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صرافیشــریف

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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فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال ازتهرانبهمونترال

740

 )12از پریود حرف بزنیم!
 )13رای حالل!
 )14ایران :سونامی بهره
 )16روحانى شارالتان!؟
 )28خیابان های عربستان آرام است!
 )32آقای موفقیت
 )36عکاسی ،مهاجرت و ...

در این شمــاره:

 )6پیروزی روحانی از  7زاویه

Andrew Scheer?! )7
 )8اعتصاب  175هزارکارگر و
 )9افزایش قسط وام مسکن و..
 )10مستاجــــران زیر خط فقر
 )11تورم در جمهوری اسالمی

limited offer for low season

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

فارکس

الیت
بهپیشوازفصلگرم :صرافی
(خضر)

(خاطره های نه چندان دور!)..

انتقال فوری ارز

از تابستان زیباو کوتاه مونتریال غافل نشوید!

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی
Cell: (514) 928-5415

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

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

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514.426.7200

Profusion Realty RF

(514) 846-0221

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

Montreal Qc. H3B 2K4

 ص25 :

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

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

1155 Rene Levesque W. #2500

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

Tel.: 514-839-7318

GUY

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT ONYX INC

438-985-4674

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2

1396  خرداد11  1322  شماره 24 سال

PAIVAND: Vol. 24  no.1322  June 01, 2017

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
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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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.

Model
New
ModelUnit
Unit:
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 544, Beaubien St East
افراد ساملند Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien
و...

Tel.: 514 277-1157
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Communications bleublancrouge

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA

APPROBATION

4

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/

week*

60-month lease

0 down payment

ــــــــ

2017 RAV4 FWD LE

$
$

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

CarsRToys

رامین عباسى

2017-04-06 16:02

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

www.carsrtoys.ca

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

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

:با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید

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

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

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

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

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

Tel.: 514-484-8181

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

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

4,000

$

‡

on selected Toyota
models in stock

2016 Venza AWD Limited shown

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

2016 Camry XLE shown

LEASE
FROM

473

$

مهدیبنکدارزاده

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

*

/MONTH

2016 CAMRY

48 MONTHS
0 DOWN PAYMENT

$

XLE V6

STARTING
FROM

29,999

$

**

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

GET UP TO 5,000

MILES WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA
≠

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

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

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

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

Tel.: 514-993-4627

www.skylawn.net

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

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

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

Head Office:

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

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

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com
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سیاسی ...

6

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

7

پیروزی روحانی از
مرتضیکاظمیان

از پس رقابتی دوقطبیشده میان
دو اردوگاه فکری-سیاسی متمایز،
حســن روحانــی دوازدهمیــن
رئیسجمهور ایران شد .رخدادی
که داوری درباره نتایج آن ،چه بسا
نیازمند صبوری فراتر از چهار سال
دولت دوم روحانی باشد.
کامیابــی روحانــی را میتوان از
زوایــای گوناگون مورد تأمل قرار
داد .هفت نکتــه زیر از آن جمله
هستند.
•

 .۱کامیابی یک ائتالف گسترده

اجماع غریــب و قابل توجهی از
هفتهها پیشــتر ،و بلکه چند ماه
قبل ،پشــت روحانی و ضرورت
تداوم دولت وی شــکل گرفت.
ائتالف مزبور به شکل فزایندهای
خود را با نزدیک شــدن به زمان
انتخابات ،بســط داد .به این معنا
که بخشهای مختلــف اردوگاه
اصالحطلبیدر کنار اعتدالگرایان
قــرار گرفتنــد؛ الیههایــی از
تحولخواهان (از جمله کنشگران
جامعه مدنــی و فعاالن همدل با
جنبش ســبز و رهبران محصور
آن) به دو طیف زیر عالوه شدند؛
و بخشی از محافظهکاران میانهرو
و عملگرا (که ناطق نوری و علی
الریجانی دو چهره شــاخص آن
محسوب میشــوند) نیز در کنار
روحانی ایستادند و عم ً
الدر ائتالف
مزبور قرار گرفتند.
حاصل ائتالف نیروهای یادشده،
قدرتیابــی فزاینده خیزشــی
سیاسی ـ انتخاباتی شد که اردوگاه
رقیب را ناکام ساخت.
ایــن ائتالف اما تنهــا مضمونی
سیاسی نداشت؛ شمار شهروندانی
که ســوگیریهای اساسی دولت
روحانــی را در دو حــوزه اقتصاد
و مدیریت کشــور و نیز در حوزه
توسعه فرهنگی مرجح دانستند،
قابل توجه بود.
•

 .۲شکستی فراتر از انتخابات
برای اصولگرایان

نتیجه انتخابات  ۲۹اردیبهشــت
بــرای اردوگاه اصولگرایــی
خوشآیند نبــود؛ اما با اطمینان
میتــوان گفــت که عــوارض و
لطمــات ناشــی از تبلیغــات و
رقابــت انتخاباتــی ،فراتر از یک
رقابت سیاسی مقطعی ،گریبان
اصولگرایان را خواهد گرفت.
یک وجه و اســتناد ایــن ادعا به
یک خواننده مشهور (تتلو) مربوط
اســت؛ آنجــا کــه اصولگرایان
حامی رئیسی نشــان دادند برای

1322

زاویه

کسب رأی بیشتر ،پروایی از کنار
گذاشتن «اصول» ندارند.
ستاد رئیســی برای کسب رأی
بیشتر از ایدئولوژی خود صرفنظر
کرد و تتلو را بهمثابه فرصتی تبلیغ
کرد.
بازتاب بسیار منفی دیدار رئیسی
و تتلو ،تــا اطالع ثانــوی قبای
اصولگرایان را رها نخواهد گرد.
آنان باید به پرســشهایی از این
دست پاســخ دهند که «آیا برای
رســیدن به هدف تکیــه به هر
وسیلهای را مجاز میدانند؟»
در سطحی دیگر ،تالش دو نامزد
اصلیاصولگرابرای«غیرجناحی»
معرفی کردن خود ،کردار قالیباف
در مناظرههــا (آنچــه کــه وی
«افشاگری» توصیفاش میکرد)،
و نیز بیاعتنایی میرسلیم (تنها
نامزد حزبی انتخابات) به توصیه
و بیانیه حزب درباره کنارهگیری
به نفع رئیســی ،جلوههایی دیگر
از مشکالت اردوگاه اصولگرایی
بودند؛ نشانههایی معنادار از بحران
کارکردی و ایدئولوژیک در سوی
اصولگرایان.
•

 .۳کامیابی اخالقی برای
اکثریتجامعه

اکثریــت شــهروندانی کــه در
انتخابات به سود روحانی و علیه
رئیســی فعال شــدند ،تنها در
نتیجهای سیاسی کامیاب نبودند؛
وجه مهمی از توفیق آنان به اقدام
پیشگیرانه ایشان در برابر رئیسی
(از عامالن کشتار گروهی مخالفان
در تابستان  )۱۳۶۷مربوط است.
پیروزی کسی که به تعبیر آیتالله
منتظری در «جنایت»ی شریک
بوده است ،شکستی اخالقی برای
ایرانیان محسوب میشد .نتیجه
انتخابات ریاســت جمهوری اما
نشان داد که اکثریت ایرانیان به
چه میزان بــرای «نه» گفتن به
رئیسی مصمم بودهاند.
البته این سخن بدان معنا نیست
که تمامــی شــهروندانی که به
روحانی رأی دادند ،از مشــارکت
رئیسیدر کشتار  ۶۷مطلع بودند؛
همچنانکه مالحظه مزبور مدعی
نیست تمامی شهروندانی که به
رئیسی رأی دادهاند ،از نقش او در
«جنایت تاریخی» خبرداشتهاند.
اما خروجی انتخابات ،و متوسط
«واکنش» اکثریت رأیدهندگان،
نشانههاییامیدوارکنندهازاهمیت
«ارزش»های انسانی و اخالقی در
ایران امروز به همراه داشت.
{>> ادامه در صفحه}12 :
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خاطرات خوش
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
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& all Surrounding suburbs...
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Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کانــادا...

Andrew James Scheer, MP, the new leader
of the Conservative Party of Canada and
Leader of the Opposition.
Born: May 20, 1979 (age 38), Ottawa
Previous office: Speaker of the House of
)Commons (2011–2015
Education: University of Ottawa, University of Regina

«حزب ما راه های جدید را انتخاب خواهد کرد.
سیاست های لیبرال ها را پایان خواهد داد!»
شایستهالهامی

شنبه شب بیســت و هفتم می
آخرین مجمع و نشست محافظه
کاران ،برای انتخاب رهبر حزب
در تورنتو برگزار شد.
این مجمع بعد از  19ماه جلسات
متعــدد و حــدود  15کاندیدا
باالخره با رای  50.95در مقابل
 49.05به اندرو شییر Andrew
 Scheerرای داد .مقابــل او
 Maxsime Bernierماکســیم
برنیه قرارداشت که نتوانست رای
بیاورد .در این رابطه شاید کوین
اولری با حمایت خود از برنیه بعد
از انصراف از کاندیداتوری باعث
شــد که اعضاء حزب دنبال یک
رهبر ظاهرفریب بروند ،و نتیجه
یک چهــره جدید بود بــا ایده
همانند سایر کاندیداها و استیون
هارپر.
به این ترتیب رونا امبروز Rona
 Ambroseرهبــر موقت حزب
کنار رفته و شــییر جایگزین او
خواهد شد.
اندرو شییر  38سال دارد و اهل
ساسکاچوان است و بقول خودش
تا اینجا و امروز با پنج فرزند!
او در سخنرانی  17دقیقه ای در
حالیکه به هر دو زبان انگلیسی
و فرانسه صحبت میکرد ،درست
مثل برندگان جایزه اسکار اول از
همه به مــدت  7دقیقه از زن و
فرزند و همه که باعث شــدند او
انتخاب بشــود ،تشکر کردو بعد
ادامه داد:
مــا میدانیم که راه حل محافظه
کاران بهترین است و مسلماً در
انتخابات  2019مردم بدلیل آن
به محافظــه کاران رای خواهند
داد .او ادامه میدهد:
• این حــزب راه های جدید را
انتخاب خواهد کرد .سیاست های
لیبرال ها را پایان خواهد داد.
• مالیــات مربوط به کربن را از
بین خواهد برد و معتقد است که
عکس و سلفی گرفتن های مداوم
جاستین ترودو نشان میدهد که
لیبرالها وضعیــت کانادائی هائی
که بزحمت زندگی خود را اداره
میکنند ،درک نکرده و برای یک

7

زندگی سعادت آمیز تالش نکنند.
• برای راحتی مردم مالیات ها را
کم خواهد کرد
• خصوصی سازی خواهد کرد
تا به این ترتیب به ایجاد شــغل
کمک کند.
• با تروریســم اسالمی مبارزه
خواهد کرد.
• سیستم کمکهای اجتماعی را
از بین خواهد برد.
شییر در گذشته بر علیه الیحه
حمایت از «ترانس ها» (کسانی
که تغییر جنسیت داده اند) رای
داده و با کمال تعجب از فردی که
برایداشتن ایده مخالفت با سقط
جنین و ازدواج همجنسگرایان
شهرت داشــته ،حمایت کرده
است.
او میگوید مردم کبک در ســال
 2015نشان دادند که محافظه
کار هستند)*(.
• او از آزادی بیان دفاع میکند.
مطمئناً نظر او بــه دوران هارپر
است.
• او میخواهــد مالیــات های
مربوط به برق را در رابطه با گرم
کننده های خانه ها ( شوفاژ) را
کم کند زیرا که فکر میکند ،گرم
کردن خانه ها در زمستان های
کانادا مسئله ای تجملی نیست.
شییردر آخر سخنانش ،جاستین
تــرودو را خطاب قــرار داده و
میگوید:
من اجازه نخواهــم داد تا ترودو
کاری را با بچه های من بکند که
پدر او با نســل من کرد .و اضافه
میکند از این به بعد تمام افراد این
حزب با هم متحداً عمل خواهند
کــرد ،چرا که وقتی بین شــان
اختالف افتــاد نتیجه اش بضرر
حزب تمام شد.
از طرف دیگر جاســتین ترودو
سرگرم ســلفی گرفتن است و
هنوز نمایش هــای آنچنانی را
ادامه میدهد .در نشســت اخیر
کشورهایعضوناتوبجایپاسخی
محکم به ترامــپ ،برای افزایش
 20میلیاردی حق عضویت کانادا
در این ســازمان ،با جوراب های
تــا به تا و با رنگهای مختلف در

فتوشاپ

حــق قانونی خود اســتفاده
کرده و در انتخابات ایران رای
بدهند ولی وزیر خارجه کانادا
خانم کریستا فریلند چنین
اجازه ای به ایرانی های مقیم
کانادا نداد.
اینجا ضرورتــی ندارد که به
ســایر قول های انجام نشده
ترودو اشاره شود ،فقط تمام
اینها باعث روی کار آمدن یک
محافظه کار دیگر خواهد شد
که عالوه بر ضررهای مختلف،
با باورهایــش زنها را به دهه های

عکــس گرفتن ها
شــرکت میکند و
آنطور کــه روزنامه
 24آخرهفتــه در
صفحه  17نوشــته
بود بعد از برگشتن

در نظــر دارد که حق عضویت را
بیشــتر کند .مطمئناً این کار او
باعث کشتار بیشتر خواهد بود و
کانادا هم وارد جرگه کشورهای
آسیب پذیر مثل دیگر کشورها
خواهد شد .اصوالً کانادا احتیاج به
عضویت در ناتو ندارد و این کشور
از طرف هیچ کشوری مورد تهدید
قرار نگرفته است .هزینه باال بردن
حق عضویت در ناتو روی دوش
مالیات دهنــدگان خواهد بود،
بیســت میلیارد دالر پول کمی
نیست که بی دلیل برای خرید
اسلحه و توسعه جنگها بکار برود.
متاســفانه او تا حاال بیشتر قول
های انتخاباتی خود را عمل نکرده
است ،از جمله:
 تغییردر فرم و اصالحات پروسهانتخابات
 برگرداندن وضع پســت بحالاول
 باز کردن سفارت ایران .دیدیمکه مردم ایران در آمریکا و دوره
ترامپ اجازه پیــدا کردند که از

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

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

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

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

مجری مراسم زیبای

سفرۀ
ع عقد
روس

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

NOTAIRE-NOTARY

بهنامآفریدگارعشق

و کانادائی

•

نسرین پارسا

Voyages Lexus

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

عقد ایرانی

خیلی دور بــرده و حقوقی را که
با تالش بدست آمده از دستشان
بگیرد.
----------* نتیجه آراء در اکتبر سال 2015
نشانداد ایدئولوژی محافظه کاران
در تمام استانها قوی است .و بجای
حزب ان دی پــی ،بعنوان حزب
مخالف ،حــزب محافظه کار در
مقابل دولت لیبرال قرار گرفت.

½
½
½
½
½
½
½
½

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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اعتصـــاب  175هزار کارگــر
و  1400مهندس ساختمان
پرداختی توســط هیدروکبک
تفــاوت زیــاد دارد .فــزون بر
کانــادا
مهندســان 175 ،هــزار کارگر
ساختمانی هم مانند سال  2013نرخ تـــورم 1.6درصدی،
قصد اعتصاب دارند .در آن سال ،افزایش بهای سوخت و کاهش
دولت خانم ماروآ قانون ویژه ای بهای مواد خوراکی و پوشاک
برای پایــان دادن به اعتصاب به
تصویب مجلس کبک رســاند .نرخ تورم مانند سال پیش  1.6درصد اعالم
(الپرس مونتریال 23 ،مه  .)2017شــد .عامل اصلی این تــورم افزایش بهای
سوخت و عامل تعدیل کننده آن کاهش بهای
تهدید وزیر کار کبک مواد خوراکی و پوشاک بوده است .بنابر اعالم
مرکز آمار کانادا ،در ماه گذشته بهای متوسط
به تصویب قانون ویژه بنزین  15.9درصد و بهای گاز طبیعی 15.2
برای شکسنت اعتصاب درصد رشد داشته است .در ماه آوریل بهای
مــواد غذایی  1.1درصد ،میــوه  6.2درصد،
در جریــان یــک کنفرانــس گروگان گرفته شوند .می دانیم
کارکنانصنعت
ســبزیجات  5.9درصد ،گوشت  2.1درصد،
مطبوعاتی در روز ســه شــنبه که مردم ناراحت می شوند .ما نیز
ساختمان
پوشــاک کودک  6.2درصد و پوشاک زنانه
 23مه ،رییس انجمن حرفه ای پدر خانواده ایم و خود نیز ناراحت
مهندسان شاغل در دولت کبک می شویم .اما ببینید ،دولت ما را درحالــی کــه شــرکت های  2.8درصد کاهش یافته اســت( .تلخیص از
( )APIGQاعــام کــرد که در به سوی اعتصاب می راند ،هیچ ســاختمانی و فدراسیون های گازت مونتریال 20 ،مه .)2017
صورت عــدم توافق ،اعضای این اراده سیاسی ای برای یافتن راه کارگری همچنان مشغول گفتگو
درمورد آغاز اعتصاب از نیمه شب
انجمن از نیمه شــب سه شنبه حل وجود ندارد».
دســت به اعتصاب خواهند زد .انجمن حرفه ای مهندسان کبک سه شــنبه  23مه هستند ،وزیر
بعد از ظهــر  23مه هم دیداری خواهان افزایــش  20درصدی کار کبــک تهدید کرد که قانون
برای توافق صورت گرفت اما به دستمزد است تا عقب افتادگی ویژه ای برای شکستن اعتصاب
گفته مارک آندره مارتن «طرفین موجود با بازار جانشــین جبران عمومی در صنعت ســاختمان
اختالف های زیادی باهم دارند» .شود .بنابر نظر سندیکا درحال به تصویب مجلس برساند .این
آقــای مارتن گفت« :بــرای ما حاضر حداکثر دســتمزد ساالنه درحالی اســت که ســخنگوی
خوشایند نیست که اینجا آمده و یک مهنــدس در بخش دولتی یکی از عمده تریــن گروه های
اعالم اعتصاب کنیم ،ما درک می حدود  85هزار دالر است که در کارفرمایی می گوید که اعتصاب هک شدن اطالعات حدود دو
کنیم که این امر اثرات ناگواری بر قیاس با  98هزار دالر دســتمزد غیرقابل اجتناب اســت( .گازت
میلیون مشترک شرکت «بل»
مردم خواهدداشت و پیشتر گفته پرداختی توســط دولت فدرال و مونتریال 23 ،مه .)2017
مسئوالن «بل کانادا» اعالم کردند یک هکر
ایم که نمی خواهیــم مردم به شهر مونتریال و  113هزار دالر
ناشــناس به بخشــی از اطالعات شخصی
مشترکان از جمله نام ،شماره تلفن و نشانی
ایمیل آنها دســت یافته اســت .این غول
مخابراتی می گوید اطالعات کسب شده به
صورت غیرقانونی ،شامل  1.9میلیون نشانی
ایمیل ،فایل و نام حدود  1700کاربر و شماره
جواد ایراخنواه
تلفن های آنها است .درعین حال «بل» تأکید
____________________
کرده که اطالعات مالی مشــترکان به خطر
5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
نیفتاده و هیچ نشانه ای از هک شدن اطالعات
Tel.: 514-481-0671
مالی ،رمز عبور یا ســایر اطالعات شخصی
حساس دیده نشده است .همچنین« ،بل»
تأکید کرده که این رویداد به حمله سایبری
اخیــر  wanna cryیعنی حمله ای که دهها
هزار فرد ،شرکت و سازمان در  150کشور را
در هفته پیش تحت تأثیر قرارداد ربط ندارد.
«بل» تدابیر فوری برای تقویت امنیت سیستم
آســیب دیده اتخاذ کرده و از نزدیک با واحد
2178 Ste-Catherine W.
جرایم سایبری در اداره پلیس همکاری می
Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
کند( .ایران جوان 20 ،مه .)2017

