشم می آید،
ِ
واقعیت
مخفــی هم می شــود.
آشکارا متفاوت با دیگران بودن،
قابل جذب نبودن ،تاکید بر فاصله
ای دوگانــه از جنبــه قضایی و
سرزمینیدارد.
با آن کــه به نظر می آید که هر
نوع از اردوگاه پذیرای نوع خاصی
از مردم اســت ،مهاجران بدون
مدرک اقامت در مراکز نگهداری،
پناهجویــان در چهارچــوب
بشردوستانه و غیره ،کم و بیش
پذیرای افراد مشابهی هستند که
از آفریقا ،آسیا یا خاورنزدیک می
آینــد .به نظر می آید که مبنای
طبقه بندی هویتی به مثابه نقاب
های رسمی ای است که موقتا بر
چهره ها گذاشته می شود.
به این ترتیب ،یک آواره داخلی
لیبریایــی کــه درســال های
( ٢٠٠٢ -٢٠٠٣در بحبوحــه
جنگ داخلی) در یک اردوگاه در
حاشیه مونروویا زندگی می کرده،
اگر درســال بعد در یک اردوگاه
کمیساریای عالی پناهندگان در
آن سوی مرز شمالی کشور خود،
در گینه استوایی ،ثبت نام کرده
باشــد ،یک پناهنده به حساب
آمده؛ سپس ،اگر درسال ٢٠٠٦
برای جســتجوی کار اردوگاه را
ترک کرده و بــه کوناکری ،که
بســیاری از هم میهنــان او در
«محله های لیبریایی» پایتخت
گینه زندگی می کنند رفته باشد،
« غیرقانونی» محسوب می شود.
پس از آن ،او شــاید سعی کرده
که از راه دریا یا خشــکی به اروپا

برود؛ اگر به فرانسه رسیده باشد،
به یکــی از صد منطقه انتظاری
که در بنــادر و فرودگاه ها وجود
دارد هدایت شــده است .دراین
حالت ،او یک «نگهداری شده» به
حساب می آمده تا پس از گذشت
مدتی زمان بتواند نام خود را به
عنوان«متقاضیپناهندگی»ثبت
کند و احتمال زیادی وجود دارد
که درخواستش رد شود .دراین
صورت باز در یک مرکز نگهداری
اداری ،در انتظــار انجام اقدامات
ضروری بــرای اخراج تحت نظر
قرارمی گیــرد .اگر امکان اخراج
قانونی او وجود نداشــته باشد،
«آزاد» می شــود و خــود را در
کالــه یا حومه رم می یابد و بدل
به «مهاجر غیرقانونی» می شود
و در یک اردوگاه یا محل غصبی
مهاجران آفریقایی جا می گیرد.
اردوگاه ها و محل های نگهداری
پناهندگان اکنون دیگر واقعیت
هایی مختص مناطقدورافتادهدر
کشورهای «جنوب» یا مسئله ای
که به گذشته تعلق دارد نیستند.
از سال  ،٢٠١٥رسیدن مهاجران
خاورنزدیک منطق جدیدی در
برپایی اردوگاه ها در اروپا ایجاد
کرده است .در ایتالیا ،یونان ،مرز
مقدونیه و صربستان یا مجارستان
و اتریش ،مراکز مختلف پذیرش،
ثبت نــام وگزینــش خارجیان
سربرآورده اند.
از جنبه اداری یا پلیســی ،این
پناهجویان می توانند تحت نظر
مقامات کشــوری ،اتحادیه اروپا
یا کنشــگران خصوصی باشند.
آنان با جاگرفتــن در انبارهایی
{>> ادامه در صفحه}14 :
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم تابستانی2017 :

ظرفیتمحدود

( 10جوالی تا  27آگوست)

Summer session 2017
)(July 10–August 27

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

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

مدرسه دهخدا

محل ثبت نام

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

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

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

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

کتابخانهنیما

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

IBNG

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

کارخانه ساخت عناصر نامطلوب!...
غیرمسکونی ،پادگان های نظامی
تبدیل شــده به اردوگاه یا زمین
های بایری کهدر آنها کانتینرهایی
کنار هم ردیف شده جا داده می
شــوند و فضای موجــود نیز به
سرعت پر می شود .در کنار این
اردوگاه ها ،کمپ هایی موسوم به
«خودرو» یا « غیرقانونی» شکل
می گیرد که توسط سازمان های
غیر دولتی ( ، )ONGســاکنان
یا خــود مهاجران گشــوده می
شــوند .این چیزی است که به
عنوان نمونه درکنار اردوگاه موریا
در لســبوس ،نخســتین (مرکز
کنترل اروپایی) توسط بروکسل
در مجــاور مرزهای شــنگن در
اکتبــر  ٢٠١٥برای احراز هویت
مهاجران و انگشت نگاری از آنان
ایجاد شده است .این تاسیسات
نامناسب ،که عموما پذیرایدهها
هزارتن هستند ،می توانند چنان
ابعاد قابل مالحظه ای پیدا کنند
که به حلبی آباد هایی وســیع
شباهتیابند.
در یونان ،کنار بنــدر پیره ،یک
اردوگاه چــادری پناهگاه  ٤تا ٥
هزارتن اســت .در ایدومنی ،مرز
یونان -مقدونیــه ،تا  ١٢هزارتن
در یــک منطقه وســیع انتظار
جاگرفتهاند.
در فرانسه نیز در سال های اخیر
شــمار زیادی از مراکز پذیرش
درخواست پناهندگی ()CADA
و مراکز اقامتی فوری گشوده شده
اســت .اینها نیز به طور مزمن از
کمبود جا رنج می برند و شاهد
ایجاد مناطق «خودرو» در اطراف
خود هستند .مهاجران پس رانده
شده از محل گشوده شده توسط
شهرداری پاریس در پورت شاپل،
در پاییز  ٢٠١٦ناگزیر شدند که
در چادر ،پیاده رو یا ایستگاه مترو

>> ادامه از صفحه13 :

هواییبخوابند.
چشــم انداز آینــده این
اردوگاه هاچیست؟
از هم اکنون  ٣راه وجود دارد:
یکی از راه هــا ازبین رفتن آنها
است ،مانند تخریب اردوگاه های
مهاجران در پاتــراس یونان در
ســال  ٢٠٠٩یا اردوگاه کاله در
فرانسه درسال  ،٢٠١٦یا حذف
مکرر کمــپ های موســوم به
«رم» در حوالی پاریس یا لیون.
تخریب این محل ها که اردوگاه
های پناهندگان سابق هستند،
همواره مشــکل ایجاد می کند.
ماهیا در زامبیــا نمونه ای گواه
این امر است .این اردوگاه که در
سال  ١٩٧١ایجاد شده بود ،می
بایست از سال  ٢٠٠٢بسته می
شد .درآن تاریخ ،اردوگاه  ٥٨هزار
ساکن داشت که اکثریت بزرگی
از آنها پناهندگان آنگوالیی نسل
دوم و حتی سوم بودند .راه دیگر
تغییر و تبدیل این اردوگاه ها در
دراز مدت اســت که می تواند تا
حد شناسایی آن به عنوان دارای
«حقوق مدنی» پیش رود .اردوگاه
پناهندگان فلســطینی درخاور
نزدیک یا جذب تدریجی اردوگاه
های آوارگان ســودان جنوبی در
حومه خارطوم از این نوع است.
سرانجام ،راه آخر ،یا رایج ترین راه
امروز ،انتظار است.
با این حال ،سناریوهای دیگری
نیز ممکن است .اردوگاه های اروپا
و دنیا سرنوشتی محتوم نیستند.
البته ،جاری شــدن پناهندگان،
عمدتا سوری ،از سال های ٢٠١٤
و  ٢٠١٥به مقدار زیادی افزایش
یافته اســت .اما این امر با وخیم
ترشــدن مداوم درگیری ها در
خاورنزدیک قابل پیش بینی بود و
رشد مهاجرت درطول سال های

همبستگیبازرگانی

اجنمندفاعازحقوقبشر

پیش و وضعیت جهانی «جامعه
بین المللی» و شکســت آن در
برقراری صلح دلیل آن بود.
به عالوه ،این تشــدید جریان به
دلیل عملکرد نهادهای سازمان
ملل و سازمان های بشردوستانه
بود که ،از سال  ٢٠١٢بی حاصل
خواستار پذیرش آوارگان جدید
درشــرایطی مناســب و درخور
بودند.
رسیدن ناگهانی و انبوه مهاجران
درمیان بســیاری از دولت هایی
که برای آن آمادگی نداشــتند
ایجاد وحشــت کرد .اســتفاده
ابزاری از فاجعه انســانی موجب
توجیه مداخالت قدرتمندانه شد
و به این ترتیب ،با اخراج و ایجاد
محدودیت برای مهاجران مسئله
حفظ قلمرو ملــی پدیدآمد .در
بسیاری از موارد ،تعطیل اردوگاه
«جنگل» کالــه در اکتبر ٢٠١٦
همان جنبه نمادینی را یافت که
توافق مارس  ٢٠١٦بین اتحادیه
اروپا و ترکیه یا برپایی دیوارهای
مــرزی در کشــورهای مختلف
داشت:
آنها باید نشــان مــی دادند که
حکومت ها قادر به پاسخگویی به
الزامات امنیتی ،حفاظت از ملت
های «شکننده» ودور نگهداشتن
خارجی های نامطلوب هستند.
درســال  ،٢٠١٦ســرانجام اروپا
شاهد کاهش شمار مهاجران به
یک سوم نسبت به سال ٢٠١٥
بــود .بیش از  ٦هزار کشــته در
مدیترانه و در بالکان ،سوق دادن
مهاجران به سوی خارج (ترکیه
یا کشورهای آفریقای شمالی) و
اردوگاه های قاره اروپا بهای این
کار بود.
•

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

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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خدمات حسابداری و دفترداری

اطالعیـــه...

دسترسیبهخـــدماتدرمانی:
یک حق انسانی و یا یک امتیاز؟

مــه مــاه  :2017سیاســت هــای
ســختگیرانه تر آمریکای شمالی در
خصوص مهاجرت و همچنین تنش
هایسیاســی-جغرافیایی موجود در
بسیاری از کشورها ،موجی از مهاجران
را به سمت کشورهای متعدد ازجمله
کانادا به دنبال داشــته اســت .بدین
ترتیب تعداد مهاجرانی که با پای پیاده
از مرز کانادا عبور نموده و با وضعیت
اقامتی موقت در استان کبک اقامت
می گزینند ،همچنان روبرو به افزایش
اســت .این پدیده همچنین موجب
افزایش تعداد مهاجران فاقد وضعیت
اقامتی مشخص و نتیجتا افزایش شمار
مهاجران فاقد پوشــش بیمه درمانی
می گــردد .بمنظور حمایــت از این
دسته مهاجران ،از  20فوریه گذشته
تا کنون ،شهر مونترال به عنوان شهر
مهاجرپذیر و مامنی برای این دسته از
مهاجرین نامیده شد .لیکن این عنوان
تا کنون هیچگونه نتایج ملموسی را
به همراه نداشته است .لذا ،با در نظر
داشتن فضای حاکم بر مهاجران فاقد
پوشــش بیمه درمانی بود که در ماه
ژوئن سال  ،2016موسسه پژوهشی
دپارتمان بهداشــت عمومی دانشگاه
مونترال بــه انجام پروژه تحقیقاتی با
عنوان "بهبود سالمت و دسترسی به
خدمات بهداشتی برای مهاجرین فاقد
پوشش بیمهدرمانیدر مونترال" اقدام
نمود .این پــروژه تحقیقاتی با هدف
کمک به تغییرات اجتماعی و سیاسی
در زمینه خدمات درمانی و نیز ایجاد
حساسیت در دســت اندرکاران و در
اذهــان عموم مردم ،نســبت به این

معضل ،صورت می پذیرد.
دستاوردهای پروژه
• موافقت  550مهاجر فاقد پوشش
بیمهدرمانی برای شرکتدر این پروژه
تحقیقاتی
• تهیه یک دفترچــه راهنما حاوی
کلیــه خدمات ارائه شــده توســط
نهادهــای اجتماعی به مهاجرانی که
از اقامت دائم برخوردار نیستند .این
دفترچه راهنما شامل اطالعات بیش
از  200سازمان اجتماعی است.
• حضور تیم پژوهشــی در کلینیک
سازمان پژشکان جهان (Médecins
 -)du Mondeتنهــا کلینیــک ارائه
دهنده مشاوره درمانی بصورت رایگان
و محرمانه ،به مهاجرین فاقد پوشش
بیمهدرمانی
• حضور تیم پژوهشــی در مراســم
متعدد ،نهادهــای اجتماعی و مکان
های دینی-مذهبی .فعالیت های تیم
پژوهشــی در جشــن های محلی و
مراسم گوناگون طی تابستان امسال
ادامه خواهد داشت.
آموخته ها
نتایج بدســت آمده نشان دهنده آن
است که مهاجران فاقد پوشش بیمه
درمانی غالبــا جوان و تحصیل کرده
هســتند .این گروه به همراه خانواده
های خــود زندگی می کنند و دارای
وضعیت اقامتی موقت می باشــنددر
مقایســه با جمعیت اهل کبک ،این
افــراد همچنین اغلــب در معرض
استرس روانی بیشتر می باشند .این
دسته از افراد ابراز میدارند که علیرغم
نیاز به دریافت خدمات درمانی ،موفق

سرورصدر

به دریافت این خدمات نبوده اند .این
امر گاها نشــان دهنده عدم آگاهی
نســبت به خدمات ارائه شده توسط
نهادهای اجتماعی اســت که رسالت
آن ها حمایت از این دسته مهاجران
است.
حمایت جامعه محلی
پشــتیبانی و حمایت هــای صورت
گرفته توســط نهادهای اجتماعی و
دست اندرکاران همچون اهرمی است
که به بهبود وضعیت سالمت مهاجران
کمک نمــوده و از اهمیت شــایانی
برخوردار اســت .لذا ،بدین وسیله از
حمایت های ارزشمند نهادهای ذیل
کمال تشکر را داریم:

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

قابــل ذکر اســت که ثبــت کلیه
موضوعات مطروحه بطور ناشناس و

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

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

امیدواریــم که در آینــده نزدیک از
همکاری نهادهای اجتماعی بیشتری
بهره مند شویم.

514-349-3098

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

Médecins du Monde, le
Centre des Travailleurs
Immigrants (CTI), la Clinique
des Solutions Justes (CSJ),
le Centre d’Aide a la Famille
(CAF)le Comité d’Action
pour les Personnes Sans Statut
(CAPSSS), and le Bharat
Bhavan.

مشاركت در پروژه
از کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه
درمانی هســتند تقاضا می شود با ما
تماس حاصل نموده و تجربیات خود
را با ما به اشــتراک بگذارند (شماره
تماس ما

GESTION FINANCIERE LOYALE

کامال محرمانه صورت می پذیرد .این
اطالعات با هدف بهبود وضعیت این
گروه از مهاجران در میان مدت و دراز
مدت بکار گرفته خواهد شد .همچنین
بدین وسیله ،کلیه اطالعات مربوط به
خدمات ارائه شــده توسط نهادهای
اجتماعی،در اختیار شرکت کنندگان
قرار داده می شود.
جهت دســتيابي به اطالعات بيشتر

درباره تیم پژوهشی ،رسالت این پروژه
تحقیقاتی و فعالیت هــای پروژه ،از
صفحات فيســبوك ما بازديد نمائید
(صفحه  santédesmigrantsبه زبان
هاي انگليســي و فرانســه و صفحه
 saluddeslosmigrantesبــه زبــان
اسپانيايی).
جهت دریافــت اطالعات بیشــتر/
مصاحبه و یا طرح سواالت احتمالی،

با خانم مگلی بنوا ،مسئول هماهنگی
برنامه ها ،از طریق شماره 646 6111
( 514داخلــی  )0601و یــا آدرس
ایمیل

@magalie.benoit.1
umontreal.ca

تماس حاصل فرمائید.
منبع :کمیته ارتباطات
santé des migrant

چهارشنبه :قورمه سبزی$ 9.99 ---
NE
I
پنج شنبه :قیمه$ 9.99 ---
W
R
U
O
ME
GY
جمعه :انتخاب رسآشپز
BRIN YOUR TI
Y
ENJO
شنبه :باقالی پلو با ماهیچه$ 14.99 ---

(514)585-2029

**
ش
ن
ب
 -8چلوکباب وزیری$ 13.99 ------:
ه
ش
ب
ها
شا
م
و
م
 -9زرشک پلو با مرغ$ 9.99 --------:
رقص و وسیقی
پا
ی
ک
و
ب
غذای روز
ی

6195 St-Jacques H4B 1T7

«منــوی رســتوران آنیکس»

 -1چلوکباب کوبیده$ 9.99 :
 -2چلوجوجه با استخوان$ 9.99 :
 -3چلوجوجه بی استخوان$ 9.99---:
 -4چلوکباب برگ$ 14.99 -------:
 -5چلوکباب چنجه$14.99-----:
 -6چلوکباب بلغاری$ 16.99-:
 -7چلوکباب سلطانی$ 18.99 --:
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

دلیل برای این که دنیا بعد از ترامپ،
دیگر دنیای سابق نیست

در  100روزی که دونالد ترامپ میکند".
رئیس جمهور آمریکا شده ،روابط •
این کشور با بقیه جهان به شکلی آسیا :افزایش تنش هستهای
اساسی تغییر کرده است .در این ریاســت جمهوری ترامپ باعث
جا نگاهی داریم به هفت مورد از طرح ســؤالهایی جدی درباره
امنیت در آسیا شده است.
این تغییرات:
نه تنها او با اظهارنظرهای پیش
•
از انتخاباتــش دربــاره تایوان،
ایـــران :تردید درباره ی
توافق هستهای
دولتمردان چینی را شوکه کرد،
برای باراک اوباما ،رئیس جمهور بلکه وزیر امور خارجهاش (رکس
پیشــین آمریــکا ،توافقی که از تیلرسون) از مانع گذاشتن بر سر
یک طــرف تحریمها علیه ایران راه چین برای دسترسی به جزایر
را برداشت و از سوی دیگر ایران مصنوعی ساختهشده در جنوب
را متعهد کرد که برنامه هستهای دریای چین سخن گفت.
نظامیاش را کنــار بگذارد ،یک این اظهار نظر یک روزنامه دولتی
در چین را واداشــت تا به خطر
"تفاهـمتاریخی" بود.
اما برای آقای ترامپ ،در گفتهای "برخورد نظامی" اشاره کند.
کــه انعکاســی از نگرانیهای ژاپن و کره جنوبی تا همینجای
جمهوریخواهان هــم بود ،این کار از آقای ترامپ شنیدهاند که
دارند بیش از حــد روی آمریکا
"بدترین توافق جهان" بود.
او گفتــه بود برچیدن این توافق حساب میکنند و ترامپ حتی
"هدف اصلی" او در دوره ریاست گفته است که شاید به نف ع این
زرادخانههای
جمهوری خواهد بود ،اما نگفته کشورها باشــد که ّ
بود که چطور و چگونه میخواهد اتمی خودشان را راه بیندازند.
بعد میرســد نوبت کره شمالی،
این کار را انجام بدهد.
حــاال دولت او اعــام کرده که کشــوری در منطقــه که مثل
سیاست آمریکا در قبال ایران را نارنجک دستی هرآینه میتواند
مورد بازنگری قــرار خواهد داد .منفجر شود و دارد دست بر قضا
این نه تنها مسأله توافق هستهای بمب اتمی خودش را میسازد.
را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه آقای ترامپ با رســالت آشنای
اقدامات ایــران در خاورمیانه و منع کره شــمالی از رسیدن به
نقش کلیدیاش در ســوریه و بمب روبروست ،کاری که رئیس
تنشهایش با عربستان سعودی جمهوران پیش از او در آن موفق
و اسرائیل را هم شامل میشود .نبودهاند.
محمد جواد ظریــف ،وزیر امور مث ً
ال در دوره ریاســت جمهوری
خارجه ایــران ،ترامپ را دعوت باراک اوباما ،سیاســتی تدوین
بــه وفادار ماندن بــه این توافق شده بود که "صبر استراتژیک"
کرده ،توافقی که به گفته او فقط نام داشــت و هدفــش محاصره
به آمریکا مربوط نیســت و چند اقتصادی کره شــمالی و تشویق
قدرت جهانی دیگر در تدوین آن دیگران ،به خصوص چین ،برای
اجــرای همین سیاســت و بعد
نقشداشتهاند.
رهبر ایــران در اظهار نظر کردن انتظــار برای از پــا در آمدن آن
بیپردهتــر بــوده و بــه نقل از کشور بود.
اما مشــاور آقای ترامپ ،مایک
آسوشیتدپرسگفته:
"اگر شــما این توافقنامه را پنس ،تا همیــن جای کار اعالم
پارهکنید،مامیسوزانیمش ".کرده که "دوره صبر استراتژیک
روابط بــا کشــورهای دیگر از به سررسیده است".
ابتدای ریاســت جمهوری آقای دولت آمریکا گفته همه گزینهها
ترامپ چندان آغاز خوبی نداشته ،روی میــز اســت و بیانیه آقای
کما این که بعــد از آزمایشهای ترامپ مبنی بر فرســتادن یک
موشکی اخیر ایران ،ایاالت متحده ناوگان جنگی به شبه جزیره کره
آمریکا تحریمهای تازهای بر علیه به سرعت باعث جدی شدن خطر
جنگ شد.
این کشور وضع کرده است.
آقای ترامــپ در توییر گفت که کره شــمالی آرام ننشست و در
"ایران دارد بــا آتش بازی حرکتی دفاعی اعــام کرد که
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هر هفته آزمایش موشکی انجام
خواهد داد و دربــاره خطر یک
جنگ فراگیر اخطار داد.
اما ده روز بعد از این واقعه همه از
شنیدن خبر این که ناو مذکور به
جای کره به جهت مخالف حرکت
کرده حیران شدند.
در حالی که کاخ ســفید وادار به
توضیــح دادن شــد و همچنان
اصرار کرد که نه ،این ناوها دارند
در همان مسیر اعالم شده حرکت
میکنند ،آقای ترامپ موضوع را
به مسیر دیگری منحرف کرد و
در عوض از ضرورت فشار بر چین
برای واکنش نشاندادن به مسأله
کره شمالی گفت.
او در توییتر نوشت:
"چین تقریباً شــاهراه اقتصادی
به ســوی کره شمالی است و در
حالی که هیچ چیز آسان بهدست
نمیآیــد ،اگر آنها واقعاً بخواهند
مسأله کره شــمالی حل شود،
میتوانند حلش کنند".
حرکــت بعدی آقــای ترامپ را
دشوار بشود حدس زد .اما تا همین
جای کار ،تالشهای اولیه رئیس
جمهوری پیشبینی ناپذیر برای
حل مشکل پیشبینیناپذیرترین
حکومت جهان رگههایی از خطر
را رو کرده که در سالهای پیش رو
میتواند دوباره تکرار شود.
•
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168
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سیاســت خارجی آمریکا در ۶۰
سال گذشته بوده به طور جدی
توســط آقای ترامپ مورد انتقاد
قرار گرفته است.
او این سازمان را "تاریخ مصرف
گذشــته" و اعضایش را شرکای
ناسپاسی خوانده که از سخاوت
آمریکا نفع میبرند.
در همین راســتا بود که جیمز
ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا ،در ماه
فوریه به اعضای ناتو اخطار داد که
اگر به حرف ترامپ گوش نکنند
و دو درصــد از تولیــد ناخالص
داخلیشان را صرف امور نظامی
نکنند ،آمریکا مسئولیتهایشدر
قبال ناتو را محدود خواهد کرد.
آقای ترامپ ادعا کرده که این خط
و نشان کشیدن باعث شد تا یک
دفعه "کلی پول به صندوق ناتو
واریز شود" ،اگرچه تحلیلگران
گفتهاند که این کشــورها سهم
مشــارکت مالیشــان را بعد از
توافقی در سال  ۲۰۱۴و پیش از
ترامپ باال برده بودند.
اما در طی کنفرانسی خبری در
ماه آوریل ،ینس استالتنبِر ،رئیس
ناتو از رئیس جمهور آمریکا برای
توجه به امور ناتو تشــکر کرد و
گفت" :ما همه شــاهد تأثیرات
محســوس تمرکز قوی شما در
تقسیم بار وظایف بین اعضای ناتو
هستیم".
در همیــن حال ،آقــای ترامپ
نظرش عوض شــد و گفت که
"ناتو دیگر تاریخ مصرفگذشته

نیست ".او افزود ،خطر تروریسم
ضروت اتحاد را بیشتر کرده و از
اعضا خواست برای یاری رساندن
به شرکای افغان و عراقیشان کار
بیشتریبکنند.
•

نگرانیها درباره رابطه او با روسیه
به این آســانی دســت از سرش
برنمیدارد .شایعات قوت بیشتری
گرفت ،وقتی که ناگهان مایکل
فلین که در پست مشاور امنیت
ی کار میکرد بعد از رو شدن
مل 
استفاده از قدرت نظامی
دیدارش با ســفیر روسیه ،چند
آقای اوباما بــرای این به عنوان
هفته پیش از برگزاری مراســم
رئیس جمهور انتخاب شد تا به
ســوگند ریاســت جهوری ،از
حضور نظامی و جنگ آمریکا در
پستش استعفاداد.
عراق و افغانســتان پایان بدهد،
آقــای ترامپ گفتــه که دلش
بــرای همین طبیعــی بود که
میخواهد دوباره به آقای پوتین
کوچکترین عالقــهای به آغاز
اعتمــاد کند ،امــا در عین حال
جنگیدیگردر خاورمیانه نداشته
اخطــار داده که چنین اعتمادی
باشد.
"شاید خیلی دوام نیاورد".
حتی موقعی کــه عمق فاجعه
و تا همینجا به نظر میرسد که
در خشونتهای سوریه بر همه
دوام نیاورده .روابط آنها به طور
روشن شــد ،آقای اوباما اعتقاد
محسوسی بعد حمله شیمیایی
داشــت که دخالت نظامی یک
در ســوریه افت کرده ،حملهای
شکســت پرهزینه به بار خواهد
که گناهش متوجه دولت سوریه
آورد.
است و روســیه به عنوان حامی
در عوض دولــت اوباما تمرکز را
بشار اسد به همان اندازه زیر سؤال
روی کمکهای بشردوســتانه،
رفته است.
کمک مالی به گروههای میانهروی
دونالد ترامپ حتــی یک دفعه
مخالف اســد و تبلیغ و فعالیت
گفت که "شــاید روابط آمریکا و
برای آتشبس و خروج اســد از
روســیه در هیچ دورهای اینقدر
سوریه گذاشت.
خراب نبوده باشد" .او گفت چه
ً
دونالد ترامپ هم قبال با عملیات
خوب میشود اگر روابط بین دو
نظامی در ســوریه مخالف بود و
روسیه :روابط از آنچه که بود ملت ارتقاء پیدا کند ،اما در عین
پیچیدهترشد
حرفش این بــود که باید نیروی
حال اخطار داد که ممکن است
کشور معطوف مســائل داخلی
در روزهای فعالیتهای انتخاباتی ،خالفش هم رخ بدهد.
شود ،تا جایی که در سال ۲۰۱۳
آقــای ترامــپ از ارادتــش به •
در توییتر نوشت:
والدیمیر پوتین به عنوان رهبری مترکز بیشتر بر ناتو
قدرتمند گفــت و این که چقدر ناتــو The North Atlantic
{>> ادامه در صفحه}37 :
دلش میخواهد با او روابط خوبی  Treaty Organizationکه بنیاد
داشته باشد.
همه اینها قبــل از این بود که
ســازمان امنیت آمریکا گزارش
بدهد که روســیه در هک کردن
ایمیلهای حــزب دموکرات در
روزهای تبلیغات انتخاباتی نقش
داشــته ،گزارشی که حتی آقای
freeو برگشت :مونتریال  -تورونتو
ترامپ باالخره اذعان کرد که به سرویس رفت
pick-up & drop
passenger service
صحت آن باور دارد.
montréal to toronto
سرویسعالی:
toronto to montréal
صحتش
که
چاپ یک پرونــده
ناپذیر
رقابت
بهای
courier service
same day send and receive
تأیید نشــده ،اما نشان میدهد
your letters and parcels
آقای
که روسیه مدارکی بر علیه
at very competitive rates
moving service available
ترامپ در دست دارد لبه انتقادها
را علیه او تیزتر کرده .اما او همه
Montréal (514) 704-1999
very
Toronto
را انکار کرده و اتهامات را "اخبار
)(647
239-7171
)(289
800-0717
low rates
AMIR
دروغ" خوانده است.

Daily Van Service
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Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine and delicious burgers

اولین رستوران ایرانی در ساوت شور مونتریال
:گشایش
9
 ماه می1

در محیطی گرم و شاد با مدیریت ایرانی برای پذیرایی
از هموطنان ایرانی و افغانی و دوستان شان آمادگی خود را اعالم می مناییم
-----------متامی غذاهای ایرانی با ساالد و یا ماست و خیار سرو می شوند
از هم اکنون به متام مهمانان عزیزمان خوشامد می گوییم

Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine
and delicious burgers
First Persian Kebab House
in the south shore of Montreal
We will be honoured to serve our Iranian,
Afghan and their friends.
You will enjoy your time in a pleasant and
friendly environment
with Iranian management
All our plates are served with a choice of
Salad or Must-o-khiyar
Our Special prices for the opening: (May 19)
KOUBIDEH ........................ ......... $10
CHICKEN KOUBIDED ............... $10
BARG.............. .............. ............... $14
SOLTANI....................... ............... $17

_________________
2554 CHEMIN CHAMBLY
LONGUEUIL QC J4L 1M4

قیمت های ویژه برای گشایش

دالر۱۰ ................................................. :کوبیده
 دالر۱۰ ........................................:کوبیده مرغ
 دالر۱۴ ........................................................ :برگ
 دالر۱۷ ................................................:سلطانی
 دالر۹  از................................................:منوی روز

درخدمت
:هایشما
نی
 نفر75 مهما ت
با ظرفی
HOURS:
SUN-WED 11 AM - 10 PM
THU-SAT 11 AM -11 PM

)Tel.: 450-321-2411 LONGUEUIL
 دقیقه تا مترو10
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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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آژانس
مسافرتی
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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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



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






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling



)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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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
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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
R
ew
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N
O
Y
G
N
IME
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
ب به شب های
یاد
م
ا
ن
د
ن
ی
د
ر
آ
نیکس
همرا
ه با موسیقی
و
رق
ص و پایکوبی

NT

A
UR

TA

RES

6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با 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

فنــاوری ...

حمالت سایبری :دههاهزار کامپیوتر
در سراسر جهان هدف قرار گرفته است

در موج اولیه
مــوج حمله ســایبری
W nnaC
 ransaoحمالت۴۵ ،
r
وســیعی که دهها هزار y
m
w
a
شــبکه اطالعاتــی و re
هــزار حمله
ســایبری در
سیســتم کامپیوتری را
 ۷۰کشــور جهان سیستم های
در کشــورهای مختلف
تحت تاثیر قرار داده ،در دومین کامپیوتری را مختل کرد.
روز فعالیت خود توسعه یافته و حمالت ســایبری اخیر به این
کشورهای بیشتری را تحت تاثیر صورت اســت که یک باجافزار
کامپیوتــری به سیســتمهای
قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این کامپیوتری حمله کرده ،تمامی
حمله سایبری که بوسیله یک باج فایلها را به رمز در آورده و آنها را
افزار (رنسام ور) صورت می گیرد ،قفل می کند.
روز یکشنبه ۲۴اردیبهشت،دامنه هکرها با استفاده از این باجافزار
حمالت خود را به  ۱۵۰کشور و با هدف قرار دادن سیستمهای
 ۲۰۰هزار کامپیوتر رسانده است .کامپیوتری خواستاردریافت پول
راب وینرایــت ،رئیــس یوروپل اینترنتی بیت کوین شده اند تا
(پلیس اتحادیه اروپا) اعالم کرده قفل را بــاز کنند .هکرها به این
اســت که این آمار می تواند در نهادها فقط شــش روز فرصت
روز دوشنبه ،وقتی که کارمندان دادهاند تا این پــول را پرداخت
به سر کار باز می گردند ،افزایش کنند.
یکی از نهادهای مهمی که مورد
یابد.
خبرگزاری ها روز شنبه گزارش این حملــه قرار گرفتــه ،نظام
دادند که این حمالت که از روز خدماتدرمانی بریتانیاست.
جمعه آغاز شــد ،برخی مدارس واروم بادوار رئیس شرکت ردالک
را در چین و بیمارســتانها را در درباره این حمالت گفت:
اندونزی هدف قرار داد و موجب «آنها سازمانهایی را هدف قرار
تعطیلی برخی از خطوط تولید دادهاند که ماموریت مهم و حیاتی
خودروســازی اروپایی شد .این دارند و نمیتوانند بدون اطالعات
موج حمله ســایبری منجر به کامپیوتری خود کار کنند .بیشتر
اختاللدر بسیاری از سیستمهای نظام خدمات درمانی بریتانیا از
کامپیوتــری و خدمات عمومی کارافتادهزیرابیشتربیمارستانها
زیر برنامه خدمات بهداشتی ملی
شد.