عینک فرهت

صرافــی  5ستاره

ائتالف حزب کبکیها ( )PQو
همبستگی کبک (:)QS
«نباید رأی دهندگان را مانند کارت
های هاکی خرید و فروش کرد»
به نظر نمی آید
که پیشــنهاد
ادغــام یــا
ائتــاف «حرب
کبکی هــا» و
« همبســتگی
کبــک» بتواند
به تشکیل یک
دولت اکثریتی
بینجامــد زیرا
اعضای «همبســتگی کبک» با این امر مخالفت می
کنند .نمایندگان همبستگی کبکدر  20و  21گردهم
آمدند تا درباره سیاست حزب  -به ویژه اتحاد انتخاباتی
با حزب کبکی ها  -گفتگو کنند.
روز شــنبه  20مه موسسه نظرسنجی لژه مارکتینگ
نتیجه نظرسنجی ای را در نشریه «دووآر» منتشر کرد
که بنا بر آن اگر حزب کبکی ها و همبســتگی کبک
نیروهای خود را رویهم بگذارند ،می توانند به  39درصد
از مجموع آراء دست یابند.
با این حال ،درحال حاضر درباره ائتالف یا ادغام با حزب
کبکی ها گفتگو نمی شــود .آنچه که قرار اســت در
گفتگوهای روز یکشنبه  21مه مطرح شود این است که
دو حزب توافق کنند که در مبارزات انتخاباتی رودرروی
یکدیگــر قرار نگیرند .ســیلون الفرنیه ،ســخنگوی
همبســتگی کبک می گوید اعضای حزب در روز 21
مه در این مــورد تصمیم می گیرند و تأکید می کند
که بین دو حزب تفاوت های اساسی ،به ویژه در زمینه
های هویت سیاسی و اقتصادی وجود دارد .به گفته او
همبستگی کبک نمی خواهد به خاطر غلبه بر لیبرال
ها از اصول پایه ای خود عدول کند« :البته همبستگی
کبک می خواهد که لیبرال ها را شکست دهد ،اما این
تمام آنچه ما می خواهیم نیست».
یکی از هواداران قدیمی همبستگی کبک می گوید که
شــکل کنونی پیشنهاد ائتالف به نفع حزب او نیست:
«اگر نتیجه به قدرت رســیدن حزب کبکی ها باشد،
من از آن حمایت نمی کنم» .او می افزاید« :نباید رأی
دهندگان را مثل کارت های هاکی خرید و فروش کرد».
اما ،امیر خدیر نماینده مرســیه در مجلس کبک می
گوید که اتحاد با حزب کبکی ها موقعیتی مساعد برای
«تحکیم رشد» همبستگی کبک و «رهایی از بن بست
سیاسی» است .خدیر می گوید که موضع مخالفان این
برنامه را درک می کند که احســاس می کنند حزب
کبکی ها در انجام وعده های پیشــین به آنها خیانت
کرده اســت .او به حزب کبکی ها هشدار می دهد که
اگر بازهم به بازی هویت سیاسی بپردازد ،توافقی درکار
نخواهد بود« :موضوع کامال منتفی خواهد شد .مایلم
این نکته را روشــن کنم که خود من نخستین کسی
خواهم بود که اعالم کنم توافقیدرکار نیست» .در رأی
گیری  21مه اعضای «همبستگی کبک» با اکثریت آراء
اتحاد با حزب کبکی ها را رد کردند.
(گازت مونتریال 20 ،مه .)2017

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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(بانک مانوالیف):افزایش قسط وام مسکن،
نزدیک به سه چهارم صاحبان خانه
رادچارمشکل جدی خواهد کرد

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

سی بی سی 23 :مه 2017
بنابر اعالم بانــک «مانوالیف»،
45درصد از جوانان صاحب خانه
گروه سنی  20تا  35سال  -در 3ماه اول از دســت دادن شغل
یکــی از دارندگان درآمد خانوار،
برای پرداخت قســط ماهانه وام
مسکن خود دچار مشکل جدی
خواهند شد.
نزدیک به ســه چهارم صاحبان
خانه درصورتی که قسط ماهانه
شان افزایش یابد برای پرداخت
آن با مشــکل روبرو می شوند.
این مطلب در نظرسنجی بانک
«مانوالیــف» که با  2098مالک
خانه در ســنین بین  20تا 69
سال و با درآمد ساالنه خانوار 50
هزار دالر و بیشــتر در نیمه اول
ماه فوریه انجام شده قید گردیده
است .از آنچه که این نظرسنجی
جنبه تصادفــی و اتفاقی ندارد،
کارشناســان مــی گوینــد که
نظرسنجی آنالین ضریب اشتباه
ندارد اما با این حال حاکی از آن
است که امکانات مالی کانادایی ها
به مقداری زیاد محدود است.
جدول انتشار یافته برمبنای این
نظرسنجی نشــان می دهد که
14درصد از پاسخدهندگان گفته
اند که قــادر به تحمل پرداخت
هیچ گونه افزایشــی در قســط
ماهانه وام مسکن خود نیستند،
 38درصد گفتــه اند می توانند
افزایــش بین  1تــا  5درصد را
تحمل کننــد و  20درصد دیگر
نیز گفتــه اند که افزایش بین 6
تا  10درصد برایشان قابل تحمل
است.
در مجموع  73درصد از صاحبان
خانه نمی توانند افزایش بیش از
 10درصد در قســط ماهانه وام
مسکن را که با بهره های خیلی
پایین است تحمل نمایند .چنین

وضعیتی به نقطه خطر نزدیک
اســت زیرا درصــورت افزایش
احتمالــی نرخ بهره مــی تواند
رخ دهد .ریــک النی ،رییس و
مدیرکل بانــک «مانوالیف» می
گوید« :آنچه ایــن افراد درنمی
یابند این اســت که ما درحال
حاضر رکورد پایین ترین نرخ بهره
را داریم».
اگــر نرخ بهــره تنهــا  1درصد
افزایش یابد ،قسط ماهانه برخی از
وام گیرندگان می تواند حدود 10
درصد افزایش یابد .طبعا افزایش
بیشتر نرخ بهره مشکالت جدی
تری ایجاد خواهد کرد.
هر کانــادایی بجز وام
مسکن حدود  22هزار دالر
بدهی دارد!
فزون برایــن ،حدود یک چهارم
( 24درصد) از صاحبان خانه ای
که از آنها پرسش شده گفته اند
که در ســال گذشته پول کافی
برای پرداخت صورتحساب های
خود نداشته اند و غالب آنها برای
تحمل یک توفان مالی در شرایط
مساعد نیستند .تنها حدود نیمی
از افراد پرسش شده  5هزار دالر
یا کمتر بــرای رویارویی با یک
ضرورت مالی اندوخته داشته اند
و یک پنجم آنها گفته اند که هیچ
اندوخته ای برای روز مبادا ندارند.
به گفته ریک النی:
«در چنیــن وضعیتــی ،آنها به
راســتی برای آنچه که اجتناب
ناپذیر است آماده نیستند .دیر یا
زود ،نرخ بهره افزایش می یابد».

یک ششم اســت .همچنین،حدود نیمــی از جوانــان برای
خرید نخستین خانه از خانواده
خود پول گرفته اند .بنابر نتیجه
نظرسنجی  45درصد از جوانان
اگر یکــی از زوجین ناگهان کار
خود را از دســت دهد ،در کمتر
از  3ماه برای پرداخت وام ماهانه
مسکندچار مشکل می شوند.
نســل جوان بیشــترین میزان
متوســط بدهی معــوق را دارد.
ایــن رقم برای این نســل 223
هــزار دالر اســت ،در حالی که
نسل میانســال  35-تا  52سال
متوســط بدهی اش  202هزاردالر و نســل سالمند  53-تا 70
سال  180-هزار دالر است.

نتیجـهحتلیل:
نظر کارشناسان چیست؟ البته
نرخ بهره باید افزایش یابد.

رییس بانــک «مانوالیف» می
گوید که نســل جوان به خاطر
کمبود اطالعات مالی و باال بودن
میزان بدهی ،آمادگی رویارویی با
فوریت های مالی را ندارد .بنابر
نتیجه نظرسنجی ،میزان بدهی
این گروه بیش از نسل های دیگر
افزایش می یابد.
این پژوهــش چند تفاوت دیگر
بین نســل ها را پوشــش نمی
دهد .نزدیک به نیمی از جوانان
صاحب خانــه گفته اند که برای
خرید نخستین خانه از خانواده
خود پول به صورت هدیه یا وام
گرفته اند .در مقام مقایسه ،این
میزان در نسل میان سال  36-تا
 52ســال  37-درصد و در نسل
تفاوت نسلی
یک چهارم نســل جوان  20-تا ســالمند  53-تا  70سال 31-
 35ســال -پس اندازی ندارند .درصد بوده است.
•
این تعداد برای نســل سالمند
«بی بی بومر»  53 -تا  70ســال

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

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

دزدی از فروشگاه ها ،توسط کسانی که فکرش
را هم نمی توان کرد

یک وکیل پیشــین و مردی که
برای خرید خواروبار پول نداشته
جزء کسانی هستند که در دادگاه
شهرداری محکوم شده اند .ژیل،
با موهای ســفید و عصای خود،
شــباهتی به تصویــری که می
توانیم از یک دزد داشــته باشیم
ندارد .اما ،این وکیل پیشین 64
ســاله یک وسیله طبی را از یک
داروخانه ژان کوتو دزدیده است.
او می گوید« :این را برای زنی که
همراه من است و پول برای خرید
آن نداشــت ،برداشته بودم» .در
دادگاه شهرداری مونتریال همه
روزه می توان امثال ژیل را یافت.
زاویه کرومیــه از دفتر حقوقی
کرومیه -سیمار می گوید« :دزدی
فروشــگاهی همراه با رانندگی
درحال مســتی و خشونت های
خانوادگی از جملــه رایج ترین

جرایم جنایی است» .علت اصلی
دزدی فروشگاهی نداشتن پول یا
اختالل های روانی اســت و افراد
آسیب پذیر مرتکب این جرم می
شــوند .مجازات این جرم تا حد
زندان و تشکیل سابقه قضایی که
سال ها گریبانگیر فرد مجرم است
بوده و بر آینــده حرفه ای او اثر

 69میلیون دالر بودجه اضافی
برای افزایش خدمات در خانه

به گفته وزیر بهداشت و سالمت
کبک ،دولت  69میلیون دالر به
«بهینه سازی خدمات در خانه»
اختصــاص می دهــد« :وجوه
اضافی دریافتی از دولت فدرال

که امسال  69میلیوندالر است،
تماما به افزایش خدمات در خانه
ها اختصاص می یابد» .بخش
عمده این مبلغ یعنی  60میلیون
دالر صرف استخدام کارکنانی

افزایش  17.5درصدی حقوق
پلیس های امنیت کبک

بنابــر توافق انجام شــده بین
دولــت کبــک و انجمن پلیس
هــای کبــک ( )APPQحقوق
پلیس ها در مدت  7سال 17.5
درصد افزایش می یابد .درعوض،
پلیس ها پذیرفته اند که به تدریج
سهم پرداختی خود به صندوق

بازنشستگی را تا حدی افزایش
دهند که تا ســال  2022میزان
پرداختی ایشان با سهم پرداختی
کارفرما برابر شود .در این توافق
برای هر سال  2.5درصد افزایش
حقوق پیش بینی شده ،در حالی
که این میزان برای دیگر کارکنان

می گذارد .بنابر یک نظرسنجی
انجام شده در سال  ،2016رقم
متوسط دزدی فروشگاهی 237
دالر است 47 .درصد دزدان مرد،
 34درصد زن 17 ،درصد نوجوان
 13تا  17سال و  2درصد کودک
کمتر از  13سال هستند( .ژورنال
دو مونتریال 21 ،مه .)2017
برای ارائه خدماتدر خانه ها می
شود .بقیه پول نیز  3.5میلیون
دالر صــرف خرید تجهیزات3 ،
میلیون صرف هماهنگ سازی
گــروه های خدمــات دهنده و
آموزش کارکنان شــده و 2.5
میلیوندالر بقیه نیز صرف ایجاد
شبکه های رایانه ای خواهد شد.
(تلخیص از الپرس مونتریال26 ،
مه .)2017
دولت  1درصد برای سال 2015
و  1.75 ،1.5و  2درصــد بــرای
ســال هــای  2017 ،2016و
 2018اســت .درحــال حاضر
حقوق یک پلیس تازه استخدام
شده  40706دالر است که این
مبلغ در سال  2021به 48386
دالر می رسد و درطول خدمت
تا  84366دالر افزایش می یابد.
(تلخیص از الپرس مونتریال27 ،
مه .)2017
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اقتصـــاد...

مستاجــــران زیر خط فقر

افزایش  ۵۰۰درصدی قیمت مسکن
 در دوره  ۸ساله دولت نهم و دهم قیمت مسکن تا  ۵۰۰برابر افزایش یافت.یعنی قیمت مسکن در آن سالها تا  ۶برابر افزایش یافت.
 -سه میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار مستاجر زیر خط فقر در ایران وجود دارد.

در دوره  ۸ساله دولت نهم و دهم
قیمت مسکن تا  ۵۰۰برابر یعنی
تا  ۶برابر افزایش یافت.
در حالی قیمت مسکن و پیرو آن
اجاره بها در ایران افزایش یافته
که به گفته مدیر مطالعات علمی
طرح جامع مسکن سه میلیون
و  ۲۰۰هزار خانوار مستاجر زیر
خط فقر در ایران وجود دارد .این
تعداد در سال  ۹۲نزدیک به دو و
نیم میلیون خانوار بود.
به گفته فردیــن یزدانی ،چون
سهم هزینههای مسکن برای این
گروه باالی  ۴۰درصد محاســبه
شــده و فشار ســکونتی برای
آنان یک فشار اقتصادی عمیق
است .او همچنین اضافه کرده بر
اساس بر اساس مطالعات انجام
شده؛ ۶۰درصد این خانوارها در
بافتهای ناکارآمد سکونتدارند.
او همچنین تاکید کرده سیاست
تامین مسکن باید معطوف به این
گروه از جامعه باشــد و چنانچه
سیاستی پیاده شود که منجر به
افزایش قیمت زمین و مســکن
شــود و انگیزه ســرمایهگذاران
خصوصی به این بازار بیشتر شود،
ایــن افزایش قیمت باعث رانش
جمعیت به این بافتها و رشــد
حاشیهنشینیمیشود.
بــه گفتــه یزدانی ،بر اســاس
مطالعات انجام شده در سال ۹۲

حدود یــک میلیون و  ۵۰۰هزار
خانواردر وضعیت بد مسکنی قرار
داشــتند یعنی بر اساس تعریف
مرکز آمار خانوارهایی که در یک
اطاق  ۱۲متــری و کمتر از این
میزان زندگی میکردند که از این
رقــم ،حدود یک میلیون و ۲۰۰
هزار خانوار در ســکونتگاههای
غیررسمی شناسایی شدند.
از ســال  ۷۲تا  ۹۲قیمت زمین
در مناطقی ماننــد تهران ۱۰۷
برابر ،مســکن  ۷۶برابر ،اجارهبها
 ۳۶برابر و تورم  ۳۹برابر شــده
است و این مسئله جاذبه زیادی
برای سرمایهگذاری ایجاد کرده
در حالی که دولت باید با تزریق
منابع مالــی به صــورت یارانه
هدفمنــد و ایجــاد انضباط در
ساخت و ساز مقابل تبدیلشدن
مسکن به کاال را بگیرد .در حال
حاضر دو و نیم میلیون خانه در
تهران خالی است.
علــی چگینی ،مدیــرکل دفتر
برنامهریزی و اقتصاد مسکن ،روز
یکشنبه ۷ ،خرداد ،گفت:
«اجرای پروژههای بدون پشتوانه
علمی و مالی یعنی ادامه اجرای
پروژههایــی با هزاران مشــکل
از جمله مشــکالت زیرساختی،
جدایی گزینی اجتماعی و ایجاد
پیامدهای منفی بــرای اقتصاد
حاصل از شــفاف نبودن فرایند

آینده اقتصاد ایران

مشکالت اقتصادی بدون تردید
مهمتریــن موضــوع مبــارزات
انتخاباتی  ۲۹اردیبهشــت بود.
کاندیداهایمنتقددولتبیشترین
تاکید را بر عملکــرد اقتصادی
ضعیــف آن داشــتند و تاکید
میکردند که دولت نتوانســته
وعدههای اقتصادی بعد برجامی
خود را تحقق بخشد .برای داوری

منصفانه در این خصوص باید دو
موضوع را از هم تفکیک کرد.
یکی از ابعاد گســترده تخریب
بجامانــده از دولتهــای نهم و
دهم اســت  -که منتقدان دولت
به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن
آن نبودند؛ و دیگری تعلل دولت
در اتخاذ سیاســتهای روشن و
منسجم بود که متاسفانه برخی

تامین مالی».
یکی از پروژههای بدون پشتوانه
علمی و مالی پروژه «مسکن مهر»
بود که خســارتهای زیادی به
اقتصاد ایران وارد کرد.
طرح «مســکن مهر» عالوه بر
آنکه در چهار سال گذشته مورد
انتقاد فراوان مقامات وزارت راه و
شهرسازی بوده ،خود نیز درگیر
مسائلی بوده که از دولت گذشته
به یادگار مانده است .کارشناسان
حــوزه مســکن معتقدند طرح
مسکن مهر باعث توانمندسازی
پیمانکاران این بخش شــد ،در
همین حال واگذاری پروژههای
مسکن مهر آن هم در حجمهای
پیمانــکاران نهچندان
بزرگ به
ِ
توانمند باعث شــد تا در آستانه
 ۱۰سالگی مسکن مهر ،شماری
از واحدهای این طرح همچناندر
بالتکلیفی به سر ببرند.
برای نمونه پروژههای «هسا» یکی
از طرحهای مسکن مهر به شمار
میآید که چند ســالی است در
شهر پرند (نزدیکی تهران) در جا
میزند و خبر چندانی از پیشرفت
فیزیکی آن نیست .ساخت حدود
 ۱۰هزار واحد مســکن مهر به
هسا واگذار شــده ،اما بر خالف
سایر شــرکتها از جمله کوزو و
کیسون ،هســا عالقهای به اتمام
و تــرک پروژه نــدارد .دلیل این
عدم تمایل نیز کمبود منابع مالی
است.
دولت یازدهم به ریاســت حسن
روحانی هم در چهار سال گذشته
نتوانست مشکالت بخش مسکن
را حل کند و نه پروژه «مســکن
مهــر» ســامان پیدا کــرد و نه
سیاســت های خروج از رکود و
کنترل قیمت مسکن در دولت
روحانی پاســخگوی معضالت
بخش مسکن بود.
عکس:

Massive social housing
development in Parand, a
satellite city to Tehran.