نینوسگیورگیزنیا

هستند .آنها کار را متوقف کردهاند
چرا که تماسشان با سیستم قطع
شده است .در واقع آنها بیماران را
به خانه میفرستند».
در ایــن حملــه ،باجافــزار در
سیستمهایی که محافظت کامل
ندارند از کامپیوتری به کامپیوتر
دیگر منتقل می شود.
این باجافزار با استفاده از یک نرم
افزار که سازمان امنیت ملی ایاالت
متحده برای مصارف امنیتی روی
آن کار کرده بود و اخیرا به سرقت
رفت ،تولید شده است.
از جمله سیستمهای کامپیوتری
که مورد حمله قرار گرفته است
بانکهــای روســیه و شــرکت
خودروسازی رنو هستند.
وزیــران دارائــی هفــت قدرت
صنعتی جهان قرار است راههای
مبارزه با این موج حمله سایبری
را در جلســه خود در سیســیل
ایتالیا بررسی کنند.
کارشناســان امنیت ســایبری
میگویند که سازمانها و کاربران
بایــد از به روز رســانیهایی که
در اختیارشــان قــرار میگیرد
استفاده کنند و به کاربران هشدار
میدهند که در باز کردن مدارک
ضمیمه شده به ایمیل احتیاط
کنند.
•

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
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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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خدماتآرایشی
• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های
پا و صورت  veinsو از بین بردن جوش ها
و کک مک های قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از طریق لیزر Breast lifting
• فیشال Treatment Skin Care
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

کانادا و ایران ...

22

LASER SPA
INSTITUT LEA
سوزاندن موهای بدن با لیزر
| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

فتوشاپ
Tel.:(514) 772-5787

>> ادامه از صفحه22 :

تحریمها علیه ایران بررسی شود.
این الیحه همچنین پیشــنهاد
میکند کــه مقامــات ایرانی و
نهادهایی کهدر انجام فعالیتهای
ذکرشــده دســت دارند بهطور
شخصی تحریم اقتصادی شوند.
الیحــه تا  ۴آوریل  ۲۰۱۷ســه
بار در ســنای کانادا خوانده شده
اســت .اگر در سنا رأی بیاورد به
مجلس کانادا میرود که آنجا هم
باید مجدد خوانده شود و به رأی
گذاشته شود تا قانون شود .این
مراحل ممکن است تا یک سال
دیگر یا بیشتر زمان ببرد.
ویکتوریا طهماســبی ،اســتاد
مطالعات زنان دانشــگاه تورنتو،
متعقد است که الیحه اسـ۲۱۹
در روابط ایران و کانادا تاثیر منفی
میگذارد و در سطح جهانی هم
در جهت منزوی کــردن ایران
است« :تا زمانی که این الیحه در
مجلس سنای کانادا مورد بحث
و رایگیری است و اگر چنانچه
بعد از ســنا هم همین مراحل را
در پارلمان کانــادا طی کند ،از
سرگیری روابط دیپلماتیک بین
ایران و کانادا امکانپذیر نیست».
او در ادامــه میگوید که در بعد
جهانــی فضا با قــدرت گرفتن
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا دگرگون شــده و فشــار
سیاســی به ایران افزایش یافته
اســت« :پیشــنهاد تحریمهای
بیشــتر اقتصادی علیــه ایران،
در کنــار جغرافیای سیاســی
تغییریافته منطقــه خاورمیانه
اهمیــت دارد .جنــگ داخلی
ســوریه ،درگیریهــای ایران و
عربستان ،قدرت گرفتن داعش
در عراق و سوریه همه منجر به
افزایش فشارهای بینالمللی به
ایران شده است .با توجه به اینکه
در عراق ،ســوریه ،لیبی ،یمن،
افغانســتان جنگها رسماً تمام
نشده است ،این الیحه میتواند
به ایرانهراســی و انزوای بیشتر
ایران در فضای جهانی بیانجامد و
درنهایت احتمال جنگ با ایران را
باال ببرد».
تایاز فخری که برای بازگشــایی
ســفارت ایــران در کانادا تالش
میکنــد ،با طهماســبی موافق
اســت .او میگوید این الیحه در
این مقطع زمانی میتواند تالشها
برای برقراری رابطه سیاسی بین
ایران و کانادا را بیاثر کند:
«از آنجاییکــه دولتهای ایران

و کانادا خواستههای متفاوتی از
همدیگردارند که نیازمند بررسی
ســریع و جدی پای میز مذاکره
اســت ،چنین الیحــهای تردید
دولت کانادا را برای دیپلماسی به
اذهان عمومی متبادر میکند».

دیگری در نقض حقوق بشر دارد.
باید با این مــوارد به روشهای
مختلف مقابله کــرد ولی قطع
روابط سیاســی کمکــی به این
امر نمیکند .همچنین نمیتوان
این موارد را پیششرط برقراری
روابط کرد و امیدوار بود که نتیجه
میدهد».

منتقدان برقراری روابط سیاسی
با ایران این را مطرح میکنند که
دولت ایران از زندانیهای سیاسی
دو تابعیتی و یا آنها که ارتباط با
کشــورهای غربی دارند بهعنوان
گــروگان برای پیشــبرد اهداف
سیاسیاش اســتفاده میکند.
برخی دیگر هــم میگویند اگر
قرار اســت روابط سیاسی باشد،
باید مکانیسمهایدر کار باشد که
به حقوق مدنی و سیاسی کمک
کند.
ارســان کهنموییپور ،اســتاد
زبانشناســی در دانشگاه تورنتو
که در سطح جامعه ایرانیان کانادا
هــم در گروههای مختلف فعال
اســت میگوید« :من هم مثل
بســیاری معتقدم که جمهوری
اســامی ایران مشکالت حقوق
بشری بسیاری دارد ولی برقراری
مجدد روابط دیپلماتیک ظرفیت
بسیار محدودی برایدستیابی به
اهداف حقوق بشری دارد».
کهنموییپور و برخــی دیگر از
ایرانی-کاناداییها آزادی ســعید
ملکپور ،زندانی سیاسی محکوم
بــه جرائم ســایبری را بهعنوان
هدفی که در حین مذاکرات بین
کانادا و ایران قابلدستیابی است
برگزیدهاند.
ملکپــور کــه خواهــرش در
کاناداست ،در کانادا دانشجو بود
که برای دیــدار خانواده به ایران
رفت .در مهرماه  ۱۳۸۷در تهران
توســط پلیس ســایبری سپاه
پاســداران دســتگیر و متهم به
مدیریت سایتهای پورنوگرافی
شد .او ابتدا به اعدام محکوم شد
و ســپس حکمش به حبس ابد
تخفیفیافت.
کهنموییپــور معتقــد اســت
مذاکرات بــرای برقراری مجدد
روابــط ،فضائی را ایجاد کرده که
بهترین موقعیت بــرای مذاکره
برای آزادی سعید ملکپور است:
«این درست است که جمهوری
اســامی افراد دو تابعیتی را به
گروگان میگیرد و مــوارد زیاد

آیا حتریمها موثر است؟

•

فشار برای کمتر نقض شدن
حقوق بشر در ایران

•

اکثر مخالفان رابطه سیاســی با
ایــران این را مطرح میکنند که
تحریمها کار میکند و به کمتر
شــدن نقض حقوق بشر توسط
ایران کمک میکند.
کهنموییپور مخالــف برقراری
رابطه سیاسی نیست اما میگوید
که الیحــهای مانند الیحه اسـ
 ۲۱۹کــه تحریم اقتصادی افراد
مســئول نقض حقوق بشــر را
پیشنهاد میکند میتواند مفید
باشد« :بســیاری از موارد مطرح
شده در این الیحه ناظر بر تحریم
افرادی است که دست در نقض
حقوق بشر در ایران دارند .چنین
تحریمهایی که افراد ناقض حقوق
بشــر را هدف قــرار میدهند و
مردم عــادی را تحت تأثیر قرار
نمیدهنــد به بهبــود وضعیت
حقوق بشــر کمــک میکنند.
بخشی از تحریمها که کل نهادی
چون سپاه را هدف قرار میدهند،
با وجود نقش اساســی این نهاد
در نقض حقوق بشــر در ایران،
به علت نقش اساســی سپاه در
اقتصاد کشور میتوانند به مردم
عادی هم لطمــه زنند .بنابرین
نمیتوان چنین الیحهای را کام ً
ال
منفی یا مثبتدانست».
او بــه تفکیک مردم عــادی از
حاکمیت معتقد است:
«نکته اساســی این است که اگر
کســی منافع مردم ایران را در
نظر دارد همیشــه باید بر تمایز
بین مــردم ایــران و حاکمیت
اقتدارگرای جمهوری اســامی
تأکید ورزد و این تفــاوت را در
هر فرصتی بــه دولتهای غربی
منتقل کند .افرادی که تمایز بین
مردم عادی ایــران و حاکمیت
اقتدارگرایی کــه حقوق همین
مردم را نقض میکند مخدوش
میکنند ،بزرگترین لطمه را به
منافع مردم ایران میزنند».
فخــری امــا امیدوار اســت که
بتوانــد کمپ مخالــف برقراری
روابط سیاســی با ایران را جذب

کنــد« :دیدن آثار ضد انســانی
تحریمهــا دو گــروه را میتواند
به همدیگر به شــکلی انســانی
نزدیکتر کند .همچنین دیدن
آثار مثبت دیپلماسی درگذشته
که بهصورتی علمی گفتوگو را به
سطح کارشناسی برده و از جدل
بر ســر ایدئولوژی خــارج کرده
اســت .بهعالوه همانطور که در
مورد برخی کشورهای اتحادیهی
اروپا نشان داده شد ،دیپلماسی
به کانادا این امکان را میدهد که
در صورت داشتن روابط سیاسی
بازیگر مؤثرتری برای خواستههای
حقوق بشری و نیازهای مشروع
مخالفانباشند».
طهماســبی تحریم اقتصادی را
بهعنوان ابزار فشار برای بهدست
آوردن وضعیت بهتــر درزمینه
حقوق بشر مفید نمیداند« :من
جایی را ســراغ نــدارم در تاریخ
مدرن که تحریمهای اقتصادی
بهعنوان یک اهرم فشــار واقعی
برای کمتر شــدن نقض حقوق
بشر و افزایش آزادیهای مدنی،
مفید بوده باشند .عم ً
ال هم شما
نمیتوانید یک کشــور را ایزوله
کنید ،به نزدیک به  ۸۰میلیون
جمعیت آن کشور فشار اقتصادی
تحمیل کنید و امیدداشته باشید
که تغییریدر سیاستهای مدنی
آن کشور بهویژهدر رابطه با حقوق
بشر مشاهده کنید .بهویژه که آن
نزدیک به  ۸۰میلیون آدم را هم
که فشار اقتصادی به آنها تحمیل
کردهای ناراضی کردهاید».
طهماسبی اما پیشنهاد دیگری

دارد :اســتفاده از فشــار مردمی
بهویژه توسط ایرانیان مقیم خارج.
او میگویــد« :چیــزی کــه در
سالها تجربه کارزارهای کمک
به آزادی زندانیهای سیاســی
تجربه شده اســت این است که
بسیج مردمی برای افزایش هزینه
بازداشت زندانیان سیاسی مؤثر
اســت .مث ً
ال بســیج ایرانیهای
خارج از کشــور ،در کشورهای
مختلف وقتی تبدیــل به کارزار
مطرح کــردن مطالبات خاص
برای پروندههای خاص میشود،
و بــه رژیم جمهوری اســامی
فشار میآورند ،تأثیرگذار هستند.
مخصوصاً کــه ایرانیهای خارج
از کشور میتوانند به کشورهای
تابعیت دومشان فشــار بیاورند
که در تماس سیاســی با ایران
خواستار آزادی زندانیان شوند یا
مطالبه حقوق بشری دیگری را
طرح کنند».
طهماســبی معتقد اســت که
جایگزیــن ایــن تحریمهــای
اقتصادی باید فشارهای مردمی،
فشار سازمانهای حقوق بشری
مردمی مانند عفــو بینالملل و
فشــارهای سیاســی باشند که
هزینه دستگیریهای خودسرانه
و ســرکوب جامعه مدنی را باال
ببرند.
•

تالشهای ایرانیان کانادا برای
برقراری روابط

گروههــای حامی ایجــاد رابطه
سیاســی با ایــران مانند کنگره
ایرانیــان کانادا ســعی کردهاند

که از طریق برقــراری ارتباط با
نمایندگان سنا و جامعه ایرانیان
کانادا در مورد الیحه اسـ ۲۱۹
آگاهیرسانیکنند.
فخری میگوید« :در حال حاضر
بسیاری از تالشهای مستقیم ما
(کنگره ایرانیان کانادا و حامیان
رابطهی سیاســی ایران و کانادا)
بر تماس با نمایندگان سنا برای
آگاهیرســانی از خواست ه بخش
بزرگی از ایرانیان کانادایی است.
در وجهی دیگر وظیف ه اجتماعی
و سیاسی کسانی که از این الیحه
باخبرند این است که حداقلدیگر
ایرانیــان کانادایــی را از وجود و
محتوای تحریمهای الیحه باخبر
کنند تا افراد خودآگاهانه تصمیم
بگیرند که چطــور با آن برخورد
خواهند کرد».
گــروه کنگــره ایرانیــان کانادا
همچنین ســعی کرده در مورد
یــک دادخواســت الکترونیکی
در ســایت رسمی پارلمان کانادا
بــرای برقراری روابط سیاســی
آگاهیرسانیکنند.
 ۱۶هــزار نفر این دادخواســت
را امضــا کردهاند و این را فخری
«نشاندهندهی حمایت بینظیر
ایرانی-کاناداییها» از وعده دولت
تروودو میداند.
فخری میگوید« :این عدد از سه
جهت سنجهای قابلتأمل است:
 -۱مشــارکت این تعداد ایرانی
 کانادایــی بر ســر موضعی یامسئلهای سیاســی یا اجتماعی
چنین فراگیر نشده بود؛
{>> ادامه در صفحه}32 :
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Progress Driving School

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

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

چون ِگردَکان بر ُگنبد...

نهاد برگزارکننده انتخابات «ستاد
برگزاری انتخابات»( )۵اســت،
نهادی که اگرچه سرپرســت آن
از ســوی وزیر کشــور برگزیده
میشــود ،ولی زیر فرمان هیچ
وزارتخانه ،مقام یا نهادی نیست.
در این انتخابات حزبها میتوانند
فهرستی از نامزدهای خود را به
رأی مردم بگذارند ،گذشته از آن
هر کســی میتواند با گردآوری
امضــاء خــود را بــه گزینش
شهروندان بگذارد ،بی آنکه وابسته
به یک حزب باشد .جایگاههای
رأیگیری را شهرداری هر شهری
سازماندهی میکند .شهروندان
میتوانند برای کار داوطلبانه در
این جایگاهها نامنویسی کنند و
با نام «رأییار»( )۶نگاهبان روند
رأیگیری باشند و در پایان روز،
رأی هــا را در ســتاد ویژهای با
همین نام بشمارند .شمارش رأی
ها نیز بدینگونه است که رأییار
یکم رأی ها را میشمارد و سپس
صندوق رأی را بــه رأییار دوم
میسپارد ،بیآنکه آن دو یکدیگر
را بشناسند.
بدینگونه رأی شهروندان بدست
خودشان ،و نه بدست کارمندانی
کــه از دولت یــا حکومت مزد
میگیرند ،شمرده میشود.
همــه حزبهایــی کــه شــمار
رأیهایشــان بیش از  ۵درصد
باشد ،به پارلمان راه مییابند.
حزبی که بیشــترین رأی ها را
بدســت آورده باشــد ،با فرمان
رئیسجمهور دولت را میسازد
و اگر شمار رأی های این حزب
کمتــر از  ۵۰درصد باشــد ،از
میان حزبهــای دیگــر یکی را
برای همــکاری برمیگزیند ،تا
برای برنامهریــزی و قانونگذاری

very
low rates

>> ادامه از صفحه12 :

از اکثریــت بیــش از  ۵۰درصد
برخوردار شود .پیش از انتخابات
مردم برنامه حزبها را میخوانند،
یــا در گردهمآییهای انتخاباتی
حزبها آن برنامهها را میشنوند و
با آنها آشنا میشوند .نامزدها در
کنار سخنرانی درباره برنامه خود،
برنامه دیگر حزبها را زیر ریزبین
میگذارند و با بهرهگیری از آمار
و دادههــای آزمونپذیر ،بیآنکه
مردم را از دیو و َدد بترســانند یا
برای آنان افســانههای بیسروته
بگوینــد ،تــاش میکننــد به
شهروندان بباورانند که برگزیده
شــدن حزب آنان بسود آلمان و
آلمانیهااست.
ســازمانهای نظرســنجی پیش
از انتخابــات بــا تلفــن زدن به
شــهروندان میتواننــد آماری
بدست آورند و برپایه آنها فرجام
انتخابات را پیشبینی کنند .اینان
ولی پرسش خود را اینگونه آغاز
میکنند که «اگر یکشنبه آینده
انتخابات باشــد »...و پیشبینی
خود را نیز چنین بازگو میکنند
« اگر یکشــنبه آینده انتخابات
باشد»...
بیشــتر آلمانیها در سرتاســر
زندگی خــود هــوادار یک تیم
فوتبال میمانند ،ولی میتوانند
در سه انتخابات پیدرپی به سه
حزب گوناگون رأی دهند ،چراکه
رأی دادن بیشــر آنان نه از سر
هواداری که درپی سبکسنگین
کردن برنامه حزبها است.
از آنجا که هر حزبی بخشــی از
شهروندان را نمایندگی میکند
و پروای ســودوزیان آن بخش را
دارد ،برنامههــای هر حزب نیز
کمابیش سویۀ یکســانی دارد.
بــرای نمونه حــزب لیبرالهای

آزاد چندیــن دهه نــام «حزب
پردرآمدها» را یدک میکشید و
بخش بســیار بزرگی از پزشکان
و وکیــان و کارمندان بلندپایه
دولت به آن رأی میدادند.
بازگردیم به انتخابات ایران و
دلبستگانجمهوریاسالمی:
من از همه شــیفتگان صندوق
رأی میخواهم یکبار هم که شده،
دست به واکاوی سیستم انتخابات
در ایران بزنند و به شــهروندان
بگوینــد رأی آنها از آن دمی که
به صندوق افکنده میشــود ،به
چه سرنوشتی دچار میشود ،چه
کســی آن را میشمارد و کسی
که برگزیده میشود ،توان انجام
کدام کارها را در کدام زمینهها با
کدام ابزار قانونی دارد .برای نمونه
اگر راست باشد که در ایران نیز
وزارت کشــور نهاد برگزارکننده
انتخابات است ،باید بپذیریم که
در سال  ۱۳۸۴دولت خاتمی با
تقلب و دستکاری در رأی مردم،
احمدینژاد را برکشیده است و
به وارونه آن ،دولت احمدینژاد
در ســال  ۱۳۹۲با پاکدستی و
درستکاری نگاهبان رأی مردم به
روحانی بوده است.
دلبســتگان را ولــی بــا ایــن
پرسشگریهای خردورزانه کاری
نیست و برخی از آنان چنان در
کار ســتایش روحانی و وزیران
ُ
آدمکش اویند که جایگاه خود را
به «مداحی» فروکاستهاند.
از آن گذشته در سرتاسر سخنان
انبوه اینان حتا جرقهای از خرد
و اندیشــگری نمیتوان یافت و
هرچه که هســت ،شعار است و
هراسافکنی.
{>> ادامه در صفحه}29 :

دورهآموزشرانندگیکامیون
(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.:

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

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

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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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

میهمانتازهکاخالیزه:
فریدون خاوند

هفتم ماه مه  ،۲۰۱۷فرانسویها
امانوئل مکرون ،ســی و نه ساله،
جوانترین رییس جمهوری بعد
از «انقالب کبیر» خــود را (که
 228سال پیش به نظام پادشاهی
این کشــور پایان داد) بر کرسی
ریاست کشور نشاندند.
ولــی جوانی میهمــان تازه کاخ
الیزه ،که ســه ســال پیش یک
تکنوکرات گمنام بود ،تنها رویداد
بزرگی نیست که صحنه سیاست
دومین قــدرت اروپا و پنجمین
قدرت جهان را دگرگون کرد.
همه شــواهد نشان میدهند که
فرانسه ،از بعد از زایش جمهوری
پنجم در ســال  ۱۹۵۸تا امروز،
بزرگترین تحــول را در زندگی
سیاسی خود رقم زده است.
پایان یک دوران

طی شصت سال گذشته ،سیاست
و اقتصــاد فرانســه پیرامون دو
تشکل بزرگ چپ و راست شکل
میگرفت که گاه به گاه تغییر نام
میدادند ،ولی با حفظ کم وبیش
وفادارانه اصول اولیه خود حکومت
این کشور را پی در پی زیر نگین
داشتند.
این دو تشــکل قدیمی ،که هم
اکنون «حزب سوسیالیســت»
و «جمهوریخواهــان» نامیــده
میشــوند ،برای نخســتین بار
طی شــش دهه گذشته ،در دور
دوم انتخابات ریاست جمهوری
شرکت نداشتند و امروز ،در پی
اعالم نتیجــه انتخابات ،با خطر
چند دســتگی و حتی فروپاشی
روبرو هستند.
با این تحول بزرگ ،شــکلبندی
تازهای در صحنه سیاست فرانسه
پدیدار میشود.
در یکســو امانوئل مکرون ،مرد
پیروز انتخابات ،با جنبشــی که
یک ســال پیش زیر عنوان «به
پیش» ایجاد کرد ،بعد از فتح کاخ
الیزه،در پی کسب اکثریت مطلق
در مجلس ملی این کشور است
تا بتواند برنامهای را که به کشور
ارائه داده ،پیاده کند.
در سوی دیگر مارین لوپن ،رهبر
حزب دســت راســتی افراطی
موسوم به «جبهه ملی» و بازنده
دور دوم انتخابــات ،بــا تکیه بر

بیــش از ده میلیون آرائی که به
سود او به صندوقها ریخته شد،
مدعی رهبری مهمترین تشکل
اوپوزیسیون راست در این کشور
است .این احتمال وجود دارد که
دو تشــکل «به پیش» و «جبهه
ملی» ،با جذب شاخه هایی از دو
تشکل قدیمی ،جای این دو را در
زندگی سیاسی آینده فرانسه پر
کنند.
تشــکل «به پیش» ،که امانوئل
مکرون را در کاخ الیزه مســتقر
کرد ،گرایش سیاسی خود را «نه
چپ ،نه راست» توصیف میکند.
شخصیتهای فعال در زایش و
بالندگی این جنبش پیش از این
به تشکلهای راســت و میانه و
چپ تعلق داشته اند و ،در میان
آنها ،هم یکی از رهبران ســابق
حزب کمونیست را می توان دید
و هم مشــهورترین نمایندگان
اندیشه لیبرال را.
با این حــال کارنامه و گفتهها و
نوشتههای امانوئل مکرون نشان
میدهد که او به طیف گرایشهای
معروف به «سوســیال لیبرال»
نزدیک است.
در واقع مکرون هوادار پر و پا قرص
اقتصاد آزاد ،همگرایی درون اروپا
و فرایند جهانی شدن است ،ولی
در همان حال به حساسیتهای
چپ در عرصه اجتماعی از جمله
ایجــاد تورهای امنیتــی برای
قشرهای آســیب پذیر و حفظ
دســتآوردهای سوسیالیستی به
ویژه بیمههای اجتماعی از جمله
نظام بازنشستگی به شدت وفادار
است.
شاید بتوان گفت که اندیشههای
سیاسی و اقتصادی او به شخصیت
هایی چون «گرهارد شــرودر»
صدر اعظم سابق آلمان از حزب
سوسیال دموکرات و یا تونی بلر
نخست وزیر سابق بریتانیا از حزب
کارگر شباهت دارد ،هر چند که
اینان خود را «سوسیال لیبرال»
تعریف نمی کردند.
آیا امانوئــل مکرون خواهد
توانســت برنامه خود را در
عرصههــای اجتماعــی و
اقتصادی به اجرا بگذارد؟
برای این پرسش در حال حاضر
پاسخ قاطعیدردست نیست.
در مــاه ژوئن آینــده ،انتخابات

امی دها و
ابها مها

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

Tel.: 514-889-6445

صرافی  5ستاره

قانونگذاری فرانســه
برگزار خواهد شد و معلوم نیست
رییس جمهوری منتخب بتواند از
اکثریت الزم در مجلس ملی این
کشور برخوردار شود.
اگر این ســناریو تحقق بپذیرد،
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
رییس جمهوری برای پیشــبرد
سیاست خود مجبور خواهد بود
درمتام نقاط دنیا،
به مصالحههای حزبی و جناحی
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید
تــن بســپارد و ،در این صورت،
از اهرمهــای الزم برای رهبری
2178 Ste-Catherine W.
اصالحــات بزرگ اقتصــادی و
5Star I.P.M. Inc.
Tel.: (514) 585-2345
اجتماعی ،که فرانسه به آنها نیاز
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
حیاتی دارد ،برخــوردار نخواهد
(514) 846-0221
بود.
ایــن بزرگترین چالــش برای
سیاســتمدار جوانی است که با
وعده ایجاد تحوالت بنیادی در
کشور خود بر سر کار آمده و اگر
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
به این هدف دست نیآبد ،راه برای
غلبه راست افراطی در انتخابات
بعدی ریاست جمهوری ،که پنج
ســال دیگر برگزار خواهد شد،
این زیر فشار «برگزیت» (خروج بر ایــن نکته نیز باید تاکید کرد آتشه والدیمیر پوتین است .رهبر
هموار میشود.
بریتانیا) تضعیف شــده بود ،به که هم اتحادیــه اروپا و هم یورو کرملین به تازگی نامزد «جبهه
شادی در برلن،
پایان میرسید .و نیز تردید نمی بر اقتصاد جهان به گونهای قاطع ملی» را به حضور پذیرفت و رسما
اندوه در مسکو
توان داشــت که اگر ،با پیروزی تاثیر میگذارند .پیروزی امانوئل پشتیبانی خود را از او اعالم کرد.
اهمیت پیروزی امانوئل مکرون مارین لوپن ،فرانســه یورو را رها مکرون به کانونهای بزرگ پویای از سوی دیگر بانکهای روسی از
در انتخابات ریاســت جمهوری میکرد و به «فرانک» ســابق باز اقتصادی در جهان اطمینان داد حزب مارین لوپن حمایتمیکنند
فرانســه از محدوده مرزهای این میگشــت ،پول واحد اروپا نیز به که مردم فرانسه با رای خود فعال و «ارتش سایبری» روسیه نیز به
کشور بسی فراتر میرود و حتی احتمال فراوان از صحنه اقتصاد راه را بر هواداران فروپاشــی اروپا آن یاری میرساند .پیآمد نزدیکی
میان «جبهه ملی» و روســیه،
ابعاد جهانی پیدا میکند .دستکم جهانی حذف میشــد و یا شکل بسته اند.
سیاستی است که خانم لوپن در
دیگری به خود میگرفت.
به دو دلیل :
رابطه با بحران سوریه پیشنهاد
با توجه به همیــن دو احتمال ،دو)
انتخابات فرانســه زیر ذره بین انتخــاب مکــرون به ریاســت میکند .او در هماهنگی با مسکو
یـک)
در میان همه نامزدهای انتخابات محافل اقتصادی جهان بود .البته جمهوری فرانســه بر روابط بین هوادار حفظ بشار اسد بر کرسی
ریاســت جمهوری در فرانسه ،با توجه به نظر خواهی ها ،بازارهای المللی در سطح جهانی نیز تاثیر قدرت است.
مکرون تنها چهرهای بود که به جهانی اطمینان یافته بودند که میگذارد .فرانســه در سیاســت با توجه به همه این عوامل ،تعجب
گونهای آشــکار و حتی با شور و شــانس راه یافتن خانم لوپن به خارجی خود به روسیه والدیمیر آور نیست که مســکو پیروزی
شــوق از اتحادیه اروپا و ضرورت کاخ الیزه بسیار ناچیز است .با این پوتین با بدبینی مینگرد و منتقد امانوئل مکرون را شکستی برای
حفظ و تقویت آن دفاع میکرد و همه پیروزی قاطع امانوئل مکرون سرسخت سیاستهای کرملین سیاستهای اروپایی و بین المللی
در میتینگ هایش ،پرچم اروپا را این اطمینــان را تقویت کرد .در هم در اوکراین و هم در خاورمیانه خود تلقی میکند.
در کنار پرچم فرانســه به اهتزاز این میان آلمــان ،نیرومندترین است .فراموش نکنیم کهدر رابطه جمهوری اســامی ایران نیز در
در میآورد .در دور دوم انتخابات ،قــدرت اتحادیه اروپــا ،بیش از با بحران ســوریه ،پاریس هوادار چارچوب منطق خــود ترجیح
که یکشــنبه هفتم مــه برگزار همه از نتایج انتخابات فرانسه و مبارزه همزمان با داعش و نظام میداد مارین لوپن سکان سیاست
شــد ،رقیب مکرون خانم مارین پیروزی مکرون خوشحال است .بشار اسد اســت و در این راه از فرانســه را در دســت بگیرد .در
لوپن رهبر حزب افراطی دست رهبران برلن این پیروزی را جشن هیچ تالشــی فرو گذار نمیکند .واقع «جبهه ملــی» و رهبر آن
راســتی «جبهه ملــی» بود که گرفتند ،زیرا فرانسهدر کنار آلمان رییس جمهوری تازه فرانسه نیز ایران را ،به دلیل همخوان بودن
یکی از شعارهای اصلیاش خروج یکی از دو موتور محرکه اصلی در خواســتار تداوم همین سیاست سیاستهایش با روسیه ،نزدیک
فرانسه از اتحادیه اروپا (فرگزیت) اتحادیه اروپا است و اگر نیروهای است و به همین سبب از خشم به خود احساس میکنند و به ویژه
در باره سرنوشت سیاسی سوریه،
و منطقه یورو بود .با قاطعیت می ضد وحدت اروپا در پاریس جان کرملین در امان نمانده است.
توان گفت که در صورت پیروزی بگیرند ،ایــن تمامی فضای بین در عــوض خانم ماریــن لوپن ،با رهبران تهران هم آواز است.
•
مارین لوپن و تحقق «فرگزیت» ،المللی آلمان است که دگرگون ضمن مخالفت ســر سختانه با
اتحادیــه اروپا و آلمان ،هوادار دو
عمر این اتحادیه نیز ،که پیش از میشود.
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Centres de liquidation