از دولتیان زیر بار مسوولیت آن
نمیرفتند .از آنجا که با انتخاب
هوشــمندانه ملت ایــران خطر
بازگشت به پوپولیسم فاجعهبار
گذشته حداقل تا چهار سالدیگر
خوشــبختانه مرتفع شده ،بهتر
است در شــرایط کنونی بیشتر
به ضرورتهای اصالح اشتباهات
دولت مســتقر در چهار ســال
گذشته توجه کرد.
مضافا اینکه اگر اصالح مســیر
جــدی صورت نگیــرد و برخی
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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

عملکردهای ضعیف گذشته تکرار
شود ممکن است دوباره کشور با
خطر مهلک پوپولیسم در چهار
سال بعد مواجه شود.
ایــن اصــاح مســیر در درجه
نخست نیازمند تفکر اقتصادی
منسجم و سازگاردر کل مجموعه
تیم اقتصادی دولت است .آنچه
بیشــترین لطمه را به عملکرد
اقتصادی دولت در این چهار سال
گذشته وارد ساخت فقدان چنین
تفکری بود که موجب میشــد
سیاستهای برخی دستگاههای
دولتی با برخی دیگر ناسازگار و
حتی بعضا کامال مغایر باشد.
بدون وارد شدن در جزئیات این
معضل بزرگ اشاره به چند مورد
مهم میتواند روشنگر باشد.
دولت یازدهم با شــعار برقراری
اقتصــاد رقابتی و کنــار نهادن
سیاســتهای پوپولیســتی و
حامیپرورانه بر سر کار آمد.
الزمه ایــن کار در همــان آغاز
کار تعیین تکلیف بــا دو پروژه
بسیار مخرب دولت قبل  -یعنی
یارانههای نقدی و مســکن مهر
بود-؛ درحالیکه برخورد با مساله
مسکن مهر شــکل منطقی به
خود گرفت و وزارتخانه مربوطه با
هم خود را
متوقف کردن طرحّ ،
معطوف به انجام تعهدات صورت
گرفته پیشین کرد؛ اما پرداخت
یارانه نقدی بهرغــم انتقادهای
جدی کارشناسان ،به همان شکل
نادرســت پیشــین تداوم یافت.
پرداخت یارانه نقدی همگانی از

لحاظ اقتصادی و اجتماعی غیر
قابل توجیه است و جز در قالب
سیاست پوپولیستی خرید رای
مردم معنای دیگری ندارد .دولت
در چارچوب سیاســتی سازگار
و منطقی باید همان گونه که از
تریبون همین روزنامه به کرات
تذکر داده میشــد ،این طرح را
متوقف میکرد و کمک به اقشار
واقعا نیازمند را با شناسایی آنها
از طریــق ســازمانهایی مانند
بهزیســتی و کمیته امــداد در
دستور کار قرار میداد.
صرفهجویــی در پرداخت یارانه
همگانی این امــکان را به دولت
مــیداد کــه بهطور جــدی و
محسوســی به کمک این اقشار
بشــتابد .بهبود چشــمگیر در
وضعیت آنها یقینا میتوانســت
بهطــور موثــری شــعارهای
پوپولیســتی را که در انتخابات
اخیر شاهد آن بودیم ،خنثی کند.
دولتی که خود را طرفدار حقیقی
اقتصــاد رقابتــی میداند نباید
وزارتخانــهاش به آژانس حمایت
از بنگاههای ناکارآمد و مسالهدار
تبدیل شــود و بیش از  15هزار
میلیارد تومان منابع محدود نظام
بانکی نحیف کشور را با نرخهای
ترجیحی به آنها تخصیصدهد.
دولتی که طرفدار اقتصاد رقابتی
است نباید با دیوار بلند تعرفهها
از بنگاههــای ناکارآمد بیقید و
شرط حمایت کند ،بلکه باید با
زمانبندی روشــن و شفافی در
جهت کاهش تعرفهها اقدام کرده

و زمینه را برای ورود رقبای جدید
داخلی و خارجی به صنعت فراهم
آورد.
همان گونه کــه رئیسجمهور
محترم در مناظره سوم مبارزات
انتخاباتی تاکید داشتند راهحل
معضل بیــکاری ایجــاد رونق
اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن
بوکار است ،اما
به فضای کســ 
متاسفانه عملکرد دولت در این
خصــوص بهرغم تالشهایی که
صورت گرفته کارساز نبوده است.
بیش از سه ســال است که لغو
مقررات و مجوزهای زائد و دست
و پاگیردردستور کاردستگاههای
ذیربط است ،اما هنوز به نتیجه
مشخصی نرسیده است .اصالح
نظام بانکی کشور هم کم و بیش
همین وضع را دارد و الزم است
که بهصورت جدی پیگیری شود.
در پایان باید آرزو کرد که دولت از
دستاورد کنترل تورم به درستی
صیانت کند و دچار وسوسه ایجاد
رونق از طریــق تحریک تقاضا
همانند گذشــته نشــود .بهنظر
میرسد انجام موفقیتآمیز این
اصالحــات اقتصــادی ضروری
مســتلزم ترمیم کابینه و ایجاد
یکپارچگــی فکــری در تیــم
اقتصادی اســت .آینده اقتصاد
ایران را با تصمیمات شــجاعانه
امروز میتوان تضمین کرد.
موسی غنینژاد

(روزنامهدنیای اقتصاد)
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اقتصـــاد...
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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

Registered with
Quebec Immigration

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

تورم در جمهوری اسالمی :ایران در این
مبارزه هنوز راه درازی در پیش دارد
اوایل فروردین ماه ســال جاری
بانک مرکزی جمهوری اسالمی
اعالم کرد که نرخ تورم کشور در
ســال  ۱۳۹۵به 9درصد کاهش
یافته و ،بدین سان ،به گفته همان
نهاد« ،ایران پس از بیست و شش
سال در ردیف کشورهای دارای
نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته
است».
اعــام کاهش نرخ تــورم ایران
از محــدوده 40درصد در ســال
 ۱۳۹۲به زیر 10در صد در سال
 ،۱۳۹۵به یکی از مهمترین برگ
برندههای حسن روحانیدر پیکار
انتخاباتی برای دور دوم زمامداری
او بدل شد.
•
دستآوردی ناپایدار

به رغم اعالم این خبر ،بخش قابل
توجهی از محافل کارشناسی ،با
تکیه بر یک سلســله نشانههای
نگرانی آور ،هشــدار میدادند که
بازگشــت تورم به زیر ده در صد
ممکن اســت دراز مدت نباشد.
اوایل اردیبهشت ماه ،وقتی بانک
مرکزی اعالم کــرد نرخ تورم در
نخستین ماه ســال از  ۹در صد
بــه  ۹.۵در صــد افزایش یافته،
معلوم شد که نگرانی از شکننده
بودن فرایند تک رقمی شدن این
شاخص بیپایه نبوده است.
موجه بودن این نگرانی با اعالمیه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی
به تاریخ چهارم خرداد ماه سال
جاری بار دیگر به تایید رسید .در
این اعالمیه می خوانیم که نرخ
تورم کشــور در اردیبهشت ماه
بر پایه روند ســاالنه (دوازده ماه
منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
نســبت به دوازده ماه منتهی به
اردیبهشت ماه  )۱۳۹۵به  ۹.۸در
صد افزایش یافته است.
در شرایط کنونی با اطمینان می
توان گفت که تک رقمی شــدن
نــرخ تورم در ایــران ،آن هم در
پی یک دوران بســیار طوالنی،
فرایندی پایــدار نبــوده و این
شاخص به احتمال بسیار زیاد در
خرداد ماه یا تیرماه آینده بار دیگر
به باالی ده در صــد باز خواهد
گشت.
پیــش از پرداختن بــه احتمال
باالی پیوســتن دوباره ایران به
گروه کشــورهای دارای تورم دو

رقمی ،تاکید بر دو نکته ضروری
به نظر میرسد :
•
یک) نرخ تورم ایــران ،حتی در
محدوده هشــت تا نه در صدی،
در مقایسه با اکثریت کشورهای
جهان همچنان در سطح بسیار
باالیی است.
بر پایه آمار بانک جهانی ،میانگین
نرخ تورم در جهان در سال ۲۰۱۶
میالدی ۱.۶درصد بوده است.
همان ســال این شــاخص در
آمریکا ۱.۳درصد ،در منطقه یورو
۰.۲درصد و در آســیای خاوری
۱.۳درصد ثبت شده است .حتی
در منطقه خاورمیانه و آفریقای
شــمالی ،که مبنای مقایســه
شاخصهای اقتصادی ایران قرار
میگیرد ،نرخ تورم ۲.۹درصد بوده
است.
این مقایسه نشــان میدهد که
اســتفاده از عبــارت «در ردیف
کشــورهای دارای نرخ تورم یک
رقمی» از ســوی بانک مرکزی
چندان درست نیســت ،زیرا در
شرایط کنونی جهان میان تورم
9درصــدی و تــورم 2درصدی
فاصله زیادی وجود دارد ،هر چند
هر دوی اینها طبعا در رده تورم
تک رقمی قرار میگیرند.
به بیان دیگر ایران هنوز در مبارزه
با تورم راه درازی در پیش دارد.
دو) با این همه تردیدی نیست که
دستآورد دولت حسن روحانی را
در مبارزه با تورم نمی توان نادیده
گرفت.عواملگوناگونی،ازانضباط
بیشتر در مدیریت هزینهها و در
آمدها گرفته تا کاهش فشارهای
کمر شکن ناشی از تحریم در پی
انعقاد «برجام» و بازشدن دست
دولت در کنترل بازار ارز و کم تر
شدن انتظارهای تورمی ،در گذار
شاخص قیمتهای مصرف کننده
از محدوده چهل در صد به زیر ده
در صد نقش عمده را ایفا کردند.
اگر این عوامل دست به دست هم
نمی دادند ،احتمال رسیدن نرخ
تورم ایران بــه چند صد در صد
کامال جدی می بود.
البته در چند گروه از کاال هایی
که بیش از همــه مورد مصرف
مردم هستند ،نرخ تورم همچنان
در ســطح باالیی است ،از جمله
گروه خوراکیها و آشــامیدنیها

که در اردیبهشت ماه سال جاری
نسبت به ماه مشابه سال گذشته
قیمتشان حدود هیجده در صد
و یا بهداشــت و درمان که بیش
از شانزده در صد افزایش یافتند.
ولی در مجموع این احساس در
میان مردم که آهنگ رشد تورم
کند تر شده ،مســلما در پیکار
اخیر انتخابات ریاست جمهوری
به سود حسن روحانی تمام شد.
•
ریشههای ساختاری تورم

به رغم موفقیت دولت حســن
روحانــی در کاهش چشــمگیر
نرخ تورم ،ریشــههای عمیق آن
همچنان دســت نخــورده باقی
مانده است .در واقع تورم از درون
ســاختارهای اقتصادی کشــور
سر چشــمه میگیرد و مهار آن
به گونــهای پایدار نیازمند تغییر
بنیادی این ساختارها است.
نوسانهای شــدید در آمدهای
نفتی،شوکهایارزی،ضعفبهره
وری و باال بودن هزینه تولید کاال،
افزایش شاخص کاالهای وارداتی،
اوجگیری هزینههــای دولتی و
کسری بودجه ،سیاستهای مالی
انبســاطی و افزایش نامتناسب
نقدینگی ،...همه و همه به تورم
دامن میزنند.
در این میان افزایش نامتناســب
نقدینگــی در دامــن زدن بــه
تنشهای تورمی نقش اساســی
دارد .نقدینگی ،به زبان بســیار
ســاده ،در بر گیرنده پول نقد در
دســت مردم و نیز سپردههای
بانکی است که می توانند سریع
و آســان به پول نقد بدل بشوند.
افزایش نقدینگی باید با رشــد
کاالها و خدمات موجود در یک
کشور تناســب داشته باشد .اگر
آهنگ رشــد نقدینگی از آهنگ
رشد کاالها و خدمات موجود در
یک کشور سریع تر باشد ،طبعا
نرخ تورم باال میرود.
یک دولــت پر هزینه که مدام با
کسری بودجه روبرو است ،برای
رفع نیازهایش اســکناس چاپ
میکند (به زبان تکنوکراتیک به
«استقراض از بانک مرکزی» روی
میآورد) و حجم نقدینگی را بدون
تناسب با حجم کاالها و خدمات
در گردش ،باال می برد .در اواخر
دولت دوم محمود احمدی نژاد،

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳
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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

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
هر ساعت حدود دوازده میلیارد
تومان به نقدینگی کشور افزوده
میشد.
این یکی از مهمترین عوامل تورم
سنگینی بود که ســالها دامن
کشور را گرفت.
بانک محور بــودن اقتصاد ایران،
یا بار ســنگینی کــه در تامین
مالی بر عهده نظام بانکی (بانک
مرکزی و بانک ها) گذاشته شده،
یکی از مهمترین عوامل افزایش
نامتناسب نقدینگی و اوجگیری
تورم اســت .در یک کشور دارای
اقتصاد ســالم ،هم دولت و هم
بخش خصوصــی بخش عمده
نیازهای مالی خــود را از طریق
بــازار ســرمایه و منابع خارجی
تامین میکننــد .در ایران بخش
بسیار بزرگی از مسئولیت تامین
نیازهای مالی دولت ،شرکتهای
شــبه دولتی و بخش خصوصی
به گردن نظام بانکی و در نهایت
بانک مرکزی گذاشته شده است.
بانــک مرکزی نیز ،به دلیل عدم
استقالل خود ،نمی تواند در برابر
این «وظایف تکلیفی» مقاومت
کند.

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

بر پایــه آمــار بانــک مرکزی
جمهوری اســامی« ،در بهمن
ماه  ۱۳۹۵میزان بدهی بانکها
به بانک مرکزی نسبت به مدت
مشابه ســال  ،۹۴سی و پنج در
صد رشد کرده است.
همچنین مطابق این آمارها میزان
بدهــی دولت بــه بانک مرکزی
نیز در این مدت رشــدی معادل
۲۸درصد داشته است» (دنیای
اقتصاد ۲۱ ،فروردین ماه .)۱۳۹۶
فشاری این چنین بر نظام بانکی
طبعا به گسترش نامتناسب پایه
پولی دامن میزند .به بیان دیگر
اقتصاد ایران همچنان گرفتار رشد
بسیار شدید نقدینگی است ،حال
آنکه رشد واقعی تولید ناخالص
داخلی (به جز نفت) در مدت یاد
شده در سطح پایینی بوده است.
در این شرایط اصالح نظام بانکی
کشــور ،تامین اســتقالل بانک
مرکزی و فراهم آوردن زمینههای
الزم برای گسترش بازار سرمایه از
جمله بازار بدهیها باید در صدر
اولویتهای دولت دواز دهم قرار
بگیرد.

همصدا با بخش بزرگی از محافل
کارشناســی جمهوری اسالمی،
صنــدوق بین المللــی پول نیز
ضمن تاییددو رقمی شدندوباره
نرخ تورم ایران در آینده نزدیک،
این شــاخص را در سال جاری
خورشیدی  ۱۱.۲در صد و سال
آینــده  ۱۱در صــد پیش بینی
میکند.
با اطمینان می تــوان گفت که
اگر دولت نتواند تحول نرخ ارز را
بر پایه آهنگ بسیار کند کنونی
حفــظ کند ،افزایش نــرخ تورم
بیشتر از آن چیزی خواهد بود که
صندوق بین المللی پول میگوید.
مهار نــرخ ارز در ســطح فعلی
نیز به عوامل گوناگون بســتگی
دارد :ازجمله بــازار جهانی نفت
و نیز فشــار محافل اقتصادی و
کارشناسیکهمیگویندجلوگیری
از رشــد طبیعی نرخ ارز مغایر با
اصول بنیادی اقتصادی است و در
آینده نه چندان دور بار دیگر به
اوجگیری جهشی قیمت دالر در
بازار ارز کشور منجر خواهد شد.
•
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زنــــان...

آماده شوید!

چرا باید از پریود حرف بزنیم؟

روز  ۲۸مــه روز
بهداشت قاعدگی
است :روزی برای
ایجاددنیای کهدر
آن زنان و دختران
بتواننــد قاعدگی
خود را به روشی بهداشتی کنترل
کنند؛ در امنیت ،با داشتن حریم
خصوصــی و با رعایــت احترام.
هدف این روز شکستن سکوت
و پررنگ کــردن اهمین یافتن
راهحلهایی برای شناخت بهتر
قاعدگی و کنترل بهداشــت آن
است.
در کنیا دختران به طور متوسط
 ۴.۹روز به خاطر پریود مدرسه
نمیرونــد .صندوق کــودکان
سازمان ملل میگوید که در یک
کشور از هر  ۱۰کشور آفریقایی،
دختــران به خاطــر قاعدگی از
مدرسه رفتن محروم میشوند.
بخشــی از این مشکل به خاطر
دسترســی نداشــتن بــه نوار
بهداشــتی اســت ۸۳ .درصــد
دخترها در بورکینافاســو و ۷۷

درصد در نیجر ،در مدرسه جایی
برای عوض کردن نواربهداشتی
شــان ندارند ،در هند ،کاموج و
ایران هم چنین مشکالتی وجود
دارد.
یک دختر تانزانایــی میگوید:
«وقتی پریود شدم نمیدانستم
چه اتفاقی دارد می افتد و چطور
باد کنترلش کنم .از پنبه ،کاغذ
کتابهای کهنه و برگ درختان
برای کنترلش استفاده میکردم.
در مدرسه وضعیت سختتر بود
چون خــون پس میداد و لباس
مدرسهام خونی میشد».
تنها تحصیل دختران نیست که
تحت تاثیر قاعدگی شــان قرار
میگیرد ،بلکه سالمت عمومی
آنها هم به قاعدگی مرتبط است.
 ۷۰درصد بیماریهای مربوط به

پیروزی روحانی از  7زاویه...
•

 .۴پایانی برای یک گزینه
رهبری نظام

شکســت ابراهیم رئیســی در
انتخابات ،و فراتر از آن ،نقشی که
او در رونــد رقابت انتخاباتی ایفا
کرد ،به احتمال بسیار مهر پایانی
بر یک گزینه مهم رهبری سومدر
جمهوری اسالمی زد.
رئیسی بهمثابه یکی از گزینههای
قابل توجه نشســتن بر کرسی
نفر نخست نظام ،در متن رقابت
و تبلیغات انتخاباتی ،از ســوی
مخالفان هدف نقــد و حمله و
حتی طعن و تمسخر قرار گرفت.
این نحــوه مواجهه پس از دیدار
رئیســی با خواننده زیرزمینی و
مشهور رپ ،شدتی محسوس و
فزاینده یافت.
نیروهــای امنیتــی ـ نظامی و
ایدئولوژیکی که حامی رئیســی
بودند به دشواری توان بازسازی
تصویــر وی را خواهند داشــت.
کارنامه سیاسی و روش و منش
تبلیغاتی رئیسی (ازجمله عکس
گرفتن با فقرا ،تبلیغات با استفاده
از امکانــات آســتان قــدس ،و

باروری در هند ،به دلیل بهداشت
ضعیف در دوران قاعدگی ایجاد
میشــود .در روســتاهای هند،
 ۴۳تــا  ۸۸درصــد دخترها از
پارچههایی برای کنترل قاعدگی
شان استفاده میکنند که چندبار
مصرف است .این پارچهها بدون
صابون یا آب تمیز شسته میشود.
به دلیل برخی از باورها ،زندگی
اجتماعی دختران هم در دوران
قاعدگی تحت تاثیر قرار میگیرد.
دختران در بســیاری از کشورها
نجس ،کثیف و ناپاک شــمرده
میشــوند .رد
برخی از کشورها،
زنــان ار ارتباط
با دیگــران حتی
اعضــای خانواده
منع میشــوند.
در برخــی از
کشــورهای در حال توســعه،
دختران نمیتوانند از درون آب
رودخانهها و چشــمههای عبور
کنند .در نپــال برخی از جوامع
روســتایی زنان و دختران را در
دوران پریــود ،وادار میکنند که
در رخت خواب جداگانه بخوابند
و البته محدودیتهای سختتری
هم برایشــان وجــود دارد .این
اعمال اکنــون غیرقانونی اعالم
شده اما همچنان دیده میشود.
سازمانهای مختلفی در سراسر
جهان برای آگاهی رســانی در
این زمنیه و بهتر کردن موقعیت
زنــان و دختــران در هنــگام
قاعدگی تــاش میکنند .ایجاد
امکان اشتغال برای زنان ،ایجاد
کارخانههای تولید نوار بهداشتی،
تهیــه نواربهداشــتیهای قابل

>> ادامه از صفحه6 :

اظهارنظر متناقض درباره نامزدی
و برنامــهاش بــرای انتخابات)
ش و نقد علیه وی
توفانی از پرس 
برانگیخت؛ وضعی که به احتمال
بســیار ،رئیســی را از فهرست
گزینههای اصلی رهبری ســوم
جمهوری اسالمی به حاشیه رانده
است.
•

 .۵روحانی و فهرست وعدهها

روحانی در حالــی برای دومین
بار رئیسجمهور شده که ادبیات
و شــعارها و وعدههای تبلیغاتی
ویدر سطحی متمایز با تبلیغات
انتخاباتــی و وعدههایش در دور
نخست قرار دارد .از تغییر وضع
خاتمی و رهبران جنبش ســبز
گرفته تا بهبود وضع مطبوعات
و شبکههای اجتماعی آنالین ،و
از تغییر محسوس وضع فرهنگی
تا اصــاح خروجــی و رویکرد
نهادهــای امنیتــی و قضایی و
تحقق منشور حقوق شهروندی،
در سخنرانیهای تند و جذاب و
صریح وی مطرح شد.
تحقــق این وعدههــا که عمدتا
در دو حوزه توســعه سیاسی و
توسعه فرهنگی مطرح شدند ،کار

آسانی نخواهد بود؛ بهویژه آنکه
روحانی ناگزیر اســت همزمان و
بلکه بهگونهای فوری ،به مشکالت
اقتصادی و رکود تولید و بحران
بیکاری بپردازد.
این در حالی است که اقلیت قابل
توجهی خود را بــا  ۱۶میلیون
رأی به رئیســی متبلــور کرده؛
بعید به نظر میرسد هدایتگران
سیاسی-امنیتی این اقلیت برای
مانعتراشی و اختاللدر راه تحقق
وعدههــای روحانــی از چیزی
فروگذار کنند.
در سطحی دیگر ،روحانی که با
سخنان تبلیغاتی تند و صریحاش
حتی موجب واکنش رأس هرم
نظام سیاســی شــد ،ناگزیر از
تالش سخت برای جلب همراهی
شخص اول نظام با سیاستهایش
اســت؛ تعاملی که پیشبرد آن
چندان آسان نیست.
اگــر روحانی بتواند از اقبال قابل
توجه اکثریــت رأیدهندگان به
خود ســود جویــد ،و اگر بتواند
این نیروی اجتماعی متبلورشده
را ـ که در برابر راســت افراطی و
اصولگرایان تندرو کامیاب شد
ـ همچنــان در صحنه تحوالت
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انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

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

نامنویسیکالسهایشبـانه:

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

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Metro
Cote-Vertu

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 17, 22 et 29 mars 2017 de 9:00 à 11:15
Session : le 27 mars au 30 juin 2017











RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

514-337-3856

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

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

شستو شو و توســعه امکانات
بهداشتیدرکمپهایپناهندگی
و مناطق محــروم ،از جمله این
اقدامات است.
تالش برای شکســتن ســکوت

درباره قاعدگی ،از اقدامات مهمی از اقداماتی اســت که بسیاری از
اســت که میتواند اهمیت این گروههای فعال در زمنیه حقوق
موضوع را به خصوص در جوامع زنان برای آن تالش میکنند.
بستهتر و سنتیتر پررنگ کند.
کاستن قیمت نوار بهداشتی هم

سیاسی و کنار خویش حفظ کند،
آنگاه بر شانس توفیق برنامهها و
تحقق وعدههایش خواهد افزود.
ایــن مهم ،بدون تــداوم حضور
فعال حامیان روحانی و کنشگری
مطالبهجویانه آنان ممکن نخواهد
شد.

هم در میــان حامیان روحانی و
هم در میان هواخواهان رئیسی،
از دو طیف طبقه متوسط و اقشار
نابرخوردار حضور داشتند .در دو
سویدوقطبیانتخاباتهمچنین
الیههای اجتماعی کمبضاعت  -از
جهت اقتصادی -محسوس بودند.
از ایــن زاویه ،پیــروزی روحانی
تنها از زاویه سیاسی یا اقتصادی
قابل ارزیابی نیســت .کم نبودند
شــهروندان نابرخورداری که در
روســتاها یا حاشــیه شهرها یا
حتی از جمع بیکاران شهری ،به
روحانی رأی دادند.
از منظــر پیشگفتــه ،اکثریت
مردم ایران به یک «ســوگیری»
و «چشــمانداز» رأی دادنــد که
متفــاوت از قطــب مخالف بود.
عقالنیت و تدبیر و اعتدالدر اداره
کشور ،احترام به توسعه سیاسی
و توسعه فرهنگی ،و تالش برای
تعامــل و رابطه بــا قدرتهای
جهانی و منطقــهای ،مهمترین
ســرفصلها و کلیدواژههای این
سوگیری و چشمانداز بود؛ آنچه
که خود را در قالب کلی رأی به
روحانی متبلور و متحقق کرد.

•

« .۶نه» معنادار به پوپولیسم

پیــروزی روحانــی در انتخابات
درحالی بهوقوع پیوســت که دو
نامزد اصلی رقیب وی (رئیســی
و قالیباف) هــردو وعدههای پر
ســروصدا و جذابــی را در حوزه
افزایش یارانه و امدادرســانی به
بیکاران و فقرا و الیههای اجتماعی
نابرخوردار مطرح کردند.
«نه» معنادار اکثریت جامعه به
وعدههای اقتصادی و شعارهای
پوپولیســتی رئیســی ـ و حتی
قالیباف ،که پس از انصراف کنار
وی قــرار گرفت ـ در شــرایط
اقتصادی و اجتماعی ایران امروز
اهمیتی غیرقابل اغماض دارد .به
بیانی ،اکثریت مردم ایران منافع
میانمدت و درازمدت خود را به
مصالح کوتاهمدت ترجیحداد.
صرفنظر از اینکه دالیل چنین
رخداد مهمی چه بــوده ـ که با

اطمینان میتــوان از نقش موثر
شــبکههای اجتماعی آنالین در
اطالعرسانی و آگاهیبخشی یاد
کرد ـ نکته قابل تأمل ،اطمینان
اکثر بیکاران و الیههای اجتماعی
زیر فشار به برنامه و تدابیر دولت
روحانــی برای چهار ســال آتی
است؛ آنهم با وجود تمام تبلیغ
اثباتی و سلبی مخالفان روحانی
با استفاده از رسانههای دراختیار،
بهخصوص صدا و سیما.
اینکه روحانی به چه میزان توان
پاســخگویی به این «اعتماد» را
دارد ،پرســش مهمی است که
پاســخ آن به صبوری چهارساله
نیاز دارد.
•

 .۷انتخاباتی فراتر از نزاع
سیاسی و اقتصادی

نتیجهانتخاباتریاستجمهوری،
فراتر از جدال دو اردوگاه سیاسی
(اصالحطلبــی و اصولگرایی ،یا
دموکراسیخواهی و اقتدارگرایی)
بود .پیــروزی روحانی همچنین
کامیابی یک برنامــه اقتصادی
بر برنامه اقتصــادی دیگر نبود.
همچنانکه حامیان روحانی تنها
متعلق به اردوگاه طبقه متوسط
شهری نبودند.

•
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آژانس مسافرتی

جمهوری اسالمی...

از سینما و گردشگری و فشنحاللتا
معاون ســینمایی وزیر ارشــاد می خواهند
گردشگران رای حالل
دولت روحانی می گوید" :ما این خارجــی در ایــران

شانس را داشتهایم هزاران نفر از
مردم ،شــبها ماهوارههای خود
را خاموش کــرده و فیلمهای
طیب و حالل سینمای ایران را
دیدهاند".
(ایسنا  ۲۰شهریور )۱۳۹۵

حسن روحانی در سفر به جزیره
کیش گفت که کیــش با آب و
هوای مناسب و امکانات زیربنایی
کافی با رویکرد توسعه گردشگری
باید به سمت گردشگری حالل
برود.
(فارس  ۱۱فروردین )۱۳۹۵

اما وقتی محمدعلــی موحدی
کرمانی از تعبیر حـــال برای
۱۶میلیون رای رئیسی استفاده
کرد مقامــات دولــت روحانی
برآشفتهشدند:
"مشخص نیست استفاده از واژه
"آرای حالل" بر چه مبنایی و با
چه هدفی صورت گرفته است؟"
(الف  ۵خرداد )۱۳۹۶

چرا تعبیر حالل برای ســینما و
گردشــگری و مد لباس (از نگاه
مقامات دولــت روحانی) درخور
و شایســته اســت و برای رای
ناشایست؟
اصوال چرا صفت حالل از غذا دارد
به همهی پدیدههای اجتماعی و
سیاسی گسترش می یابد؟
اســتفاده کنندگان چه هدفی
دارند؟
آیا آن اهداف محقق شده است؟
چــرا آنها همان عناوین ســابق
اســامگرایان یعنــی دادن یک
صفت اسالمی به آنان را استفاده
نمی کنند؟
ســینمای اســامی یا توریسم
اســامی یا رای اســامی چه
مشکلیدارد؟
نـا -صنعت گردشگری!

گردشگران حالل از منظر مقامات
عمدتا زائران شــیعه از شبه قاره
و کشورهای عربی هستند .اینها
اصوال صنعتی به نام توریسم را نه
ایجاد می کنند و نه تقویت چون
"گردشــگران هندی روزی یک
دالر در ایران هزینه میکنند و به
جای هتل از زائرسرا در شهرهای
زیارتــی و با تخم مــرغ و نان به
جای رستوران استفاده میکنند".
(ابراهیم بای سالمی ،عضو شورای عالی
میراث فرهنگی ،فارس  ۶مهر )۱۳۹۵

از حدود  ۵میلیون مسافر به ایران
تنها  ۲۵۰هزار نفر آنها (۵درصد)
برای کشور ارزآوری دارند.
(همانجا)
حالل بودن صنعت گردشگری
یکی از عواملی است که رتبهی
ایران در شــاخص زیرســاخت
خدمات گردشگری را  ۱۱۹و بر
اساس شاخص تعداد اتاق هتلدر
رتبهی  ۱۱۳در میان  ۱۴۱کشور
قرار داده است.
با این شــرایط ،مقامات مسئول
گردشگری بر حالل بودن آن (به
معنای زیارتی) اصرار دارند .آنها

احســاس زیارت داشته
باشند.
محمد بهشــتی رئیس
پژوهشــگاه میــراث
فرهنگی می گوید:
"ایــران جــای جذابی
برای گردشگری عشرتی
نیست" و گردشگر"باید
به زیارت ایران و فرهنگ
ایرانی بیایــد ،یعنی به
همان نیتی کــه ما به
زیــارت اماکن متبرکه
میرویم".
(تسنیم  ۲۳مهر )۱۳۹۵
مقامــات جمهــوری
اســامی بــه گونهاس
سخن می گویند که غیر
از عشرت و زیارت نوع دیگری از
گردشگری وجود ندارد.
این ایدهی گردشگری حالل باعث
شده است که ایران با صدها هزار
ابنیهی باستانی و طبیعت زیبا و
متنوع نتواند صنعت گردشگری
ارز-آور فعالی داشته باشد.
بر اساس همین نگرش گردشگری
حالل اســت که ایدهی افزایش
اشتغال از طریق تورسیم در ایران
تحقق نیافته است.
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

هم خلق کند .صدهــا میلیارد
تومان رانت به "خانم جلسهای"ها
و حزب اللهیهای هیئتی برای
راه انــدازی ایــن صنعت تعلق
گرفــت و در نهایــت رنگهای
تازهای از چادر و چاقچول با چند
طرح دزدیده شده از کاشیهای
معماری ایرانی بر مانتوهای شبیه
به لباده تولید شد که اثری از انها
در حوزهی عمومــی دیده نمی
شــود .موج بازداشت افرادی که
به قول سپاه و نیروهای امنیتی
•
اطالعیه
					
در "مدلینگ" هســتند نشــان
نا -صنعت سینما
ســینما در ایران نه یک صنعت دهندهی تالش سپاه برای حذف
چیــزی بگو...
بلکه یکی از مولفههای تبلیغات رقبا ودر عین حال شکست فشن
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
دولتــی اســت .آنها کــه از این حالل بوده است.
جایزنیست!
محدوده فراتر رفته و فیلمی برای
هر زمان یک ایرانی می گوید:
کارگروه
۱۳۹۵
ســال
انتهای
در
نمایش در جشنوارههای خارجی
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
یا عاشقان سینما می سازند طبعا ســاماندهی مــد و لبــاس در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
مــورد بیمهری نظــام قرار می افتتاحیــه بخــش بینالمللی
می نویسند« :اینجا جای حرف
گیرند .وقتی مقامات جمهوری جشــنواره مد و لبــاس فجر از
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
اسالمی از سینمای حالل سخن آئیننامه پوشاک حالل رونمایی کارنامه
های جمهوری اسالمی است.
می گویند منظورشان فیلمهایی کــرد .اهداف شــکلگیری این جمهوری
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
اســت که خانوادههای مکتبی و عنوان در آییننامه پوشاک حالل اسالمی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
دارای ســبک زندگی روحانیت "معرفی توانمندیهای حوزه مد همه زمینه ها
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
برای تماشای آنها با عشق و عالقه و لباس اسالمی ایران به مخاطبان سیاه است:
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
بروند و داستان اصوال موضوعات بینالمللــی ،برقــراری ارتباط حقوق بشر،
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
مورد توجه این قشر باشد .طبیعی مستقیم با فعاالن این حوزه در محیط زیست،
سهیمنباش.
اســت که با این گونه فیلمها که سایر کشورها و تبادل اطالعات ،زنان ،سیاست
حتما با بودجهی دولتی ساخته ترغیب و تشــویق طراحان برای
سهم خود را -هرچند کوچک
ویرانگر
می شوند نمی شــود سینما به پرداختن بــه طرحهای ایرانی -
ادا کن -چیزی بگو!
خارجی،
عنوان یک صنعت مستقلداشت .اسالمی با محوریت حالل ،کمک
_____________
اختالف
ایدهی ســینمای حــال البته به اشــتغالزایی از طریق توسعه
کمیته «یادمان»  -مونترال
طبقاتی
ایدهی شکســت خوردهای است صنعت مد و پوشــاک اسالمی،
comiteyadman@gmail.com
فاحش ،فساد
چــون کارگردانان بعد از گرفتن نمایــش ارزش جایــگاه خاص
مزمن و...
ـــــــــــ
بودجه و امکانات دولتی کاری را طراحان پوشــاک ایران اسالمی
که دوست دارند می کنند و بعد در داخــل و خارج از کشــور و
فیلم آنها توقیف می شود (بیش بهرهگیری از پتانسیلهای موجود
از  ۲۳۰مورد در دوران جمهوری در اکســپوهای حالل از جمله بر خالف این مســیر تخیلی (و کل جامع ه روحانیت مبارز و امام نیافته اســت .ایدهی رای حالل
اسالمی) .همچنین فیلمهایی که تبلیغــات و رســانهای با هدف البته سودمند برای کسب رانت) جمعه موقت تهران  ۱۶میلیون که حتما برتــری کیفی به آرای
توقیف نشــوند اکثرا مورد توجه تبلیغ اهداف فرهنگی و اقتصادی نه فقــط اعضــای خانوادههای رای به رئیسی را رای حالل خواند حرام و شبهه ناک دارد در آینده
مردم قرار نمی گیرند.
(تابناک  ۴خرداد  .)۱۳۹۶می تواند رای دهندگان را نیز در
ایران" (ایســنا  ۹اسفند  )۱۳۹۵مقامات مشغول واردات لباس از
•
عنوان شده بود .اما نتیجهی کار ایتالیا و ترکیه و تایوان و امارات بدین ترتیــب آراء در جمهوری یک نظام رانتی و طبقاتی مبتنی
ِ
ی
ه
ده
چهار
در
ها
ه
گرو
گونه
این
شد
قط
س
حالل
فشن
متحده هســتند ،بلکه ســپاه اسالمی نیز حالل و حرام دارند .بر ایدئولوژی طبقه بندی کند و
حکومــت در دوران احمدی نژاد گذشته غیر از اتالف منابع دولتی پاسداران از اسکلههای غیرقانونی رای خودیها رای حالل اســت آرای افراد بر حسب خودی بودن
تالش کرد برای طبقهی حاکمی وبرنامههایتبلیغاتیچیزدیگری خود ساالنه سهم قابل توجهیدر و رای غیــر خودیهــا حرام و و میزان آن درجه بندی شود.
که با درآمدهــای نفتی نجومی نبوده است و گر نه امروز تهران واردات دو میلیارد دالری پوشاک شــبهه ناک .جمهوری اسالمی وجوه مشــترک دمکراسیهای
توانســت در حوزهی نامزدها با متفاوت و متنوع در دنیای آزاد را
و درآمدهــا و ثروتهای نجومی همانند پاریس و رم و نیویورک به قاچاق دارد.
نظارت اســتصوابی یــک نظام می توان در چهار ویژگی خالصه
ناشی از آن شکل گرفته بود ،نوعی یکی از مراکز مد در دنیا یا حداقل •
آپارتاید درســت کنــد ،اما در کرد:
مد روز "حالل" (شرعی و مطابق به مرکز مد خاورمیانه برای زنان تکمیل چرخ ه آپارتاید سیاسی
پسند اعضای کاست حکومتی) باورمند مسلمان تبدیل شده بود .محمد علی موحدی کرمانیدبیر مورد آرا تاکنون چنین توفیقی
{>> ادامه در صفحه}14 :

DO
N'T
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بانک های ایران...