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

Magasins

LIQUIDATION CENTERS

STORES

www.prillo.ca

Centres de l

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

LIQUIDATION

...محیطزیست

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

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

بهره وری انرژی یا
""سوختپنهان

آژانس بین المللی انرژی در گزارش و اغلب به معنی باالرفتن هزینه ها
ســاالنه خــود از بازار بهــره وری در کوتاه مدت است که ممکن است
مصرف کننــدگان را کاهش دهد
"سوخت
انرژی به عنوان
*Ensemble matelas et
*Ensemble
matelasمهمترین
et
sommier orthopédique
اگردر طوالنی مدت به کاهشsommier
 حتیorthopédique
مشترک" در سراسر جهان نام برده
Dream Star
Dream Star
.بیانجامد
ها
هزینه
اســت که برخی از آن به "سوخت
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
$
$
$  ســوم مصرف جهانی$ یک،امروزه
.پنهان" یاد می کنند
879 Sectionnel 999
879 Sectionnel 999
Sectionnel
Sectionnel
در گزارش آژانس اشــاره می کند انرژی تحت کنترل اســتانداردها و
 این میزان.این تنها منبع انرژی است که همه مقررات اجباری اســت
 درصد11  حدود2000  در ســال.کشورها از آن به وفور برخوردارند
$
 پیشــرفت های.بود
،بنا به ایــن گزارش
699
Canapé
Canap
درصد
70
که
آجنا
از
قابــل توجهــی در
اتخاذ یک سیاســت
مصرف انرژی حتت
،زمینه های روشناییMeubles
قــوی مربــوط به
Meubles prillo
prillo
، گرمایش،بهــره وری انرژی در کنترلاستانداردهای خودروها
 هنوز و در مقیــاس پایین،تحقق اهداف بهبود اجباری نیست
امنیــت انــرژی و پتانسیل بزرگی برای تری در حوزه وسایل
 خانگی حاصل شده.کاهش آالینده های بهبود وجود دارد
اســت اما از آنجا که
دی اکســید کربن و
مصرف
درصــد
70
آلودگی هوا
همچنین
les Meubles doivent être
tous les Meubles
doivent
être
BENEDICTtous
POWER
$
999$ jusqu’à
2299
999$ استانداردهای
vendu!
vendu!
jusqu’à ممکن و ازنقطه نظر انرژی تحت کنترل
Sectionnel
7 mcx
Sectionnel
7 mcx
وجه
بهترین
به
SECTIONNEL INCLINABLEla
TOUTE
ÉLECTRIQUE
2399$
qualité
au plus bas prix
la
qualité
au
plus
bas
prix
 هنوز پتانســیل،اجباری نیســت
.هزینه ضروری است
. کشورهای زیادی به بزرگی برای بهبود وجود دارد،در این ارتباط
Prillo liquide
Prillo
liquide
 اعمال اســتانداردهای اجباری یکSet
ترین
ایمنà partir
 کهdeاند1099$
رسیده
نتیجه
اینà partir
Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de chambre
/ Ensemble
salle à dîner
$
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
$
$
999
1399
1399
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
en
cuir
à
partir
de
879$
/
Sofas
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
en
cuir
à
partir
de
879$
بهره
بهبود
برای
حیاتی
سیاســت
از
که
است
آن
نیروگاه
ترین
پاک
و/ Sofas Sectio
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
باالترین وری انرژی در برنامه های بلندمدت
انــرژی
وریà partir
بهره
نظر/
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Miroirs در
à partir
de 99$ / Bureaux
de 699$
rabais Curio
rabais Curio
à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.
et
sommiers
à
partir
de
299$
/
Divans
lits
à
partir
de
699$, etc.
 خصوصا در زمانی که بهای،اســت
.وضعیت باشد
Beaucoup de pièces uniques, etc.
de pièces
etc. درحالی که
های انــرژی مانع ازBeaucoup
پاییــن حامل
مربوطuniques,
سیاســت های
$
انجام صرفه جویی در
به انرژی به طور سنتی تحت نفوذ تالش بــرای
879
Sectionnel
Sectio
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
 در سطح.عامل عرضه اســت و اینکه چگونه مصرف انرژی می شــود
 چین و آمریکا در این، و برق بیشــتری تولید بین اللملی، گاز،نفت
 سیاستگزاران به طور فزاینده زمینه پیشــرو هســتند و ژاپن و،کنیم
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$
$ این واقعیت اتحادیه
بعدی
اروپا در رتبه
1699 7 mcx 1099 Sectionnel 1899
699 1699 .هستند
1099
1899$  ای در حال پذیــرشCanap
7 mcx
Canapé
7 mcx
7 mcx
Sectionnel
 و کشــورهای، برزیل،هستند که باید تمرکز بر روی تقاضا اگرچه هند
 میالدی۲۰۰۰ باشد و اینکه چگونه انرژی کمتری خاورمیانه از ســال
.مصرف کنیم
تاکنون پیشرفت قابل توجهی کرده
 اما هنــوز در این زمینه عقب، ســال اند۱۵  در طول،برای نمونــه
۱۵  تنها،۲۰۱۵  در ســال. اســتفاده از وسایل نقلیه هستند،گذشته
 در پیde l
مصرف انرژی در خاورمیانه
رشــد اقتصادی و گسترش درصدCentres
Magasins
Centres de liquidation
Magasins
www.prillo.ca
www.prillo.ca
KANSAS
POWER
TAKE 12
MONTHS TOکنترل
PAY.. NO
INTEREST..
DOWN PAYMENT..
افزایشNOچشمگیری
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استانداردهای
تحت
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STORESاجباری
LIQUIDATION
بهبود
وری
بهره
اگر
.اســت
یافته
متوســط
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Montréal
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Montréal
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Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
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E. 501 Harwood Blvd. 15757Pierrefonds
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3400 Crémazie Blv
انرژی در
تقاضای
،نکرده بــود
پیداCrémazie
مورد
.رفت
می
شمار
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6025,| Jean-Talon
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1877,
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Ouest
6025,
Jean-Talon
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boul. Curé-Labelle
3400, boul.
514CANAPÉ
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450
450| 466-1892
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722-1890
450Harwood
455-9299
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450
450 466-1892
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1599$
CAUSEUSE
1499$
CHAISE
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999$
514 620.1890
514 259.1890
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کشورهای عضو آژانس بین المللی کشورهای تولید کننده نفت و گاز
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 بهبود بهره وری انرژی، در خاورمیانه۱۲  حدود۲۰۱۵ انرژی در ســال
WWW.PRILLO.CA
درصد بیشــتر از آن چیزی بود که از طریق کاهش مصرف داخلی به
 صرفه جویی افزایش پتانسیل صادرات آنها کمک، در چین.اتفاق افتاد
.ســاالنه انرژی به دلیل بهره وری کرد
 مصرف انــرژی در ایران تقریبا، بوده و نشاندهنده وضعیت نامناسب کشور به گفته او.بخش ساختمان درآن نقش اساسی داشت
 برابر ایران۱۰ برابر با یک کشوری است که
. شدت انرژی جهانی افزایش شدت انرژی در اقتصادهای نوظهور در مصرف انرژی است،۲۰۱۵ باالتر معــادل میزان کنونی عرضه در سال
.انرژی های تجدید پذیر است
 سال هم این مصرف۴  عضو انجمن جمعیت دارد و هر، فرزاد کیاســت، که سه برابر مانند چین باالتر بود و پیش بینی می شود در عین حال، درصد بهبود یافت۱.۸
.بهینهســازی مصرف انرژی می گوید روند دو برابر میشود
. این روند ادامه پیدا کند.یکی از دالیلی که سیاست توجه به متوسط ساالنه سهدهه گذشته بود
، خورشیدی۱۴۰۵  ســازمان بهــره وری انرژی مصرف انرژی تا ســال، سرمایه گذاری در در مورد ایران،۲۰۱۵ تقاضا کم اهمیت تلقی می شود این در سال
•
 درصد افزایش اعالم کرده اســت شــاخص میزان شدت ایران را به یکــی از واردکنندگان انرژی در۶ اســت که بهره وری انرژی چندان بهره وری انرژی با
. برابر معیارهای جهانی جهان تبدیل میکند۱.۴  میلیارد دالر رسید و رشد انرژی در ایران۲۲۱ برای سیاستمداران جذاب نیست به

Mega
ÉLECTRIQUE

Mega

vente

vente

65

65

%

%

ÉLECTRIQUE

* 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
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

* 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

26

 سال  24شماره  25  1320اردیبهشت 1396

PAIVAND: Vol. 24  no.1320  May 15, 2017

26

«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
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تاثیرروغننارگیلبرسالمتی
فوایــد روغن نارگیل بر ســامتی،
مراقبت از پوســت و مو ،تســکین
اســترس ،بیمــاری هــای قلبی،
کلســترول ،کاهش وزن ،مشکالت
کلیه ،هضم ،متابولیسم ،فشارخون
باال ،سیستم ایمنی ،بهداشت دندان،
دیابت ،قدرت و استحکام استخوانها
را در بر می گیرد.
ایــن فواید می تواند به خاطر وجود
اسید لوریک ،اسید کاپریک ،و اسید
کاپریلیک و خواص ضد میکروبی،
آنتی اکسیدانی ،ضد قارچی ،آنتی
باکتریال ،آرامش بخشی آن باشد.
روغن نارگیل معموالً روغن محبوب
ورزشــکاران و به ویژه بدنسازان و
افرادی اســت که رژیم می گیرند.
دلیل این مسئله آن است که روغن
نارگیل کالری کمتری نسبت به سایر
روغن ها دارد و محتوی چربی آن به
راحتی تبدیل به انرژی می شــود و
موجب انباشته شدن چربی در قلب
و عروق نمی شــود .روغن نارگیل
همچنین به باال بردن سطح انرژی
و استقامت بدنی بدنسازان نیز کمک
می کند ودرنتیجه عملکرد تمرینی
آنها را ارتقاء می بخشد.
فواید روغن نارگیل برای سالمتی
شامل موارد زیر است:
• مراقبت از مو:

روغــن نارگیــل یکــی از بهترین
موادمغدی موجود برای تغذیه موها
اســت .این ماده به رشد سالم موها
کمــک کرده و به آنها شــفافیت و
زیبایی می بخشد .ماساژ مداوم سر
با روغن نارگیل ،شــوره وشپش سر
را از بین می بردف حتی اگر پوست
سر شما خشک باشد .روغن نارگیل
به میزان زیاد در هندوســتان برای
مراقبت از مو مورد استفاده قرار می
گیرداین ماده ،یــک حالت دهنده
فوق العاده برای موهاست و به رشد
دوباره موهای تخریب شده نیز کمک
میکند .همچنین پروئین های الزم
برای تغذیه موهای آســیب دیده را
نیز فراهم میکنــد .به همین دلیل
بعنوان روغن مخصوص مراقبت از
مو در بسیاری از محصوالت حالت
دهنــده مو و کرم های ضد شــوره
مورد استفاده قرار می گیرد.

• مراقبت از پوست:

روغن نارگیل ،مــاده ای فوق العاده
برای ماســاژ پوست است .این ماده
بعنوان یک مرطوب کننده بســیار
موثر برای همه انواع پوســت ها از
جمله پوست های خشک عمل می
کند .فواید روغن نارگیل برای پوست
تقریباً مشابه با روغن معدنی است.
عالوه بر این ،برخالف روغن معدنی،
هیچگونه عارضه جانبی برای پوست
نخواهد داشــت .درنتیجــه روغن
نارگیل راه حلی بســیار عالی برای
جلوگیری از خشکی و پوسته پوسته
شدن پوست می باشد.
این روغــن همچنین ایجاد چین و
چروک پوســتی را که با باال رفتن
سن به طور طبیعی ایجاد می شود
را به تاخیر می اندازد .روغن نارگیل
همچنیــن در درمان بســیاری از
مشکالت پوستی مثل پسوریازیس،
آماس پوست ،اگزما و سایر عفونت ها
و بیماری های پوستی نیز موثر است.
درنتیجــه ،روغن نارگیل مهمترین
ترکیب بسیاری از محصوالت مربوط
به مراقبت های پوستی مثل صابون
ها ،لوسیون ها ،کرم ها و از این قبیل،
درآمده است.
• پیری زودرس:

روغن نارگیل به جلوگیری از پیری
زودرس کمک می کند و به خاطر
محتوی آنتی اکسیدنی خود ،از بروز
بسیاری از بیماری ها جلوگیری می
کند.
• بیماری های قلبی:

باور نادرستی در میان عموم شایع
شده اســت که روغن نارگیل برای
قلب خوب نیست .این به آن دلیل
اســت که این ماده حــاوی میزان
باالیی چربی اشباع است .اما ،جالب
است بدانید که روغن نارگیل برای
قلب بســیار مفید است .این روغن
حاوی  ۵۰%اســید لوریک است که
در جلوگیری از بسیاری مشکالت و
بیماری های قلبی مثل سوزش قلب،
کلسترول باال و فشارخون باال ،بسیار
موثر است .چربی های اشباع موجود
در روغن نارگیل هم درمقایســه با
سایر روغن های گیاهی مضر نیست.
ایــن چربی باعث باال رفتن  LDLو
 HDLنمی شود .همچنین احتمال
بروز آسیب دیدگی در شریان ها را
• تسکین استرس:
روغن نارگیل بسیار آرامبخش است ،نیز پایین می آورد و درنتیجه از بروز
از اینرو به از بین بردن استرس کمک تصلب شراین نیز جلوگیری می کند.
می کند .اســتفاده از روغن نارگیل
روی ســر به از بین بردن خستگی
{>> ادامه در صفحه}28 :
فکری کمک می کند.

اگــر در فعالیت های
روزانه خود نفس کم می آورید
و یا در حیــن تنفس صدای
خس خس می آید و یا خیلی
زود خسته می شوید ،باید به
فکر سالمت ریه هایتان باشید.
کیفیت زندگی ما همواره به
میزان مراقبــت از بدن مان
بســتگی دارد ،چــون ارگان
های درونی از اهمیت زیادی
برخوردار هستند .خسته شدن
در حین باال رفتن از پله ها ،یا
هنگام بازی با کودکان یا انجام
کارهای منزل نشــان دهنده
کاهش قدرت ریه ها است .هر
فرد بالغ روزانه تا بیست هزار
بار نفس می کشد .با توجه به
این امر ،حفظ سالمت ریه ها
الزم است.در اینجا عالئمی که
نشان می دهند ریه ها ضعیف
شده اند را بیان می کنیم.
•

خستگی

احتماال پیش از این ،همه جا
با پای پیــاده رفت و آمد می
کردید ،به راحتی از پله ها باال
و پایین می رفتید و کارهای
منــزل را با ســرعت و توان
بیشتری انجام می دادید .ولی
اکنون تصــور می کنید نمی
توانید به مانند گذشته پرانرژی
به کارهای روزانه برســید و با
انجام کارهای ساده نیز خیلی
سریع خســته می شوید .در
این صورت شاید ریه هایتان
دچار مشکل شده اند .بنابراین
الزم است به پزشک مربوطه
مراجعهکنید.
•

خس خس سینه

اگــر حین نفس کشــیدن،
صدای عبور هــوا از مجاری
تنفسی یا همان خس خس
سینه به گوش برسد ،طبیعی
نیست .اگر حین نفس کشیدن
صدایی از ریه هایتان به گوش
می رسد حتما به متخصص
ریه مراجعه کنیــد ،چون به
احتمال زیــاد این ارگان های
مهم دچار مشکل شده اند.
•

سرفه ها و گریپ مداوم

در فصــل زمســتان
سرماخوردگی و گریپ در اثر
ویــروس امری کامال طبیعی
است .مســئله خطرناک این
اســت کــه گریپ و ســرفه
طوالنی شده و برطرف نشود.
در این صورت حتما به پزشک
متخصص مراجعــه کنید تا
وضعیت ریه هایتان بررســی
شود.
•

خلــط

ترکیب بزاق دهان و ترشحات

عالمت

ضعیف شدن ریه ها

د ر
مجاری تنفســی ،خلط را
تشکیل میدهد.
معموال خلط سینهدر افراد
ســیگاری زیاد است که
اغلب صبح ها آزاردهنده تر
است .این مشکل باعث می
شود فرد به طور مکرر نیاز
به «تف کــردن» و تخلیه
ترشــحات داشــته باشد.
اگر متوجه این ترشحات
ناخواسته شدید ،مشکل را
بی اهمیت نگیرید.
•

نفس کم آوردن

اگر به ســختی نفس می
کشــید و نفــس کم می
آورید ،مشکلی در ریه ها
وجــود دارد .عمل تنفس
ما به قدری طبیعی است
که تقریبا متوجه آن نمی
شــویم .مشکل در تنفس
یکی از شاخصه هایی است
که نشان می دهد ریه ها
قدرت خود را از دست داده
اند.
•

فشار روی سینه

اگر در قفسه سینه احساس مراجعهکنید.
ســنگینی ،تنگی و فشار می •
کنید و در عین حال در زمان کاهش اشتها
ســرفه کردن ،راه رفتن ،غذا شاید به نظر بی ارتباط بیاید،
خــوردن ،نفس عمیق یا خم اما اختالل در عملکرد ریه ها
شدن احساس درد دارید ،به باعث بی اشــتهایی می شود
احتمال زیاد ریه هایتان دچار و عاملی بــرای تحلیل انرژی
مشکل شــده اند .این عالئم می باشــد .اگر بی اشتهایی
را نادیده نگرفته و به پزشک همراه بــا عالئم ذکر شــده
باشد ،مشکالت ریوی را جدی
متخصص مراجعه کنید.
بگیرید.
•
از دست دادن عضالت

زمانی که تبادل اکســیژن
در بدن دچار مشــکل شود،
حجم عضالنی نیز کاهش پیدا
می کند .البته کاهش حجم
عضالنی به عوامل دیگری نیز
بستگی دارد .اگر ذوب شدن
عضالت به همراه عالئم ذکر
شده اتفاق بیافتد ،به احتمال
زیاد ریه ها دچار مشکل شده
اند.
•

تب بی علـت

طبیعی نیست که بدون علت
واضحــی دچار تب بشــوید.
تب نوعی سالح برای دفاع از
بدن است که نشان می دهد
مشکلی در بدن وجود دارد و
اغلب بــا التهاب غدد لنفاوی
همراه است.
•

سرفه خون آلود

مشاهده خون به همراه سرفه
نشــان دهنده یــک بیماری
پیشرفته ریوی مانند آمبولی
ریه یا بیماری ســل است .در
ایــن صورت الزم اســت که
به طور اورژانســی به پزشک

توصیـه هایی برای
حفظ سالمت ریه ها
تغییرات و عالئم ذکر شده در
باال نشاندهنده وجود مشکلی
در ریه ها است که نباید آنها
را نادیده گرفت .توجه به این
عالئم و مراجعه به پزشــک
باعث می شود هر نوع بیماری
به موقع تشخیص داده شود و
روند درمان سریع پیش برود.
ســامت بــدن صرفــا روی
تغییرات بدنی استوار نیست
و پیشگیری از اهمیت زیادی
برخوردار است .برخی از کارها
هستند که به تقویت ریه ها
کمک کرده و از آسیب های
وارده به دســتگاه تنفســی
جلوگیری می کنند.
برای داشــتن ریه های سالم
مهم تریــن نکتــه پرهیز از
سیگار کشیدن می باشد .ریه
ها را قوی کنید .برای این کار
تمرین های تنفسی مناسبی
وجود دارد .انجام ورزش یوگا
اثرات مهمی در تقویت ریه ها
دارد.

توصیــه می کنیم بــه طور
منظم بدن را سم زدایی کنید.
مصرف مــواد غذایی کمک
زیادی به ایــن کار می کند.
مصرف مــواد غذایی حاوی
آهن مانند شاهی ،پسته و مواد
غذایی سرشار از ویتامین  Eبه
سالمت ریه ها کمک می کند.
از قــرار گرفتــن در معرض
آلودگی هــوا بپرهیزید .البته
این کار در شــهرهای بزرگ
سخت است .اما تالش کنید تا
حدامکان از هوای آلوده و دود
سیگاردور باشید.
به جای قهوه و چای ازدمنوش
های گیاهی که به تمیزی ریه
ها کمک می کنند اســتفاده
کنید .پوست پرتقال ،آویشن
و اوکالیپتوس جزو این گیاهان
می باشند.
•

رایج ترین بیماری ریوی

یکی از رایــج ترین بیماری
هایی که بیشترین آسیب را
به سالمتدستگاه تنفسی می
زند بیماری مزمن انســدادی
ریه می باشــد .این بیماری
معموال در افرادی که از ســن
 20سالگی سیگاری می شوند
رایج تر اســت .البته با وجود
اینکــه ابتال به ایــن بیماری
به میزان زیــادی به مصرف
دخانیات بســتگی دارد ،اما
افرادی کهدر معرض بخارهای
شیمیایی ،آلودگی محیطی و
گرد و غبــار قرار دارند نیز در
معرض ابتال بــه این بیماری
قرار می گیرند.
•