صدای پای گودزیالی نرخ سود
بانکی هر روز نزدیکتر میشود!

رای حــالل...

سرطان بدخیم نرخ بهره بانکی

--------این عدد را به خاطر بســپارید:
 ۱۰۵۰هزار میلیارد تومان؛ این
عدد مابه ازایــی در جامعه دارد
و آن ،مجموعه ســپردههایی از
گروههای گوناگون جامعه ایرانی
است که به بانکهای ایرانی داده
و با نرخی باالتر از  ۲۰درصد سود
میگیرند.
--------------------بــه گــزارش بانکــداران ۲۴
( ،)Bankerاگــر متوســط نرخ
سود را همان  20درصد در نظر
بگیریم بانکها هر ماه باید دهها
هزارمیلیارد تومان سود پرداخت
کنند.
اگر بانکهــا بخواهند در همین
وضعیت فعلی بمانند باید هر ماه
 210هزار میلیارد تومان سپرده
تازه جذب کنند تا فقط ســود
سپردهگذاران را بدهند!
این معضلی اســت که متاسفانه
دولــت یازدهم نیز با آن برخورد
مناسبی نداشــت و رییس کل
بانک مرکزی دولت یازدهم نیز
نتوانســت آن را مدیریت کند یا
اینکــه راهی برای طرح خطرات
آن پیدا کند .این معضل پاشنه
آشــیل اقتصاد (حتــی جامعه
ایرانی) خواهد شد.
یادمان باشد که نقدشوندگی این
 1050هزار میلیارد تومان بسیار
باالســت؛ و کافی است صاحبان
ســپرده در بانکها به هر دلیل
اراده کنند و بخواهند پولهایشان
را پــس بگیرند ،بحــران هجوم
بانکها پیش آید.
تا به حال البته فقط با دو ،ســه

مورد کوچــک در حد
موسســههای اعتباری
مواجــه بودهایــم که
«کاســپین» یکــی از
آنهاست و میبینیم چه
دردسرهایی دارد.
آیــا بانک مرکــزی به
دولــت و رییس دولت
گــزارش دقیقــی از
ســرطان بدخیم نرخ
بهره بانکی و نقش آن
در تخریب منافع ملی
احتمالی داده است؟
نرخ بــاالی  20درصد
سود پرداختی بانکها به
سپردهگذاران و ضعف
بنیادین بــازار تجارت،
صنعت ،ارز و ســکه و
طال ،ســاختمان و سهام موجب
رسوب پولها در بانکها شده و
اقتصاد کشور را تهدید میکند.
پشــتوانه ســودهای پرداختی
بانکهاچیست؟
تا چه زمانی بانک مرکزی میتواند
تضمین کند بانکها از منابع این
نهاد قرض کرده و سپردهگذاران
را تهییج نکنند که پول نیست؟
یک زلزله از ســوی نــرخ بهره
بانکی ،نظــام بانکی ،اقتصادی و
حتی سیاست در ایران را تهدید
میکند؛ اما هیــچ ارادهای برای
جلوگیری از آن یا پیشگیری برای
اینکه آسیب کمتری بزند ،وجود
ندارد.
بانک مرکزی قرضدهنده بزرگ با
هزینههای شگفتانگیز نمیتواند
وضع را به حالت مناسب برگرداند.
مدیران و ســهامداران بانکها با

اینکه خوب میدانند سود موهوم
به دست میآورند و سودی که به
دست نمیآید در برابرش دوباره
سود لحاظ میکنند ،کاری به این
گسست پدیدارشده ندارند.
صاحبان سپرده نیز آرامشدارند
چون میداننــد دولت و بانک
مرکــزی -و درنهایت مجموعه
حکومــت -اجــازه نمیدهند؛
پول آنها نابود شود چون از این
رخداد هراس دارند.
همه میدانند نظــام بانکداری
عجیبایرانیامروزنبایدشکست
بخورد چون جامعه ایرانی تاب و
تحمل پیامدهای این شکست را
ندارد .غده فسادی که از شرایط
دشوار نرخ بهره پدیدار شده سایر
فعالیتهای اقتصــادی را پوک
میکند و پودر میسازد ،هر روز
گستردهتر شده و به همه اندام
جامعه ایرانی سرایت خواهد کرد.
آیا بــازاری وجود دارد که بتوان
 1050هزار میلیــارد تومان را
بهسوی آن هدایت کرد؟
بــازار ارز کــه از ســوی بانک
مرکزی همانند یکدژ محافظت
میشــود تا قیمتهای عادی
داشته باشد و حتی اگر توانایی
داشته باشد قیمت ارزهای معتبر
را در ســرازیری قرار میدهد،
بــازاری رو به رونق نیســت و
چشمانداز مناســبی ندارد .بازار
سهام نیز روزگار خوبی ندارد و
اتفاقا بیشــترین دلهره این بازار
نیز از ناحیه بانکهایی است که
روزگارشان خوب نیست.
بازار مســکن نیز نمیتواند بازار
خوبی باشد چون عرضه و تقاضا
از تعادل خارجشده و کفه آن به
سود عرضه اســت .هزاران هزار
خانه و مســتغالت ساختهشده
معطل تقاضای موثرند .صنعت
به مثابه یک فعالیت اقتصادی نیز
جذابیت ندارد چون بازار داخلی
در تهدیــد و بــازار صادراتی از
دسترس خارج است.
به نوشــته ســاعت  ،۲۴صدای
پای گودزیالی نرخ ســود بانکی
هر روز نزدیکتر میشــود و ما
ترجیح میدهیم گوشهایمان را
بگیریم تا این صدا را نشــنویم و
چشمهایمان را ببندیم تا چهره
ترسناک آن را نبینیم.
•

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

بنیاد سخن آزاد

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

)2900 Lake (DDO

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

همبستگیبازرگانی

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

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

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

>> ادامه از صفحه13 :

 )۱انتخاب مقامات قوای مجریه
و مقننه در انتخابات آزاد ،سالم و
رقابتی،
 )۲حق رای افراد بالغ،
 )۳آزادیهای چهارگانه ،و
 )۴قدرت مقامات منتخب برای
حکومت و عدم تبعیــت آنها از
دیوانساالری نظامی ودینی.
تنها عنصر از عناصر چهارگانهی
فوق که در جمهوری اســامی
مخدوش نشده بود عنصر دوم بود
که با عنوان رای حالل و تمهید
سازوکارهایی برای زمینه سازی

جهت جریان یافتن آرای حالل و
محدود کردن آرای حرام و شبهه
ناک می توان انتظار داشت که آن
هم مخدوش شود.
***
بــه نظر مــی آید کــه مقامات
جمهوری اســامی به خســته
شدن مردم از به کار گیری صفت
"اســامی" بر امور جاری واقف
شــده و عنوان حــال را دارند
جایگزین آن می کنند.
همچنین ایــن صفت یــادآور
اســامگرا بودن آنهاست .عنوان
حالل ممکن است کاربردی تر و

محدود تر باشــد و برای اقشــار
ســنتی مذهبی قابل هضم تر
به نظر آیــد اما همچنان یاد آور
حکومت شــریعت بــر زندگی
اجتماعی و سیاسی است (وجه
مهم اسالمگرایی) و ناموفق بودن
آن نیز به همان انــدازه به دین
و ایمان افراد آســیب می رساند
که ناموفق بــودن کاربرد صفت
"اســامی" بــرای محدودیت و
ارعاب و سرکوب.
•

نان سنگک

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
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
2017 :ترم تابستانی
) آگوست27  جوالی تا10(

Summer session 2017
(July 10–August 27)

محل ثبت نام

ظرفیتمحدود

Tel.: 514-737-3642

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

Snowdon

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

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

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

Tel.: 514-777-3604
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Courtier Immobilier Agréé

:Ȧ˴olȦ0ȧ5e
ΜχϏϔϚΌχϚώϋϘϏϔϋϙϚͨΠͨІΏϕϘϚͥ
ϚϕϙϕϛϚώϕϔϖϋϋϒϙϚϝϏϒϒϋϔϊχϚϖϒχϙϊϛΌχϔχϊχ
окнмломйкл lr0T
окнтноолот kȧsj

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

,Ȧ/.ƭiȧe/+e:Ȧ˴olȦ0msƉ8qÞ0oȥ/2Ƭ0ȥ0/+s(m,j14ȥo+pk9ȧ¢

Email : info@masoudnasr.com

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

(514)585-2029

6195 St-Jacques H4B 1T7
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رقص و وسیقی
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ی
$ 9.99 --- قورمه سبزی:چهارشنبه
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I
$ 9.99 --- قیمه:پنج شنبه
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 انتخاب رسآشپز:جمعه
BRIN YOUR TI
Y
ENJO
$ 14.99 --- باقالی پلو با ماهیچه:شنبه

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

نظام رایگیری در ایران:
تودهوار« ،بیعت»ی و مستعد تقلب

/۰۵خرداد۱۳۹۶/
مجیدمحمدی
هــم رئیــس دولــت دوازدهم
جمهوری اســامی و هم رقیب
اصلی ویدر انتخابات اذعاندارند
که وزارت کشور در گرفتن رای
میلیونها نفر در انتخابات سال
 ۹۶کوتاهی کرده است .البته وزیر
کشور برخالف مقام باالترش فقط
به یک میلیون رای گرفته نشده
اذعان دارد .جالب اینجاست که
رئیس دولت به جای پاسخگویی
در برابــر این ناکارآمدی خود در
جای طلبکار نشسته و  -به اذعان
وی -چهار میلیون رای داده نشده
را به حساب خود گذاشته و از ۲۸
میلیون رای خود سخن میگوید،
گویی انتخابــات را دولتی دیگر
برگزار کرده است.
بودهانــد کســانی در روز ۲۹
اردیبهشت که نتوانستهاند رای
بدهند ،بوده است حوزههایی که
تعرفه در آنها در ساعات میانی یا
بعد از ظهر تمام شده ،و بودهاند
افرادی که بعد از نیمه شب از رای
دادن بازداشــته شدهاند .البته از
میزان این افراد یا اختالالت دقیقاً
اطالعی در دست نیست.
مشکل کجاست و چرا حل
نمیشود؟
•

نظـام رای دادن تودهوار و
«بیعت»ی

نظــام رایگیــری در ایــران
فــرض نمیکند کــه نامزدها و
رایدهنــدگان دارای دغدغهها،
مشکالت و هویات محلی و دارای
آدرس مشــخص هســتند و به
جامعه و همسایگی خاصی تعلق
دارند .همچنین نیازی به ثبت نام
برای رای دادن نمیبیند ،کاری
که یکــی از وظایف مهم مدنی
است و افراد و مسئوالن انتخابات
باید خود را برای آن آماده سازند و
تمهیداتش را فراهم کنند.
در دمکراسیهای جا افتاده افراد
باید ماهها یا روزهــا قبل از رای
دادن ثبــت نام کرده و برای رای
دادن بــه حوزههایی خاص که
نزدیک به محل زندگی آنهاست
رجــوع کننــد یا اگــر در زمان
رایگیری در محل زندگی خود
حضور ندارند رای غیابی را ارسال
کنند یا اگر جابهجا میشوند در
محل جدید ثبت نام کنند .این
امر به مقامات اجرایی این امکان
را میدهد کــه با توجه به تعداد
همه زمینهها
ثبت نام کنندگان ٔ
از جمله حاضران بر سر صندوق،
تعرفه ،جای کافــی برای انتظار
در شرایط برف و بوران ،غرفهها
و ماشینهای کافی رایگیری و
زمان کافی برای رای دادن را در
نظربگیرند.
نظام رایگیری در ایران افراد را
ذره وار میبیند.
آنها هر جا رای بدهند فرقی
نمیکند چون فقط یک رقم
به میزان آرا اضافه میکنند و
نظام همین را میخواهد.

در نظــام بیعتی رای دادن فرقی
نمیکند چه کسی با کدام آدرس
و کدام محله و با کدام دغدغهها
و مطالبات با چه کسی از وفاداران
به نظام حاکم بیعــت میکند.
نفس رای دادن و شمارش آن به
عنوان افزایش قطرهای مشروعیت
نظام اهمیت دارد.
در ایــن نظام رایگیــری توده
وار و بیعتــی ،حکومــت فردی
غیرخوزستانی یا غیر اراکی را که
حتی یک ساعت در خوزستان یا
اراک زندگی نکرده و حتی متولد
آنجا نیستدر فهرست نامزدهای
خوزستان یا اراک قرار میدهد و
طرفه اینجاست که وی رای هم
میآورد .با کدام منطق کســی
کــه در تهــران زندگی میکند
میتواند به نامزدی از شهر دیگر
رای بدهد؟ تنها بــا این منطق
که رایدهندگان نامزدها هویت
محلی ندارنــد و همه به صورت
توده وار توســط شورای نگهبان
تأیید شــدهاند و هر کدام از هر
نقطهای کــه رای بیاورند (مثل
ری شهری از استان خوزستان در
انتخابات خبرگان) اهمیتی ندارد.
جامعه
تفاوت میان «امت» و
ٔ
مدنی را در این نظام رایگیری
میتوان مشاهده کرد.
در نظــام دمکراتیــک نظــام
رایگیری مدنی است و به فردیت
فرد توجــه دارد و آن را در عمل
به جریان میانــدازد اما در امت
فردیتهــا در پای هادی و رهبر
مضمحل شــده و قرار نیست در
رای دادن یا گرفتن متجلی شود.
وقتــی افــراد بــرای رای دادن
ثبت نام نکــرده و به محلهایی
خاص مراجعه نکنند طبعاً حوزٔه
رایگیری نمیداند سقف تعداد
افراد رجوع کننده چند نفر است
و همیشه امکان کم آمدن تعرفه
وجود دارد.
همچنین در هر دورٔه رایگیری
ساعات آن نخست دو ساعت ،بعد
دو ساعت دیگر و گاه دو ساعت
دیگر اضافه میشود چون مقامات
نمیدانند واقعــاً و حداکثر چند
نفر در یک حوزه رای میدهند.
آشــفتگی در بازار رایگیری در
ایران همیشه وجودداشته و بسته
به میزان مشارکت این آشفتگی
کم و زیاد میشده است .حوزههای
رایگیری در ایام انتخابات حتی
همانند بستنی فروش دوره گرد
یک محله نمیدانند حداکثر چند
نفر ممکن است برای رایگیری
بدانها رجوع کنند.
اما وقتی افراد بــرای رای دادن
ثبت نام کرده و در محلی خاص
همیشــه رای بدهند دیگر برای
ارائه کارت ملی ،کد
رای دادن به ٔ
ملی شناســنامه یا دیگر عوامل
شناسایی کنندٔه پیچیده و بدون
دسترسی نیازی ندارند .در اکثر
ایــاالت آمریــکا (از جمله ایالت
نیویورک که نویسندٔه این مطلب
در سطوح فدرال ،ایالتی و محلی
رای میدهد) بدون نیاز به هیچ

شماره یا کارتی میتوان به مرکز
رایگیــری رفت و رای داد .ناظر
صندوق تنها نام شما را پیدا کرده،
جلوی آن امضای شما را میگیرد
برگه رای را به شما میدهد .در
و ٔ
چند ایالتی که کارت شناسایی
بــرای رای دادن ضرورت دارد با
نشــان دادن هر کارتی از جمله
گواهینامه رانندگی میتوان رای
ٔ
داد .نیازی نیز به افزایش ساعات
رایگیری نیســت چون ساعات
همه افراد
کافی برای رای دادن ٔ
یک حــوزٔه رایگیری خاص در
نظر گرفته شده است.
•

تعبیه تقلب در نظام رایگیری

هــم امــکان رای دادن هر فرد
در هر نقطــه از ایران و هم عدم
نیاز به ثبت نــام و هم عدم نیاز
نامزد بــه تولد یا ســکونت در
حوزٔه رایگیــری برای ثبت نام
(در انتخابــات مجلس ،خبرگان
و شــوراها) از پیش آماده کنندٔه
زمینه برای تقلب در انتخابات به
نفع برگزار کنندگان و ناظران و
مدیران باالیی انتخابات و نهادای
قدرتمند دینی و نظامی هستند.
وقتی هر کسیدر هر جایی بتواند
رای بدهد میتوان گروههایی را با
اتوبوس از شــهری به شهر دیگر
بــرد و نتیجه را تغییر داد .وقتی
افراد نیازی به ثبت نام در محل
خویش نداشــته باشند یک فرد
میتواند با در اختیار داشتن چند
شناسنامه در چندین محل رای
بدهد (رنگ انگشتان را میتوان
به راحتی پــاک کرد .با ثبت نام
دیگر به این نمــاد انتخابات در
کشورهای دیکتاتوری نیز نیازی
نخواهد بود).
همچنین یک سازمان میتواند
با در اختیار داشــتن صدها هزار
نتیجه هر
یا میلیونها شناسنامه
ٔ
انتخاباتی را تغییر دهد باالخص
اگر ادارٔه صندوقهای ســیار یا
صندوقهــای پادگانها و مراکز
نظامی به آن واگذار شود.
چرا حکومت این نظام را تغییر
منیدهد؟

چون نیروهــای درون حکومت
باالخص قوای قهریه (نیروهای
نظامی و شبه نظامی ،ناظران) و
گروههای فشــار قدرتمند (مثل
ائمه جمعه و مدیران حوزههای
علمیه) میخواهند هر لحظه که
بخواهند و اراده کنند بتوانند در
نتایجدستکاری کنند.
حکومت با خودداری از ثبت نام
رایدهندگان ،تعیین محل خاص
برای رای دادن هر فرد و محدود
نکردن افراد به نامزد شــدن در
محل زندگی خود (در انتخابات
شــوراها ،مجلــس و خبرگان)
نمیخواهد این قدرت حداکثری
در مهندســی انتخابات از حیث
جابهجا کــردن نامزدها را نیز از
دست بدهد .این کار در گذشته
انجام شده و در آینده نیز انجام
خواهد شد.
•
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
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در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
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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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يك سوال بى ربط در وسط
درخواست ها :آقـــاى روحانى نكند
شما شارالتان باشيد؟!؛

...ولى نكند آقاى روحانى...
ف .م .سخن
...نكند آقاى روحانى آن طور
در طول چند روز گذشــته،
كه اپوزيسيون تحريمگر مى
چند درخواست بسيار ساده
گفت ،شارالتان بوده است؟!...
از جناب آقاى روحانى ،رييس
...نــه! باور نمــى كنم! هيچ
جمهور منتخــب «حكومت
شــارالتانى نمــى تواند با
اسالمى+مردم» مطرح كرديم
احساســات مردم و جوانان
بــه اين اميد كه اگر ايشــان
اينطور بازى كند!
توانايى بر آورده كردن خواسته
...هيچ شارالتانى نمى تواند
هاى بزرگ و اساسى مثلدادن
بر سر ميليون ها انسان شيره
آزادى به تمام مردم ايران ،رفع
بمالد!
تبعيض ميان زن و مرد ،برابرى
...هيچ شارالتانى توانايى
حقــوق اجتماعى ميان
كاله گذاشــتن بر سر
شــهروندان ،رفع فقر و سكوت راديويى روحانى! ميليــون ها انســان را
جلوگيرى از دزدى هاى
ندارد!
تريليونى و غيره را ندارند
اجــازه دارد كار خود را آزادانه ...بر جسته ترين شارالتان ها
هاى
دســتكم اين خواســته
انجامدهد و هيچ نيرويى نبايد و كاله بردارهاى ايرانى نهايتا
كوچك را بر آورده نمايند.
جام
ان
عليه اراده ىدولت كارى
توانسته اند كاخ دادگسترى را
البته انتظار نداريم كه همين دهد...
به جاى هتل به خريدار بخت
خواسته هاى كوچك و ساده
متاســفانه ،در طول هفته ى برگشته بفروشند ولى اين كه
يك شــبه بر آورده شوند و ما
اخير آقــاى روحانــى دچار شارالتانى بتواند به ميليون ها
شــب بخوابيم و صبح بيدار
ســكوت راديويى شده است انسان آرزومند ،هيچ و پوچ و
رفع
شويم ببينم از محصوران
جان
و شعارهاى پرشور و هي
حتى نه گنجشك را رنگ كند
حصر شده يا امام جمعه هاى
انتخاباتى ايشان ،كال قطع شده و بــه جاى تحقــق آرزوهاى
طقه
ياغى و قانون پردازان من
و صدايى از ايشــان به گوش كوچــك آن ها به آن ها قالب
شانده
اى بر ســر جايشــان ن
نمى رسد...
كند در اين ســرزمين ديده
عجيب اســت! مگر مى شود
شده اند.
نشده است...
ــت
بايس
امــا مى توان و مى
انسانى با مردم سخن بگويد ،نه! ...سوال بيهوده اى مطرح
حانى
رو
آقاى
اورد،
انتظار داشت كه
بي
ــان
آن هــا را به هيج
كــردم! ...امكان نــدارد آقاى
حداقل در حــرف و ادامه ى
خودش دچار هيجان بشــود ،روحانى شــارالتان باشــد!...
شعارها هم كه شده ،بر انجام بعد به فاصله يك روز ،انگار كليد
امكان ندارد!
اين موارد تاكيد كند و مثال ما
روشن خاموش را زده باشند ،بنابراين ما احتمال مى دهيم
يزيم
شب بخوابيم و صبح برخ
صداى او خاموش شود؟!
از فردا ،درخواست هاى كوچك
جواب
ببينيم آقــاى روحانى
مرا
مروز
اين سكوت راديويى ا
ما ،يكى يكــى جامه تحقق
قــرص و محكمى بــه آملى دچار شك كرده است!
بپوشــد! اگر هم نه ،دستكم
الريجانى داده و گفته اســت
نكند آقاى روحانى بيمار شده صدايى از روحانى بلند شود كه
كه شما غلط كرده ايد كه بوى
يا در اثر فريادهايى كه هنگام مى گويد با قاطعيت در حال
فتنه شنيده ايد!
ســخنرانى هــاى انتخاباتى بر آورده كردن خواسته هاى
ــور
كش
دى!
اش
يا جناب علم اله
كشــيده ،تارهاى صوتى
كوچك شــما مردم و جوانان
وزير
دارد،
ولت
قانــون دارد ،د
رده؟!
مشكل پيدا ك
هستم! ان شاءالله تعالى!
قتى
و
دارد ،وزارت خانه دارد و
نمى خواهم فكر بد به خودم
•
صادر
وزى
وزارت خانه اى مج
راه دهم ولى...
مى كند ،صاحــب آن مجوز
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Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine and delicious burgers

اولین رستوران ایرانی در ساوت شور مونتریال
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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رستورانپیتزایی
اطلس

• 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
Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

• 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

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

________________________________
1455 PEEL, local 148

به بهایی باورنکردنی

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

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

>> برآورد رایگان

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

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

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

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

Tel: 514.347.4353
www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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

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

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

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

T: 514-341-2235

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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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























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 





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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383












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

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
اخذ هرگونه وام مسکن

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

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

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

s

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

75$

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

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

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

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

www.vivasalon.ca

نینوسگیورگیزنیا

مشاور امالک
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

Courtier Broker Nick Stamiris

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
---------------------------مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست
If you have been rejected by a bank
• for a mortgage
• Have weak credit
• First time buyer
• Looking to buy home
• Investment or
commercial property
• Need financing for startups
• Commercial loans
• Purchase a business
• Refinance
Contact us

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

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

Cell.: (514) 816-4080

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

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

Office: (514) 630-1799

ninous.givargiznia@century21.ca

|

ngivargiznia@gmail.com
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فتوشاپ

حاصل
ا
شم چیزی
مان
ه تید که
س
ه خورید!
ی
م 

مواد
مس
بخش ی به
ج
ناپذی دایی
از ری
زندگ
ی
ر
عالئم را به چیزی
صدها ســال پیش آدمها مجبور نپرداختهایم این اســت
وزان ه
ی
م
نســبت بدهنــد
نبودند نگران ســمی شدن بدن که آیا میزان مواد سمی
ا تبدی
ل
کــه عمال بر شــما
شان باشند .آنها ساده و طبیعی بدنتان بر ســامت
شد
هاند.

زندگی میکردند و نیازی به سم
زدایی بدن شان نبود.
در قرن حاضر بود که متخصصان
پزشکی اعالم کردند مواد شیمایی
ن ما را آلوده میکنند.
بد 
در این نوشــته ۱۰نشانه سمی
بودن بدن و  ۶روش ســم زدایی
بدن را به شما می گوییم.
----------------همهی ما با این گفته که «شــما
حاصل همان چیزی هستید که
میخورید…» آشــنا هستیم .اما
اگر ندانیم چه چیزی میخوریم
چطور میتوانیم مطمئن باشیم
که چه چیزی هستیم؟
تغذیه کردن خودتان با غذاهای
ظاهرا معمول (هر روزه) مثل یک
کار کامال امن به نظر میرســد،
درست است؟
این طور بر میآید که مواد سمی
به بخــش جدایی ناپذیــری از
زندگی روزانهی ما تبدیل شدهاند.
در دهــهی گذشــته تقریبــا
 ۱۰۰.۰۰۰مــادهی شــیمیایی
مختلف در ایاالت متحده استفاده
شده اســت .آنها در غذاهایی که
میخوریم ،داروهایی که مصرف
میکنیم ،و محصوالت شویندهی
خانگی که کامال بیضرر به نظر
میرسند استفاده میشوند.
در مطالعات انجام شده توسط کار
گروه محیط زیست اخیرادریافتند
که حتی نوزادان متولد نشده نیز
نمیتوانندازآلودگیهایجامعهی
پر از سم ما در امان باشند .آنها رد
بیش از  ۲۰۰مادهی شیمیایی را
در بند ناف نوزادان پیش از تولد
پیدا کردهاند.
ممکن است قادر نباشید از مواد
سمی در امان بمانید اما دانستن
منشاء و چگونگی برخورد با آنها به
شما کمک خواهد کرد اثر سمی
بودن را به طرز قابل مالحظهای
کاهشدهید.
بنابراین تا اینجــا میدانیم مواد
ســمی در جامعهی مــا تا چه
اندازه شــیوع دارند .آنچه به آن

تاثیــری نــدارد .این
کلی شما تاثیری منفی
مشکل وجود دارد چون
میگذارد یا خیر.
چند مورد از رایجترین نشانههای بسیاری از پزشکان الزم نیست در
قرار داشتن در معرض مواد سمی دانش سموم بدن خبره باشند.
ش از اندازه را برایتان فهرست همچنین بیماریهای بســیاری
بی 
وجــود دارد کــه میتواننــد با
کردهایم.
ســمی شــدن بــدن وخیمتر
•
شــوند .پارکینســون ،آلزایمر،
 .۱اختالالت خواب مثل
افسردگی ،سرطان ،فیبرومیالژیا
بی خوابی و بیقراری
و بیماریهای قلبی همه با ورود
•
مواد سمی تسریع میشوند.
 .۲بوی بدن و بوی بد دهان
همیشه رعایت ایمنی از پشیمانی
•
بهتر اســت .قویترین سالح در
 .۳خستگی مداوم
مبارزه علیه ســمی بــودن بدن
•
داشــتن آگاهی و دانش اســت.
 .۴بدتر شدن مشکالت
کمتر قــرار دادن خود در معرض
التهابی مثل آرتروز و آسم
مواد سمی و انجام سم زدایی فقط
•
میتواند باعث یک سبک زندگی
 .۵مشکل گوارشی
سالمتر و شادتر شود.
•
اما مهم تر از همه آن است که سم
 .۶ایجاد زخم یا بواسیر
زدایی هیچگونه ریسکی برای بدن
•
ندارد و شما چیزی از دست نمی
 .۷افزایش جوش،
دهید!
پسوریازیس ،اگزما ،و دیگر
•
ناراحتیهایپوستی
•

 .۸کمبود وضوح ذهنی و
انگیزه
•

 .۹عالئم سندرم پیش از
قاعدگی بدتر شده
•

 .۱۰گرفتگی
شایان ذکر است که این نشانهها
کامال عمومی هستند .ممکن است
بعضی از آنها عالئم ،مشــکالت
پزشکی کامال بیربطی باشند .قبل
از آن کــه بخواهید به این نتیجه
برســید که بدنتان سمی شده
است همیشــه باید با پزشکتان
مشورت کنید.
با این حال ،این عاملی اســت که
دو جهت دارد .بعضی از پزشکان
ممکن اســت در تعیین منشاء
عالئمی که باعث سمی شدن بدن
میشونددچار مشکل شوند.
آنها همچنین ممکن اســت این

وجود دارند.
ســومین عامل مهم سمی شدن
عوامل محیطی هســتند .بعد از
استفادهی محصوالت بهداشتی
و تمیزکننده و نبود تهویهی هوا،
ممکن اســت مواد شیمیایی در
داخل خانهتان باقی مانده باشد.
خارج از خانه آالیندههای فراوانی
از دود دخانیات ،وسایل نقلیه ،و
تولید کاالهای تجاری.
به یاد داشته باشید که اینها تنها
ســه عامل مهم مسمومیت بدن
هســتند .راههای کوچک فراوان
دیگری نیز هســتند که از طریق
آنها ســموم میتوانند راه خود را
منابع اصلی مسوم
به زندگی روزانهی شما باز کنند.
نخســتین منبع مواد سمی که همیشه هنگام خرید محصوالت
باید مراقب آن باشید خوراکیها احتیاط به خرج دهید و به دقت
هستند.
جاهایــی را کــه در آن زندگی
خوراک نقش عظیمی در ســم میکنید کنترل و بررسی کنید.
زدایی بدنتــان ایفا میکند چون در ادامه  ۶روش سم زدایی بدن
مســتقیمترین راه مصرف مواد آمده است
شیمایی صنعتی است .غذاهای •
فراوری شده شایعترین منبع مواد  .۱کمتر در معرض مسوم قرار
افزودنی و مواد شیمایی هستند و بگیرید
تا حد امکان باید از آنها پرهیز کرد .ایــن روش ســم زدایــی بدن
آفتکشهای پاشیده شده بر روی واقعا معرکه اســت .نخستین و
محصوالت نیز میتواند سموم را از آشکارترین اقدام ،تعدیل برنامهی
محیط بیرون به بدن شما انتقال روزانهتان است به نحوی که کمتر
در معرض مواد شــیمیایی قرار
بدهند.
منبــع فریبندهی دیگر ســموم بگیرید .منابع فوقالذکر را بررسی
محصوالت بهداشــتی و مراقبتی کنید و ســعی کنیــد از میزان
آالیندههایی کهدر طول روز با آنها
هستند.
مواد شــیمیایی در بســیاری از سر و کار دارید کم کنید.
شامپوها ،بدن شویها ،صابونها• ،
لوســیونها ،خمیردنــدان ،کرم  .۲همیشه بدنتان را پر آب نگه
پوست ،و دئودورانتهایی که به دارید
وفور و هر روزه استفاده میکنیم آب ابزار مهمی به شــمار میرود

که میتواند مواد شــیمیایی را از
بدنتان بشــوید و بیرون بفرستد.
سعی کنید از دستگاه فیلتر آب
اســتفاده کنید تا مطمئن شوید
آبی که مصرف میکنید خالص
و تمیز اســت و در فواصل زمانی
منظم آب بنوشــید .توصیه شده
اســت که در روز حداقل ۱۰-۸
لیوان آب بنوشیم.

فعــال بودن گــردش خونتان را
افزایش خواهــد داد و بدنتان را
به یک ماشین سم زدایی تبدیل
خواهد کرد .دویدن ،شنا کردن،
ورزشهای تیمی ،یا هر از گاهی
یک قدم زدن ساده به شما کمک
خواهد کرد تناســب اندامتان را
حفظ کنید و از مسمویت بدنی به
دور بمانید.

 .۳محصوالت ارگانیک مصرف
کنید

 .۶از مکملها استفاده کنید

•

فهرست خریدتان را عوض کنید
و دست از مصرف غذاهای فراوری
شــده بردارید .به دنبــال منابع
ارگانیک میوه و سبزیجات باشید
و سعی کنید از فروشندگانی که
تولیــدات انبــوه میکنند خرید
نکنید .ایــن کار وجود کودهای
شیمیایی و آفت کشهایی را که
با مقاصد ســود تجاری استفاده
میشــوند کاهــش میدهــد.
سبزیجات و بیشتر میوهها خواص
سمزدایی کارآمدی دارند.
•

 .۴گوارش سالم داشته باشید

در رژیم غذاییتان میزان مناسبی
فیبر مصرف کنید و مطمئن شوید
که به صورت منظم دستشــویی
میروید .هر فرد به طور متوسط
باید در روز  ۱تا  ۲بار از رودههایش
کار بکشد تا از تجمع مواد سمی
در آن جلوگیری کند .این روش
ســم زدایی بدن را حتما امتحان
کنید.
•

 .۵ورزش کنید

ایــن روش ســم زدایــی بدن

•

مکملهای سالمی در بازار وجود
دارند که به شــما کمک خواهند
کرد از میزان ســموم بدنتان کم
کنید .به عنوان مثال:
اسپیرولینا و کلرال ،دو نوع جلبک
سبز-آبی هستند کهدر سم زدایی
از بدن بسیار کارآمد هستند.
اگر در معــرض مقادیر زیادی از
مواد سمی قرار داشتهاید و دوست
دارید ســریعا از آن مواد ســمی
خالص شوید ،بعضیهای استفاده
از زغال فعال را توصیه میکنند.
همیشه پیش از مصرف هر مکملی
با پزشکتان مشورت کنید.
بســیاری از آدمهــا از ایــن که
میفهمند محیط زیســت تنها
چیزی نیســت که مــا آلودهاش
میکنیم تعجب میکنند .بله ،بدن
خود ما نیز آسیب میبیند .با به
یاد داشتن اقداماتی که ذکر شد
میتوانید یک سبک زندگی عاری
از مواد سمی داشته باشید .وقتی
به ســمت یــک زندگی طبیعی
گام بردارید و بدنتان را از ســموم
پاکســازی کنید احساس بهتر و
آیندهای سالمتر خواهیدداشت.
•
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زنــ دگی..

Progress Driving School

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
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دلیل که آدمها
تصمیممیگیرندمجردبمانند
هرچند بسیاری از آدمها ترجبح میدهند در زندگیشان یک
همدم داشتهباشند ،اما بعضیها از مزایای مجرد ماندن لذت
میبرند.
مطمئنا ،در شاید در آغوش گرفتن عشقتان بعد از یک روز
سخت و طوالنی خوشایند باشــد ،اما بر اساس نظرسنجی
گالآپ ،بیش از ۶۰درصد آدمهای  ۱۸تا  ۲۹ســاله ،به عنوان
مجرد اعالم هویت کردهاند .به نظر میرسد گرایشها در جهت
اجتناب از رابطه با دیگران ،و در عوض کار کردن روی رابطه با
خود است .هرچند برای بعضیها ،این ممکن است به منزلهی
در پیش گرفتن راه تنهایی باشد ،اما برای بعضی دیگر زندگی
بدون شریک عشقی کامال رهاییبخش و رضایتبخش است.
این نظریه کامال غلط است.
-------------به نظر میرسد جامعه این ایده در این نوشــتار برخی علتهای
را ترویج میکند کــه ما باید با تصمیم آدمها به تجرد آمدهاست:
دیگران رابطه داشتهباشیم تا در •
زندگی احســاس رضایت کنیم ،با جترد بیشتر احساس
اما بسیاری از آدمها ثابت کردهاند شادیمیکنند.

همه تمایل ندارند یک رابطهی
جــدی داشتهباشــند -درواقع،
بعضــی آدمها عمــا در تجرد
بیشتر احساس راحتی و رضایت
میکنند .بــه هر حــال روابط
همیشه به شادی نمیانجامند ،و
این روزهــا نرخ باالی طالق این
را اثبات کردهاست .ممکن است
نظر آدمهای مجرد این باشد که
بــه روابط بیش از حــد بها داده
شدهاســت ،و نمیخواهند برای
یک رابطه ســخت تالش کنند
تــا در آینده فقــط همهچیز به
سادگی تمام شود .آدمهای مجرد
میتوانند با خودشان رابطهای در
{>> ادامه در صفحه}39 :

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

very
low rates

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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سیـــاسی ...

نیویورکتایمز :ترامپ عالقهمند به
تجــارت با ایران است

نیویورکتایمز روز یکشــنبه در
مطلبی نوشت :ترامپ در پشت
ظاهر کینه تــوزش علیه ایران؛
دوستدار تجارت با تهران است.
کابینه آکنده از تجــار ترامپ؛
بهتریندلیل این مدعاست.
دراین مقالــه روزنامه نیویورک
تایمز به قلم "توماس اردبرینک"
رئیس دفتر این روزنامه در تهران
آمده است:
رئیس جمهور"ترامپ" که هرگز
عداوت خود با ایران را پنهان نمی
دارد ،اخیرا در صحبت هایی در
جمع ســران برخی کشورهای
مســلمان در عربســتان با بیان
اســتراتژی خود برای خاورمیانه
خواســتار منزوی شدن هرچه
بیشتر ایران شد.
امــا تهران در کمــال تعجب؛ با
متانت تمام با این تهدید ترامپ
برخورد کرد .
دلیلش مشخص است .ترامپ به
رغم همه کینه و عداوتش با ایران
اما نشان داده است که بی عالقه
نیســت با ایران تجارت داشــته
باشد.
رویداد اخیر خاورمیانه و حضور
ترامپ در نشســت سران برخی
کشــورهای عــرب در ریــاض
عربســتان؛ در ظاهر قضیه یک
واقعه بدی برای ایران به حساب
می آید  .ترامپ در واقع میهمان
"سلمان بن عبدالعزیز آل سعود"
پادشاه عربستان بود ؛ کشوری که
دشــمن منطقه ای قسم خورده
ایران است .در این دیدار دو کشور
آمریکا و عربســتان یک قرارداد
تسلیحاتی به ارزش  ۱۱۰میلیارد
دالر امضا کردند که در نوع خود
رکوردشکن بود.
ترامپ دراین ســفر درصحبت
هایی گفــت ":تا زمانی که ایران
عالقمند نباشد که یک شریک
صلح باشد ،همه کشورها باید با
هم کار کننــد تا ایران را منزوی
کنند تا نتواند تروریسم را تامین
مالی نماید".
درهمین ارتباط ؛ علی خامنه ای

آسپیرین...