بيماريهاي گوارشي نميتوانند از گندم استفاده
نيستند ،بتوانند از برخي حمايتها بهرهمند شوند.
«رس��وليارانه
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سنگيني را متحمل شوند .او اميدوار است بودجه
كه گلوتن نداشته باشد.
ما اين
مش��كالت
يعن��ي ما ح��ق بيمار ش��دن نداري��م چون در
ح��ق بيمار ش��دن نداري��م چون در س��ال  93طوري باش��د كه بتوان مش��كالت اين
س��ال  93طوري باش��د كه بتوان يعن��ي
كرد تا
ص��ورت مريضي كوچك��ي مانند س��رماخوردگي بيم��اران را به صورت ج��دي برطرف
اين كوچك��ي مانند س��رماخوردگي بيم��اران را به صورت ج��دي برطرف كرد تا اين
مريضي
ص��ورت
در
آنها
و
ش��ود
مجبور هس��تيم از كپس��ولهايي اس��تفاده كنيم
امكان ب��راي همه بيماران فراهممجبور هس��تيم از كپس��ولهايي اس��تفاده كنيم امكان ب��راي همه بيماران فراهم ش��ود و آنها در
قيمت
با
گلوتن
فاقد
غذايي
مواد
به
كشور
سراسر
كه ش��ايد س��رماخوردگيمان را درم��ان كند اما
كه ش��ايد س��رماخوردگيمان را درم��ان كند اما سراسر كشور به مواد غذايي فاقد گلوتن با قيمت
ً
كنند.
پيدا
دسترسي
مناسب
بيماري س��لياك را بيش��تر ميكند .يعني تقريبا
ً
بيماري س��لياك را بيش��تر ميكند .يعني تقريبا مناسب دسترسي پيدا كنند.
گذشته
س��ال
س��ه
دو
در
ش��هرياري
گفته
به
برد.
تمام زحمته��اي ما را براي بهبود از بين مي
س��ال گذشته
س��ه
طولدو
ش��هرياري در
مصــرفميبرد.
بهبود از بين
تمام زحمته��اي ما را براي
بیفزاید.
عمر
گفتهیتواند بر
گوشــت دربه م
میــزان
سالمت
ديد
و
نكرده
پيدا
تحقق
دولت
مالي
منابع
خواهد
او نيز مانند س��اير بيماران از مسئوالن مي
س��اير بيماران از مسئوالن ميخواهد منابع مالي دولت تحقق پيدا نكرده و ديد سالمت
او نيز مانند
کشورهای مختلفدنیا با یکدیگر پژوهشگران همچنین دریافتهاند
البته
همت��ي كنند تا مش��كل دارو و غذاي اين بيماران نگر نيز توس��ط دولتها وجود نداشته
دولتمش��كل دارو و غذاي اين بيماران نگر نيز توس��ط دولتها وجود نداشته البته دولت
كنند تا
همت��ي
کسانی
س��المتبلکه
گیاهخواران،
يازده��مکه
شود .اولويت متفاوت است .مصرف گوشت در
جامع��ه
حل شود.
اولويت
جامع��ه
قولنهداد كه به
يازده��م قول داد كه به س��المتحل
س��ال93
«رس��ول ديناروند» ،رئيس سازمان غذا و دارو بيش��تري دهد و اين مس��ائل در بودجه
گوشــت
بيش��تري دهد و اين که
داروکاهش
در وحال
ديناروند»،اروپــا
س��ال93
کمیبودجه
مس��ائل در
آمریکاغذا
رئيسوسازمان
«رس��ول
ب��ه تازگي به بيماران مبتال به س��لياك قول داده برطرف ميشود.
داده برطرف ميشود.
آسیاقول
س��لياك
ب��ه تازگي به بيماران مبتال
میخو ر نــد ،
آشکارا
است،بهاما در
بيماري
اين
در سالهاي گذش��ته تصور ميتاشد
تا پايان س��ال فهرستي از داروهاي بدون گلوتن را
بيماري
اين
شد
مي
تصور
گذش��ته
هاي
سال
در
را
گلوتن
بدون
داروهاي
از
فهرستي
س��ال
پايان
طوالنیترین
در سايت سازمان غذا و دارو اعالم كند تا بيماران در ايران وجود ندارد اما تحقيقات فعلي از جمعيت افزایــش یافتــه
سازمان غذا و دارو اعالم كند تا بيماران در ايران وجود ندارد اما تحقيقات فعلي از جمعيت
در سايت
بيماريخو
فشــا ر
بااليلوبیا
(لوبیا ،باقال،
حبوبات
بعضي ازدارند
خاموش»
«قاتــل
فشار خون باال روزبهروز شایعتر که بــه آن
عمر را
عقیده
موضوع
خبرنميدهد.
ابتال به اين
خود از
بيماريهاي
ب��راي درمان
بتوانند
موضوع
مدت اين
هاي خود از باالي ابتال به اين بيماري خبر ميدهد.
است.ازبهبيماري
درمان بعضي
بتواننداينب��راي
میشــود و ایــن روزها دغدغه میگویند.داروهاي بدون گلوتن استفادهچشــ
فروت،ملكزاده ،معاون تحقيقات و
پرض��ا
كنند.مبلبلی ،)…،گری را
دارند.
کارشناســان،
فناوري وزارت
را رض��ا ملكزاده ،معاون تحقيقات و
وزارتگلوتن استفاده كنند.
فناوريبدون
داروهاي
دخت��رافرادي
بهداش��ت ميگويد و از وج��ود 10درصدي
دچار اين
بادام،اس��ت
فشارخونچند س��ال
آوردن جواني كه
برای پایین دخت��ر
اســفناچ ،ذرت،
ســیب،
بسیاری افراد است.
افرادي
جواني كه چند
10درصدي ی
س��الفاس��ت دچار اين بهداش��ت ميگويد و از وج��ودبــر ا
مصــر
خبر
دارند
را
س��لياك
بيماري
به
ابتال
احتمال
ك��ه
كه
است
سال
چند
«من
گويد:
مي
هم
شده
بيماري
پژوهشــگرانخبر
چند سال است كه ك��ه احتمال ابتال به بيماري س��لياك را دارند
«من
گويد:
مي
هم
شده
بيماري
دارو میتواند به تنظیم آن کمک چه بخورید
غالت کامل ،بروکلی ،شیرسویا،
سیستولی ســر ا نه
با اين بيماري ش��ب و روز را سپري ميكنم .بيشتر ميدهد.
با اين بيماري ش��ب و روز را سپري ميكنم .بيشتر ميدهد.
همچنیــن
و
صدف
حلزون،
کند ،اما عوارضجانبی اینداروها •
ایــن یافتــه
 300گو شــت
ميليون
رژيم
عمر با اين
اوقات فكر ميكنم چطور بايد تا آخر
او همينط��ور معتقد اس��ت دو ميليون و 300
كنم چطور بايد تا آخر عمر با اين رژيم
فكر ومي
او همينط��ور معتقد اس��ت دواوقات
شود.
ی
م
دیاستولی
این
از
و
چرب
م
ک
شیر
روز
هر
نوشیدن
ریسکی است که شاید خیلیها
چون
نیست،
عجیب
باالست.
بسیار
بيم��اري
رودهدوست دارم وقتي با دوستانم به يك ه��زار نف��ر از اف��راد اي ب��ياف يا بيم��اري روده
كنم .من
زندگي كنم .من دوست دارم وقتي با دوستانم به يك ه��زار نف��ر از اف��راد اي ب��ياف يازندگي
رس��تورانميميتوان
كردن به غذا خوردن تحريكپذير كه در•كش��ور وجود دارند را
جاي نگاه
رس��توران ميروم به
قبیل.
فشارخونتان را
كلوچه موی
كيك ،کمک
ها
بستني،راه
ترین
ش�يريني،م
روزسال
بهترین و
نکنند.
بزرگترین پژوه
شماری
گوشتدردارای
خوردنشها در
یکــی از
استتوان
موادرا مي
وجودازدارند
كش��ور
تحريكپذير كه
كردن به غذا
روم به جاي نگاه
بيماران
ب�راي
رنج هر
عرفاتی/اي�ن
�ان بزنند.
خوردن
لیال
بزنند .اي�ن رنج هر روز ب�راي بيماران
لب تابه ن�ان
ازکند نميتوانن�د
سوق
مناس��ب است را سفارش با عدم مصرف گلوتن به
بیاورید.كه برايم
بتوانم غذايي
هستند  ۱۰درصدآنها
سوق داد.
بهبودي
سمت
گلوتن به
نیم با
سفارش
است را
داد .كه برايم
غذايي
بتوانم
سمت آنها
پتاسیم
بهبودياز
سرشار
موادغذایی که
•
پایین
طبیعی
های
ه
را
همیشه
رژيم
از
عمر
پايان
تا
هستند
مجبور
ود.
هستند.
مفید
سالمتی
مصرفبرای
عدم که
میلیون
بیش از
مناس��بآن
دنیا که در
بي�ل
آنهاخوراكيها براي تمام آدمه�ا جذابيت خاصي دارد .سلياكي تكرار ميشود .آنها مجبور هستند تا پايان عمر از رژيم
راس��تايازكش��ف
مل��كزاده ب��ه تحقيقاتي در
بدهم و از خ��وردن آن لذت ببرم .اما متاس��فانه در
كش��ف
راس��تاي
زاده ب��ه
متاس��فانه در
لذتازببرم.
موز.بدهم و
جايبايد
هايش
نداردهر
گدوكه براي
اين كره
آيتمهر
در
آدمازها
همه
برايتتهيه هر كدام از آيتمهايش بايد
•خاكي از غذايي پيروي كنن�د كه
اسفناچ،بهکدو،
هستند مثل
شکال
بسیار
فواید
مدت
كدامی
طوالن
تهيهدر
كوچكکه
حیوانی
تحقيقاتيایندر مواد
انســان از
اروپایی شرکتمل��كبدن
۱۰اماکشور
خ��وردن آننفر
خون
گلوتن
كهكساني هستندايران رستوراني وجود ندارد كه غذاهاي مناسب براي دارويي براي
وجود ندارد كه غذاهاي مناسب براي دارويي براي كاهش نفوذپذي��ري گلوتن به خون
رستوراني
كاهش نفوذپذي��ريايران
اينجاست
دردآور
موضوع
كنند.
اين ميان
برند اما در
تحملتنقالت
ان اين
تحمل كنند .موضوع دردآور اينجاست كه
زيادي
رنج و عذاب
آلو،
کشــمش،
سلفرا تلخ
ویتامینآن Dو
سرشــار از
دارند .شــیر
سالمتی
ميبرای
لذتنیز
دیگری
زردآلو ،دارند از
 ۱۸سال پیش تا کنون در بهتر از گیاهان بهرهمیبرد.
تحقيقاتي
كار
ســویا،گويد :اي��ن
غذاييمي
موادكند و
اش��اره مي
شود».
در
سلياكي
بيماران
اش��اره ميكند و ميگويد :اي��ن كار تحقيقاتي به
سلياكيبهدر آن سلف شود».
بيماران
غذايي
مواد
و
نان
كه
ندارد
وجود
كشور
كل
وردن اين خوراكيها برايشان رؤيايي دستنيافتني است؛ هيچ كارخانهاي در كل كشور وجود ندارد كه نان و
مناس��ب میوه
زمینی ،قارچ،
سی
حال
عین
در
و
اســت
کلسیم
"صندوق
داروييآلمان" و
پيداكردنتغذیه
منظ��ور "انجمن
خشکاما حال بررسی ارتباط میان تغذیه
ادامه دارد
بدارويي
پيداكردن
منظ��ور
دارد اما
مناس��ب ادامه
موجب
امر
همين
و
كند
تهيه
است
بيماران
نكه مشكل آنها فقر باشد ،مشكل جاي ديگري است؛ آنها را كه مخصوص اين بيماران است تهيه كند و همين امر موجب
روزنه اميد
اس��ت
توليد
به رابطه
بيمارياين
اميد
نش��دهی
روزنه ب
هــای
دارويي دانه
مخلــوط،
هنوزودری
حــا
دارد.
ش�ود چربی
نش��دهتوصیه
سرطان"
جهانی
نمک،و و بیماریهای قلبی و دســتگاه
اس��ت و
تحقیقاتتوليد
رابطه دارويي
هنوز در اين
دليل
جوبيماري
به واين
مبتال
موارد
ي
باال
فشارخون
عالئم
حساسيت
درس�تبهمي
گندم
افراد از
هايي كه
وردني
دليل
ویتامیندرDبعضي موارد افراد مبتال به اين
ش�ود كه
کمــی مي
اما
باشد
پردردسر
بيماري
يك
ش��ايد
س��لياك
اين
ب��راي
دارويي
بتواني��م
آين��ده
در
اميدواري��م
اما
باشد
پردردسر
بيماري
يك
ش��ايد
س��لياك
یک اين
گوشتب��راي
مصرف دارويي
کهبتواني��م
آين��ده
در
اميدواري��م
و
كنند
صرفنظر
درمان
ادامه
از
خود
غذايي
فالوونوئیــد
آوردن
پاییــن
کلســیم برای
د! دردناكترين قس�مت اين مش�كل اين و
گوجوهفرنگــی و از ایــن قبیل ،گردش خون ،ســرطان و دیابت میکنند
اس�ت كه اين
صرفنظر كنند
رژيم غذايي خود از ادامه درمان
باالي
قيم�ت
نكت��ه مثبتي كه دارد اين اس��ت كه تمام بيماران
بدهند .بيماري پيدا كنيم.
نكت��ه مثبتي
كه دارد اين اس��ت كه تمام بيماران بيماري پيدا
بدهند.
رمان
حساسيت دارند در حقيقت تا آخر
هم
به نان
ان
هستند .بد قطع درمان خود تن
عمرشانخوببه عواقب
برای
بدن
بــه
که
دلیل
این
به
به
کــه
اســت
فشارخون
تنسردرد
خود •
كنيم.هفته حــدود  ۵۰۰گرم
نفــر در
است.
قند)
(مرض
ميتوانند با ح��ذف مواد غذاي��ي داراي گلوتن از
بيمارانبا مبتال
به نظر ميرسد آنچه امروز براي
ح��ذف مواد غذاي��ي داراي گلوتن از
ميتوانند
به نظر ميرسد آنچه امروز براي بيماران مبتال
اضافی
مایعات
شدن
خالص
موجــببه پایین
•
• تنگی نفس
باشد.
جریان
تاکنون
نتایجی
فاقدخود از
برنام��ه غذايي خود روند رو به رش��د اين بيماري
غذاي
داردازوج��ود
حياتي
س��لياك نقش
که اين
رش��د
روند رو به
غذايي
برنام��ه
نقش حياتي دارد وج��ود غذاي فاقد
س��لياك
بيماريدر به
رژيم
كافيس��ت
فقط
بخش��ند؛
بهبود
و
كنترل
را
کمک
ندارد
نیاز
آن
به
قلب
که
ن
د
ر
و
آ
از
سرشــار
کــه
موادغذایــی
دید
• تار شدن
فرآیند
در
نمونه
برای
که
گوشتی
این
آمده
دســت
به
پژوهش
این
زيادي
خواسته
كه
است
مناس��ب
هزينه
با
گلوتن
را كنترل و بهبود بخش��ند؛ فقط كافيس��ت رژيم گلوتن با هزينه مناس��ب است كه خواسته زيادي
از
بعد
اما
ش��دم
بهتر
كمي
و
كردم
مص��رف
هسلیاكدارو
ادامه
منظ��م
و
دقيق
ص��ورت
به
را
خ��ود
غذايي
از
روش��ن
روزهاي
به
اميد
با
بيماران
اين
نيس��ت.
ی اما
ش��دم
منیزیمكردن
هس��تند و رعايت
منظ��م
دقيق و
غذاييیخ��ود را
روش��ن از
تولیدبيماران با
نيس��ت .اين
بعد ازاین باعث م
کند ،و
توجه به دارو مص��رف كردم و كمي بهتر م
غذاي��ي باپایین
رژيمنیز برای
هستند
سرگیجه
يك•
حساسیت
روزهاي تغییر
اميدوبهکالباس
سوسیس
ادامهگوشــت
مصرف
افزایش
ص��ورتکه
شــود به بوده
باالخره
ش��دم.
مواجه
عالئم
همان
با
دوباره
مدتي
وجود
زيادي
هاي
س��ختي
راه
اين
در
البته
دهند.
ً
مرحله
به
را
خود
هاي
وعده
خواهند
مي
مس��ئوالن
فشــارخونمورد نياز
قيمت مواد غذاي��ي
اينك��ه معموال
زيادي وجود
باالهاي
س��ختي
مرحله
بــاخود را به
جملههاي
خواهند وعده
مس��ئوالن مي
است و افراد مبتال بايد
آوردن
ترکیبی از
یافتــه و از
احتمال مرگ
رفتــن
مفیدآنها مدتي دوباره با همان عالئم مواجه ش��دم .باالخره دهند .البته در اين راهباعث
كه
شدم
متوجه
پزشك
به
مراجعه
چند بار
را جديبعد از
}38
صفحه:
در
ادامه
{>>
رفع
درباره
خوب��ي
خبرهاي
تازگ��ي
به
ام��ا
دارد
بوي
و
رنگ
نيز
آنها
براي
زندگي
تا
برس��انند
عمل
تحت
بگیرند و
س��ه تا  4برابر از نان و غذاه��اي معمولي گرانتر بعد از چند بار مراجعه به پزشك متوجه شدم كه دارد ام��ا به تازگ��ي خبرهاي خوب��ي درباره رفع عمل برس��انند تا زندگي براي آنها نيز رنگ و بوي
.
د
هستن
هیچ
باال
فشارخون
اوقات
اکثر
ی
م
24.پتاسیم نیتریت و
خوراکی،
نمک
برعکــس،
و
شــود.
زودرس
را
خ�ود
غذايي
پزشك
كه
غذايي
رژيم
با
هستم.
سلياك
به
ثرژي�ممبتال
شده
داده
مسئوالن
طرف
از
بيماران
اين
مشكالت
كند.
پيدا
اي
تازه
مسئوالن داده
است بس��يار سخت اس��ت و همين موضوع باعث مبتال به سلياك هستم .با رژيم غذايي كه پزشك مشكالت اين بيماران از
 2013كند.
Partشده تازهاي پيدا
Sep
Skill:طرف A
که
موادغذایی
ایجاد
خاصی
نشــانه
و
عالمت
كردن
رعايت
ارچند كه
کاهش مصرف سدیم نیتریت کنسرو شده ناسالم
ميش��ود كه در بعضي موارد بيمار درمان خود را
نبود
ب�ه
توجه
كند .منیزیم باالیی
ذايي ب�ا نمیکند و به همین دلیلرهااست
گوشــت دانسته میشود.
كش�ورجـــدول با دو شـــرح
ي از گلوتن در یک
یک جـــدول با دو شـــرح
5515
5515
ست اما رعايت نكردن
بني آدم اعضاي يك پيكرند
ناپذيری
وارض جبران
روزنام�ه
ج�دول
وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ص�ورت تماي�ل به
اس�ت .در
انجمنوي�ژه»
ع�ادی و
روزنام�ه
ج�دول
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
ي
بيماران سلياكي
حمايت از
«ش�رحمورد
دارای دو او در
ارمغ�ان
بیم�اران ب�ه
____________________ >>حل در صفحه 35
ویژه
و
عادی
____________________
های
جدول
سپس با پاک کردن جواب
بپردازيد.
شرح
اول ،به حل
شرح
و
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ت
انجمن به همت
دوماي��ن
گويد:
اهدافش مي
اي��ران و
د
اعضاي گروه س��لياك پژوهشكده گوارش و كبد
جدول عادي
عادي15 14 13 12
جدول 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
جدول ويژه
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
ه
بيمارستان ش��ريعتي در آبان ماه سال  ۱۳۹۱به
ن
 1افقي:
افقي:
ثب��ت 1رس��يده و فعاليت خود را با ه��دف تامين
افقي:
افقي:
 -12قص��د و آهن��گ –
ي
 -1قص��د و آهن��گ –
براي
تالش
او
ك��رد.
آغاز
س��لياكي
بيماران
رفاه
2
 -1بلوك آپارتمان – خانه
 -1بلوك آپارتمان – خانه
بيوسيستماتيك
بيوسيستماتيك
م
فراهم
براي
مربوط
هاي
دس��تگاه
با
ارتباط
ايجاد
 -2تكبر – كندن – اش��اره كردن با
 -2تكبر – كندن – اش��اره كردن با
3
 -23شهري در اس��تان خراسان
 -2شهري در اس��تان خراسان
ن
بيماران
رفاهي
و
تحصيلي
مناسب
شرايط
آوردن
حركات چشم و ابرو يا دست
حركات چشم و ابرو يا دست
4
4رضوي – جوه��ر بدن – داخل
رضوي – جوه��ر بدن – داخل
ت
كارخانج��ات
تش��ويق
و
هماهنگ��ي
س��لياكي،
 -3مقابل زرن��گ! – صداي بلند –
 -3مقابل زرن��گ! – صداي بلند –
5نيست!
نيست!
ع
توزي��ع
و
تهي��ه
ب��راي
مربوط��ه
هاي
ش��ركت
و
5
نوعي چلوكباب – وقت نافرجام
نوعي چلوكباب – وقت نافرجام
 -3ميان س��ر – اث��ر گوگول –
 -3ميان س��ر – اث��ر گوگول –
ي
آموزش��ي
خدمات
ارائه
گلوتن،
فاقد
هاي
فرآورده
 -4شهر خروس جنگي – مزه كردن
 -4شهر خروس جنگي – مزه كردن
6
6ضدآبكي! – نور كم
ضدآبكي! – نور كم
ي
س��ازي
آگاه
و
آنها
خانواده
و
س��لياكي
بيماران
به
– وسيله توزين
– وسيله توزين
7
 -47كوچكتري��ن ذره – از
 -4كوچكتري��ن ذره – از
ق
طريق
از
س��لياك
بيماري
مورد
در
عمومي
افكار
و
خوش��گل
–
دور
ب��ه
اش��اره
-5
 -5اش��اره ب��ه دور – خوش��گل و
8ورزشهاي كهن ايراني – حالي
ورزشهاي كهن ايراني – حالي
ي
خوشاندام – هنوز ش��اد نش��ده –مراكز 8تحقيقاتي گوارش ،ايج��اد بانك اطالعاتي
–
نش��ده
ش��اد
هنوز
–
اندام
خوش
كردن
كردن
ت
حمايت
و
تشويق
و
كش��ور
در
س��لياكي
بيماران
سطح
واحد
سطح
واحد
9
 -5چي��ز – تفري��ق – ع��دد
 -59چي��ز – تفري��ق – ع��دد
 -6جد پيامبر اكرم (ص) – دوميناز انجام مطالعات علمي در مورد بيماري سلياك
ك
دومين
–
(ص)
اكرم
پيامبر
جد
-6
دورقمي – ويتامين جواني
10دورقمي – ويتامين جواني
10
مهمترين
از
را
گوارش
تحقيقاتي
مراكز
طري��ق
از
ن
شرقي
آذربايجان
استان
بزرگ
شهر
شرقي
آذربايجان
استان
بزرگ
شهر
 -6جامه – وس��يله وزنهبرداري
 -611جامه – وس��يله وزنهبرداري
اقدام 11
داند.
مي
انجمن
اين
هاي
زاپاس
–
زاپاس
–
– دوازده ماه
– دوازده ماه
ش��هبازي از بيماران س��لياكي خواس��ت براي
ي
 -7قل��وب – دندانه��اي ني��ش –
12
 -7قل��وب – دندانه��اي ني��ش –
 -7تنبل – آبگي��ر – از حروف
 -712تنبل – آبگي��ر – از حروف
درمانگاه
به
ش��نبه
سه
روزهاي
آموزش
و
ويزي��ت
آباداني
الفباي
ه
آباداني
الفباي
مقطعه قرآن
13مقطعه قرآن
13
زدن
دست
كه
چيزي
يا
شخص
-8
بهبود
براي
و
كنند
مراجعه
ش��ريعتي
بيمارستان
زدن
دست
كه
چيزي
يا
شخص
-8
د
 -8يكدن��ده – اص��ل – ب��وي
 -814يكدن��ده – اص��ل – ب��وي
14
يكدنده
بچه
كار
–
باشد
ممنوع
آن
به
زمينه
در
ك��ه
تغذيه
مش��اوران
با
خ��ود
بيم��اري
يكدنده
بچه
كار
–
باشد
ممنوع
آن
به
ه
مخصوص غذاي مانده – هيمه
مخصوص غذاي مانده – هيمه
15
– حرف انتخاب – اهل هند
س��لياك تجربه و آگاهي كافي دارند تماس داشته
– حرف انتخاب – اهل هند
ه
 -9مخف��ف ن��ه از – كم طاقت
 -915مخف��ف ن��ه از – كم طاقت
 -9آزاده – كش��وري در شمال اروپا
 -9آزاده – كش��وري در شمال اروپاباشند تا با داشتن رژيم مناسب غذايي بتوانند در
ر
– رفتگر
– رفتگر
درجه اول بيماري خود را بهبود بخشند و در وهله  – -10ساز
– ساز قديمي
ه
 -10پسوند مكان – فرشته محبت – مترسك
قديمي– فرشته محبت – مترسك
پسوند مكان
پشتبهسر
گياهيك
نتيجه
رديفكار –
خطر ابتال به س��رطان «روده» و «لنفوم» را -10 -11
بع��د هم
 -10كار – نتيجه يك عمل – پشت سر
 -11رديف قالي – گياه توخالي – قائم به ذات – ضمير فرانسوي
ا
ذاتهم– ضمير فرانسوي
عمل –– قائم
توخالي
قالي –
يك رقمي – سخن صريح
پياپي –
غذابه–طور
گشاده –
-11 -12
يك رقمي – سخن صريح
كاهشعدد
 -11گشاده – به طور مستمر و پياپي –
 -12دستبرد به غذا – ناسپاسي – سنگ زيرين آسيا
دهند.
عددآسيا
زيرين
مستمر–وسنگ
ناسپاسي
دستبرد به
-12كشور
حاضر در
فرانسويزير–قرآن
همگي – ميز
بسيار– كل
دندانپزشكي
 -13آب در لغت محلي – بسيار فقير – تيم فرانسوي – سنگانداز
هیچدندانپزشكي – كل و همگي – ميز زير قرآن
صندلي
سنگانداز
فقيرو– تيم
صندليمحلي –
-12در لغت
 -13آب
بدون
نان
تهیه
راي
عقيم
–
زنگ
–
قوي
عزم
–
جو
فتنه
-13
 -14قسمت نرم جلوي سر نوزاد – اول – خودداري
عقيم
–
زنگ
–
قوي
عزم
–
جو
فتنه
-13
 -14قسمت نرم جلوي سر نوزاد – اول – خودداري
حق بيمار شدن نداري!
غريبهاين
-14ب�راي
مناس�ب
 -15منتقد مشهور فرانسوي – ابزار درس هندسه
مجاني
نفس –
نيست –
منتقدغريبه
بيم��اران س��لياكي ه��م زندگ��ي و روش غذا -14 -15
هندسه
درس
تنگي ابزار
فرانسوي –
مشهور
نيست – تنگي نفس – مجاني
ا
د ن�دارد .البت�ه
 -15تركيبي از علوم كامپيوتر ،فيزيولوژي و فلسفه است – ناپاك
است –
تركيبيب�ااز علوم كامپيوتر ،فيزيولوژي و
-15
ناپاكاست و هم دغدغههاي
متفاوت
فلسفهبقيه
خوردنشان با
يجم�ن و هماهنگي با
عمودي:
خ��اص خود را دارن��د .مينا رحيمي يك��ي از اين عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
مواد
نانهها براي تهیه
عمودي:
 -1شيپور گوش – اثري از خواجه عبداهلل انصاري
عمودي – :اثري از خواجه عبداهلل انصاري
بيماران است كه ميگويد« :با توجه به اينكه هم  -1شيپور گوش
م
انجام
هاي�ي
دومين پادشاه
علم -گرفتار
1 -2
گرفتار –
ب اقدام-1
 -2علم طراحي روبات – مجازات – شايستهتر
قاجارشايستهتر
مجازات –
طراحي –روبات –
نكردندومين پادشاه قاجار من و هم پس��رم مبتال به اين بيماري هستيم هر
ر
رعاي�ت
لی�ل
فلزي!
 -2دلچسب و خوشايند – بهشت شداد  –5مركز
 -2دلچسب و خوشايند – بهشت شداد – مركز فلزي!
1 4 2
9
 -3حيا – پله پرتاب – قيمت – باالي فرنگي
اين اس��ت ك��ه چطور خوراكي كه  -3حيا – پله پرتاب – قيمت – باالي فرنگي
فكرم
تمام
روز
انجم�ن
م�واد،
خ�ي
ه
1
7
4
 -3ژرفبيني – آموخته لقمان – فام – 8 9
سايه
اين– آموخته لقمان – فام – سايه
بيني
 -3ژرف
 -4چرخ نخريسي – حقوق قديم – مبارز
نها و مواد غذايي
ن
8
5
براي پسرم مناسب است تهيه كنم .اگر مسئوالن  -4چرخ نخريسي – حقوق قديم – مبارز 2 4
 -4واحدي شمارشي در شيمي – نوعي اسلحه گرم كمري – صنعتي در شعر
يه بدهد -4واحدي شمارشي در شيمي – نوعي اسلحه گرم كمري – صنعتي در شعر
 -5حرف جمع – توبره – دريا – رمزينه
2
4 8
ب��راي تهيه مواد  -5حرف جمع – توبره – دريا – رمزينه
كارخانه
يك
و
كردند
مي
كم��ك
د
فروافتادن – 3زمينه
 -5شمردن – در زمستان به پا كنند –
 -5شمردن – در زمستان به پا كنند – صداي فروافتادن – زمينه
صداي1 2
6
 -6پول زيرميزي – زبان اروپايي – ميوه به
مخصوص بيماران س��لياكي  -6پول زيرميزي – زبان اروپايي – ميوه به
غذايي و تنقالتي كه
ي
8
متصل 7 2 9
 -6دبير – ساالد محبوب – از ضماير 4 1
 -6دبير – ساالد محبوب – از ضماير
 -7ديد و نظر – رژ – دختر
متصلدرس��ت ميكردند ،ش��ايد كمي از درد ما  -7ديد و نظر – رژ – دختر
اس��ت
5
2
6
ا
 -7اهرم – تبهكاري – جهت
 -7اهرم – تبهكاري – جهت
 -8لباس بيآستر – گوشت آذري – خشكي – نيلبك
2 8
ني 9
 -8لباس بيآستر – گوشت آذري – خشكي –4 1
لبك
كاسته ميشد».
دريا – گروه و جمعيت
–
واسطه
بي
مفعول
عالمت
–
عدد
طبقات
از
اول
مرتبه
-8
 -8مرتبه اول از طبقات عدد – عالمت مفعول بيواسطه – دريا – گروه و جمعيت
7 9 1
3
 -9مخفف ساو – در حال ناليدن – قهوهاي مايل به سرخ
مايل 5به 8سرخ
قهوهاي
ساو – در
او
هتن نباشد حتي نبايد در اجاقي كه
امري
ناليدن– –درگير
حالآدرس
قديمي –
مخففتاقچه
امرياي��ن تقاض��ا را نه به خاطر خ��ودش بلكه به -9 -9
 -9تاقچه قديمي – آدرس – درگير
 -10هراس – به هدر دادن – بلندمرتبه
بلندمرتبه
–
دادن
هدر
به
–
هراس
-10
هر
چون
دارد.
مسئوالن
از
اش
ساله
5
پس��ر
خاطر
ري درست ميشود؛ پخت شود.
 -10دروازه – بيگان��گان –
 -10دروازه – بيگان��گان –
 -11بس��يار – اله��ه
اله��ه
بس��يار– 1
جدول9
5حل 4 7
با
و
ايستد
مي
مغازه
يك
جلوي
رضاكوچولو
كه
بار
باش��د
اكارخانهاي
حل جدول ويژه شماره 5514
شماره 5514
-11عادی
شماره 5514
جدول
حل جدول عادی شماره 5514
ويژه هم
شوهر به
حل زن و
نسبت
داش��تههم
تصميمشوهر به
نسبت زن و
2
5 7 3 1
2
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1خورشيد – گرو گذارنده
كند،
مي
نگاه
ها
خوراكي
اقسام
و
انواع
به
حس��رت
مناسب
محلي
بايد
كند
،ن درس��ت
گذارنده 15 14 13
گرو 12 11 10
خورشيد –9 8
7 6 5 4 3 15 2 14 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11عري��ان – حرف جمع –
4
5 3 1
8
 -11عري��ان – حرف جمع –
ل
ا
م
ا
ل
ا
 1م
ه ن ج
وحده م
متكلم و ي
د
ل
ا
ر گ  1ر ت ي ر ت م ي –ن
م ا ر گ ر ي ت – ضمير متكلم وحده
زن��د جو هر 1
1
ا
م
ل
ا
م
ا
ل
ا
م
ن
ه
م
ي
و
د
ل
ا
ن
ي
م
ر
ت
ضمير
مي
حلقه
م��ادرش
چش��مان
در
اش��ك
و
بگيرد
نظر
در
ها
نان
اين
8 1 5 6 7 3 4
 2ي تزيراي – مدويار بلند قد!
رگهداريزيرا – دويار بلند قد!
م ل ي ك ا
چ ن ت ه
 2ي ت ي م
ا
و
م
ك ا
م ي
ب و
ا
م ل  2ي بك ا ا د
چ ن ت ه
ا
و
م
ك ا
م ي
ب و
ا
د
 2ب ا
 -12پنه��ان ش��دن –
8 -121
7
–
ش��دن
پنه��ان
گوش
به
صدايش
كاش
اي
ك��ه
كن��د
مي
آرزو
ب��ار
اين
الزم
ب��راي مواد
شدقت كافي
عدس��ي ي– ادلير،
نوع��ي
ج
ا
و
ر
ا
گ و ي
ق و س
ا
 3ن
م
م ج ر
ر گ ن
ا
ر ي
ر 3و خ ا وج ا
عدس��ي – دلير،
 -12رانوع��ي
گ و
 -12و س
ق
ا
 3ن
م
م ج ر
ر گ ن
ا
ر ي
ا
 3خ و
5 6 4
9
2
ا ن ي جنگاور – بستن
4
ر
ج
ا
ت
م
ا
ه
و
ا
بيندازد.
آنها
به
نگاهي
كسي
و
برسد
مسئوالن
و س ع
بستن و ش
جنگاور – س ر
ا ت
 4ا ا ن ني د
به
را
قرمز
آژير
ش��هبازخاني
4
4
ر
ج
ا
رود مصر ت
م
جنگاور – ا
ه
و
ا
و س ع
و ش
س ر
ا ت
ن د
ا
4 6
9
اشند .جنگاور – رود مصر
ا
 5ب
ع
س ن ج ش
م ي
ا س ا
 5ل د
ه م ي ش ك ن ق ر س ك  -13ضمي��ر جم��ع –
ن
م ي ش ك
ه
ا
مهمترين  5ب
ك
ع
ش
مشكل ن ج
س
بيماراني
م
س ا
ا
 5ل د
ضمي��ر جم��ع –
را
مالي
از
ديگر
يكي
بيماران
براي
گويد« :گلوتن
د
3
9 -13
1
كلمهق ر س 7 6
ويتامي��ن اجواني –
-13
ويتامي��ن جواني – كلمه
ن و مي -13
د 6
م
ا
ت و
ر ت
ا
م سح ر
6
ا
ق ب
ر ب
ش و
6
س ب
م
ا
ت و
ر ت
ا
ح ر
9
4
سنگي ب يس اب  67ب ر اش وت ر دب ال ف رق يب اب د ج هم تس دستور س��كوت – سنگي
–
س��كوت
دستور
شود
مي
سالي
يك
او
كند.
مي
مطرح
خود
مش��كل
كند
نمي
فرقي
كند
مي
عمل
س��م
د
خوراك
و
ن د
ا
ك م
ا
7ج ته ر ت ي
ب
پيامب��رف– ر ي
ل
تصدي��ق – د
ت
ا
 7ب ر
تصدي��ق – پيامب��ر – خوراك
ا
ب ي
و
ن د
ا
ك م
ا
 7ت ر ي
شبيه عقيق – نظير
8
ا
ن
ا
ت و
ا
د
و
ز ي ن ه
ه
ا س
و ن
عقيقر –كنظير ر
ا
م د
ت و  8ا پن ي ا ا
شبيه
خود
كبابمصرف
بيماران
فرنگي اي��ن
ت باش��د براي
است 8
ا
تاس د
و
فرنگين ه
ز ي
ه
ماهي س
ا
چند ن
و
ش��ده و ر
باخبرر ك
ا
بيماري د
م
ا
8كهپاز ي
كباب
شبيه
تاس
شبيه
9
ب ه
ا
د
و
ر
د
ا
ر
ه ي
ا
ن
ي گ ا
ا
ر
ا  9ه ه ا سن ت
ا ه ا ن  -14نوعي كفش پاشنهدار
9
ب ه
ا
د
ر
د
ا
ر
ه ي
است.ا
ر
ن
رها ا
خود يرا گ
ا
غذايير
رژيم ت
9كه ه س
پاشنه اردار
كفش
نوعي
-14
كرده
احتمال
كافيس��ت تا
ول گلوتن
محله
ع��دل ي–
اس��رار رو–
-14
محله
ع��دل –
-14هماس��رار –
ا ك ن د
ي
ه
ن ك ر
ق
 10ا
م
د
ب ا
ز
ف ي و
ك ن  10د چ ك
ا
ه
ن ك
ق
 10ا
م
ا
د
ب ا
ز
ف ي و
 10چ ك
– ب��ه گربه گ��م كنند –
كنند ج–
ونيم
س��ال
يك
گويد:
مي
باره
اين
در
بهرام��ي
افزايش
آنه��ا
در
را
ه��ا
بدخيمي
مي
د
م
ل ت
و
س ه
د
ك ب و
 11م
11
تهراني
شهروندان
ييالقي
ت پ
ر
گ��م د
ب��ه گربهم ن
ر
ا –غ
د ل
غ
ل ت
و
س ه
د
ك ب و
 11م
م
ييالقي شهروندان تهراني
ت پ
ر ج
ر pg.:م ن د
غ
ا
ل
 11غ
ب د ل حركت محتاطانه
ن ر
ل ن گ ر
ر
ا
 12ن
ا
ر
د
محتاطانه ر خ
حركت ك و
ا س
12ب ا د م ل ا
تقريب راً
ن
ن گ ر
ل
ر
ا
پزشك 12ن
ا
بيحاليد بهر
ش��ديد ور خ
ضعف ك و
پيش مبه ادليل ا س
 12ا
قيمتي و
س��نگي
-15
ك
 -15س��نگي قيمتي و تقريباً
ا س
ر
ه
ز ب ك
 13ا
د ل
ت ب ا
ت و ق ع
ا ش  13ر م ا ت ف م م
ا س
ر
ه
ز ب ك
 13ا
ا ش ر ا ف  -15اث��ر محمدعل��ي
مختلفد ل
آزمايش��ات ب ا
ت
از ق ع
بعد و
كردم .ت
مراجع��هم م
 13م ت
متوجه
محمدعل��ي
اث��ر
-15
مالي
مشكل
بيماران
اين
مشكالت
محلي
ن��ازك
نان
–
كمي��اب
ه
كمي��اب – نان ن��ازك محلي
ا
ي ر
ا
ب ر ي
ا
ت ب
ا
ر
 14م
و ي ت
ر
د م
س ر
ن
ا
ا 14ي ي ر ك ا ر
ب ر ي
ا
ت ب
ا
ر
 14م
و ي ت
ر
د م
س ر
ن
ا
 14ي ك ر
م و ن ب ل ا ن كشميري – امانت
مدتي
دارم.
شديد
آهن
فقر
يا
خوني
كم
كه
شدند
جامعه
متوسط
قشر
از
بيماران
ين
م ن
م س ف ر
 15ه
و
د
ز گ ر
امانتغ
كشميري – م
ن
ا
و
ر
و ن ب 15ل ش ا ا ن د
كردستان
ي
م
م ن
م س ف ر
 15ه
و
د
ز گ ر
م غ
ن
ا
و
ر
د
 15ش ا
كردستان

«ق
ا
ت
ل
خ
ا
م
وش»

ســـالمت..

مصرف چه مقدار گوشت سالم است؟

مواد غذایی مفید و مضر برای فشار خون باال

تال هستند  700هزار نفر به بیماری سلیاک مبتال هستند

دون نان
سلياك ،زندگي بدون نان
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

ت فرانسه
انتخابا

انتخاب امانوئل ماکرون رفراندمی پیروز
برای اتحادیه اروپا

 12ماه مــی :دومیــن مرحله
انتخاباتــی ریاســت جمهوری
فرانســه هفتم می انجام شد .از
میان چندین کاندیدای نســبتاً
خــوب دو نفر در آخر ماندند که
هیچکــدام چهره و برنامه خوبی
نداشــتند .اولی چهــره جوان،
نظیر هیالری کلینتون نماینده
بانکداران و شــرکتهای بزرگ و
چهره دیگر ،همچون ترامپ ضد
ارزش.
یادم میاید ،مدتی پیش که مارین
لوپن به مونترال آمــد ،رهبران
سیاسی با او دیدار نکردند ،مردم
هم روی خوشی نشــان ندادند.
چطور میشود باور کرد در فرانسه
ای که به مهد آزادی و دموکراسی
شهرت دارد ،چنین افرادی بتوانند
تا این حد باال بیایند .شاید بشود
گفت مردم ایران ،در مقایســه با
فرانســوی ها و آمریکائی ها در
مسائلسیاسیآگاهیشانبیشتر
است .فرانسوی ها در مرحله اول
انتخاب های بهتری داشــتند.
بعد از کنار گذاشتن سندرز هم،
مردمآمریکامیتوانستندتظاهرات
کنند .ســندرز هم با داشتن آن
همه حمایت مــردم باید کاری
میکرد ،چرا که تــرس از تجاوز
کشور دیگری بعنوان کمکهای
حقوق بشری در فرانسه و آمریکا
وجود ندارد.
ســیلویان منارد ،نهــم می در
صفحه  16روزنامه مترو مونتریال
مینویسد:
باوجوداینکهماکروننکاتمثبتی
نداشــت ،ولی تــرس از قدرت
گرفتن مارین لوپن باعث شد که

روغن نارگیل...

با برنده شدن ماکرون مردم نفس
راحتی بکشند .با وجود این آراء
باالی کســانیکه در رای گیری
شرکت نکردند و یا به لوپن رای
دادند باید قابل تعمق باشد..
باز اول می در گزارش صفحه ،10
متروآمده :بیشــتر فرانسویان ،از
ظهور دوباره ناسیونالیسم نگرانی
شــدیدی دارند .دیروز ماکرون
برای ادای احترام به یهودی هائی
که جان خود را در دوران Shoah
(معنی عبری هلوکاست) ازدست
دادند ،رفت و آنجا پیغام داد:
"دیگر هرگز!"