رهبر عالی ایران در روز شــنبه
اعالم کرد که یک چنین خریدی
هیچ اثری نخواهد داشت.
خامنــه ای درســخنانی که در
وبسایت شخصی اش پست شده
نوشته اســت ":اینها مانند گاو
شیرده هستند ،آنقدر شیرشان
دوشــیده خواهد شد و هر موقع
شیرشان تمام شود ذبح خواهند
شد".
در ظاهر امر اگرچه نیش و کنایه
ها بین تهران و واشــنگتن رد و
بدل می شود اما در ایران؛ تهران
منتظر اســت تا یک نــاوگان از
هواپیماهای "بوئینگ" ســاخت
آمریکا را که طــی دو قرارداد به
ارزش  ۲۲میلیارد دالر میان ایران
با این شرکت آمریکایی امضا شده
است را تحویل بگیرد.
آخریــن قرارداد میــان خطوط
هوایی "آسمان " ایران با شرکت
هواپیماسازی "بوئینگ" Boeing
دو مــاه بعد از مراســم تحلیف
ترامپ امضا شد.
ترامپ یکی از منتقدان سرسخت
توافق هسته ای ایران است و آن
را "بدترین قراردادی که تا به حال
آمریکا آن را امضا کرده" نامیده
اســت .اما ترامــپ در ورای این
ظاهر تندش نسبت به ایران؛ در
سکوت کامل در ماه های آوریل
و می دستورالعمل فسخ بخشی
از تحریم های ایران را امضا کرد.
با این حساب قرارداد بوئینگ با
ایران معتبر خواهد ماند و ایران
مــی تواند تجــارت بین المللی
داشته باشد و به دارایی هایی که
سالهاستدر آمریکا توقیف مانده
استدسترسیداشته باشد.
و اما نشانه دیگری هم ظاهر شد
که داللت می کند دولت ترامپ

>> ادامه از صفحه26 :

به بافت های بدن نیز آسیب وارد
کرده و موجب شکل گیری درد
شود .التهاب بدون حضور باکتری
یا ویروس اغلب نشان دهنده یک
یا چند شــکل از آرتریت است.
آسپرین می تواند درد مرتبط با
استئوآرتریت ،آرتریت روماتوئید،
آرتریت سوریاتیک ودرد عضالنی
را کاهش دهد.
•
پرهاکالمپسی

دولت ترامپ را باید
«دولت جتار» نامید .آنها
همه مشکالت را با معامله
حل وفصل می کنند،
نه با جنگیدن!

بی میل نیســت بــا جمهوری
اسالمی تعاملداشته باشد.
درجریــان ســفر ترامــپ و
همراهانش به عربستان؛ "رکس
تیلرسون" وزیر خارجه آمریکادر
یک کنفرانس خبری در ریاض
در پاسخ به ســوال خبرنگاری
که از او ســوال کرد" :اگر اتفاقا
محمد جواد ظریف وزیر خارجه
ایران بخواهد تمــاس تلفنی با
شما داشته باشد چه می کنید؟"
تیلرسون پاسخ داد" :من به این
تماس پاسخ خواهم داد".
تیلرســون گفت" :اینکه آیا من
گوشــی تلفنی را کــه زنگ می
خورد را برخواهم برداشت یا نه؛
باید بگویم که من هیچگاه تماس
تلفنی هیچ کس را که بخواهد با
من حــرف بزند و یا یک مکالمه
پربار داشته باشــد را قطع نمی
کنم".
به نظر می رسد که دولت ترامپ
به یک درک مهم راجع به ایران
رسیده است.
موضوع این اســت کــه آمریکا
بدون همکاری ایران به ســختی
قادر خواهد بود مشکالت متعدد
موجود در خاورمیانه را حل کند.
تحلیلگران می گویند که اگر دو
کشــور ایران و آمریکا بر سر میز
مذاکره بنشینند امکان مصالحه
میان آنها وجود دارد و آمریکا می
تواند کنترل (اهرم های فشــار)
خــود براقتصاد ایــران را در ازاء
دریافت امتیازات در امور منطقه
کم کند.
در فوریه گذشــته به دنبال یک
آزمایش موشــکی ایران؛ دولت
ترامــپ تعدادی از شــخصیت
های حقیقــی و حقوقی ایران را
تحریم کرد .این سیاست دنباله
همان سیاست های دولت اوباما
بود .پنجشنبه گذشته هم کمیته
روابط خارجی ســنا یک سری
تحریم های همه جانبه را علیه
ایران بابت نقض حقوق بشــر و
حمایت از تروریسم تصویب کرد.
"جان کری" وزیر خارجه سابق

کلیه ها آســیب وارد کند و اگر
درمان نشــود می تواند هم برای
مادر و هم نوزاد مرگبار باشــد.
پرهاکالمپســی اغلب به واسطه
فشــار خون افزایش یافته شکل
می گیرد و حتی زنانی با فشــار
خون عادی را نیز می تواند تحت
تاثیر قرار دهد .یک رژیم آسپرین
بــا دوز پایین اغلب بــه عنوان
اقدامی پیشگیرانه برای زنان در
معرض خطر استفاده می شود.
•

پرهاکالمپســی یا مســمویت
حاملگی یک بیماری نادر است سردردهای تنشی
کــه در دوران بــارداری رخ می ســردردها یکی از شــایعترین
دهد .پرهاکالمپسی می تواند به شرایط پزشکیدر جهان هستند.

سردرد تنشی یکی از انواع شایع
سردرد است که با درد مبهم در
ناحیه سر و حساسیت به لمس
در گردن و شــانه هــا توصیف
می شــود .اگرچــه دلیل دقیق
سردردهای تنشــی نامشخص
هستند ،بسیاری از پژوهشگران
بر این باورند آنها با احساســات
افزایش یافته و استرس مرتبط
هســتند .به عنوان یک مسکن
درد ،آســپرین یکی از داروهای
بی نیاز از نسخه پزشک است که
می تواند به صورت موثر سردرد
تنشی را درمان کند.
•

آمریکا که توافق هســته ای را با
ایران به مذاکره گذاشــت به این
عمل سنا بشــدت انتقاد کرده و
خواستار "پرهیز از هرنوع برخورد
بدون گفت وگو" شده است.
و اما حسن روحانی رئیس جمهور
ایران هم که در سمتش ابقا شده
است،هفتهگذشتهدرصحبتهایی
در یک کنفرانس خبریدر تهران
اشاره کرد که بعد از گذشت یک
مدت زمان مشــخص که دولت
ترامپ در کارش حسابی جا افتاد
و تهران هم با فرصت بیشــتری
توانســت رهبر آمریکا را ارزیابی
کند؛ دو طرف امکان دارد با هم
ترتیب یک گفت و گو را بدهند.

روحانــی گفت ":مــا منتظریم
دولت جدید آمریکا در مواضعش؛
دستورکارش و ذهنیتش به یک
ثبات و آرامش برسد  ،آنگاه ما هم
درک صحیح تری از واشــنگتن
خواهیمداشت".
روحانی گفت" :آنها در مذاکرات
شــرکت کردند و در میز مذاکره
رفتارشان با نماینده ایراندر گفت
وگوها کامال محترمانه بود .ما در
آن مذاکرات یک نتیجه برد  -برد
داشــتیم که به نظر من به نفع
ایران  ،به نفع همه اعضاء  ۵+۱و
همه جهان بود".
در این ارتباط ماشاء الله شمس
الواعظین تحلیلگر ایرانی معتقد

است" :یکی از عالئم مثبتی که
امکان مذاکره میان ایران با دولت
ترامپ را میســر می ســازد این
است که بسیاری از اعضاء دولت
ترامپدر گذشته بیزینسداشته
اند و در بخش خصوصی تجارت
می کردند .خود شــخص ترامپ
به همراه تیلرســون و سایر افراد
کابینه در راس این افرادند .باید
به حق این دولت را «دولت تجار»
نامید .آنها همه مشــکالت را با
معامله حل وفصل می کنند  ،نه
با جنگیدن".
•

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

سرطان پستان

مطالعات جدید نشــان داده اند
که آسپرین می تواند احتمال بقا
در میان افرادی که از برخی انواع
سرطان ،از جمله سرطان پستان،
رنج می برند را افزایش دهد .یک
رژیم آســپرین با دوز پایین طی
دوران درمان ســرطان می تواند
احتمال بقا برای بیماران مبتال به
سرطان پستان را افزایش دهد.
•
تــب

تب نشانه ای از برخی عفونت ها،
از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی،
اســت .در کنار دیگــر داروهای
بی نیاز از نســخه پزشک مانند
آنهایی که حاوی استامینوفن و
ایبوپروفن هستند ،آسپرین می
تواند به طور موثر در کاهش تب
نقشداشته باشد.
•
سکته مغزی

ســکته مغزی یکــی از دالیل
اصلی مرگ و میر و ناتوانی افراد
در جهان اســت .بیشتر سکته
های مغزی زمانی رخ می دهند
کــه جریان خون به بخشــی از
مغز قطع می شود .جریان خون
کاهــش یافته مانع از رســیدن
اکســیژن و مواد مغذی کافی به
مغز می شود که مرگ سلول ها

رادر بخش تحت تاثیر قرار گرفته
مغــز به همراه دارد .به واســطه
ویژگــی های ضد لخته شــدن
خون آسپرین ،بسیاری از قربانیان
ســکته مغزی هنــگام ورود به
بیمارستان آسپرین دریافت می
کنند تا احتمال وقوع یک سکته
مغزیدیگر کاهش یابد.
در موارد نادر ،سکته مغزی ممکن
است به واسطه پارگی رگ های
خونی در مغز شکل بگیرد .در این
موارد ،آسپرین به واسطه ویژگی
رقیق کنندگی خون نباید مصرف
شود زیرا خونریزی را وخیمتر می
سازد.
•

میگرن نوعی سردرد شدید است
که بــا درد ضربــاندار اغلب در
یک سمت سر توصیف می شود.
افــرادی که از میگــرن رنج می
برند ،اغلب نســبت به نور و صدا
بسیار حساس هستند و درد می
تواند حالتی ناتوان کننده در آنها
ایجاد کند .میگرن ها می توانند
به واسطه محرک های مختلفی
شــکل بگیرند که از استرس تا
افزودنی های غذایی را شامل می
شــوند .با این وجود ،دلیل اصلی
میگرن تجمع پالکت های خون
است که اغلب می توان با مصرف
آسپرین از آن پیشگیری کرد.
•

همانند بســیاری از سرطان ها،
دالیل شــکل گیری ســرطان
پروستات چندان شناخته شده
نیستند .سرطان پروستاتدومین
سرطان شــایع در میان مردان
است .اگرچه یافته های مطالعات
انجام شــده  100درصد قطعی
نیستند ،اما به نظر می رسد یک
رژیم آســپرین با دوز پایین طی
دوران درمان ســرطان می تواند
احتمال مــرگ در میان بیماران
مبتال به ســرطان پروستات را
کاهشدهد.
•

هــر ســاله میلیون هــا مورد
سرماخوردگی در جهان ثبت می
شوند .در شــرایطی که درمانی
برای سرماخوردگی وجود ندارد و
دوره آن باید سپری شود ،آسپرین
به عنوان یک مسکن درد روشی
کارآمد برایدرمان برخی از نشانه
های سرماخوردگی مانند درد و
تب است .با این وجود ،کودکان و
نوجوانان برایدرمان این نشانه ها
نباید آسپریندریافت کنند .بنابر
گزارش کلینیک مایو ،آسپرین با
سندرم ری ،یک بیماری نادر اما
بالقوه مرگبار ،پیوند خورده است.
منبعwww.asriran.com :

سـرطان پروستات

میگـرن

ســرماخوردگی
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LIQUIDATION

...خانـــواده

MEUBLES PRILLO

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

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

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

ال
گ
و
ه
ا
ی
م
ثبت برایبچهها
چطور
*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

پیداکنیم؟

 مهمترین معلم فرزندتان هســتید؛ او از شما،شما و همســرتان
 اما هیچ. حل مشکالت و خطرپذیری را خواهد آموخت،تصمیمگیری
پدر و مادری نمیتواند تمام آن تجربیاتی را کودکان برای درک دنیا نیاز
 شخصیت فرزند شما را الگوهای مختلفی، در واقع. فراهم کنند،دارند
و مادربزرگ یا شــخصیتهای کارتونی
که میتوانند پدربزرگ
.میدهند
 شــکل،باشند

MADELINE

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

بیشتر آدمهایی که بچهها از آنها
.شوند
 کسانی هستند،خوششــان میآید
که بچهها به طــور معمول با آنها در چرا؟ چون آنها جانشــین پدر و مادر
، اما ممکن است بچههادنبال هستند و هرچه بگویند یا انجامدهند.تعاملاند
 حرف معلم هم.قدرت ویــژهای دارد
بگردند
افــرادی
*Ensemble matelas et
*Ensemble
matelas
et الگوهایــی در میان
sommier orthopédique
sommier
orthopédique
 چون بچهها: بــه مثابه قانون اســت، اگرچه.که هرگــز آنهــا را ندیدهاند
Dream Star
Star
 آنها را الگو قرار،بخصوص کوچکترها60”Dream
آمدن من
مادربزرگم پیش از به دنیا
60” grand lit 99$
grand lit 99$
$
$
$
$. داســتان هایی که مــن درباره میدهند،مرد
879 Sectionnel 999
879 Sectionnel 999
Sectionnel
Sectionnel
 اینکه چطور بعد از مرگ وقتــی معلمی از پذیــرش رفتار بی،او شــنیدم
 اهمیت،پدربزرگم به تنهایــی بچههایش را ادبانهدر کالس سر باز میزند
. برخی احترام را به بچهها آموزش میدهد. بر من اثر گذاشت،بزرگ کرده
$
دیگر از آدمبزرگها مثل آتشنشانها وقتی پرســتار بچه بچه را تشــویق
699
Canapé
Canap
 به او روش حل،هــم میتوانند ارزشهایــی را که ما میکند تا غلت بزند
.را میآموزدMeubles
 مشکالتش،کسب کنند
دوستداریم بچههایمان
Meubles prillo
prillo
ارزشهایی را که بچه از دنیای بیرون
.به آنها منتقل میکنند
 از طریــق گفت و گو با او،الگوهای مثبت را میتوانید در میآموزد
 از او سوالهایی بپرسید.تقویت کنید
.اطراف خودتان پیدا کنید
که وادار به فکر کردن درباره کارهای
•
خــانواده
خــودش و آدمهای بزرگ یا کوچک
گفت
شما
به
اگر
مثال
.شود
اطرافش
حلقه
در
ها
ه
بچ
دنیا
جاهای
اغلبêtre
در
les Meubles doivent être
tous les Meubles doivent
BENEDICTtous
POWER
$
999$ jusqu’à
2299
999 او$که بهjusqu’à
vendu!
vendu!
Sectionnel
7 mcx
Sectionnel
7 mcx
خانواده گستردهای زندگی میکنند که بچه دیگــری را هل داده
SECTIONNEL INCLINABLEla
TOUTE
ÉLECTRIQUE
2399$
qualité
au plus bas prix
la
qualité
au
plus
bas
prix
 می توانید از او بپرسید،کــه میتواننــد ارزشهــا را از آنها تف کرده بوده
 حضور اعضــای خانواده که معلم برای حل این مســاله چه.فرا بگیرند
Prillo liquide
Prillo
liquide
کودکان کرده و او دفعه بعد میتواند به جای
بــهà partir
،زندگی
تمــام
Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
Set de chambre
de 1099$لحظات
/ Ensemble salle
à dîner à partir
$
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$ / Sofas Sectio
انجام
دیگری
کار
چه
العمل
عکس
این
و
بپرسند
ســوال
که
دهد
ی
م
امکان
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$ /
شــان حرف دهد؟
گdeمادربزر
پدربزرگ و
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Miroirs à partir
99$ / Bureaux
à partir de 699$ با
/
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
de 699$, etc.
•  حتی اگر خانواده شما دورàاماpartir،بزنند
Beaucoup de pièces uniques, etc.
Beaucoup
uniques,
کتــابهاde pièces
داستان های
توانندetc.
 بچهها می،باشند
$
کوچکازمیانشخصیتهای
بچههای
.زیادیدرباره آنها بشنوند
879
Sectionnel
Sectio
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
. سال کتابها هم الگو انتخاب میکنند۱۴ من یک پســرخاله دارم که
از من بزرگتر اســت و از وقتی بچه این شخصیتها می توانند به بچهها
بــودم الگوی من بــوده؛ گرچه ما تا شیوه کنترل خود و احساس راحتی
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$
وقتی با هم1099
.بیاموزند$همدیگر با خود را
هرگز$ همین چند سال پیش
1699 7 mcx 1099 Sectionnel 1899
699 1699کتاب
1899
7 mcx
Canapé
7 mcx
7 mcx
Sectionnel
Canap
 «چرا قورباغه و: بپرسید، پدرم همیشه برایم از میخوانید.را ندیده بودیم
،» دوران دبیرستان خرگوش دوستهای خوبی شدند؟،دستاوردهای علمی
و بورســیههای دانشگاهی او و دوران «چــه انتخاب خوبی کــرد… تو هم
».وقتیسرانجام میتوانی همین کار را بکنی.دکتریاشحرفمیزد
 از اینکه دید چنین وقتــی فرزند شــما خوانــدن را یاد،همدیگر را دیدیم
خواندن
 ممکن اســت از،گیــرد
مثبتی بر من داشته شگفت زده می
 اثرde l
Magasins
Centres de liquidation
Magasins
Centres
www.prillo.ca
www.prillo.ca
KANSAS
POWER
TAKEدار
12 دنباله
MONTHS
PAY.. NO INTEREST..
NO DOWN
PAYMENT..
،لذت ببرد
هایTOداســتان
کوچک هم
های خیلی
 حتی بچهLIQUIDATION
.شد
STORES TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT.. LIQUIDATION CENTERS
STORES
شخصیت
یک
آن
ر

د
که
هایی
ن
داستا
بچه
زمانی
ترها
گ
بزر
بدانند
اینکه
از
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
TOUTE ÉLECTRIQUE INCLINABLE
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd. 15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blv
تواند
یGouin
است و م
اصلی
قهرمان
هیجان زده م
15757, Gouin Ouest
6025,| Jean-Talon
Est 688-1891
1877,
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
E.
501, boul.
15757,
Ouest 514
6025,
Jean-Talonواحد
Est 688-1891
1877, boul..شوند
Curé-Labelle
3400,،بودند
boul.
514CANAPÉ
620-1890
514 259-1890
450
450| 466-1892
514 Crémazie
722-1890
450Harwood
455-9299
514 620-1890
259-1890
450
450ی
466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
1599$
CAUSEUSE
1499$
CHAISE
CHAIR
999$
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
مادرتان درباره بچگیهایش برای دیو را شکســت دهد یــا یک روز بد
چه
*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
دختر
 اگر. چه خودتان را به پایان خوش برســاند،فرزند شما تعریف کند
WWW.PRILLO.CA
 فرزند شــما داســتان دخترانی را بخواند،درباره بچگیتان حرف بزنید
شــما در تصمیمهای سختی که در که نقشهــای کلیشــهای را قبول
، وقتی من جوان بودم. میتوانید بــه تصمیمهای خوب شجاعتشان و فداکاریهایشان قرار بگیرند. این شخصیتها میتوانند چیزهای خوب هــم بیاموزد، یا اشــتباهاتی که نمیکنند،زندگی گرفتهاید
 هر چه که.ی آدمهای معروف را بخوانم
 بــر آینده او اثر بگذارند و در آینده به شخصیتهای کارتونی اشــاره کنید و آنچه را که آن شخصیت دوست داشــتم بیوگراف
. شریک خواهد شد،کردهاید
 «اولش نمیتوانستند همدیگر را درباره زنان و مردانی که توانستند به هدفهایشان برسند یادنیا را: نقشی آموخته با فرزندتان مرور کنید،جای نقشهای کلیشــهای
•
مراقبــانیامعلمان
. برایم الهام بخش بود،» تغییر بدهند آموختم. اما بعد با هم دوست شدند و به هم کمک کردند،تحمل کنند
.متفاوتدر زندگی برگزیند
•
• کســانی کــه از فرزندتــان مراقبت
}39 :{>> ادامه در صفحه
رهبران ملی و جهانی
 این ظرفیت را دارند که از تلــویزیون،میکنند
،اثرگذارترین شــخصیتها زندگی او تلویزیون اثرات بدی دارد اما میتواند بچهها و بزرگترها هردو میتوانند تحت تاثیردیدگاههایدیگران

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
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

آسپرین و درمان
بیماری!