این دومین بار در سه روز گذشته
است که ماکرون به آنجا (محل
نشــان دادن تاریخ زمان جنگ
فرانســه) رفتــه و بــه این نحو
خواسته است تا به رایدهندگان،
شرمی را که فرانسویها از همکاری
با نازی ها داشتند ،یادآوری کند.
ماریــن لوپــن هــم درهمانروز
(روز یادبــود ملی) به مارســی
رفت؛ دســته گلی برای قربانیان
تبعیدیان سیاسی نثار کرد ،ولی
آنطور که معلوم است این ژست
نتوانســت تاثیر کافی در از بین
بردن سالها تبلیغات ضد یهودی
او داشته باشد.
ترجمه زیر تحلیل دیگری ست
که با نوشته مونترالی ها تفاوت
زیادی ندارد.
په په اســکوبار Pepe Escobar
ژورنالیســت برزیلی ،هشــتم
می مقاله ای در اینفورمیشــن
کلیرینگ هاوس دارد که بار اول
در  Asia Timesدرج شــده
است ،با عنوان:

>> ادامه از صفحه26 :

روغن نارگیــل همچنین برای
• کاهش وزن:
روغن نارگیل برای کاهش وزن درمان بیماری التهاب لوزالمعده
بسیار مفید است .این ماده حاوی نیز مفید است.
اسیدهای چرب متوسط و کوتاه
اســت که به از بین بردن اضافه • گوارش:
وزن کمــک می کند .هضم این روغــن نارگیل اگر در آشــپزی
روغن نیز به خاطر کمکی که به مورد استفاده قرار گیرد ،سیستم
عملکرد سالم تیروئید و سیستم گوارش بدن را ارتقاء بخشــیده
آنزیم های بدن می کند ،بسیار و درنتیجــه از بروز بســیاری از
مشکالت مربوط به معده و هضم
راحت است.
از این گذشــته ،با از بین بردن غذا جلوگیــری می کند .چربی
فشار وارد بر لوزالمعده ،متابولیسم های اشباع موجود در ین روغن
بدن را نیز باال می برد ،درنتیجه خــواص ضد میکروبــی دارند و
انرژی بیشتری می سوزاند و به به مقابله با باکتری ها ،قارچ ها،
افراد چاق کمک می کند وزنشان و انگل های مختلف که موجب
را پایین بیاورند .به همین دلیل سوءهاضمه می شــوند ،کمک
اســت که افرادیکــه در مناطق می کند .روغن نارگیل همچنین
گرمســیری زندگی می کنند و بــه جــذب ســایر موادمغذی
اکثراً از این روغن ســاتفاده می مثل ویتامیــن ها ،موادمعدنی و
کنند ،نه چاق هستند و نه اضافه آمینواسیدها نیز کمک میکند.
وزن دارند.
• التهاب لوزاملعده:

• سیستم ایمنی:

روغن نارگیل برای سیستم ایمنی

"امانوئــل کلینتــون و طغیان
برگزیدگان"
او می نویســد :در نهایت غرب
با انتخــاب امانوئل ماکرون برای
ریاست جمهوری نجات پیدا کرد.
گشایشدر بروکسل ،حل مسئله
یورو ،جان گرفتن و برگشت نیرو
در بازار بورس آسیا.
ماکرون کسی است که بوسیله
اتحادیــه اروپــا و رب النوع بازار
بورس تائید شد .اوباما از او حمایت
کرد ،و نهایتاً بوسیله طبقه حاکم
فرانسه پشتیبانی شد.
این رفراندمی درباره اتحادیه اروپا
بود و اتحادیه اروپا برنده شد.
جنگ شبکه های مجازی در این
تصویر سهمداشت .کسی نمیداند
که در پشــت درز ایمیل های او
کیست .در دقایق آخر مبارزات
ایمیل های او هک و در شــبکه
های مجازی ظاهر شد .تمام اینها
باعث متوقف شدن ماکرون برای
مقصر جلوه دادن روســیه نشد.
لومونــد ،روزنامــه ای که زمانی
بهترین بود ولی حاال صاحبان آن

سه نفر از حامیان پرنفوذ ماکرون
هســتند ،بالفاصله آن را اخطار
تهدیدآمیــز  RTو اســپوتنیک
و حملــه اطالعاتــی تکنولوژی
منعکس و بصورت عموم دخالت
روسیه در انتخابات اعالم کردند.
ترساندن از روسیه توسط ماکرون
در فضای رسانه ای در لیبراسیون
هم ظاهر شد ،که زمانی روزنامه
ژان پــل ســارتر بــود .ادموند
روتچیلد ،رئیس سابق
Rothchild
&
 Cie Banqueسال
37 ،2005درصــد
شــرط بنــدی ها و
کنتــرل روزنامــه را
خرید .ســه ســال
بعد فــرد گمنامی با
نام امانوئــل ماکرون
نمودار شــد و خیلی
ســریع بــاال رفته و
با عنــوان مــوزارت
بودجــــــــــه و
مالیه the Mozart of
 financeمشهور شد.
مدت کوتاهی بعنوان وزیر اقتصاد
شــد ،و بعد جنبش در حرکت
!  En Marcheاو را یکــی از
پرقدرت ترین بازیگران ریاست
جمهوری قرار داد.
در آخریــن مناظــره بــا لوپن
بــدون شرمســاری" ،مارین" را
زیــر ضربــات < دادن اطالعات
نادرست ،فاســد" ،پر از کینه و
نفرت" ناسیونالیســت" ،تغذیه

حافظت می کند .خواص التیام
بخشی این روغن در ترمیم بافت
بدن نیز مفید اســت .این روغن های آسیب دیده نیز موثر است.
با لیپیدها ،اســید لوریک ،اسید
کاپریک و اسید کاپریلیک موجود • عفونت ها:
در خود که خواص ضدقارچ ،ضد روغن نارگیل بــه خاطر خواص
ویروســی و ضدباکتریایی دارند ،ضد قارچی ،ضد ویروسی ،و ضد
سیستم ایمنی بدن را تقویت می باکتریایی خود درمقابل بسیاری
کند .بدن انسان اسید لوریک را از عفونت ها نیز موثر است .طبق
به مونولوریــن تبدیل می کند تحقیقات انجــام گرفته ،روغن
که گفته می شــود به مقابله با نارگیل ویروس هایی که موجب
ویروس هــا و باکتریهای ایجاد آنفوالنــزا ،ســرخک ،هپاتیت،
کننده بیماری هایی مثل تبخال ،تبخال ،سارس و از این قبیل می
آنفوالنــزا؛ همچنین به مقابله با شود را از بین می برد .همچنین
باکتری های مضری مثل لیستریا باکتری که موجــب ایجاد زخم
مینوسیتوژنوهلیکوباکترپیلوری معده ،عفونت های گلو ،عفونت
و تک یاختگانی مثل جاردیاالملیا های مجــرای ادرار ،ذات الریه ،و
سوزاک می شود را نیز از بین می
نیز کمک می کند.
برد.
روغــن نارگیــل بر قــارچ ها و
• اثر التیام بخشی:
این روغن وقتی روی عفونت ها مخمرهایی که کاندیدیاز ،عفونت
مالیده شــود ،الیه ای شیمیایی قارچی ،مرض قارچی انگشتان،
ایجاد می کند که بخش آسیب برفک ،و از این قبیل را ایجاد می
دیده بدن را از گرد ،هوا ،قارچ ها ،کند ،نیز موثر است.
باکتری ها و ویروس های خارجی

کننده از بدبختی فرانسه " و در
آخر او را "عامل تســریع جنگ
داخلی" نام برد.
ولی تمام اینها ممکن است روزی
بخود او برگردد.
اعتقاد او در مورد کاهش مالیات
شرکتهای بزرگ از  33درصد به
 25درصد ،تغییراتدستمزد ودر
آخر ،سناریوئی دارد برای کاهش
بودجه های بهداشتی ،استفاده از
مزایای بیــکاری ،کاهش بودجه
های دولتی ،که باعث خواهد شد
 120هزار نفر از پرســنل حوزه
عمومی و ملی کنار گذاشته شوند.
فسخ "حقوق" اصلی کارگران که
او آنرا بــا نام اصالحیه "کد کار"
فرانســه مینامــد و  67درصد
رای دهندگان مخالف فسخ آن
هستند .تصویب نامه ای که حاکم
است.
تنها چیــزی که "ماریــن" در
مبارزات گفت وبه واقعیت نزدیک
بود ،اینکه «فرانسه بوسیله یک
زن رهبری خواهد شد ،یا من و
یا مرکل».
میشــود گفت که ماکرون یک
تونی بلر جدید است؛ با یک رگ
فاجعه بار و یا یک نخســت وزیر
جدید ایتالیا مثل رنزی.
بازی جدید شروع شده است .از
هر ده نفر فقط چهار نفر به او رای
داده اند .آراء ممتنع به  25درصد،
و یک ســوم آراء باطل شــمرده
شده است .در واقع برای ماکرون
مشکل خواهد شد تا یک اکثریت
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پارلمانــی را در انتخابات جدید
بدست بیاورد.
فرانســه در حال حاضر به پنج
بخش تقسیم شــده است؛ که
مشکل است بتواند متحد شود:
 ماکرون با جنبش حرکت ،جلورفتن.
 مارین لوپن با جبهه ملی که باترکیب جدید توسعه پیدا خواهد
کرد.
 ژان لوک مالنشــون با فرانسهنافرمــان ،که موظف به رهبریت
چپ جدید است
 جمهوری های خرد شــده یافرانسه راست سنتی که درواقع
رهبر جدیدی را بعد از سرنگونی
فرانسوا فیلون نیازدارد.
 پسا سوسیالیست اوالند که درواقع خراب شده است.
ازین پــس ماکرون ،بســته ی
درخشانی است ،که بعنوان "باور
به فرانسه ای که تغییر میکند"،
برای نجات پــروژه نئولیبرال به
مردم عرضه میشود.
چیزی که رای دهندگان دارند،
تائیدنوعیاتحاداقتصادنئولیبرالی
و لیبرالیسم فرهنگی ،که میشود
آن را " لیبرالیسم تکامل یافته" یا
" سرمایه داری پسا دموکراتیک"
نام برد؛ طغیان نخبگان ،که رعایا
هم با میل می پذیرند.
بــار دیگر فرانســه دارد غرب را
رهبریمیکند.

•

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
که به این طریق در پیشگیری و
• کبد:
وجود تری گلیسیرید و اسیدهای درمان دیابت موثر است.
چرب با زنجیره های متوسط به
جلوگیــری از بیماری های کبد • استخـوان ها:
کمک میکند چون اینها موادی همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،روغن
هســتند که وقتی بــه کبد می نارگیل توانایی بدن را برای جذب
رسند به سادگی به انرژی تبدیل موادمعدنی مهم باال می برد .این
می شــوند و درنتیجه حجم کار مواد شامل کلسیم و منیزیم می
کبد را کم می کنند و از انباشته شود که برای رشــد استخوانها
شــدن چربی نیز جلوگیری می ضروری هستند .درنتیجه روغن
نارگیل بــرای خانم هایی که در
کنند.
سنین میانسالی درمعرض پوکی
اســتخوان قرار دارنــد می تواند
• کلیه ها:
روغن نارگیل از ابتال به بیماری مفید باشد.
های کلیوی و مثانه نیز جلوگیری
می کند .همچنیــن به برطرف • بهداشت دندان ها:
کردن سنگ کلیه نیز کمک می کلســیم عنصری مهم در دندان
هاست .از آنجا که روغن نارگیل
کند.
جذب کلسیم را در بدن باال می
برد ،می تواند به استحکام دندانها
• دیـــابت:
روغــن نارگیل بــه کنترل قند نیز کمک کنــد .روغن نارگیل
خون کمک می کند و درنتیجه همچنین از پوسیدگیدندانها نیز
ترشح انسولین را تنظیم میکند .جلوگیریمیکند.
•
همچنین به استفاده سودمند از
گلوکز خون نیز کمک می کند
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در شهــر ...

«منظرۀاتاق بیمارستامن را دوست دارم!»
یادیازآتوسا اخوان،فعالوروزنامهنگارسینمایی،درمونترال

مهدیهمصطفایی(پیوند)
صبح روز  26مارچ  2017خبردر
جامعه ایرانی مونترال به سرعت
پیچید؛ خبر تلخدرگذشت آتوسا
اخوان که همه را شوکه کرد.
من تجربه همکاری بــا او را در
مجله هفته مونتریال داشــتم.
تحلیل های تخصصــی درباره
فیلم ها را که می نوشــت مرا از
لحاظ کاری بــه او نزدیکتر می
کرد .هر بار که از او شنیده بودم
تنها مهربانی و لبخندی به وسعت
قلب مهربانش بود .اما متاسفانه او
را هیچگاه ندیده بودم.
اینــک  -دردا  -مرگش بهانه ای
شــده تا درباره او کمی بیشــتر
بدانم.
اینترنت را که جســتجو کردم
نامش در مجله های فارسی زبان
به عنــوان مترجم و روزنامه نگار
سینمایی مطرح است .شاید االن
نوشتن درباره او کمی دیر باشد
امــا تنها چیزی که می تواند یاد
و خاطره او را برایم به عنوان یک
روزنامه نگار و هموطن در شــهر
مونترال ماندگار کند ،نوشتن این
مطلب درباره اوست.
----------------هوشــنگ گلمکانــی ،منتقد،
روزنامه نگار و مترجم ســینما
درباره زنده یاد آتوســا اخوان که
ســالها برای وی در مجله فیلم
مطلب تهیه می کرد در ســایت
اینستانا چنین نوشت:
«معجزهایدر کار نیامد و آتوسای

ازشیپ تو چون ارب بـهــاران همه ردنتف...

خندان امــروز صبح رفت برای
همیشه .همین چند هفته پیش
بود که خبر رسید آتوسا بستری
است .چرا؟ برادرش هادی پیام
داد که تازه نشانههای بیماریاش
پیدا شــده و از کمیابترین و
بدخیمترینسرطانهاست.فقط
معجزهای شــاید نجاتش دهد.
اما گویا عصر معجزهها سرآمده
و ما در عصر بالیا بیخود انتظار
معجزهداریم .معجزهای هم نشد
و آتوسا رفت
آتوسا اخوان که دقیقا نمیدانم
 و نپرسیدم  -چند سالش بود،شاید حولوحوش چهل سال،
فارغالتحصیل زبان فرانسه بود.
نســبت تقریباً دور خانوادگی با
ما داشــت و برادرش مهدی از
دوستان و نزدیکان محبوبم در
دوران نوجوانــی و جوانی بود.
در
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دهــه هفتاد مدتی از منابع د
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و او هم قصد آن ســرزمین
ل الله و نیل
کز باغ جها ی است بر سرو
عدهای از بستگانداریم ،از
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که با پیامها و پســتهای
شد با همسر و دو فرزندش
در هکا
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طنزآمیزش نشــاط را به
به آنجا کوچ کند .سرزنده
م
ه
خفتند
اندوه
ک
ه
ان
دو

ه
گ
سا
ران همه رفتند دیگران تزریق میکرد .اما
و بانشــاط ،در آنجا توی فریادک
هگنجیــــن
هطرازانمعانی
وقتی که به نظر میرســید
یــک کانــال رادیویــی
گنجینه نهادن
د
ب
ه
ما
را
ن،
ی
ه
مه رفتند دوران سختیها به سرآمده و
برنامــهای ســینمایی
ک مرغ گرفتار
در این گلشن
وی
را
ن
تن
ها
ب
موقع استقرار و آرامش است
دربارٔه ســینمای جهان
ه قفس
ماند و هزاران
را اجــرا میکرد و توی خون بار ،بهار! از مژه در فرقت ا همه رفتند اجل ســر رسید .و ما هم این
حباب
روزها بیشتر منتظر خبرهای
یک گروه تلگرام که با
کز پیش تو چو
ن ابر بهاران هم

بد هستیم .خبرهای خوب را باور
نمیکنیم چون عادت کردهایم که
امکان وقوعشان کمتر است.
پس چه انتظاری برای معجزه؟
معجزهای هم اگر باشد سرعت در
پایان درد و رنج است .و معجزه،
البته این طور رخ داد و آتوســا
اخوان بیش از این چند هفته درد
نکشید
روحش شاد و یادش گرامی باد.
جایش همیشه خالیست».
--------بــرای تهیه یک گفــت و گو با
خواهرزاده وی در مونترال تماس
تلفنی داشتم تا بتوانم درباره وی
و فعالیت هایش مطالبی را برای
خوانندگان عرضه کنم.
به همین منظور چند سوال برای
وی ارسال کردم.
الله اخوان از بستگان نزدیک وی
درباره آتوســا و زندگی اش برای
مجله پیوند چنین نوشته است:
«نوشتن درباره عزیزی که دیگر
در کنار ما نیســت بسیار سخت
و عذاب آور اســت .اما باید از او
و از خوبــی ها و موفقیت هایش
گفت .او که نام و یادش در قلب ما
(خانواده اش) و تک تک افرادی
کــه او را می شــناختند ابدی
خواهد ماند.
آتوســا اخوان در سال  1971در
تهران متولد شد .او کوچک ترین
دختر خانواده و ته تغاری پدر بود.
پدرش نماینده مجلس شــورای
ملی را در سن  8سالگی از دست

برگزینــد .در برابــر ایــن رفتار
کوکورانه و سرشــار از ستایش
و کرنش دلبســتگان ،بخوانید
سخنان فاطمه صادقی (صفحه
 31همین شــماره) در ســتاد
انتخاباتــی روحانی را که اگرچه
میگوید باید رأیداد ،ولی نگاهی
بسیار خردگرایانهتر از اپوزیسیون
دلبستهدارد ،آنجا که میگوید:
«به نظر من امروز اصالحطلبی یا
به یک رویۀ فرصتطلبانه تبدیل
شده یادر شکل اصیلش یعنی به
ی که از دل دوم
عنوان رویۀ سیاس 
خرداد بیرون آمد ،عمدتاً در حال
نرمال جلوهدادن وضعیتخفتبار
فعلی و همدســتی با آن است
[ ]...این رویکرد و این اســتدالل
خفتبار است و به شدت ناامید
کننــده .زیرا ما را تنها به مرگی،
گیرم با شکنجۀ کمتر در مقابل
مرگی با شکنجۀ بیشتر محکوم
میداند».پ
رأیدادن نیز به مانند رأیندادن
گونهای از ُکنشــگری سیاسی-
اجتماعی اســت ،تا جایی که با
خردورزی و اندیشمندی همراه
باشد ،رفتاری آئینی و دینباورانه
نباشد.
از همیــن رو اســت کــه برای
چندمین بار همه دلبســتگان

صنــدوق رأی را فرامیخوانم با
بهرهگیری از دادههای آزمونپذیر
و با نگاه به ســاختار سیســتم
انتخابــات در ایران به کســانی
چون من نشــان دهند که رأی
ما براســتی سرنوشتساز است
و بیت رهبری و مافیای ســپاه
براستی آینده کشور را به انگشتان
سپردهاند.
جوهرین ما ُ
تنها در چنین چارچوبی اســت
که میتــوان گفــت رأیدادن
حتا در این رژیــم که آپارتهاید
انتخاباتی بخشی از قانون اساسی
آن اســت و حتا با بودن نهادی
چون شورای نگهبان ،که فلسفه
بودنش خوار و زبــون کردن ما
است ،میتوان سرسوزنی از رنج
این مردم بختبرگشته کاست و
کورسویی از امید را در دوردستها
به آنان نشان داد .دلبستگان اگر
براســتی پروای سربلندی ایران
را دارند ،میبایست که دست به
کار آگاهی بخش بزنند و از همین
امروز مسئولیت فرجام رأیدادن
را بپذیرند و گناه شکستشان را به
گردن این و آن نیافکنند.
پیــش تر گفتــم چگونه بخش
بزرگــی از آنچــه که خــود را
اپوزیسیون مینامد با پایفشاری
مؤمنانه بر یک راهکار نادرســت

ه رفتند

چون ِگردَکان بر ُگنبد...

برای نمونــه اگر حتا نمایندگان
حزب راســتگرا و پوپولیســت
«آلترناتیــو بــرای آلمــان» در
سخنرانیهایشان با آمار و شمار و
دادههای سخت سخن میگویند،
دلبستگان دل به واژهپردازیهای
کودکانــهای چــون «مثلــث
جیم»« ،مثلث هخل»« ،سردار
گازانبــری»« ،آیتالله قتلعام»
و مانندهای آن خوش میدارند
و افسوسا و اندوها که حتا چهره
فرهیختهای چون عباس میالنی
نیز نمیتواند شادی خود را از این
واژهگزینیها پنهاندارد.
برخی پــای را از ایــن نیز فراتر
مینهند و مینویسند« :صمیمانه
درون نظــام
معتقــدم کــه در ِ
فقاهتی که هیچ ،در میان اعضاء
اپوزیســیون «نظام» هم ،محال
ِ
اگر نباشد مشکل بتوان کسی را
همسنگ و هموزن او [روحانی]
پیدا کرد».
آیا بــا چنین نگاهــی نباید بر
دســتان آیتالله جنتی و دیگر
ُخشکمغزان شــورای نگهبان
بوســه بزنیم که بهترین نامزد را
برای مــا برگزیدهاند تا به او رأی
بدهیم؟

ل از زندگی رپبار...
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>> ادامه از صفحه23 :

اگر حزب های اپوزیســیون در
آلمان انگشــت بر کوچکترین
کاســتیهای دولت مینهند و به
شــهروندان میگویند که آلمان
ســزاوار چنین کاســتی هایی
نیست ،اپوزیسیون ایرانیدست به
سپیدنمایی میزند و مینویسد:
«این تصویر کــه گویی ایران پر
از کارتنخــواب و گورخــواب و
کولبر است ،گونهای خودفریبی
است [ ]...برای صنعتی که رمق
آن تا آخر کشــیده شــده و ۵۰
درصد نیروی انســانی آن مازاد
است ،آیا میتوان چنین حداقل
دستمزدی [ ۲۵۰۰۰۰۰تومان] را
شدنی دانست؟ و .»...
به دیگر ســخن «اپوزیسیون»
(برگرفته از التین :اوپوزیســیو
> رویارویــی) کــه کاری جزخردهگیــری بــر فرمانروایان و
رویارویی با قدرت و نشــاندادن
راهکار ندارد ،در ایران نفرینشدۀ
ما خود را به ستایشــگر قدرت و
بلندگوی آن فرومیکاهد.
برای دلبســتگان از بیست سال
پیش تاکنون کشور هر دوسال
یکبار (آنهم تنها یکیدو ماه مانده
به انتخابــات) در «بحرانیترین

شــرایط» تاریخ هفتهزارساله
خویــش به ســر میبــرد و هر
انتخاباتی «سرنوشتسازترین»
انتخابات تاریخ هفتهزارســاله
ایران نامیده میشــود ،ولی اگر
پرسیده شود چه کسی سرزمین
ما را به این «بحرانیترین شرایط»
کشانده است ،پاسخ یا خاموشی
است ،و یا پرسش خستهکننده
و پَرت و بیجای «پس میگویی
هیچ فرقی میان رئیسی و روحانی
نیست؟».
شهروند مدرن میتواند و شایسته
اســت که در راستای آسایش و
آرامش جامعه حتا شکنجهگران
خود را ببخشد و بر گذشته آنان
چشــم بربندد .ولی اگر کســی
آدمکشی را در میانه میدان نهد،
تا همگان بر او ســنگ بیافکنند
و آدمکــش دیگری را در جایگاه
وزیر اطالعات برتابد و آدمکشان
دیگری را به نمایندگی خود در
مجلس خبرگان برگزیند ،کارش
چیزی جز مردمفریبی و سخنش
چیزی جز دروغ نیســت ،بویژه
هنگامــی که در برابر پرســش
درباره ایــن رویکرد دوگانه ،خود
را به نشــنیدن بزند و خاموشی

29

داد و از آن پــس مادر ،برادرها و
خواهرانش لحظه ای از مراقبت از
او در نماندند.
آتوسا از رشــته مترجمی زبان
فرانســه در ســال  1994فارغ
التحصیل شد ،همچنین مدرک
خوش نویســی خود را از انجمن
خوشنویسان ایراندریافت نمود.
در یکــی از روزهــای فروردین،
جنــاب مهندس بهــار (از اقوام
شاعر بزرگ ملک الشعرای بهار و
دوست  40ساله ی پدرش) آتوسا
را با شــوهر آینده خود  -کاظم
تنها  -آشنا کرد.
آن دو در ســال  1996ازدواج
کردند و ثمر ایــن ازدواج موفق،
یک پسر و یک دختر به نام های
امیر و عسل است که هم اکنون
 17و  14ساله هستند.
آتوســا فعالیت های شــغلی و
فرهنگی خود را پــس از ازدواج
آغاز نمود .او که عالقه بسیاری به
هنر و نیز بچه ها داشت کار خود
را به عنوان مدرس خوش نویسی
و نقاشی در یک دبستان دخترانه
آغــاز کــرد .او از ســال 1915
همکاری با گاهنامه ســینمایی
«فیلم» را آغاز کرد
و مطالــب و مصاحبــه هایی را
از منابع فرانســوی برای بخش
«ســینمای جهــان» تنظیم و
ترجمه می کرد .همچنین فعالیت
هنری خــود را با مجله «هفته»
قبل از آمدن به کانادا برای  3سال
{>> ادامه در صفحه}30 :

و با طواف عاشقانه به گرد کعبه
رأی ،گامبهگام از خواســتههای
نخســتیناش بازپس نشسته و
کارش از «مشارکت در انتخابات
با هدف رسیدن به جامعه مدنی»
به ســتایش از رژیــم جمهوری
اسالمی و سپیدنمائی کارنامه این
رژیم کشیده است.
در روزهای گذشته حتا حماس،
سرسختتریندشمندولت یهود
و پیگیرترین گروه هوادار نبرد با
اســرائیل نیز با درس گرفتن از
گذشته در برنامه خود بازنگری
کرد .در برابر آن حتا هنگامی که
خامنهای آشکار و بی پردهپوشی
میگوید دولتهــا هیچکارهاند و
تنها خواست او شتافتن مردم به
جایگاههای رأی است ،تا نشان
دهند که پشتیبان نظام اسالمی
هستند ،دلبستگان همچنان بر
طبل پیشین میکوبند و حتا به
اندازه سران حماس نیز خردگرا
نیستند که دســت به بازنگری
در راهکار خود بزنند.چه کســی
سروده بود :تربیت نااهل را،
چون گردکان بر ُگنبد است!
خداونــد دروغ ،دشــمن و
خشکسالی را از ایرانزمین بدور
دارد
•

30
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خوانـدنی.. .
اینکمپانیدرکانادا بیرقیباست!
فروشــگاههای کاستکو
برای خیلی از ما یک نام
همراه با احترام اســت؛
جایی که دوســت داریم
هر هفته از آن خرید کنیم .از نگاه
بســیاری از کاناداییها ،کاستکو
فروشــگاهی با اجناس ارزان و با
کیفیت اســت که در این زمینه
رقیبی ندارد.
آمارها هــم همین را میگویند؛
آمارهای رشــد فروش کاستکو
در کانادا بیشــتر از آمریکاست و
حدود  10میلیون کانادایی عضو
کاســتکو ،اشتراک خود را با این
فروشگاه تمدید میکنند.
راستی چرا بخش قابل توجهی
از کاناداییها به کاســتکو عالقه
دارند؟
آنها توانستهاند همه قوانین روتین
این بیزینــس را تغییر دهند و
همین موضــوع عامل موفقیت
آنهاست.

کاستکو حتی کاالهای خریداری
شده توســط مشتریها را درون
کیسه هم نمیگذارد.
به عــاوه آنکه ،این فروشــگاه
زنجیــرهای از خریــداران حق
عضویت ساالنهای میگیرد که از
 ۵۵تا 110دالر آغاز میشود.
کلیشهها را بشکن
و پادشاهی کن!

امــا شــیوههای خــاف عادت
کاســتکو ،نقشــی اساســی در
موفقیــت خیرهکننــدهی این
شرکت در کانادا داشته است.
کاســتکو در کانــادا ۹۴
فروشگاه ،بیش از  ۱۰میلیون
عضو و فروشــی همواره در
حال افزایش دارد ،که سال
گذشته به  ۲۲میلیارد دالر
رسید.
اینجا همه چیز زود متام
میشود
از قرار معلوم ،بیاعتنایی کاستکو
پارکینگ کاســتکو دائما شلوغ به اصول اولیهی خردهفروشــی،
اســت .محوطهی خریــد آن از در حقیقت عمیقترین تمایالت
لحاظزیباییشناسیرغبتبرانگیز
نیســت و غالباً حرکت در آن به
دشواری صورت میگیرد و در هر
طیفی از کاالها گزینههای بسیار
محدودی وجود دارد ،اما با وجود
همهی اینها ،مردم به میزانی از
کاستکو خرید میکنند که بیشتر
مناسب یک گردان نظامی است و
نه خانوادهای سه چهار نفره!

روانی مصرفکنندگان در
خصوص امنیت ،کمیابی،
شفافیت و ترس را تحریک
میکند.
عضویت؛ بهترین راه برای
ایجاد وفاداری

بــرای مثــال به موضــوع حق
عضویت نگاه کنید .ممکن است
اینطور به نظر برســد که اجبار
مصرفکنندگان به پرداخت حق
عضویت برای اینکه اجازهی خرید
داشــته باشــند ،آنها را از خرید
کردن باز دارد ،اما مطالعات نشان
میدهد که عضویــت میتواند
مردم را با فروشگاهها پیوند دهد.
آلیســون جانســون ،اســتاد
دانشــکدهی بازرگانی در شــهر
لندن اســتان انتاریو در رشتهی
تجارت و متخصص روانشناسی
مصرفکنندگان ،میگوید:
«هنگامی که برای تعلق داشتن
به چیزی ناچار به پرداخت پول
باشــید و هنگامی کــه ورود به
جایی هزینهایدر برداشته باشد،
احســاس پیوند عمیقتری پیدا
خواهید کرد .این یک نوع هزینهی
هدر رفتهی روانی اســت؛ یک
نوع حس خاص بودن اســت.
کارت عضویت مشتری را تحت
تاثیر قرار میدهد و این حسی
به او میدهــد که گویی اتفاق
خاصی در حال وقوع است».
این استراتژی به وضوح جواب
داده اســت؛  ۹۰درصد اعضای
کاستکو کانادا عضویت خود را

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

تمدید میکنند و سال گذشته
میزان عضویت جهانیدر کاستکو
 ۷درصد رشد داشت.
وقتی محدودیت ،رضایت
بوجود میآورد

 Walmartو  Canadian Tireهر
کدام حدود  ۱۵۰,۰۰۰قلم کاالی
منحصر به فرد برای فروش دارند.
یک مدیــر میگویــد« :ما فکر
میکردیم کاالی بیشتر به معنی
فروش بیشــتر است .اما اینگونه
نیســت .با کاهش تعداد کاالها
در هر طیــف ،مردم کمتر دچار
ســردرگمی شــدند و فروش ما
نیز باال رفت .ایدهی پشــت این
رویکرد آن است که ما برای شما
خرید میکنیم .ما کاالهایمان را
آزمایش میکنیم و این اطمینان
را داریم که بهترین محصول را در
قبال پول شما ارائه میدهیم».
مطالعات نشان میدهد که ارائهی
بیــش از انــدازهی محصوالت
مختلف میتواند مصرفکننده را
از خرید منصرف سازد.

یکی دیگر از شیوههای کاستکو
در اســتفاده از روانشناســی
مصرفکننــدگان ،ارائــهی
انتخابهای محدود به آنهاست.
رد
عقیــدهی مرســوم
خردهفروشــیها بر این اســاس
است که لزوماً باید طیف بسیار
گســتردهای از کاالها در اختیار
مشتری گذاشته شود.
کاســتکو بیش از دو دهه پیش
 ۵,۵۰۰قلــم کاالی منحصر به
فرد ( )SKUsبرای فروش داشت
که در طی این سالها به تدریج
کاهش یافته و بــه  ۳,۵۰۰قلم
میخـریم تا یک وقت متام
رسیده است.
بــرای درک بهتر موضوع ،توجه نشود!
داشته باشــید که فروشگاههای تاکتیک دیگر کاستکو که قاعدتاً

با یاد عزیز آتوسا اخوان...
آغاز کرده بود.
او در کنــار کار و زندگــی بــه
خاطر عشــق زیاد به ســینما با
«رادیواینجا» مونترال ،عصر یک
شنبه همکاری داشــت .برنامه
«روی پرده نقره ای» را تنظیم و
اجرا کرد.
پس از ســالها زندگی در ایران،
مانند بسیاری از ما ،برای موفقیت
و سرنوشتی بهتر برای فرزندانش
تصمیم به مهاجرت گرفت .برادر
او مهدی اخوان که با خانواده
خود در مونتــرال مقیم بودند،
مقدمات آمدن آتوســا و خانواده
اش را فراهم کردند .سال 2012
آتوسا و فرزندانش به کانادا آمدند.
شوهرش برای مدت سه سال به
علــت ادامه کار از آمدن باز ماند.
آتوسا به تنهایی و با زحمت فراوان
زندگی جدیدی را بدر سرزمین
غربت آغاز کرد .هرگز از مشکالت
و سختی ها گله نکرد و با صبوری
و روحیه ای بســیار مثبت برای
موفقیت خود و فرزندانش تالش
کرد.
او مدرک پرســتاری خود را در
مونترال دریافت کرد و با عشــق
و عالقه ای غیر قابل توصیف از
مریضان خود حمایت و مراقبت
می کرد .این شغل بسیار برازنده
ی اخالق مهربان ،قوی و خستگی
ناپذیری او بود.

باید مصرفکنندگان را جان به
لب کند ،آن اســت که دائماً در
حال تغییر و جابجایی مجموعه
محصوالت خود هستند.
حــدود  ۶۰درصــد از مجموعه
محصوالت کاستکو هر چند هفته
یک بار تغییر میکند و بسیاری
از آیتمهایی نیز که حالت تقریباً
همیشگی دارند ،جایشان عوض
میشود.
با جابجا کــردن محصوالت و یا
عرضهی آنها بــه مدت محدود،
غریــزهی کمیابی مصرفکننده
هدف قرار میگیرد:
مردم برای خریــد محصوالتی
که به ظاهــر برای مدت محدود
یا به طور موقت عرضه میشود
انگیزهی بیشتری دارند ،چرا که
در ناخــودآگاه خود هراس دارند
کــه از آن کاال بــه کلی محروم
شوند.
{>> ادامه در صفحه}38 :

>> ادامه از صفحه29 :

اما انگار روزگار ســرانجام تلخی
برای او در برداشت 4 .سال بعد از
آمدنش و یک سال بعد از ملحق
شدن شــوهرش ،در اوایل ژانویه
 2017اثرات بیماری سرطان را
متوجه شــد .از آن روز به بعد ابر
سیاهی در قلب همه ما نشست.
شب و روز همراه و در کنار او برای
راه چاره ای تالش کردیم.دکتر ها
فرصت چند ماهه ای داده بودند
و تالش های مــا بی فایده ماند.
دعاهایمان کنار سفره هفت سین
بیمارستان «گلن» جوابی نیافت
و آتوسای عزیزمان در  25مارچ
 2017از جهان چشم فرو بست.
او را در آرامگاه ابدی «حمزه» در
الوال به دســت خاک سپردیم و
در دوم آوریل به یادش با تمامی
خانواده ،دوستان و آشنایان گرد
هم آمدیم تــا در این غم بزرگ
برای هم تسلی باشیم.
در اعالمیه فوت او شــعر جالبی
نظر ما را جلب کرد:
از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی
آتوســای عزیزمان از نیکی فراتر
بــود .او در بدو آشــنایی اش با
افراد مختلف ،خنده ها و روحیه
بســیار خوبش را به آن ها هدیه
می داد .در جمع دوســتانی که
به یادش آمده بودند ،همکالسی
هایش ،معلمانــش ،همکارانش،

خانواده مریض هایش و همچنین
پرستارانی که در آخرین لحظات
زندگی اش بــا او بودند ،همگی
از اخالق خوب و مهربانیش می
گفتنــد .از این که چقدر زندگی
را دوست داشــت و از این که با
روحیه قــوی و مثبت به خاطر
موفقیت و شادی فرزندانش از هر
مانعی با لبخند می گذشت .از این
که از لحظات زندگی اش بهترین
اســتفاده را می برد و هیچ وقت
از شادی دســت بر نمی داشت
تا آخرین لحظات در بیمارستان
روحیه خود را نگه داشت.
کمی بیش از دو مــاه در تخت
بیمارستان بســتری بود و با آن
حال می گفت:
اتاق بیمارستانم را دوست دارم.
منظره قشنگی از شهردارد!
برای ماندن امید داشــت و چه
بگویم از سرنوشت که خنده های
زیبایش را از ما گرفت.
از زندگی او درس باید گرفت .از
تمامیلحظههایتاناستفادهکنید
و از دیدن و بــودن با عزیزانتان
کوتاهی نکنید .نگذارید سختی
های زندگی خنده و شــادی در
لحظه های ساده را از شما بگیرد.
لحظه ها کوتاهند».
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ازآر ِیمشروطبهجمهوریتنامشروط

سخنرانی
فاطمه صادقی
درباره دوگانه
کاذب اصالحطلبی
و اصولگرایی

فاطمه صادقی ،پژوهشگر
علــوم سیاســی معتقد
اســت ،فضای سیاسی
جامعه ایــران با وجــود دوگانه
کاذب اصالحطلبی و اصولگرایی
دچار یک اســتیصال و بنبست
شده؛دوگانهیی که امروز از سویی
به شکل یک فاشیسم مبتذل و از
سویدیگر برداشت هرچه بیشتر
از سفره انقالب ظهور کرده است.
این فعال حقوق زناندر سخنرانی
خود پیرامون هماندیشــی زنان
در یکی از ســتادهای انتخاباتی
حســن روحانی ،چهــار راهحل
بــرای برونرفت از اســتیصال
سیاسی جامعه تشریح کرد :آری
غیرمشــروط و آری مشروط ،نه
از سر ضعف و نه قدرتمندانه .او
آری غیرمشــروط را استراتژی
جریان اصالحطلب معرفی کرد؛
راهحلی که میگوید به مرگی
تن دهیم که با شکنجه کمتری
همراه باشد .صادقی معتقد است
در جامعه لهشده و ترسخورده
امــروز باید از سیاســت آری
مشروط آغاز کنیم تا به یک نه
قدرتمندانهدست پیدا کنیم.
در ادامه متن کامل سخنرانی
فاطمه صادقی را بخوانید.
پیش از ارائه بحث ،الزم میدانم
این نکته را ذکر کنم که آنچه در
اینجا ارائه میشود ،موضع شخص
من است و نه موضع دوستانی که
از من دعوت کردهاند .مواضع ما با
یکدیگر متفاوت است .با اینحال
از آنها تشــکر میکنــم که این
فرصــت را با علم به اینکه بحث
من انتقادی خواهد بود ،در اختیار
من گذاشتند.
نکتۀ دوم اینکــه این بحث را با
زبانی صریح بیــان خواهم کرد،
چون فکر میکنم صراحت یکی
از فضایل گمشــدهیی است که
باید در پی آن باشــیم .یونانیان،
صراحتدر سخن را کالم بیترس
میخواندند .این فضیلت یکی از
ارکان جمهوری مدرن را تشکیل
میدهد که در بحث من اهمیت
خاصی دارد .بنابراین صراحت را
عامدانه به کار میگیرم.

پرســش اصلــی
بحث من انسداد یا
استیصال سیاسی
اســت کــه امروز
گرفتارش هستیم.
بنابراین بــا اینکه
در مــورد انتخابات
صحبــت خواهــم
کرد ،اما از آن فراتر
خواهم رفت .همچنانکه عنوان
بحث نشان میدهد ،میخواهم به
این بپــردازم که چرا باید از آری
مشــروط آغاز کرد ،اما این آری
کافی نیســت .در انتها به بحث
جمهوریت بازخواهم گشــت و
از ضرورت یک سیاست ایجابی
بحث خواهم کرد.
منظور از انســداد یا اســتیصال
سیاسیچیست؟
منظور وضعیتی فکری و عملی
است که در آن هیچ راهحلی برای
خروج از وضعیــت فعلی وجود
ندارد .مــا در یک دوگانگی گیر
افتادهایم که یک سر آن فاشیسم
مبتذل است و سر دیگری نوعی
اصالحطلبی /اعتدال مبتذل.

«در جامعه لهشده و
ترسخورده امروز باید از
سیاست آری مشروط آغاز
کنیم تا به یک نه قدرمتندانه
دست پیدا کنیم!»
یک سر آن سیاســت گازانبری
است که هدفش خریدن کسانی
است که میشــود خریدشان و
لهکردن بقیه و سر دیگر آن غارت
و چپاول است.
همینجا تذکر بدهم که به نظر
من امروز اصالحطلبی یا به یک
رویۀ فرصتطلبانه تبدیل شده یا
در شکل اصیلش یعنی به عنوان
ی که از دل دوم خرداد
رویۀ سیاس 
بیرون آمد ،عمدتاً در حال نرمال
جلوهدادن وضعیت خفتبار فعلی
و همدستی با آن است.
بهتعبیردیگر،آنچهازاصالحطلبی
مانــده ،برخــی اصالحطلبــان
واقعیاند که البته بیشترشان یا
حاشیهنشــین اند یا در حصر و
در کنار آن یک اکثریت که اکثراً
فرصتطلبند.
دوگانگی یاد شــده شــکلهای
دیگری هم دارد.
بــرای مثــال انقالبیگــری/

اصالحطلبی؛ یــا اصالحطلبی/
برانــدازی؛ و … به این دلیل این
وضعیت بنبست است که به هر
طرف که برویم ،تفاوتی نمیکند.
برای مثال ما میرویم به یک عده واقعیت این است که این راهحلها
رأی میدهیــم که چپاول به نام ممکن است به حال افراد مفید
اسالم و انقالب و جنگ تعطیل باشد ،اما برای وضعیت ما راهگشا
شود ،بعد میشــنویم که طرف نیست .ما برای خروج از بنبست
آمده سهم خود و خانوادهاش را از به راهکارهای جمعی نیاز داریم.
بــا نظر به انتخابــات و وضعیت
سفرۀ انقالب بردارد.
های
البته این اســتیصال مخصوص سیاسی فعلی میتوان راهحل 
ایران نیست و در واقع به روندی معقول جمعی را به چهار قســم
جهانی تبدیل شــده اســت .در تقســیم کرد« .معقــول» را از
همه جا شاهد این روند هستیم این جهت میگویم که هستند
ی که معقول
که انتخابات برگزار میشــود اما راهحلهــای جمع 
در واقع انتخابی در کار نیســت .نیستن .د
دولتها جابهجا میشوند ،اما وضع برای مثال راهحلی که میگوید
مردم روز به روز بدتر میشود و تنها برویم به رقیب رأی بدهیم برای
عدهای جای خــود را به عدهای اینکه وضع چنان خراب بشــود
دیگر میدهند .سیاســتمداران که از هم بپاشد ،راهحل معقولی
هر روز کوتاهقدتر ،بیســوادتر ،نیســت .ایــن چهــار راهحل را
بیمایهتــر ،منفعتطلبتــر ،و میتوان به آریگویی نامشروط،
قدرتطلبترمیشوند.
آریگویــی مشــروط ،نهگویی
در واقع امروزدیگر مسلم شده که ضعیف و نهگویــی قدرتمندانه
گویا تغییرات انقالبی هم در واقع تقسیم کرد.
برای آن است که هیچ تغییریدر آریگویی نامشــروط که امروز
وضع فعلی حاصل نشود .برای اصالحطلبــان و بســیاری از
مثــال در مصر ،انقالب ژانویه با اعتدالیون بر آن تاکید میکنند،
وجود اینهمه هزینه ،در عمل به یعنــی ایــن رویکرد کــه باید
در انتخابات شــرکت کنیم،
تثبیت وضعیت قبلی انجامید.
هرچند این یک پدیده جهانی چون چــاره دیگری نداریم.
است اما برگردیم به ایران و در اگر نرویــم رأی بدهیم (به
کاندیدای اصلح) ،با سیاست
مورد آن صحبت کنیم.
طبعاً افراد راهکارهای متفاوتی گازانبری روبرو خواهیم بود،
را در برخــورد با این وضعیت در ایران به سوریه تبدیل خواهد
پیش میگیرند .ایــن راهکارها شد ،ایران به عراق دیگری
یا فردینــد یا جمعــی .از بین تبدیل خواهد شد و …
راهکارهای فردی ،میتوان اینها
را برشمرد:
•

 ) ۱مهاجرت:

یکی از مهمتریــن راهکارهای
فردی در ایران اســت .آمار باالی
مهاجرتنهتنهانشانازمحبوبیت
این راهکار بلکهدید آدمها نسبت
به وضعیت فعلی دارد .برای نمونه
بر اساس آمار سازمان ملل ،تنها
از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵یعنی
در اواسط دولت روحانی ،حدود
 ۶۰درصــد بر تعداد پناهندگان
رسمی اضافه شده است .این بدان
معنا است که بسیاری از جوانها
شرایط فعلی را غیرقابل اصالح و
ناامیدکنندهمیدانند.
•

) ۲رفنت به دنبال خوشبختی
شخصی ،برای مثال
پولدرآوردن
•

 ) ۳رویآوردن به انواع و
اقسام تکنیکهای خود

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.

اما بــه نظر من ایــن رویکرد و این استدالل میکوبند ،چون در
این استدالل خفتبار است و به حفظ وضع موجود منفعت دارند.
شدت ناامید کننده .زیرا ما را تنها از سوی دیگر ،راهحل دوم ،یعنی
به مرگی ،گیرم با شکنجۀ کمتر یک نهگویی ضعیف (سیاســت
در مقابل مرگی با شکنجۀ بیشتر تحریم یا مشــارکتنکردن) هم
محکوم میداند و ترغیب میکند .چندان راهحل نیســت .چون در
ممکن اســت ما بــا آریگویی واقع ،هیچ راهکاری برای خروج
نامشروط ســوریه نشویم ،اما در از دوگانــۀ مذکور ارائه نمیدهد.
حــال تبدیل به یک پاکســتان نهگویی ،اگر قدرتمندانه نباشد،
دیگریم که دســت
به بیرون افتادن و طر ِد
کمــی از ســوریه «نه»گویی ،هر چه بیشــتر منجر
ندارد؛ کشوری که اگر قدرمتندانه خواهــد شــد .در واقع
در آن مافیا و رشوه نباشد ،راهحل ما را بــر میگرداند به
حکومتمیکنند.
وضعیتی که در آن باز
نیست.
ناچار خواهیــم بود به
ممکن است ما عراق
آریگویی نامشروط تن
نشویم ،اما ممکن
اســت به یک افغانســتان دیگر بدهیم.
تبدیل بشویم که در آن فساد و برای مثال در انتخابات شوراهای
اسلحه دست باال را دارند و همه دوم و ریاستجمهوری  ۸۴چنین
در پی فرار از آنند.
اتفاقی افتاد کهدر نهایت باز از ۹۲
آری نامشروط که ما را سر در آوردیم.
در واقعِ ،
از وضعیت فاجعهآمیز میترساند ،درواقع«نه»گویی،اگرقدرتمندانه
عم ً
ال دارد ما را به ســمت همان نباشد ،راهحل نیست .بیشتر قهر و
آری
شاید
دهد.
ِ روبرگرداندن است که وضعیت را
وضع ســوق می
نامشــروط را بتوان در شــرایط وخیمترمیکند.
خاصی (برای مثال در انتخابات میماند دو رویکــرد دیگر :یکی
 )۹۲در پیــش گرفــت ،اما این آریگویــی مشــروط و دیگری
راهحل ،همــواره به کار نمیآید؛ نهگویی قدرتمندانه .واقعیت این
گویی قدرتمندانه با
به ویژه در شــرایط فعلی ما .در اســت که نه ِ
واقــع اصلیتریــن کارکرد آری اینکه با نظر به وضع فعلی بسیار
نامشــروط ،حفظ وضع موجود موج ه به نظر میرسد ،امادر واقع،
برای قدرتمندان است .امروز اکثر فع ً
ال در توان ما نیست.
اصالحطلبان و اعتدالیون بر طبل
{>> ادامه در صفحه}38 :

از جمله عرفان و اعتالی فردی
و پیگیری خوشــبختی فردی.
چگونه آرام شــویم ،چگونه شاد
بزییم ،چگونه چشــمهایمان را
بشوریم که آلودگی هوا و بدبختی
مردم را نبینیم.

اسپشیال
از تهران به مونترال

$888
limited time offer

 5شب کوبا

هتل  4ستاره از

$670

 7شب دومنیکن
هتل  4ستاره از

$885
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باشد پرداختی شما بیشتر خواهد
بود .بدیهی اســت که پرداختی
شما بابت یک خودرو چهل هزار
دالری بیشتر از یک خودرو پانزده
هزار دالری می باشد.
•

در گفتار پیشین سرفصل "حفظ
ســرمایه ها و برنامه ریزی برای
اســتقالل مالی" را آغــاز نموده
در این راســتا به موضوع "بیمه
ها" به عنوان بهترین و مطمئن
تریــن راهکار برای حفظ امنیت
ســرمایه ها اشاره نمودم .سپس
تفاوت "وابستگی مالی مستقیم"
و "وابستگی مالی غیر مستقیم"
را توضیح دادم .حال با ذکر دوباره
این جمله کلیدی که "کار سرمایه
گذاری مانند کار کشاورزی می
باشد!" به ادامه مطلب می پردازم.
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.
به عنوان مثــال در مورد بیمه از
کارافتادگی ،افرادی که مشاغل
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

کانادا و ایران...

سیگاری از غیر سیگاری بیشتر
اســت و باید حق بیمه بیشتری
بپردازند.
این موضــوع در مورد بیمه های
عمر و ســامت نیز صادق است.
هر چه از سالمت جسم بیشتری
برخوردار باشــید ،هر چه جوانتر
باشید ،اهل ســیگار و مشروبات
الکلی نباشــید ،مشاغل سخت
نداشته و ســابقه بیماری های
دشــواردرمان در خانواده پدری
و مادری خود نداشــته باشــید،
احتمال فوت و یا بیماری شــما
کمتر خواهد بــود و به اصطالح
از ریســک پایین تری برخوردار
هســتید .بنابراین حــق بیمه
کمتری نسبت به افرادی که این
شرایط را ندارند خواهید پرداخت.

قدمت دارایی:

هر چه خانه شما قدیمی تر باشد
احتمال تخریــب و هزینه های
آن بیشتر اســت .همچنین هر
چه خودروی شما کهنه تر بوده
کیلومتر کارکرد آن بیشتر باشد
احتمال می رود که هزینه های
تعمیر و نگهداری آن باالتر باشد.
مسلما چنین شرایطی پرداختی
شما را افزایش خواهد داد.
•

سابقه بیمه:

•

نوع استفاده از دارایی:

•

منطقه و محل جغرافیایی:

به عنوان مثال هر چه تا به حال
بیشتر از بیمه خودرو خود استفاده
کرده باشید یعنی اینکه سوابق
بیمه ای چندان مطلوبی ندارید
و از ریســک باالتــری برخوردار
هستید لذا احتمال اینکه مبلغ
بیشتری بپردازید بیشتر است.
بدیهی است مبلغ بیمه اتوموبیلی
کــه کاربــرد ورزشــی دارد از
خودرویی که کاربرد شــهری و
خانوادگی دارد بیشتر است.

انواع بیمه
برخی مناطق جغرافیایی و محله
به طــور کلی دو نوع بیمه وجود ها از امنیــت اجتماعی کمتری
برخوردارند که طبیعتا ریســک
دارد:
اموال را افزایش و به همان نسبت
 -1بیمه های اموال
 -2بیمه های اشخاص عمر و می تواند پرداختی بیمه شما را
افزایشدهد.
سالمت
•

 )1بیمه های اموال:

این بیمه ها شــامل بیمه دارایی
هایــی از قبیل خانــه ،خودرو،
جواهرات و مانند اینها می باشد.
نکته قابل توجه راجع به این نوع
بیمه ها این است که آنچه بایستی
برای بیمه اموال خود به صورت
ماهیانه ،هر شش ماه و یا سالیانه
بپردازید بستگی به عواملی دارد
که به اهم آنها اشاره می کنم:
•

ارزش دارایی:

هرچه ارزش دارایی شما بیشتر

•

 )2بیمه های اشخاص عمر و
سالمت:

این بیمه ها عوارض مالی ناشی
از فوت یا عدم ســامت افراد را
پوشش می دهند .اجازه بدهید
بیمه عمر را مثال بزنم .بیمه عمر
را می توان به دو نوع "موقت" و
"دائمی" تقسیم نمود .بیمه های
موقت از بیمه های دائمی ارزانتر
می باشند .اما کاربرد بیمه عمر
موقت چیست و اصال چه معنایی
دارد؟ تصور کنید که مرد خانواده

>> ادامه از صفحه22 :

 -۲این تعــداد امضــا در میان
طرحهــای پارلمان کانــادا نیز
قابلتوجه بــود .زیــرا در زمان
مشــخصی در میان پنج طومار
اصلی با بیشترین امضاکننده قرار
داشت.
 -۳طومار رقیبی یک هفته پس
از این طومار بر ســایت پارلمان
کانادا قــرار گرفت که در انتهای
زمان جمعآوری امضا تنها نزدیک
بــه  ۶۰۰امضــا داشــت .یعنی
طومار برقراری روابط از بین کل
مشارکتکنندگان هر دو طومار
بیش از  ٪۹۵مشارکتکنندگان
را از آن خود داشت».

فخــری برخــی از مشــکالت
اجتماعی ایرانیــان مهاجر را در
حمایت آنها از رابطه سیاســی
ایران و کانادا بی تأثیر نمی داند:
«ایــن خواســته بــه علــت
فراگیر بودنــش ،در میان اکثر
ایرانیکاناداییها از هر نســلی و
گروهی حامیــان و عالقهمندان
زیادی دارد .شــهروندان ارشــد
در دیــداری از یکــی از مراکز
اجتماعی عمومی بهصورتی که
حتی برای ما هم باورش سخت
بود ،مهمترین دغدغهی خود را
برقراری روابط سیاســی معرفی
کردند .دانشجویان بینالمللی و

دانشجویان مقیم کانادا به دالیل
مختلف (مشــکالت زندگی در
کانادا در اثر تحریمهای بیشتر و
دیدار خانواده و نزدیکان در ایران)
به شــدت مخالــف تحریمهای
بیشتر که تأثیرش بر مردم ایران
خواهند بود ،هستند».
•

تأثیر اقتصادی حتریمهای
احتمالیکانادا

بــا توجه به اینکــه دولت کانادا
روابط اقتصادی با ایــران ندارد،
تحریم روابــط اقتصادی با ایران
فشار چندانی در حال حاضر به
حکومــت و عوامل حکومتی در

خانه ای اقساطی خریده و متعهد
به پرداخت اقساط  25ساله وام
مسکن شده است .حال او نگران
است که اگر فوت شود همسر او
توان بازپرداخت اقساط ماهیانه را
نداشته باشــد .لذا خانه از دست
رفته و همســر او بی سرپناه می
ماند .او بــرای رفع این نگرانی و
کاهــش عوارض مالی ناشــی از
فوت خود مــی تواند یک بیمه
عمر موقت  25ســاله برابر مبلغ
وام مسکن خود خریداری نماید.
همانطور که مالحظه می شــود
در این مثال بیمه عمر فرد فقط
به مدت  25سال پوشش دارد و
پس از  25سال خاتمه می یابد.
بنابراین اگر او بعد از سال بیست
و پنجم فوت شود بیمه ای درکار
نخواهد بود.
حال تصور کنید که همین فرد
بیمه عمر دائمــی (مادام العمر)
داشته باشد .یک چنین بیمه ای
باالخره یک روز به کار خواهد آمد
و عمل خواهد نمود زیرا سرانجام
یک روز فرد مورد نظر ما مثل هر
انسان دیگری فوت می شود! لذا
بیمه های عمر دائم نوعی بیمه
گارانتی محسوب می شوند و به
مراتــب از بیمه های عمر موقت
گران تر می باشند.
----------------"اگر پوشش بیمه ای شما کمتر از
میزان مورد نیاز شما باشد از حاشیه
امن کافی برخوردار خنواهید بود!"

مشــورت کارشناسان بیمه بهره
مند گردید.
یادآور می شــوم مطالبی که در
مــورد بیمه عمر گفته شــد در
مورد بیمه های ســامت مانند
از کارافتادگی ،بیماریهای دشوار
درمــان و مراقبــت طوالنی نیز
مصداق دارد.
-------------

"پوشش بیمه ای مازاد بر نیاز باعث
هدر رفت پول شما می شود!"

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

برنامــه ریزی برای دستیابی
به استقالل مالی

متاسفانه بازنشستگی برای عده
ای از مردم به معنای پایان زندگی
اســت! حتی اندیشیدن راجع به
بازنشستگی بسیاری را نگران می
کند و همواره با وحشت از آن یاد
می کنند.
اما چرا چنین است؟
طبیعی اســت که ایــن دیدگاه
نســبت به بازنشستگی حاصل
عوامل مختلف است .اما بی تردید
مشــکالت مالی کــه در دوران
بازنشستگی گریبان افراد را می
گیرد یکــی از دالیل عمده این
هراس می باشد.
اجازه بدهید موضوع را از منظری
دیگر ببینیــم .بیاییــد مفهوم
بازنشستگی را مورد بازنگری قرار
دهیم! در مفهوم عام بازنشستگی
زمانی است ( 65سالگی) که افراد
قانونا از کار فارغ می شــوند .اما
این تمام ماجرا نیست .فراغت از
کار یعنی از دست دادن تمام یا
بخش عمده ای از درآمد .در واقع
چیزی که بازنشستگان را نگران
می کند این اســت که وقتی به
دلیل بازنشستگی کار نمی کنند
با قطع یا کاهش شــدید درآمد
مواجه می شوند .حال تصور کنید
که فردی در آستانه بازنشستگی
نگرانی مالی نداشته و خیالش از
بابت درآمد حتی بدون اینکه کار
موظف انجام دهد راحت باشــد.
چه دوران شیرینی خواهد بود آن
بازنشســتگی و به واقع آغاز یک
زندگی جدید خواهد بود؛ چرا که
به فرد بازنشسته فرصت میدهد
تا به تفریح و ســرگرمی و لذت
بردن از زندگی به نحوی که می
پسندد بپردازد.
------------------

------------نکته مهم قابــل ذکر اینکه نوع
بیمه ای که می گیرید بایستی
با نیاز شــما تطابق داشته باشد.
در واقع اولین و مهمترین مرحله
در فرآیند بیمه شدن تشخیص
درست نوع بیمه مورد نیاز است.
به عنوان مثال در مورد بیمه عمر
بایستی تشخیص دهید که چه
میزان پوشــش و برای چه مدت
مورد نیاز شماســت .اگر شما به
ســیصد هزار دالر پوشش بیمه
ای نیاز دارید پوشــش کمتر از
این مبلغ به این معناســت که
از حاشــیه امن کامل برخوردار
نیستید .همینطور پوشش بیش
از ســیصد هزار دالر نیز بیهوده
است و باعث هدر رفت پول شما
می شود .از طرفی اگر نیاز به بیمه
مادام العمر دارید بیمه موقت به
کار شما نمی آید و بالعکس .لذا
برای تشخیص کمیت و کیفیت
بیمه مورد نیاز خود بهتر است از

"بازنشستگی برای عده ای از مردم
به معنای پایان زندگی است!"

ایران وارد نخواهد کرد.
طهماســبی توضیح میدهد که
کانادا تأثیر خیلی جدی در بازار
اقتصادی ایران ندارد .ضمن اینکه
نبود رابطه سیاسی از سال ۲۰۱۲
بین دو کشــور هم تأثیر فشــار
سیاسی کانادا در رابطه با ایران را
کمتر کرده است.
اما ضرر همچنان بسیار است:
«تبادلهــای فرهنگی و علمی
تحت شعاع این تحریمها و این
روابط خصمانه بین دو کشــور
قرار گرفته اســت .درگیریهای
سیاسی روی تبادلهای علمی و
دانشگاهی هم تأثیر گذاشته ست.
این بــه ضرر جامعه علمی هردو
کشور است .هزاران دانشجو که

میتوانند از ایران بیایند کانادا و
از امکانات تحصیلی اینجا استفاده
کنند و برگردند؛ دانشــجوهای
کانادایــی که میتواننــد برای
پژوهش به ایران بروند .هرچه این
رفتوآمد بیشتر بین مردم اتفاق
بیافتد برای بهبود شرایط سیاسی
ایران و کانادا بهتر است .هراسها
از ایران هم کمتر میشود  -هم
در سطح کانادا و هم در سطحی
جهانی».
طهماسبی هم معتقد است که
روابط خصمانه دو کشــور ایران
و کانادا نهایت به ضــرر ایرانی-
کانادایی ها تمام شــده اســت:
«ذینفعها در کاهش تحریمها
و پیشــبرد گفتوگوهــا برای
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---------------مفهوم بازنشستگی ازدیدگاه مالی
با مفهوم عام آن متفاوت اســت.
"بازنشستگی مالی" یعنی مرحله
ای از زندگــی که افــراد بدون
نیــاز به انجام کار موظف قادر به
تامین مالی زندگی خود باشند.
همینطور که مــی دانید افرادی
وجود دارند که قبل از سن قانونی
و عرف بازنشســتگی یعنی 65
سالگی به بازنشستگی مالیدست
می یابند .اما متاســفانه بخشی
از جامعه نه تنها در ســن قانونی
بازنشستگی که بلکه تا پایان عمر
نیز به بازنشستگی مالی (استقالل
مالی)دست نمی یابند.
بنابرایــن مفهومــی کــه از
بازنشستگی در این نوشتار با آن
سروکارداریم "بازنشستگی مالی"
است نه مفهوم عام بازنشستگی.
درواقع می خواهیم بدانیم چطور
می توانیم به درجه ای از استقالل
مالی برسیم که بدون نیاز به شغل
و کار موظف درآمد مکفی داشته
قادر به ادامه مسیر زندگی باشیم؟
برای پاسخ به این سوال بایستی
منابع درآمدی غیروابسته به کار
مســتقیم را مورد بررســی قرار
دهیــم .لذا در ادامــه به صورت
خالصه به آنها می پردازم.
برخی منابع مــالی
دورانبازنشستگی
•

پس انداز و سرمایه گذاری

پول هایی را که در دوران کاری
خود پس انداز و سرمایه گذاری
می کنیــد روزی به عنوان منبع
درآمد شما به حساب خواهد آمد.
فرض کنید از سن بیست و پنج
ســالگی هزار دالر سالیانه پس
انداز می کنید .اگر با متوسط نرخ
سود چهاردرصد سالیانه محاسبه
کنید در ســن شصت سالگی به
رقمی معادل هشــتاد هزار دالر
دســت پیدا می کنید! در مثالی
دیگر اگر از ســن ســی سالگی
شروع به پس اندازدوهزار و پانصد
دالر سالیانه نمایید با همان نرخ
متوسط سالیانه چهاردرصد سود،
به رقمی معادل دویســت هزار
دالر در سن شصت و پنج سالگی
دست خواهید یافت! لذا توصیه
می کنم که هــر چه زودتر پس
انداز را آغاز نمایید!
ادامه دارد...
ازسرگیری روابطدیپلماتیک بین
ایران و کانادا ،بیش از  ۳۰۰هزار
نفر ایرانی-کانادایی هستند که به
دو کشور وابستگی دارند».
از جمله دردسرها وابستگیهای
انسانی و اقتصادی این  ۳۰۰هزار
نفر ایرانی-کانادایی است .از جمله
پدر و مادرهای مسنی که نیاز به
فرزندانشــان دارند و با توجه به
نبود روابط سیاسی برای گرفتن
ویــزا دچار دردســرهای فراوان
هستند.
رادیو زمانه
نازلی کاموری
•
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من اگر برخیزم ،تو اگر برخیزی ،همه برمیخیزند

یادداشــت سیاســی -مصلحی ،وزیر
پیشین اطالعات ،در اواخر فروردین ماه
در جمع بسیجیان ،هشدار داد:
"دشمن… با استفاده از تجربه فتنه ۸۸
میخواهد این بار طبقه متوسط رو به
پایین را تحریک کند چرا که در سال
 ۱۳۸۸که طبقه متوسط رو به باال را به
کف خیابان آورد ،آنها با یک ترقه در
کردن میترسیدند و فرار میکردند".
او با اشــاره به "برخی از ثبتنامها" در
انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت
 ۹۶مدعی است که هدف ،ایجاد "فتنه"
اســت .پیش از این ،نیز ،در دی ماه در
جمع دانشجویان علوم پزشکی شیراز،
وی همین موضوع را مطرح کرده بود.
(خبرگزاری مهر ۱۱ ،دی .)۱۳۹۵
برای یافتن علت هشدار مصلحی ،یکی
از چهرههــای امنیتی و از جنایتکاران
رده باالی رژیم ،باید نگاهی به شرایط
کنونی جامعه بیندازیم.
بحران ساختاری اقتصادی و شکست
سیاســتهای نئولیبرالــی جمهوری
اســامی ،وضعیت مادی و معیشتی
کارگران و زحمتکشان را چنان وخیم
کرده اســت که جای هیچ انکاری حتا
برای سران رژیم نیز باقی نمانده است.
خامنهای در ســخنرانی نوروزیاش به
"مشــکالت اقتصادی [طبقه ضعیف]
همچون گرانی ،بیــکاری ،تبعیضها،
نابرابریها و آسیبها اجتماعی" اعتراف
میکند .رکود و تورم ،تعطیلی پی در
پــی واحدهای صنعتــی و خدماتی،
افزایــش آمار بیکاری ،دســتمزدهای
ناچیز موجب گشــته تعــداد هر چه
بیشتری از توده مردم به زیر خط فقر
رانده شوند .خصوصیسازی عرصههایی
چون بهداشــت و خدمــات درمانی و
نهادهای آموزشی ،بسیاری از مردم را از
دسترسی به این خدمات اولیه محروم
کرده است .به اعتراف سردمداران رژیم

بیــش از  ۹۰درصــد از جمعیت ۱۳
میلیونی کارگران زیر خط فقر به ســر
ق اکثر معلمان و کارمندان
میبرند .حقو 
دولت زیر خط فقراست.
روحانــی که با وعــده رفع تحریمها و
بهبود وضعیت اقتصادی به ریاســت
جمهوری رسید ،گرچه توانست با توافق
با نیروهای امپریالیستی ،به ویژه آمریکا،
بخش عمدهای از تحریمها را رفع کند،
اما این امــر چنان که قابل پیشبینی
بود ،گرهــی از مشــکالت اقتصادی
نگشــود .حتا حراج منابــع طبیعی و
نیروی کار ارزان کارگران پس از توافق
برجام نیز نتوانست بهبود ملموسی در
وضعیت اقتصادی پدید آورد و اندکی از
مشکالت کارگران و زحمتکشان بکاهد.
بازتاب شرایط وخیم معیشتی و مادی
تودهها در شعارها و وعدههای انتخاباتی
کاندیداهای کنونی ریاست جمهوری به
چشم میخورد .وعدههایی که عمدتا
اقتصادی هســتند و مسایلی همچون
"حقوق شــهروندی"" ،حقوق زنان"،
"باز شــدن فضای سیاسی" به حاشیه
رانده شده یا به کلی به دست فراموشی
سپرده شدهاند.
در برابر این فقر گســترده که هر ساله
گروههــای اجتماعی بیشتــری را به
کام خود فرو میبــرد ،اقلیتی به مدد
نزدیکی به مراکز قدرت ،روابط سیاسی
و خانوادگی ،زد و بندها ،رشوهخواری،
دزدی و اختالس ،دریافت حقوقهای
چند ده میلیونی هر ساله بر ثروت خود
میافزایند.در نتیجهی تلنبار شدن فقر
در نزد انبوهی از مردم و ثروت در دست
قلیلی ،شــکاف طبقاتی جامعه ایران
عمق بیسابقهای یافته است.
در نتیجه ،نابســامانیهای اجتماعی
گستردهتر شدهاند و سال به سال بر آمار
تنفروشی ،کودکان کار ،کارتنخوابی،
حاشیهنشینی ،کلیهفروشــی و دهها

ناهنجــاری اجتماعی دیگــر افزوده
میشود .از ســوی دیگر ،تبعیضهای
گوناگون جنســیتی ،ملی و مذهبی،
فشــار های مضاعفی را بــر توده های
مردم واردساخته است.
گذشــته از معضــات اقتصــادی و
اجتماعی ،دوران ریاســت جمهوری
روحانی همراه بود با تشدید سرکوب و
تنگتر شدن فضای سیاسی .کارگران
و زحمتکشان نزدیک به  ۴دهه است
که از سرکوب و بیحقوقی و محرومیت
از بنیادیترین آزادیهای سیاسی در
رنجاند .طی دوران روحانی نه تنها این
سرکوب و بیحقوقی ادامه یافت ،بلکه
کوچکترین اعتراض برای خواستهای
برحــق صنفی نیز با اخــراج ،زندان و
شالق پاسخ گرفت.
دامنهی ســرکوب به تودههای مردم
محدود نمانــد .جناح"اصالحطلب" و
پایه اجتماعی آن ،یعنی گروههایی از
خــرده بورژوازی مرفه که بر اثر اجرای
سیاستهای نئولیبرالی رشد کرده و به
نان و نوایی رســیده اند ،امیدوار بودند
به مدد "دولت تدبیر و امید" روزنهای
برای تنفس خود و همپالکیهایشان
بیابند .اما آنان نیز از این موج سرکوب
در امان نماندند .گذشته از آن ،با تعمیق
بحران اقتصادی ،الیههایی از آنان نیز
با مشکالت مادی دســت به گریبان
شــدهاند .نتیجه آن که ،بخشی از آنان
نیز به صف ناراضیان پیوستهاند.
همچنین  ۴سال گذشته ،همراه بود با
استمرار نزاعها و کشاکشهای درونی
طبقه حاکم .افشــاگریهای متقابل
جناحها علیه یکدیگردر مورد چپاولها
و فساد موجود در جمهوری اسالمی،
یکی از جلوههای این تضادها بود.
حاصل این شرایط اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی ،رشد نارضایتی و اعتراضات
کارگران و زحمتکشان بوده است.

اگر این تصویر جامعــه ایران در تمام
ســالیان حاکمیت جمهوری اسالمی
بوده اســت ،امــا در ماههــای اخیر،
اعتراضــات تودههای مــردم ،به ویژه
کارگران چهــرهی دیگــری به خود
گرفته اســت .این اعتراضــات بدون
توهم به اصالحطلبــی و دنبالهروی از
اصالحطلبان ،بدون توجه به سرکوب
و دستگاههای امنیتی  -پلیسی رژیم،
از چنان روحیه تعرضی برخوردار بوده
که گاهی به طرح شعارهای مستقیم
سیاســی انجامیده اســت .و نه تنها
کارگران .بلکه اعتراضات بازنشستگان
و معلمــان نیز با جســارتی کمنظیر
در ســالهای اخیر همراه بوده است.
روحیهای کــه در کوچه و خیابانهای
شهرها ،تاکسیها ،اتوبوسها ،متروها و
ناسزاهایی که مردم نثار رژیم میکنند،
آشکار است.
مصلحی نیز گرچهدر لفافه "انتخابات"،
اما ،دقیقاً به همین بحران و خطر پیش
رو برای رژیم اشاره دارد .وی به درستی،
نیروی شورشــی آینــده را نه طبقه
متوسط ،بلکه کارگران و زحمتکشانی
برآورد میکند که اگر به میدان آیند،
"با یک ترقه" نخواهند ترســید و فرار
نخواهند کرد.
رژیم توانســت اعتراضات سال  ۸۸را
فرونشــاند ،زیرا آن اعتراضات فراگیر
نشدند ،خواستهای مبرم کارگران و
زحمتکشان در آنها انعکاس نیافت و
در نتیجه نتوانستند آنان را بسیج کنند.
در نتیجه ،به قشــر متوسطی محدود
ماندند که آبشخورشان عمدتاً تفکرات
اصالحطلبانه بود .بخش عظیمی از این
قشر ،گرچه از سرکوب و فشارهای رژیم
ناراضی بود ،اما حاضر به دست شستن
از توهمــات امکان امتیازگیری نبود و
عزمی برای سرنگونی رژیم نداشت .اما
نیروی اعتراضی کنونی ،تودهایســت

که به کلیت رژیــم توهمی ندارد و
از آن گذشته ،تحقق یا عدم تحقق
خواســتها ،برایش مسئله مرگ و
زندگی است.
شعارهای کارگران و معلمان نشان
میدهند که آنــان دیگر نمیتوانند
وضعیــت کنونــی را تحمــل کنند.
شعارهایی چون "مرگ بر این زندگی
ارجح است"" ،زیر بار ستم نمیکنیم
زندگــی ،جان فــدا میکنیــم در راه
آزادگــی ،وای از این وضع ،وای از این
وضع" .بیدلیل نیســت که بسیاری
جامعه ایران را به انبار باروتی شــبیه
میدانند که منتظر جرقهایســت تا
خرمن هستی رژیم را به آتش بکشد.
و ایــن تنها مصلحی نیســت که این
هشــدار را میدهد .سران و ایادی ریز
و درشــت رژیم به زبانهای گوناگون
و در مناســبتهای مختلف به خشم
و نارضایتــی مردم و احتمــال وقوع
یک بحران سیاســی گسترده که
پایههای رژیم را بــه لرزه درآورد،
اشاره میکنند.
مصلحیدرسخناناشبه"دشمن"
اشــاره میکند و از "انگلیس" و
"امریکا" نام میبرد .اما هر کس که
زبان سران رژیم را بداند ،میداند
کــه منظــور وی از "دشــمن"،
تودههای کارگر و زحمتکش است.
زیرا این توده ها ،دشــمن واقعی
جمهوری اســامی هستند .پس ،اگر
سران رژیم و دســتگاههای سرکوب
و تحمیــق آن خود را بــرای مقابله با
اعتراضات وسیع احتمالی آینده آماده
میکنند ،ضروریســت که کارگران
و زحمتکشان ،جریانهای کمونیست
وانقالبــی و همه پیشــروان و فعاالن
جنبش های اجتماعی نیز آمادگی های
الزم برای نبرد هــای بزرگ را درخود
ایجاد کنند و تجهیزات و سازماندهی
مالزم با نبردی سرنوشت ساز را تدارک
ببینن .د
(کار شماره )۷۴۰

اگر قرار است سگ زرد جایش را با شغال عوض کند ،چرا رد ِ پای ما
در مسیر ایشان باید دیده شود؟!

رژیم اســامی حاکم بر ایران ظرف
مدت سی ونه سال گذشته عموما و
از سال  ۱٣۶۱به این سوی خصوصا،
با برگزاری نمایشی زیر عنوان انتخابات
و به ویژه انتخابات رییس جمهوری،
صرف ِ نظــر از تامین حداکثرمنافع
نیروی حاکم در داخل ایران ،همواره
در پی تامین یک هدف بوده اســت
و آن نیســت چیــزی جــز توجیه
مشــروعیت رژیم در عرصه ی بین
المللی .از همیــن رو در همه ی این
سالها در ماه های نزدیک به برگزاری
انتخابات ،تنور این نمایش را تا نهایت
توسل
درجه ی ممکن گرم میکند و با ّ
به انواع و اقســام حیل مردم ایران را
نیز درگیر یک هیجان ناشی از نوعی
جنون اجتماعی میســازد و با بهره
برداری از حضور آن تعداد از مردمی
که باری به هرجهت به پای صندوق
های رای میروند ،و بزرگنمایی ارقام
و آمار شرکت مردم در این نمایش ،به
جامعه ی جهانی چنین القا میکند که،
رژیم اســامی حاکم بر ایران برآمده
از خواســت مردم اســت ومشارکت
مردم در انتخابات بهترین دلیل این
مدعاست و نتیجه اینکه این حکومت
بر خالف آنچه گفته میشود ،حکومتی
است که ملّت ایران بر مشروعیت آن با
حضور در انتخابات مختلف مهر تایید
میزنند.
با نگاهی بسیار سطحی و ناکارشناسانه
به ســادگی معلوم و مشخص است
که حکومت اسالمی ایران شاید تنها
حکومت موجــود در منطقه و حوزه
ی خلیج فارس اســت که به لحاظ
امــور سیاســی-اجتماعی در داخل
مرزهای خود دچار هیچگونه مشکل
یا مشکالتی نیست! به سادگی قابل
دریافت اســت که در ایران نه حزب
یا احزاب مخالف سیاست های رژیم
وجود دارد و نــه اینکه رژیم حضور
عنصر یا عناصــری به عنوان مخالف
را می پذیرد .در تمامی سالهای بعد

از بهمن  ۵۷هرگاه حکومت اسالمی
حرکتی را نامتناسب با نیات و مقاصد
و منافع خود در یافته ،آن را با ســبع
ترین شــیوه های قرون وسطایی و
وحشــتناک و ضد بشــری سرکوب
کرده؛ که یک نمونه ی آن کشــتار
سال  ۱٣۶۷است .حرکات سبعانه ی
این حکومت هرگز از چشم جهانیان
پوشیده نمانده و جامعه ی بین المللی
بســیار خوب و حتّی به طور دقیق و
با ذکر جزییات در جریان قرار گرفته
ولی ،رژیم والیت فقیه هرگز و هرگز،
نه به میثاقها و کنوانسیون های جهانی
اعتنا کرده و نه خود را در قبال اینگونه
مقررات مسئول دانسته و با تکیه بر
همین بی اعتنایی ها و خودســری
های مبتنی بر روشهای استبدادی در
داخل کشور به هر شیوه که خواسته
و میخواهد اداره امور را بر عهده دارد.
لذا این حکومت میدانددرداخل خاک
ایران به هیچ وجــه نمی باید نگران
موقعیت خود باشد ،چرا که به هیچ
کس نباید پاسخ بدهد.
در ایران بســادگی مشهود است که
ِ
مخالف منســجم و متشکل
نیروی
و ف ّعالــی موجودیــت علنی و عملی
ندارد .امور کشور ت ّوسط مشتی افراد
معلوم الحال با یک ایدئولُژی کهنه و
عوامفریبانه اداره میگردد که هدفشان
تسلط بر جهان مثال
عبارت است از ّ
اسالمی و تامین منافع سودجویانه ی
خود از اینطریق ،و در این راه به هیچ
روی ،چنانکــه به وضوح قابل درک و
فهم است از فدا کردن منافع ومنابع
ملّت ایران به ســود یمن ،ســوریه،
فلسطین و لبنان دریغ نورزیده اند.
مدعی اســت موافق قوانین
این رژیم ّ
موضوعهمجلساسالمیعملمیکندو
ق ّوه قانون گذاری آن مستقل ومنسجم
اســت و قوانین مد ّونه به تمامی در
کار نظم بخشیدن و تامین آزادیهای
فردی و اجتماعی مردم ایران اســت.
این سخن در اســاس خود بی بنیاد

هم که شده باشد خوب است
اســت و هیچ ارزش خردمندانه
یی بر آن منطبق نیست و سی تا که انتخاباتی برگزار گردد و آرایی
به صندوقهــای رای ریخته
ونه سال بدبختی و فساد فزاینده ویران
شود و فیلم حضور میلیونی
در همــه ی زمینه های موجود
شــرح واضحات است .طـُــرفه نشود ،مردم را نیز در سراسر جهان
این کــه در رژیمی که فردی به کاربه به نمایش بگذارند ،قبول هم
عنوان "ولی فقیه" که سخنش سامان بنماییم که مــردم به میل
خود آمده را ی داده اند ،ولی
و فتوایش "فصل الخطاب" است نرسد
و به ســیاهی می ماند که باالتر
سخن اینجاست که مردم به
از آن رنگی نیست ،و هیچکس
چه چیز ،کدام برنامه ،کدام
تحت هیچ شــرایطی تاب مقاومت و شــخص ،به کدامین دالیل رای داده
ایستادگی و یا چون وچرا را در مقابل اند؟! در میان کاندیداهای موجود در
آن ندارد ،حتّی کالم این مقام محل انتخابات کنونی ،وجوه افتراق این افراد
پرسش و استفهام نباید که قرار بگیرد ،در کجا و در چیست؟! کدامیک از این
ســخن از قانون و قانونگزاری گفته آدمهــا معتقدند که حقوق زن و مرد
میشود ،سخن از انتخابات قانونی به در متون معتبر اسالمی علی العموم
میان میآید! آنجا که یک فتوای ولی و شیعه به طور مشخص ،برابر است،
فقیه ناسخ هزار ماده ی قانون و اصول کدامیک باور دارد شــهادت یک مرد
پذیرفته شــده ِ اجتماعی  -سیاسی برابر دو زن نیست ،کدامیک در وجود
اســت ،چه نیاز به قانون و قانونگذار مهدی و ظهور ایشــان مر ّدد است،
است؟! آنجا که ولی فقیه هرگاه اراده کدامیک به اصل والیت فقیه معتقد
نماید هیچ ُمنت َ
َخبی ،با هر درصد از آرا نیست و یا آنرا مردود و ناالزم میداند.
دیگر مشروعیت اداره ی امر را ندارد ،در بین اینداوطلبین چه کسی حاضر
آنجا که هر امری منوط است به نظر است علنا اعالن نماید هموطنان س ّنی
تاییــد کننده ی "ولّــی فقیه" و اگر مذهب دارای همان حقوقی هستند
چنین نکند امر مردود است ،سخن که کالشانی مثل مداحانِ اهل بیت،
از قانون و روشهای قانونی و انتخابات کدامیک باور دارند که بهاییان ایران
قانون مند چه معنا و مفهومی میتواند هموطنان طبیعی و قانونی ما بوده و از
داشته باشد ،جز اینکه بپذیریم حق با حقوقی برابر با هر حزب اللهی کثیفی
شماست و ما "محجوریم".
برخوردارند .آیا دربین این داوطلبین
در رژیمــی کــه با توســل به جهل چه کسی حاضر اســت اعالم نماید
و دروغ همــه در کار آماده ســازی امر دین و دین مداری و مناســبات
زمینــه های ظهور هرچه ســریعتر مذهبی اموری شــخصی هستند و
آقا اما ِم زمان هســتند که به خیر و دولت ابدا نبایــد دراین گونه زمینه
سالمتی تشــریف بیاورند و اداره ی های معنوی دخیل باشد .از این نمط
امور مسلمین  -شیعیان -را در کف با سخنان بسیارند و انبوه.در زمینه های
کفایت خود بگیرند ،و با ت ّوجه به اینکه سیاسی و اقتصادی نیز فراوان است
رای دهنده چه خواسته باشد و یا که پرسشهایی اساسی و زیر بنایی .غرض
نخواهد ،ایشان خواهند آمد و بی اعتنا ا ّما از طرح این نمونه ها احصا نیست
به رای آنان آنچه را الزم باشــد انجام و جنبه ِ مثالی آن مورد نظر اســت
خواهــد داد ،چه نیاز به رای گیری از فقط بــرای یادآوری و ذکر این نکته،
مردم است .گیریم که در جهان امروز که وقتی همه ی داوطلبین در اصول
حداقل به پیروی از مد روز سیاســی عقاید خویش دارای باورهای یکسان

ومشــخص ومعینی هستند و وجوه
اشتراکشان بسیار بسیار بیشتر از آن
است که محلی برای افتراق و مقایسه
باقی بگذارد ،به شــیوه یی زیربنایی
چیــزی به عنوان انتخــاب را از بین
میبرد .انتخاب آن جا معنا پیدا میکند
که براساس وجوه افتراق و مقایسه آنها
و سبک سنگین کردن این وجوه ،رای
به یکی از چندین گزینه تعلق گیرد.
آنجــا که همه چیز در نزد همه کس
یکسان است و فقط نام کسی"الف"،
و نام دیگری "ب" میباشد تنها وجه
تفاوت ،انتخاب بیشتر به فریب نزدیک
است تا هرچیز دیگر .البته و با کمال
تاســف روشی پدید آمده و جا افتاده
و ظاهــرا هم مردم مــا پذیرفته اند
که "دفع فاسد به افســد" ویا "دفع
افسد به فاســد" بکنند .گویا این بار
نیز قضیه از همین قرار است ،یعنی
مــردم را در وضعیتی قرار بدهند که
سرکوبگر کوی دانشگاه ،بهتر است از
قاتل  ،۱٣۶۷ویا دزد میلیونی خوب تر
است از شــاه دزد میلیاردی! ولی هر
خردمند فرزانه یی میداند که "تا که
ویران نشود ،کاربه سامان نرسد".
راقم به لحاظ بیش از سی سال دوری
ازایران و اینکه همواره دســتی از دور
بر آتش داشــته خود را شایسته آن
نمیداند که خواسته باشد هیچ شیوه
یی را پیشــنهاد نموده و یــا دور باد
خواسته باشد نســخه بنویسد برای
مردمی که با گوشــت و پوست دارند
چنــگال خونبــار و کثیف حکومت
اســامی و ولی فقیه آنرا بر گوشت و
پوست روح خود حس میکنند ،ولی
اینقدر هست که از س ِر مسئولیت به
طرح این پرســش بپردازد :اگر قرار
اســت ســگ زرد جایش را با شغال
عوض کند ،چرا رد ِ پای ما در مسیر
ایشان باید دیده شود؟!
بهمن پارسا
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اصالح طلبان و
آقای رئیسی،
«آیت اله قتل عام»
بیش از همه زیبندۀ
آیت اله خمینی
است

• ایــن دادخواهان جعلی
قتل عــام  ۶۷این بار هم
می خواهند از این کشتار
هولناک در جهت اهداف
معیــن سیاســی خــود
سوءاســتفاده کننــد .ان
ها صادق نیستند و نمی
توانند مورد اعتماد خانواده
ها و دادخواهان کشــتار
ســال  ۶۷قرار بگیرند .آن ها خاطره و یاد عزیزان ما را
وسیله ای کرده اند که مردم را به پای صندوق های رای
بکشانند تا به آقای روحانی رای بدهند
در این همهمه انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ،با
کاندیدا شدن رئیســی موجی از افشاگری ها در مورد
پرونده قضایی او و شرکتش در قتل عام هزاران زندانی
سیاسی به راه افتاده است .از تلویزیون بی بی سی که در
این افشاگری ها سنگ تمام گذاشته تا خرد و درشت
اصالح طلبان از آقای تاجزاده تا اکبر گنجی تا نیروهای
ریز و درشت اصالح طلب ،همه راجع به جنایات آقای
رئیسی مسابقه گذاشته اند تا کفه ترازو را به نفع آقای
روحانی سنگین کنند و در این راه سعی دارند هر کدام
از دیگری گوی ســبقت را بربایند و ادای دموکراسی
خواهی را تمام و کمال از آن خود کنند.
این ها اکثرا کسانی هستند که تا همین چندی پیش
می گفتند که مساله ی قتل عام های سال  ۶۷موضوعی
تمام شــده اســت و جامعه از آن عبور کرده و اگر هم
تخفیفی مــی دادند می گفتند که باید فراموش نکرد
اما بخشید!
در تبلیغات امروزی شان آن ها کامال رنگ عوض کرده
انــد .نکته ای که در این سیاســت جدید عامدا مورد
سکوت این تازه دموکرات شده ها قرار میگیرد اینست
که این اعدام ها و جنایت ها سرشــت رژیم سرکوبگر
جمهوری اسالمی است و آقای رئیسی که جنایت در
وجودش نهادینه میباشــد فقط یک عامل قتل عام ها
بوده است .فرمان قتل عام و جنایت از طرف بنیانگزار
جمهوری اســامی صادر شــده و طبق فرمان آقای
خمینی این عامالن قتل عام ،عزیزان ما را ســر به دار
کرده اند و جانشان را ربوده اند.
چرا آقای گنجی اصطالح «آیت اله قتل عام» را که خیلی
هم به کاربرد آن مفتخر است ،به آیت اله خمینی نمی
دهد .اگر هدف بازی های سیاسی برای باال کشیدن یک
نفر به جای نفر دیگر نیست« ،آیت اله قتل عام» بیش از
همه زیبنده ی آیت اله خمینی است .مگر همین آقای
گنجی در سال  ٨٨نگفت از اعدام های  ۶۷خبر نداشته
یعنی حتی این آقا که خودش در رژیم دارای مسئولیت
بوده برایش این سوال نیز پیش نیامده بوده که چرا آیت
اله منتظری از مقامش برکنار شده است؟ آقای تاجزاده
همین تازگی بعد از پخش نــوار آقای منتظری اعدام
مجاهدین را تایید کرد ولی گفت از خانواده های اعدام
شدگان طیف چپ باید دلجویی شود.
این برخوردها از کســانی اســت که حاال جلو افتاده و
پرچم «ایت اله قتل عام» بلند کرده اند .این دادخواهان
جعلی قتل عــام  ۶۷این بار هم مــی خواهند از این
کشــتار هولناک در جهت اهداف معین سیاسی خود
سوءاستفاده کنند .ان ها صادق نیستند و نمی توانند
مورد اعتماد خانواده ها و دادخواهان کشــتار سال ۶۷
قرار بگیرند .آن ها خاطره و یاد عزیزان ما را وسیله ای
کرده اند که مردم را به پای صندوق های رای بکشانند
تا به آقای روحانی رای بدهند.
ما خانواده های جانباختگان فقط آنهایی را باورداریم که
قبل از آقای رئیسی؛ آمر جنایت یعنی آیت اله خمینی
را محکوم کنند و همچنین کلیت این رژیم جنایتکار که
اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان سرشت آن است.
اینها یک پاســخ دیگر هم بدهکارند و اینکه چرا بودن
آقــای پورمحمدی که در جریان قتل عام  ۶۷نماینده
وزارت اطالعات و مسئولیتی باالتر از رئیسی داشته را
در کابینه ی روحانی نادیده گرفتند و تا امروز هم نادیده
گرفتــه اند .چرا از مردم دعــوت کردند که در جریان
انتخابات خبرگان با جنایتکارانی مثل ری شهری ودری
نجفی آبادی رای بدهند .این سیاست یک بام و دو هوا
جز دورویی و عدم صداقت چه چیز دیگری است؟
مرسدهمحسنی
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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 .......................... .
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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.

توسط :رضا هومن

____________________
5655 Sherbrooke W.

امید رایگان از فوریه15

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

aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

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

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان
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

(514) 678-6451

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 :

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)

دیگر طالع بی

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

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

توسط شادی

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی

514-833-8684

فال قهـوه
و ورق

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

جواد ایراخنواه

Tel.: 514-812-5662

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...
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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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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﻫﻴﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
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ﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
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91
خطبه

نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

Immigration

تصاویرودوربینهای360درجه

شــبکه های اجتماعــی در این در گذشــته های نه چندان دور،
روزها ،بخش مهمــی از زندگی یکی از قابلیتهــای دوربینهای
اجتماعی افراد بوده و خیلی ها ،دیجیتال این بود که میتوانستند
زمان قابل توجهی از شــبانه روز تصاویــر پانورامیک ایجاد کنند.
را به جســتجو در آن اختصاص روش تهیه آن هــم این بود که
میدهنــد .گســترش شــبکه دوربیندیجیتال را با حداقل لرزه،
های اجتماعــی و فراگیر بودن به دور یک محور فرضی ﻋﻤﻮﺩﯼ
ایــن پدیده باعث شــده که هر می چرخاندیم و دوربین تصاویر
روز ،قابلیتهــای جدیدی نیز به گرفته شده را به هم وصل میکرد
مجموعه کارکردهای آنها اضافه و نمای گسترده ای از مناظر زیبا
گردد .از برنامکهای (اپلیکیشن) را برایمان به تصویر میکشید .بعدا
مختلف رتوش تصویر تا فیلترها این قابلیت بر روی گوشی های
و ماسکهای مختلفی که میتوان تلفن همــراه هم اضافه گردید و
بــر روی تصویر مونتــاژ کرده و باز هم کار راحت تر شــد .البته
آثار زیبایی بوجود آورد .سادگی ایراد تصاویــر پانورامیک آن بود
اســتفاده از این برنامکها ویژگی که بسیار فشرده و کوچک بنظر
دیگر این پدیده بوده و دیگر الزم میرســیدند و جزئیــات تصویر
نیست همه افراد ،به فنون و رموز حذف میگردید .از طرف دیگر از
هنر تصویر برداری آشناییداشته آنجایی که باید تصویر در دو بُعد
گنجانده میشد ،پرسپکتیو آن هم
باشند.
از بین میرفت و بسیار
تختدیده میشد.
تلفناستودیوفوتوبوک:
با ظهــور برنامکهای
(514) 984-8944
جدید عکســبرداری
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
 360درجــه بــرای
WWW.FACEBOOK.COM/
تلفن همراه و قابلیت
STUDIOPHOTOBOOK1
انتشــار آن در شبکه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
هــای اجتماعــی،
ن شماره:
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین انقالبی در این زمینه
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو صورت گرفت و هر روز
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر عکسهای بسیار زیبا و
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب ســه بعدی بی نظیری
را در «کتاب چهره ها»
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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مشاهدهمیکنیم.
حتی کار به آنجا رســیده که
ویدئوهای ســه بعدی ،آن هم
با فرمــت  4Kو دقت  30فریم
در ثانیه نیز وارد میدان شده و
همگان را مســحور این پدیده
جالب کرده اســت .بــا تکان
دادن مــاوس کامپیوتر و یا با
چرخانــدن گوشــی به جهت
های مختلف ،میتوانیم تمامی
قســمتهای تصویر را مشاهده
کــرده و خودمان را در آن مکان
تصور کنیم!
دوربین های  360درجه نیز وارد
بازار شده و میتوان با قیمت هایی
در حدود  700تا  1200دالر ،یک
دوربین قابل قبول را تهیه نمود.
اغلب این دوربین های به دو لنز
 180درجه ی جلو و عقب مجهز
بــوده و کل  360درجه را بطور
کامل پوشش میدهند .البته اغلب
تصاویری که از این ادوات تولید
میگردد ،تا حــدی تخم مرغی
بــوده و هنوز باید مراحل کمال
را پشت سر بگذارد .نرم افزارهایی
وجود دارد که این مشکالت را تا
حدی برطرف کرده ولی باز هم
نوع تصویر تولیدی از ایندوربینها
متفاوتهستند.
•

شــرکت مشــهور ،Gopro
«کیت»ی ارائه کرده که  6عدد
از دوربین هــای معروف خود را
به هم وصل نمــوده و ادعا کرده
که میتواند تمامی زوایا را پوشش
دهد .البتــه پــردازش و ادیت
تصاویر نهایی این چند دوربین
نیز به حوصله و دقت فراوانی نیاز
دارد تا طبیعی و زیباتر دیده شود.
•

Removal of Conditional permanent residence
conjugal relationship with
your sponsor or partner
for continuous period of
2 years after the day on
which you became a PR”,
the requirement no longer
applies to you.
If you were under investigation for not complying with requirement to
live with your spouse or
partner, you are no longer
under investigation.
In Order to uphold the
integrity of the immigration
system, the government
will continue to investigate
allegations of marriage
fraud.
In Canada abuse is not
tolerated. If you are a
sponsored spouse or partner and are experiencing
abuse or neglect by your
sponsor or their family, you
do not have to remain in
that abusive situation.
All calls are confidential.
if you feel you are being
neglected or in any kind of
abuse, whether it be verbal
or physical or both, you
may call the
Border Watch
Toll-Free Line a
t 1-888-502-9060.
____________
For more information
on the removal of the
Conditional Permanent
Residency or any aspects
of Immigration including
International students,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

کمپانی  Nikonنیز یک دوربین
 360درجــه مجهــزی را ارائه
کرده که مجهز به دو لنز محدب
«فیش آی» یا «چشــم ماهی»
ترجمه فارســی مقــاالت را در
بوده و کل «فیها خالدون» محیط
وبسایت ما بخوانید
اطراف را به تصویر میکشد!
Maria Cottone
ویژگی دیگر این دوربین این که
Regulated Canadian Immigration Consultant
ضد آب بوده و میتوان بدون هیچ
Registered with Quebec
مشکل خاصی آن را در زمان آب
Immigration
تنی و یا انجام ورزشــهای آبی،
www.mariacottone.com
براحتی به کار گرفت.
mariacottone@hotmail.com
•

شــرکت  Kodakهم از قافله به
دور نمانده و یک دوربین مکعب
شکل زیبا به بازار ارئه کرده که
نسبت به سایر رقبا ،تا حدی با
کیفیت تر میباشد .این دوربین
هم رزولوشــن باالیی داشته و
هیچ چیز از دیدش پنهان نمی
ماند.
•

شرکت  Samsungهم دوربین
 360درجه ی معروفی دارد که
مجهز به میکروفن قدرتمندی
بوده و از دوربین های مطرح در
این زمینه میباشد.

اغلب ایــن دوربین ها را میتوان
به یک تلفن هوشمند نیز لینک
کرده و کنتــرل آن را از راه دور
به دست گرفت .همچنین اکثرا
به گونه ای طرحی شــده اند که
میتوان تصاویر آنها را به سادگی
در شبکه های اجتماعی منتشر
و در معــرض دید هزاران و بلکه
میلیونها بینندهدیگر قرارداد.
همچنیناینوسیله،ابزارتبلیغاتی
بســیار جالبی بــوده و خیلی از
مغازه ها و صاحبان مشــاغل و
خدمات گوناگون ،با انتشار تصاویر

I

n 2012, the Government of Canada implemented a condition applicable to certain permanent residents that required a sponsored spouse or partner to cohabit with their
sponsor for two years following their arrival in Canada to
maintain their permanent resident status.
If the couple did not cohabit for the required two years,
only the sponsored spouse or partner was at risk of losing
their permanent resident status, regardless of the reason
the cohabitation ceased.
This created an imbalance between the sponsor and their
spouse or partner, which made the sponsored spouse or
partner more vulnerable.
A sponsored spouse or partner can be vulnerable for many
reasons, including age, gender, official language proficiency, isolation, and financial dependence on their sponsor.
The two-year cohabitation requirement can compound
these vulnerabilities, and spouses and partners who are
victims of abuse or neglect are most at risk in these situations.
While the conditional permanent residence provisions
contain an exception to the cohabitation requirement in
cases of abuse or neglect, there is a risk that sponsored
spouses and partners could remain in abusive relationships.
This could be due to a lack of knowledge about the exception, the perceived challenge of applying for and receiving
an exception, or the fear of losing their immigration status.
and most spousal sponsorship applications are made
in good faith.
Eliminating conditional permanent residence
upholds the Government’s
commitment to family
reunification and supports
gender equality and combating gender violence. As
a result of the requirement
for the sponsored spouse
or partner to live with their
sponsor, an imbalance
between the sponsor and
the sponsored spouse or
partner could have been
created, potentially making
the sponsored spouse or
partner more vulnerable.
Effective April 28th,2017
conditional permanent
residence no longer applies
to anyone.
If you received your
Confirmation of Permanent
Residence on or after April
18th, 2017 and it indicates
that you “must cohabit in a

O

n April 28th, 2017,
the Government of
Canada has removed the
condition that applied to
some sponsored spouses
or partners of Canadian
Citizens and permanent
residents to live with their
sponsor in order to keep
their permanent resident
status.
Under the old regulation,
you had to live with your
sponsor for two years if at
the time you applied, your
relationship was less than
two years and you had no
children in common.
The condition was introduced as a means to
deter people from seeking
immigration to Canada
through non-genuine
relationships. By removing
that condition, the government recognizes that,
while cases of marriage
fraud exist, the majority of
relationships are genuine

شــاید تعجب کنید که اکثر این
دوربیــن های فســقلی به چند
میکروفن قوی با سیســتم 5.1
مجهز بوده و میتواننــد صدا را
بصورت «فراگیر» و از جهت های
مختلف ،ضبط و پخش نمایند ؛
درست مثل سیستمهای صوتی
پیشرفتهسینمایخانگی!

فضای داخلی مغازه و یا بیزنس
خودشان ،مشتریان بیشتری را به
سمت خود جلب کرده و خریدار
با آگاهی بیشتری خرید خواهد
نمود .چنین ابزاری کمک خواهد
کرد کــه کاال و خدمــات بهتر
معرفی شــده و اعتماد مشتری،
بیشتر جلب گردد.
از برخی از انواع پیشرفته تر این
دوربینهــا برای تهیــه فیلمها و زاویه ی دیدتــان  360درجه و
حتی بازیهــای  Virtual realityزندگی تان چند بُعدی باد!
یا به اصطالح« :واقعیت مجازی»
•
استفاده می گردد.
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کبکوکانادا:بازارامالک...

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

قیمتهای مناسب امالک در مونترال
ن در آینده نزدیک*
ی افزایش آ 
و پیش بین 
طبق نظر  Bert Archerنگارنده
مقالــه گازت در تاریخ  ۲۸آوریل
 ،۲۰۱۷بــازار امالک مونترال در
آیندهای نزدیک به بازی«صندلی
موزیــکال» تبدیل خواهد شــد
که هر کس دیر برســد ،جا برای
نشســتن پیدا نکــرده ،مجبور
میشود تا آخر سر پا بایستد!
ممکن است اغلب مردم بر این نظر
ی خرید
باشند که همیشه توانای 
ملک در مونترال را دارا باشند ،چرا
که قیمت میانگین امالک ویالیی
در مونترال به طور متوسط ۳۰۰
هــزار دالر از تورنتو؛ و  ۵۰۰هزار
دالر از ونکوور کمتر میباشد.
یک فرد با در آمد متوسط هنوز
میتواند به خرید در مرکز شــهر
مونترال فکر نماید اما با توجه به
ی پیوسته امالک
افزایش آهسته ول 
ممکن است در آینده نزدیک این
امکان برایش میسر نباشد.
تمام شواهد و عالئمی که حرکت
بازار امالک به ســمت غیر قابل
دسترس شدن را ایجاد میکند،
در حال ظهور هستند .نگرانیهایی
که در سال  ۲۰۱۵در مورد اشباع
بازار کاندومینیوم وجود داشت در
سال  ۲۰۱۶از بین رفت.
در ماه دســامبر  ،۲۰۱۶مونترال
پایینترین نرخ عدم اشتغال را در
 ۳۰سال گذشته به ثبت رسانید،

دنیا بعد از ترامپ...
"سوریه را ولش ،عظمت را به
آمریکابرگردان!"
با این پیشفرض ،تصمیم او برای
حمله موشــکی به پایگاه هوایی
دولت ســوریه تصمیمی کام ً
ال
غیرمنتظرهبود.اوحملهشیمیایی
که به دولت ســوریه نسبت داده
شده رادلیل تغییر نگاهش خواند
و گفت "آن حمله به بچهها تأثیر
زیادی روی من گذاشت".
این حمله موشکی اولین باری بود
که دولت آمریکا به طور مستقیم
بــر علیه یکــی از مواضع دولت
سوریه اقدام نظامی انجام میداد
و بــه عنوان یــک تغییر موضع
نفسگیر از سوی رهبری که قب ً
ال
خودش را انزواطلب میدانســت
تفسیر شد.
و ایــن فقط چنــد روز پیش از
زورآزمایی نظامی دیگری بود که
به مواضع داعش در افعانســتان
حملــه کرد و بمبی را به کار برد
که "مادر همه بمبها" شــهرت
داشت و آمریکا قب ً
ال هرگز آن را

میزان مهاجرت بــه مونترال در
باالترین حد خود قــرار دارد ،از
ی با وضــع قانون  ۱۵درصد
طرف 
مالیات بــرای ســرمایه گذران
ی در اســتانهای انتاریو
خارجــ 
و بریتیش کلمبیا ،این ســرمایه
گذران به طور مطمئن و مشخص
به ســمت بازار کم ارزش گذاری
شده و بکر مونترال روی خواهند
آورد.
سرمایه و افزایش جمعیت هر دو
با هم در شــهری با جذابیتهای
آشکار و همیشگی ،مانند مونترال،
میتواند نشانهای از پایان دوران
خانههــای ارزان قیمــت در این
جزیره باشد.
همان طور که در ونکوور و تورنتو
مشاهده مینماییم ،افراد با درآمد
متوسط که  ۱۵سال پیش اقدام
به خرید ملک ننمودند ،فقط قادر
به قــدم زدن و تماشــا در مرکز
این شــهرها میباشــند و دیگر
حتی نمیتوانند به خرید ملک
در این شــهرها فکر نمایند .این
ی برای
دو شــهر میتوانند درس 
آینده نگرهایمونترالیباشد.
بر اســاس مطالعات رویال بانک
کانادا که از ســال  ۱۹۸۰قیمت
امالک را آنالیز مینماید ،در سال
 ۲۰۱۶ونکوور و تورنتو گرانترین
شــهرهای کانــادا از نظر قیمت

امالک بودنــد و مونترال در رتبه
ســوم قرار داشــت؛ در صورتی
که میانگین درآمــد ( median
 )incomeدر هر سه شهر تقریبا
برابر بوده است.
بر اســاس آنالیــز کمپانی JLR
(شرکتی مونترالی فعال در آنالیز
بازار امالک کانادا) قیمت میانگین
امالک در مونترال در سال ۲۰۱۶
با ۴درصد افزایش نسبت به سال
 ۲۰۱۵به  ۴۱۰هزار دالر رسید.
درآمد میانگیــن مونترالیها در
ســال  ۷۵۰۱۰ ،۲۰۱۴دالر بود.
اگر درصــد درآمد به قرض را در
نظر بگیریم ،با این درآمد شخص
ی به قیمت ۳۵۰هزار
میتواند ملک 
دالر خریداری نماید  -که به قیمت
میانگین امالک نزدیک میباشد.
ی است که هنوز هم
این بدین معن 
تعداد زیادی ملک مسکونی برای
افراد با درآمد متوســط در شهر
مونترال موجود میباشد.
درآمد میانگین مونترالیها تقریبا
 ۱۰۰۰دالر نســبت به تورنتو و
ونکوور پایین تر میباشد؛در حالی
که تفــاوت قیمت امالک در این
دو شهر نسبت به مونترال تفاوت
چشم گیری دارد.
باید در نظر داشــت که بانکها
برای اعطای وام مسکن ،مخارج
مربوط به ملــک نظیر نرخ بهره،

>> ادامه از صفحه16 :

در عملیات نظامی به کار نبرده
بود.
با افزایش بودجه نظامی ،به نظر
میرســد که دولت آمریکا الاقل
در ایــن مقطع قصد دارد حضور
نظامی پررنگتری در مناقشات
خارجیداشته باشد.
•
آینده نامعلوم جتارت آزاد

با اعمال سیاســتهای تجاری
تازهاش ،دونالد ترامپ در آستانه
متحــول کردن اساســی رابطه
تجاری آمریکا با بقیه جهان است
که تأثیرش میتواند برای دههها
ادامه پیدا کند.
او تهدیــد کرده کــه بعضی از
توافقنامههای تجارت آزاد The
North American Free Trade
) Agreement (NAFTAرا
لغو میکند که این شامل برنامه
تجــارت آزاد بین ســه کشــور
آمریکای شــمالی (کانادا ،ایاالت
متحده آمریکا ،مکزیک) میشود
و به قول او باعث از دست رفتن

فرصتهای شغلیدر آمریکا شده.
او حتی اشــاره کرده به احتمال
کنــار رفتن آمریکا از ســازمان
تجارت جهانی.
از زمــان پیــروزی در انتخابات،
او دســت از ســر شــرکتهای
تجاری  -به خصوص شرکتهای
اتوموبیلســازی  -برنداشــته
و تهدیــد کــرده کــه تعرفهای
۳۵درصدی روی آن دســته از
محصوالتی خواهد گذاشــت که
شرکتهای آمریکاییدر مکزیک
تولیدمیکنند.
این که چقــدر از این ادعاها در
عمــل رخ خواهنــد داد ،هنوز
روشــن نیســت .اما قدر مسلم،
در اولیــن روزی که آقای ترامپ
به دفتر ریاســت جمهــوری پا
گذاشت ،عضویت کشورش را در
پیمان مشارکت ترنس پاسیفیک
که امکان تجارت آزاد بین دوازده
کشور را میسر میکرد لغو نمود.
این پیمان به تنهایی شامل چهل
درصد تولیــد اقتصادی کل دنیا

مالیات شهرداری و مدرسه ،شارژ
ماهیانه کاندمینویم و  ...را در نظر
گرفته و آن را با درآمد شــخص
متقاضی مقایسه مینمایند؛ که از
ن به عنوان درصد در آمد نسبت
آ
به مخارج ملک یاد مینمایند.
اگر این نسبت  ۳۲درصد و کمتر
ی
باشــد بانکهــا وام را به راحت 
قابل بازگشــت میداننــد و با
اشتیاق وام را به شخص متقاضی
اعطا مینمایند .این نســبت در
ی
مونترال تا سال  ۲۰۰۳به راحت 
ی در حال حاضر
۳۲درصد بود ول 
به  ۴۰درصد رســیده اســت؛ به
ی که  ۴۰درصد در آمد
ایــن معن 
ناخالص افراد میتواند مربوط به
مخارج مســکن بشود ،در تورنتو
این رقــم  ۶۴درصد و در ونکوور
 ۹۲درصد میباشد.
نگارنده مقاله هم چنین به افرادی
که به دغدغههای سیاســی که
کبکیها به آن فکر میکنند ،اشاره
نموده ،خاطرنشان مینماید که به
امید پایین آمدن قیمتها بر اثر
پیروزی حزبهای جدایی طلب
نباشند؛ چرا که از اواسط دهه ،۹۰
هیچ کاهشی در قیمت امالک در
کبک مشاهده نشده است.
قضیه در مــورد کاندومینیوم با
امالک مسکونی ویالیی (single
ی تفاوت دارد.
 )familyکم 
ممکن است که در صورت رونق
بازار امالک ،کاندومینیومهای قابل
خریداری در محلههای دورافتاده
ی اگر به دنبال خانه
پیدا شود ول 
ویالیی ( )single familyهستید
بهتر اســت قبل از دیر شدن از
همین حاال دست به کار شوید.
____________
*برگرفته از روزنامه گازت
مونترال  ۲۸آوریل  ۲۰۱۷نوشته
Bert Archer
میشد.
ایــن توافق باید توســط کنگره
حاال به شدت چندپاره تصویب
میشــد ،اما فرمان اجرایی آقای
ترامپ ک ً
ال مشــارکت آمریکا در
این برنامه را لغو کرد .هدف او از
این برنامه ایجاد شغل در آمریکا
و دادن "فرصتهــای خوب" به
آمریکاییها عنوان شد.
او همچنین برنامه ویزای کار برای
شهروندان خارجی در آمریکا را
مورد نکوهش قرار داده و دستور
داده تا مورد بازنگری قرار بگیرد.
اما آقــای ترامپ فعــ ً
ا حداقل
در مورد یــک از وعدههای دوره
انتخابات کوتاه آمده است ،این که
قولداد چین را به عنوان کشوری
کــه در ارز دســتکاری میکند
معرفی کند ،حرکتی که به نظر
کارشناســان میتوانست به یک
جنگ تجارتی منجر شود.
•
بازنگری در تغییرات اقلیمی

آقای ترامپ وعده داده بود که در
طی همان صد روز اول ریاســت
جمهوریاش توافقنامه اقلیمی
پاریس را لغــو خواهد کرد .این
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آمار خرید و فروش امالک
مسکونی کالن شهر مونترال
در ماه آوریل **۲۰۱۷
در تاریخ  ۴می  ،۲۰۱۷سازمان
مشــاورین امــاک مونترال
بزرگ ،آمــار ماهیانه خرید و
فروش امالک مسکونی کالن
شهر مونترال را منتشر نمود
کــه طبق آن تعــداد ۴۷۹۸
ملک مسکونی در ماه آوریل
توسط مشــاورین امالک این
ســازمان به فروش رسید که
نشان دهنده  ۱درصد افزایش
نسبت به آوریل سال گذشته و
پر رونقترین ماه آوریل از سال
 ۲۰۱۲میباشد.
از لحاظ جغرافیایی ۲ ،منطقه
از  ۵منطقه کالن شهر مونترال
شاهد افزایشدر تعداد خرید و
فروش مالک مسکونی بودند.
 vaudreuil-Soulangesبــا
 ۲۹درصد ،بیشترین افزایش
را از خــود نشــان داد .بعد از
آن  Southshoreبــا  ۳درصد
افزایــش قرار گرفــت .تعداد
معامالت امالک مسکونی در
جزیره مونترال نسبت به آوریل
سال گذشته تغییری نداشت
ی کــه منطقه الوال و
در حال 
 Northshoreبه ترتیب شاهد
 ۳و  ۲درصد کاهش بودند.
از نظر نوع ملک ،کاندومینیوم
با  ۹درصــد افزایش تنها نوع
ملک بود که افزایش چشــم
گیری در تعداد خرید و فروش
داشت .تعداد معامالت امالک
مســکونی ویالیــی (single
 )familyدر ماه آوریل امسال
 ۳درصد نســبت بــه آوریل
 ۲۰۱۶کاهش داشــت .این
کاهش برای امالک مسکونی
در آمدزا ( ۲تا  ۵واحدی) به ۱
درصد رسید.
از لحــاظ ارزش امــاک،
اتفاق هنوز نیافتاده و خبر میرسد
که مشاوران ارشد اودرباره این که
باید این کار را کرد یا نه توافق نظر
ندارند.
ولی قدر مســلم او در راســتای
عملی کردن وعدههایش مبنی
محیط زیستی

بر نقض تعهدات
آقــای اوبامــا گامهــای بلندی
برداشته است .مث ً
ال در ماه مارس
بود که "طرح انرژی پاکیزه" را در
فرمانی اجرایی نقض کرد .طبق
این طرح قرار بود هر ایالت دست
به قانونگذاری درباره نحوه تولید
انرژی بزند.
رئیــس جمهور آمریــکا عنوان
کرده که دلیل این نقض ،تحکیم
استقالل انرژی در آمریکا و ایجاد
شغل است .اما گروههای محیط
زیستی اخطار دادهاند که پشت
کردن بــه این طــرح معنایش
صدماتی جبران ناپذیر هم در بعد
ملی و هم در بعد جهانی است.
آقای ترامپ همواره نقش انسان
در تغییرات اقلیمی را انکار کرده
و آن را "داستانپردازی" خوانده
است.
اگرچه این جــا هم مثل خیلی

میانگین قیمت امالکدرآمدزا
( ۲تــا  ۵واحد) به ۴۸۸،۰۰۰
دالر رسید که نشان دهنده ۴
درصد افزایش نسبت به آوریل
سال گذشته میباشد .قیمت
میانگین کاندومینیوم نیز با ۲
درصــد افزایش به ۲۴۰،۰۰۰
دالر رسید.بیشترین افزایش
در این مورد به امالک ویالیی
( )single familyتعلق گرفت
به طوری که قیمت میانگین
این نــوع ملک بــا  ۷درصد
افزایش بــه  ۳۰۹،۰۰۰دالر
رســید که این رقم بیشترین
افزایشدر قیمت میانگین این
نوع ملک از ماه ژوالی ۲۰۱۱
میباشد.
این آمار و ارقام نشان میدهد
که قیمت امالک مســکونی
ویالیی از افزایش قابل توجهی
بر خوردار بوده و فروشندگان
این نوع ملک دست باال را در
این بازار داشــته اند .تعداد در
معرض فروش این نوع ملک
ی یک ســال گذشــته
نیز ط 
کاهش یافتــه که خود باعث
باال رفتن قیمت این نوع ملک
شده است.
روند کاهش تعــداد امالک
فروشــی در ماه آوریل امسال
نیز ادامه داشت به طوری که
در سیستم  Centrisمشاورین
امالک مونترال در  ۳۰آوریل
 ،۲۰۱۷تعــداد ۲۹۵۱۹ملک
فروشی وجود داشت که نشان
دهنــده  ۱۴درصــد کاهش
نســبت به تاریخ مشابه سال
گذشتهمیباشد.
**بر گرفته از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ

از مــوارد دیگــر ،اظهارنظرهای
متناقضی از سوی او صادر شده.
مثــ ً
ا او در ماه نوامبر به روزنامه
نیویورک تایمز گفته که از وجود
"یــک رابط های" بیــن اقدامات
انســان و تغییرات اقلیمی آگاه
است و قرار است یک بررسی در
مورد توافق پاریس انجام بدهد.
اما حتــی اگــر او واقعاً تصمیم
به نادیــده گرفتن توافق پاریس
داشته باشد ،از چشمانداز حقوقی
و قانونــی آمریکا ملزم به رعایت
آن به مدت چهار ســال اســت.
همینطور به گزارش نیویورک
تایمــز ،موانع قانونــی و اجرایی
متعددی بر سر راه جدا شدن از
توافقنامه پاریس وجود دارد.
منتقدان میگویند که سیاست
او در ایــن مــورد میتواند بقیه
دولتمردانــی کــه تردیدهایی
دربــاره جدی بــودن تغییرات
اقلیمی دارند را تشویق به کاهش
فعالیتهایشــان برای مقابله با
گرمایش زمین کند.
(بی بی سی)

38

 سال  24شماره  25  1320اردیبهشت 1396

«آری» مشروط | انتخابات :فاطمه صادقی
به نظر میآید با توجه به شرایط
فعلی ،مــا میتوانیم از یک آری
مشــروط آغاز کنیم و به سمت
یک ن ِه قدرتمندانه حرکت کنیم.
در واقع مسیری که شاید بتواند
ما را از بن بست فعلی خارج کند،
در احیای آرمانی نفهته است که
بتواند از آریگویی مشروط آغاز
کنــد و تا نهگویــی قدرتمندانه
ادامه یابــد .من در ادامۀ بحث با
تمرکز بر روی آرمان جمهوریت
سعی میکنم استدالل کنم که
این آرمان در شــراطی فعلی از
آریگویی مشروط آغاز میشود و
از این قابلیت برخوردار است که
به یک نهگویی قدرتمندانه بدل
شد.
اما ابتدا باید به این پرسش پاسخ
بدهــم که آریگویی مشــروط
چیست.
آری مشروط در شــکل با آری
ِ
نامشــروط مشابه اســت ،اما در
محتوا با آن تفاوت دارد.
یعنی با اینکه ممکن اســت در
آری نامشــروط
نتیجــۀ آنی ،با ِ
یکســان باشــد (رأی دادن به
کاندیــدای اصلح) ،امــا در واقع
مشروط است و در نتیجه غایی
هــم با آن به کلی تفــاوت دارد.
شروطی را برای رأی دادن پیش
میگذارد.
برای مثال ،کارگران میتوانند
با شــرط داشتن سندیکای
مســتقل ،رأی بدهند؛ زنان
میتوانند با گذاشتن شرط،
از کاندیدای مورد نظر خود
حمایتکنند.
ایــن فرایند مســتلزم چانهزنی
و مذاکــره اســت و بــه هر نوع
رأیدادنی تن نمیدهد.
آری مشروط به این خاطر موجه
ِ
است که میتوان از رهگذر آن به
یک «نه» قدرتمندانه اندیشید.
من آن را یک سیاســت ایجابی
سوم مینامم ،زیرا از دوگانههای
یادشــده فراتر میرود و در واقع

کاستکو...

مستقیماً انسداد سیاسی را هدف
میگیرد.
البتــه این سیاســت ســوم را
نمیتوان یک شبه ساخت و در
واقع به هیچ رو به انتخابات ختم
نمیشود .در واقع ،انتخابات تنها
یک آغــاز اســت و مرحلهای از
مراحل .سیاســت ســوم را باید
طی یک فرایند به وجود آورد .اما
سلبی
این سیاست ،یک رویکر ِد
ِ
خفتبار و ناامیدکننده نیســت
که در آن ترس (از بازگشــت به
وضعطبیعیهابزی)،برانگیزاننده
آدمها باشــد؛ بلکه یک رویکرد
ایجابی و ترسناخورده است.
سیاســت ایجابی ،بر جمهوریت
اســتوار اســت؛ به عنوان آرمان
اصلــی انقالب  ۵۷کــه در دوم
خــرداد  ۷۶و  ۲۲خــرداد ۸۸
شکلی آشکار به خود گرفت .در
ی مشروط
واقع مسیری که از آر 
آغاز میکند و نهگویی قدرتمندانه
را در نظر دارد ،باید بر جمهوریت
مبتنی باشــد .زیرا ایــن آرمان
نتیجۀ منطقــی وقایع نیم قرن
گذشــته در این کشور است .اما
جمهوریت یک بازگشت نیست،
بلکه دست ر ّدی است بر هر نوع
اندیشه و رویه بازگشت و هر نوع
تفکر و رویــه ارتجاعی .در حالی
که اگر بــه دورو بر خودمان که
نگاه کنیم میبینیم همه جا رویه
ارتجاعی دست باال را دارد :عدهای
در پی احیای خالفتاند ،برخی
دیگر به دنبال احیای امپراطوری
عثمانیانــد .در داخل ایران هم
وضع به همین منوال است .برخی
به دنبــال احیای ســلطنتاند،
برخی خواب بازگشت به صفویه
را میبینند؛ عدهای دنبال ایران
ساسانیاند و نهایتاًهستند کسانی
که بازگشت به مشروطه را تبلیغ
میکنند .اما واقعیت این است که
ما نه میتوانیم بازگشت کنیم و
نه میخواهیم .اندیشۀ بازگشت
یک توهم محض است .اگر بنا به
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بازگشت بود ،گسست هرگز اتفاق
نمیافتاد.
در حالــی که همــه رویههای
فوقالذکــر بر طبل بازگشــت
میکوبنــد ،جمهوریــت بــه
عنوان یک آرمان بــا اتکا بر آن
گذشــته ،خواهان عبــور از آن
برای برخــورداری از یک آیندۀ
متفاوت است .جمهوریت ،آرمان
شکستخورده ما است ،اما دقیقاً
همین شکست ما را برمیانگیزد
که دوباره به آن رو کنیم.
آرمان جمهوریت بر مشــارکت
جمهور مردم استوار است.
آری مشروط نیز باید از
بنابراین ِ
آری مشروط
همینجا آغاز کندِ .
آغاز سیاستی اســت که در آن
گروههای اجتماعی ،مشارکت در
تعیین سرنوشت خود را خواستار
شوند .زنان بتوانند صاحب تشکل
باشند ودر آنچه که مربوط به آنها
است ،از جملهدر امر پوشش خود
مداخله کنند و تصمیم بگیرند،
کارگــران از ســندیکا برخوردار
باشــند و بتوانند مطالبات خود
را پیگیری کنند؛ دانشــجویان
بتوانند در امور جمعی مربوط به
خود تصمیم بگیرند و رسانهها و
مطبوعات بتواننــد صدای مردم
باشــند .چکیــده جمهوریت به
معنای مداخلهدر اموری است که
به سرنوشت همگانی ما مربوط
اند؛ خواه این مسأله ،آب و هوا و
محیطزیستباشد،یاسازماندهی
شــهری؛ خواه به دیپلماسی و
سیاست خارجی مربوط باشد ،یا
به مسائل داخلی و نحوۀ مدیریت
سیاست و اقتصاد .جمهوریت نه
فقط میتواند خروج از انسداد را
محقق کند ،بلکه تنها راه مقابله
با اقتدارگرایی است .واقعیت این
اســت که سیاست ،اگر بر آرمان
مبتنی نباشــد ،دیگر سیاست
نخواهــد بود .بلکــه به وضعیت
خفتبــاری تبدیــل میشــود
که امروز شــاهد آن هســتیم:
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کاستکو در کانادا بیرقیب است

کانــادا بزرگتریــن شــعبهی
بینالمللی کاســتکو اســت و
 ۴۳درصد از فروشــگاههای این
خردهفروشی در خارج از ایاالت
متحده ،در کانادا واقع است.
تئوری اســتاندارد خردهفروشی
میگوید شعبهی کاستکوی کانادا
در حالــت بهینه باید حدود یک
دهم تعداد فروشگاههای ایاالت
متحده را داشته باشد.
دلیــل آن هم روشــن اســت؛
جمعیت کانادا۱۰درصد جمعیت
همسایهی جنوبی است .اما تعداد
فروشــگاههای کاستکو در کانادا
تقریباً  ۲۰درصد فروشــگاههای
ایاالت متحده است و به نظر هم
نمیرســد که به بیزینس خود
صدمهای وارد کرده باشد .ضمن
اینکه نفوذ آن در بازار کانادا بیش
از حد متوسط است.
یکــی از دالیــل واضح موفقیت
کاســتکو در کانادا آن است که
رقیب مستقیمی ندارد .کاستکو

در ایاالت متحده با  CIBC Sam’s Clubاز سهم بازار کاستکو در
رقابــت دارد که والمارت ،یعنی مواد غذایی  ۱۰درصد و از سهم
بزرگترین خردهفروشیدنیا ،آن را والمارت هفت درصد بود.
اداره میکند.
 Sam’s Clubدر ســال  ۲۰۰۳قیمت پایین همه مشکالت را
به کانــادا آمد ،نتوانســت نظر حل میکند
کاناداییها را به خود جلب کند .کاناداییها آشــکارا نســبت به
در آن زمان کاستکو  ۶۱فروشگاه قیمتها حساســند؛ مخصوصاً
داشت .والمارت در سال  ۲۰۰۹در مــورد مــواد غذایــی .این
تسلیم شد و شش فروشگاهی را موضوع رقابت ســختی را میان
سوپرمارکتها بر سر قیمت ایجاد
که باز کرده بود تعطیل کرد.
کوین گریر ،تحلیلگر صنعت مواد کرده است.
غذایی میگوید« :کاستکو نسبت قیمتهایهمیشهپایینکاستکو،
به والمارت با ســرعت باالتری به همــراه تخفیفهای منظم و
رشد پیدا کرد و اکنون به شکل چرخشــی آن ،گزینهی بهتری
گستردهای به عنوان مکانی برای برای مشتریهای صرفهجو است،
خرید مواد غذایی پذیرفته شده تا اینکه بخواهنــد وقت خود را
است .آنها از لحاظ گرفتن سهم صرف دنبال کردن تخفیفهای
بازار بسیار خوب عمل کردهاند ».سوپرمارکتهای رقیب کنند.
گزارش  CIBCدر ســال  ۲۰۱۰فروش مواد غذایی نقشی تعیین
تخمین زد که کاستکو کانادا هفت کننده در کشــاندن میلیونها
درصد از بازار فروش مواد غذایی خریدار به فروشگاههای کاستکو
کانادا را تصاحب کرده باشد ،که داشــته اســت ،تــا بدانجا که
از سهم شش درصدی والمارت کاســتکو اکنون توجــه خود را
بیشتر بود .در سال  ۲۰۱۶برآورد بــه مصرفکنندگان شــرکتی

فشار خون ...

>> ادامه از صفحه27 :
•
کمآب شــدن بدن نیــز گاهی
میتوانــد موجــب بــاال رفتن
فشــارخون بدن شود و نوشیدن
حداقــل  ۸لیــوان آب در روز
میتوانــد از آن جلوگیری کند.
آب به فرایندهای مهمی در بدن
کمک میکند که سموم را از بدن
بیرون میکند.
•
مرکبــات سرشــار از ویتامین
هستند و بعضی از آنها خاصیت
ضدالتهابی نیــز دارند و از لخته
شدن خون جلوگیری میکنند.
•
گفته میشــود سرکه سیب نیز
فشــار خون را پاییــن میآورد.
میتوانید یک قاشــق غذاخوری
از آن را در یک لیوان آب ریخته
و بنوشــید .همچنین میتوانید
یک چهارم قاشــق چایخوری
جوششــیرین برای بهتر کردن
مزه آن اضافه کنیــد یا آن را به
نوشیدنیهایدیگر اضافه کنید و
یا با عسل مخلوط کنید.
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•
بیشتر ورزش کنید زیرا افرادیکه
از نظر جسمی فعالیت چندانی
ندارند و ســبکزندگی نشسته
دارند بیشتر به فشار خون مبتال
میشوند.
•
از مصــرف گیاهانــی مثــل
شــیرینبیان ،افدرین ،رزماری و
جینسنگ خودداری کنید.
•
مصرف الکل و نیکوتین نیز به باال
بردن فشار خون کمک میکنند.
•
تا جایــی که میتوانید ســعی
کنید کمتر اســترس داشــته
باشــید که البتــه دوری از آن
چندان راحت نیســت .استرس
میتواند فشارخونتان را باال ببرد و
احتمال بروز بیماریهای قلبی را
افزایش دهد .سعی کنید کارهای
آرامشبخش مثل مدیتیشــن و
یوگا انجامدهید .همچنیندست
از بیرون غذا خوردن بکشید!
•
غذاهــای خانگی کمک میکند
روی موادغذایی که در غذایتان
استفاده میکنید و مقدار سدیم،
چربــی و ســایر چیزهایی که
برایتان ضرر دارند ،کنترل داشته
باشید .غذاهای کنسروی حاوی
مقادیر باالیی ســدیم هستند و
خیلیها از این مسئله بیاطالعند.
حتماً قبل از خرید هر مادهغذایی
به برچسب روی آن دقت کنید.
•

قلب نیاز به تپیدن سخت نداشته
باشد ،به کاهش فشارخون کمک
میکند .وقتی پتاسیم بدنتان کم
باشد ،بدنتان سدیم نگه میدارد
و سدیم زیاد در بدن موجب باال
رفتن فشارخون میشود.
•
موادغذایی سرشــار از فیبر مثل
جــو ،میوهها و ســبزیجات نیز
میتوانند فشارخونتان را پایین
بیاورند.
•
امگا ۳هم یکی از موادی اســت
که به پایین آوردن فشــارخون
معروف اســت و محتوی روغن
ماهی حاوی مقدار قابلتوجهی
امگا ۳است .همچنین میتوانید
مکملهای امگا ۳را از داروخانهها
تهیــه کنید .ماهی ســالمترین
نوع گوشــت است زیرا سرشار از
پروتئین است و مقدار بسیار کمی
چربی دارد .امگا ۳التهاب را پایین
آورده و از فشــارخون جلوگیری
میکند و همچنین موادمغذی
الزمی که بیشــتر افراد کمبود
دارند را فراهم می کند.
•
سیر ،کرفس ،گوجهفرنگی ،هویج
و پیاز نیز راهی بسیار عالی برای
پایین آوردن فشــارخون است.
بعضی گیاهانی که فشارخون را
پایین میآورند عبارتند از :ریشه
زنجبیــل ،فلفل هنــدی ،برگ
زیتون و زردچوبه .مارچوبه ،بامیه
و زعفــران نیز روشهای درمانی
گیاهی فوقالعاده هستند.

•
میبایست از موادغذایی چرب و
پرکلسترول که فشارخون را بدتر
میکنند اجتناب کنید.
•
ســعی کنید مصرف ســدیم،
شیرینیها ،کافئین ،برخی از انواع
آجیل و گوشت را کاهش دهید.

به دیپلماســی تبدیل میشود؛
بــه ترسخوردگــی و ناامیدی
بدل میشــود؛ به فرصتطلبی
و فاشیســم و زدن و کوبیــدن
میانجامد .جمهوریت به معنای
گسست از گذشته و رو کردن به
آینده است.
اگر قرار باشــد که رنجهایی که
انســان ایرانی در طول این چند

دهه متحمــل شــده ،معنایی
داشته باشد ،تنها با اتکا بر چنین
آرمانی امکانپذیر خواهد بود .من
فکر میکنم زمان آن رسیده که
به جــای راهحلهایخفتبار و
ترسخورده ،به آرمان جمهوریت
از نــو بیندیشــیم و آن را از نو
صورتبنــدی کنیم .به نظر من
زمان آن رســیده کــه به جای

افتادن در دام رویههای ارتجاعی
و برخاسته از توهم ،باور کنیم که
سرنوشت مادست خودمان است.
تاریخ طوماری از پیش نوشتهشده
نیست ،بلکه کتابی است نانوشته
کــه آدمها با کنش خــود آن را
مینویسند.

(بیزنسی) معطوف کرده است.
کاستکو به زودی نخستین مرکز
تجاری خــود را در کانادا افتتاح
خواهد کــرد که مخاطب اصلی
آن را صاحبان ســوپرمارکتها،
رستورانها و بیزنسهای کوچک
تشکیل خواهندداد.
آنــدره برین ،معاون ارشــد امور
بازرگانی عمدهفروشــی کاستکو
کانــادا ،میگوید« :در مقطعی از
زمان ،ما خدمات بهتری نسبت
به حاال به این طیف از مشتریها
ارائه میدادیم ».او اشاره میکند
کــه این خردهفروشــی در طی
ســالهای گذشــته به تدریج
محصوالت بیشــتر و بیشتری را
برای خانوادهها به فروشگاههای
خود اضافه کرده است.
او میگویــد« :مــن اگر چینش
کاالهایــم را در راهروهــا عوض
کنم ،صاحبان بیزینسها تمایلی
نخواهند داشت که حدس بزنند
امروز مــن نمک را کجــا برای
فروش گذاشتهام .آنها عالقهای به
این بازی ندارند .آنها میخواهند
کاالی مورد نیازشان همیشه در

جای مشخصی باشد».

 Searsقرار گرفت.

برای پایین آوردن فشار خون
چه خنورید

اولین فروشگاه مورد اعتماد
کاناداییها

موفقیــت کاســتکو در کانــادا
همچنین تا حد زیادی وابسته به
مزیت دیگری است که نسبت به
رقبای خود دارد و آن هم میزان
اعتماد باالی مشتریهاست.
فهرســت اعتمــاد ســاالنهی
 ،Gustavson Brandبررســی
مفصــل ســاالنهای دربــارهی
مصرفکنندگاناست.
کاســتکو در این لیست امسال
رتبهی اول را از لحاظ اعتماد در
میان فروشــگاههای مواد غذایی
و دارویــی کانــادا دارد و بعد از
آن  Shoppers Drug Martو
 Loblawقرار میگیرند.
همچنین در نظرسنجی Forum
 Pollاز مصرفکننــدگان در
،۲۰۱۶کاستکوبهترینعملکردرا
از لحاظ رضایت مشتری به دست
آورد و با کسب  ۹۱امتیاز از ۱۰۰
امتیاز ممکن ،باالتر از Walmart،
 Winners، Hudson's Bayو

•

آزادترین سیاستهای برگشت
کاال

کارشناســان این صنعت دالیل
چنــدی را بــرای ایــن پدیده
برمیشــمارند .از جملــه آنکه
کاســتکو یکــی از آزادتریــن
سیاســتهای برگشــت کاال را
در صنعت خردهفروشــی دارد.
کاســتکو کارکنان خــود را بر
مبنای منسجمتری برمیگزیند
و در میان فروشندگان بزرگ ،به
داشتن محصوالتی با کیفیت باال
معروف است.
بریــن میگوید« :مــا در جهت
رضایــت اعضــای خــود گام
برمیداریم و این عضویت مسألهی
ارزشمندی است .به همین دلیل
اســت که باال بودن نرخ تجدید
عضویت برای ما بسیار مهم است.
مردم ما را دوســت دارند ،اما ما
باید آنها را بیشتر دوست داشته
باشیم».
(با سپاس از رسانه «آتش» کانادا)
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فروشنده اتومبیل های دست دوم

اروپایی،ژاپنی،آمریکایی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
www.carsrtoys.ca :در وبسایت ما بیابید
برترین سرویس | نازل ترین بها
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
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اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: 514-996-9692

   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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info@paivand.ca www.paivand.ca
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Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca
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ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏBeauc
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
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سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  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
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1253 Rue Guy (Metro: Guy)

انتقـال ارز
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Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@architas.ca
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____________________________________ GUY
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پزشکخانواده بدون وقت قبلی
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Iranian Business Directory

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

104- 90  اتوبوس-مترو واندوم
info: 514-290-2211
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