11

بیماری قلبی هر ساله جان افراد بسیاری را در نقاط
مختلف جهان می گیرد و از ایــن رو ،یکی از دالیل
پیشرو مرگ و میر است .با مصرف آسپرین می توان از
حمله قلبی ،یکی از جدیترین عوارض بیماری قلبی
پیشگیریکرد.
آسپرین یکی از داروهای پر مصرف در جهان محسوب
می شــود .محبوبیت این دارو بر پایه طیف گسترده
مصارف آن ،از کاهش تب تا درمان سردرد و پیشگیری
از سکته مغزی یا حمله قلبی ،شکل گرفته است.
به گزارش گروه ســامت عصر ایران به نقل از "7/24
وال اســتریت" ،دارویی که امرزو به نام آسپرین می
شناسیم در ســال  1897توسط دانشمندان آلمانی
اختراع شد ،اما خواص دارویی آن دیر زمانی است که
مورد استفاده انسان قرار گرفته است .به عنوان مثال،
یونانی های باســتان از برخی از مواد تشکیل دهنده
فعال آسپرین حدود  400قبل از میالد بهره می بردند.
در شرایطی که افراد بسیاری آسپرین را به عنوان یک
داروی معجزهگر می شناسند ،اما این محصول توانایی
درمان همه بیماری ها را ندارد .اگرچه آسپرین ابزاری
موثر برای مبارزه و پیشگیری از شایعترین نوع سکته
مغزی یعنی ســکته مغزی ایسکمیک است ،اما می
تواند به طور چشمگیری آثار سکته مغزی هموراژیک
را وخیمتر سازد .ســکته مغزی هموراژیک به دلیل
خونریزی در مغز شکل می گیرد و از این رو ،ویژگی
رقیق کنندگی خون آســپرین می تواند آن را وخیم
سازد.
در برخی موارد آســپرین می تــوان به خونریزی در
دستگاه گوارش نیز منجر شود .بیماران پیش از مصرف
آسپرین باید با پزشک خود مشورت کنند.
اما در ادامه با برخی از بیماری ها که آسپرین می تواند
دردرمان آنها نقشداشته باشد ،بیشتر آشنا می شویم.
•
بیماری قلبی

بیماری قلبی هر ساله جان افراد بسیاری را در نقاط
مختلف جهان می گیرد و از ایــن رو ،یکی از دالیل
پیشرو مرگ و میر است .با مصرف آسپرین می توان از
حمله قلبی ،یکی از جدیترین عوارض بیماری قلبی
پیشــگیری کرد .حمالت قلبی می توانند به واسطه
لخته های خون که جریان خون به قلب را مسدود می
سازند ،شکل بگیرند و ویژگی های رقیق کنندگی ضد
پالکت آســپرین می تواند به طور قابل توجهی خطر
حمله قلبی را در افرادی که در معرض خطر قرار دارند،
کاهش دهد .افرادی که در معرض خطر حمله قلبی
قــرار دارند ،اغلب دوز روزانه کم از دارو را دریافت می
کنند و افرادی که از حمله قلبی رنج می برند می توانند
آسیب ناشی از آن را با مصرف آسپرین به عنوان کمک
های اولیه محدود کنند.
•
سرطان روده بزرگ

آسپرین می تواند خطر سرطان روده بزرگ در برخی
افراد را کاهش دهد .مطالعات طوالنی مدت نشان داده
اند در میان افرادی با یک بیماری ارثی خاص که آنها
را در معرض خطر بیشتر ابتال به سرطان روده بزرگ
قرار می دهد ،آنهایی که آسپرین مصرف می کردند،
کاهش  63درصدی خطر در مقایســه با آنهایی که
دارونما دریافت کرده بودند را نشان دادند .فواید مصرف
آسپرین برای افرادی که در معرض خطر متوسط ابتال
به سرطان روده بزرگ قرار دارند نیز چشمگیر است.
برخی پژوهشگران معتقدند ما تنها در ابتدای مسیر
درک پتانسیل آسپرین در مبارزه با سرطان قرار داریم.
•
التهــاب

ویژگی های ضد التهابی آســپرین آن را به درمانی
موثر برای تعدادی از بیماری ها تبدیل کرده اســت.
در شــرایطی که التهاب یکی از روش های بدن برای
محافظت از خود در برابر عفونت ناشی از ویروس ها و
باکتری های خارجی محسوب می شود ،اما می تواند
{>> ادامه در صفحه}24 :
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ار دادن رئیس اداره
ش برای حتت تاثیر قر
رو
خواهد ترفیع رتبه ای بدهد شما در
ذهنش خواهید ماند .نگران پولش
هم نباشید ،هیچ زحمتی بی جواب
نمی ماند.

کاری خود آگاه شوید و
بدانید که در کارتان چه
می گذرد .اینکه همیشه
اطالعات خود را بیشــتر
کنید ،در صحبت کردن •
شما بسیار کمک خواهد هیچگاه با یکی از همکارانتان
وارد مسائل عاشقانه نشوید
کرد.
من نمی دانم که چقدر این منشی
•
جدید ممکن است جذاب باشد یا
در هنگام صحبت از
دستان تان هم کمک
همینطور یکــی از همکارانتان ،اما
بگیرید
توصیه می کنم که طرفش نروید.
نترسیدکههنگامصحبت این ممکن اســت از ســردردها و
کردن از دســتانتان هم قلب دردهای آتی جلوگیری کند.
کمک بگیرید .حتماً الزم •
نیست که یک ایتالیایی همیشه کنترل خود را در دست
باشید تا قادر به انجام این داشته باشید
کار باشید ،خیلی طبیعی نمــی گویــم بایــد در بحــث با
همکارانتان اص ً
ال ناراحت یا نگران
رفتار کنید.
نباشید ،می گویم هیچ گاه کنترل
•
خود را از دســت ندهید .این باعث
همیشه یک لطیفه آماده
•
تعریف داشته باشید
می شود که زیر دستانتان احترام
وقت شناس باشید
هیچ کس دوســت ندارد که برای اگرچه دوست نخواهید داشت که بیشــتری برایتان قائل شوند و باال
کســی منتظر بایستد ،پس سعی دلقک شرکت باشــید ،اما خوب دستتان هم تحت تاثیر قرار خواهد
کنید که همیشه سر وقت باشید .است که در زمان مناسب جوک و گرفت.
•
من همیشه بهدوستانم می گویم :لطیفه هم تعریف کنید.
مراقب باشید که چه سایت هایی
"انتظار نداشته باشید که زود بیایم• ،
را در اینترنت بررسی می کنید
اما دیر هم نمی آیم ".وقت شناس غیبت کردن را کنار بگذارید
هرچند که ممکن است خیلی کار بدانید که در محیط کار همیشــه
باشید.
سرگرم کننده ای باشد ،اما غیبت باید به فکر کار باشــید .پس حتی
•
زندگی خصوصی تان را وارد کار کردن مثل سمی کشنده می تواند در زمان بیکاریتان هم نباید خود
نکنید
کارتان را به سرعت ازدستتان خارج را مشــغول بازرسی سایت های نا
کار خوبی که یک کارمند می تواند کند .دست از این کارها برداشته و مربوط کنید.
انجام دهد این اســت که زندگی کاری به زندگی خصوصی دیگران •
با همکاران تان خوش رفتار
خصوصی خود را از کار جدا کند ،نداشتهباشید
باشید
یعنی تا زمانی کهدر محل کار است •
کام ً
ال متوجه و درگیر کار باشــد و یاد بگیرید که گاهی هم الزم است نبایــد بیش از حد فضــول جلوه
وقــت خود را مث ً
ال بــه تلفن های حرف نزنید
کنید ،اما به یاد داشتن تاریخ تولد و
گاهی اوقات بهترین و عاقالنه ترین آخرین خبرها در مورد همکارانتان
مداوم به نامزدش نگذراند.
کار این اســت که صبــر کرده و بسیار خوب خواهد بود و آنها را به
•
حرفی نزنیــد .اگرچه وقتی حرف شما عالقه مند خواهد کرد.
نگران نباشید ،خوشحال باشید
لبخند زدن مسری است ،این باعث ارزشــمند برای زدن دارید خوب •
می شود که دیگران کمتر از شما اســت که در بحث شرکت کنید ،گاهی یک رهبر باشید
شاکی باشند ،به خصوص زمانی که اما اگر میخواهید مدام حرف های از اینکــه در مواقع خاص پســت
تکراری صد ســال پیش را در یک رهبری بگیرید واهمه نداشته باشید.
کاری اشتباه انجام داده باشید.
بحث به میان بکشید ،بهتر است که وقتی یکی از همکاران قدیمی در
•
ً
اصال چیزی نگویید .با اینکار حتی حال بازنشست شــدن است ،یک
خوب لباس بپوشید و خوشبو
ظاهر شوید
ممکن استدیگران تصور کنند که مهمانی خداحافظی برای او ترتیب
همیشه با خود آدامس های نعنایی مشغول فکر کردن به حرف های دهید و… همیشه برای این کارها
یا شانه جیبیداشته باشید که بسیار آنها هستید و این خیلی خوب است داوطلب باشید و با اینکار دیگران به
مفید است .مهم نیستدیگران چه و به یاد داشــته باشید که در یک سرعت به شما عالقه مند خواهند
می گویند ،اما به یاد داشته باشید بحث هیچگاه ســر دیگران فریاد شد.
•
که مردم هنوز از روی ظاهر در مورد نزنید.
به قوانین و سیاست های شرکت
افراد قضاوت می کنند .پس خوب •
احترام بگذارید
الف نزنید
لباس بپوشید .
هیچ کس عالقه ای به افراد خودستا همیشه در هر شرکتی یک سری
•
محیط کارتان را متیز و منظم نگاه و الف زن ندارد .پس متوجه باشید قانون وجود دارد که کارکنان همه
دارید
که چه میگوییــد و مدام کارهایی موظف به اطاعت از آن هســتند.
اینکه میز کارتان را همیشه منظم را کــه انجام داده اید را بزرگنمایی پس به یادداشته باشید که هیچگاه
قوانین شرکت را زیر پا نگذارید.
و تمییــز نگاه دارید و همه ورق ها نکنید.
•
را سر جای خود بگذارید راه خوبی •
یک کار خوب
است تا به رئیس خود بفهمانید که خوب باشید و کارهای خوب
شــما در همه کارها فردی منظم بکنید
همیشه جزئیات هستند که تصویر
بزرگ را می سازند .با رعایت کردن
اضافه کاری کنید!
هستید.
اگر اینکه همیشه دنبال کار بیشتر این موارد کوچک ،خواهید توانست
•
باشید و کار بیشتر از رئیس طلب که تصویــر خود را نــزد رئیس و
حرف های خوب بزنید
بدانید که در مورد چه صحبت می کنید و این برایتان به صورت عادت همکارانتان هر چه بهتر کنید .پس
در بیاید ،مطمئن باشید که رئیس به هوش باشید .شما را روی نردبان
کنید.
نگاهی به روزنامه صبح بیاندازید ،حتماً متوجه این مســئله خواهد ترقیببینیم!
•
از پیشــرفتهای جدیــد در زمینه بود بــه خصوص زمانــی که می
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همه می خواهند به بهترین وجهدر
محل کار ظاهر شـوند تا اطـمینـان
یـــابند که پله های ترقی را طی
خواهند کرد و ترفیع رتبه خواهند
گرفت.
در این مورد فکر کنید ،چه کـاری
باید بکنید تا بتوانید از سایرین جلو
افتاده و نظرها را جلب کنید؟
تصور ما بــر این اســت که برای
جلو افتادن از سایرین ،حتماً بـاید
کارهایی عجیب و بـاورنـــکردنی
انجام دهیم و تا آنـجـــا که مـی
تـوانـیـم کار کنیم .اگر چهدر ازای
کلیه ایــن زحمات حقوق دریافت
خواهیم کرد ،اما این کافی نیست.
یک راز مهــم را برایتان بازگو می
کنم ،چــه در زندگــی خصوصی
و عاطفــی تان و چـــه در زندگی
کاریـتـان،فقـطجـزئـیـاتمـهـم
هسـتـنـ .د
ایـنــکـه لباسی مناسب بپوشید،
تـلفـن هـای خصوصیتان را کوتاه
کنید و در کارهای گروهی شرکت
کنید ،بسیار موثر باشد.
در ایـنجا به مواردی اشاره خـواهیم
کرد ،که بــا انجام آنها صد در صد
مــورد توجه رئیس قــرار خواهید
گرفت.
•

ظاهرخوب داشته باشید

کیف دســتی با خود حمل کنید
اینکه هر روز با کیف دســتی وارد
و خارج شــرکت شوید به دیگران
این احســاس را میدهد که شما
در کارتان فعال هستید ،حتی اگر
پشت میز کارتان هم نباشید .ممکن
است این کیف را فقط برای حمل
ناهارتان به دست گیرید ،اما تاثیر
بسیار خوبی خواهد گذاشت.
•

صافبنشینید

صاف نشســتن و صاف و با غرور
ایســتادن عالئم فیزیکی هستند
که نشــان می دهند شما فردی با
اعتماد به نفس باال هستید .نگذارید
کهدیگران شما رادر حالیکه جلوی
کامپیوتر خمیده شده اید ببینند،
مگر اینکه حین اضافه کاری باشید
و دیگر توانایی صاف نشســتن را
نداشتهباشید.

خورش��يد برترند ،واال در ش��هري كه رودهايش از
كارون كمترند و از اروند كوچكتر ،شقايقهايش از
دايره عشق بيرون میمانند.
لبخندها گم
راحتي
ب��ه
مبادا در
س��رزمينمان  11خرداد 1396
 سال  24شماره  1322
ش��وند ،آنگاه فرش��تهها هم راه را گ��م ميكنند و
دستها به جاي مهرباني تشنه دشنه ميشوند.
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كارون كمترند و از اروند كوچكتر ،شقايقهايش از
دايره عشق بيرون میمانند.
مبادا در س��رزمينمان ب��ه راحتي لبخندها گم
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بدن سمی است.
بعضــی از افراد ســیگاری
عملياتغذاها
شوند که
متوجه م
محرم،
مخلص ویبيرياي
عبدالحسين رحمتي /شبي كه بچههاي
نهرعنبر و
دیگرس��ه
وقتي كه ذكر يا زينب(س) بر لبانش��ان جاري بود از
موسيان،برایشان
محورقبل را
طعم
ش��رهاني به سمت دشمن حركت ميكردند .در عملياتي كه چهار سردار ماندگار در
بســیار
ندارد ولی این روند
خاطرهها دوش به دوش دلباختگان شهادت از دشتها و تپه ماهورها گذشتند.
صــورتومی
تدریجی
گیرد از
حاال فقط
احمد كاظمي
س��رداران شهيد مهدي زينالدين ،حسين خرازي و
يکي از آزادگان مش��هور که  ۱۰سال از عمر
كند.
زندگي
هايشان
خاطره
با
است تا
شمع جمعشان سردار مرتضي قرباني باقي مانده
دشــوار
آن
تشــخیص
آزادگان مش��هور که  ۱۰سال از عمر
يکيو از
خود را در اردوگاه اسارت گذرانده است هميشه
ابن
علي
۱۷
لشكر
شد
قرار
محرم
عمليات
از
بعد
خدا!
خوب
روزهاي
آن
خير
به
يادش
سیگار هميشه
گذرانده است
خود را در
اسارتکردن
اردوگاهترک
اســت.
در صحبتهاي خود ميگويد« :دفاع مقدس ما
بدهد.
ابيطالب(ع) خط را تحويل يكي از تيپها
مقدس ما
«دفاع
گويد:
مي
خود
هاي
صحبت
در
چشــایی
حواس بویایی و
گویند بوی بد ســیگار روی لباسها و
اگرهابهمی
سیگاری
درصد از
آنقدرگــر
ا
اندازه
ک��ه حتي
۷۵زيبا بود
ش��يرين و
غبارآلود از موتور
استبه اندازه
(قراراگر
گفتحتي
پيادهزيباشد.بودميک��ه
ش��يرين و
شهيد مهدي زينالدين با سر و روي آنقدر
قبل
حالت
سوزنيرا
آنها
نفسشان
آگاهند
ترک کنند.
دوست دارند
سوزني که
کشید،
ش��يريني آن
بخواهيم به
سیگار میس��ر
اينها
خاكريزبهبزنند.
برايشان
بفرستيد
بویمهندسي را
بچهوهاي
موهایشانبدهيم)
بيفزاييم ،ولی خط را تحويل
بيفزاييم،
راستيآن
ش��يريني
دوبارهبه
بخواهيم
س��ر
واقعيات
فق��ط
اگر
زد.
خواه��د
را
ديگ��ران
احتمــاالً هزاران بار دل
هاي
بچه
و
جوان
هاي
گردان
براي
اما
شناختند
نمي
خاكريز
خود
كه
بودند
كساني
چه
دوســتان و بین  ۵تا  ۱۰مرتبه تالش ممکن یکی از مهمترین حساسیتهای
گرداند.زد .اگر فق��ط واقعيات
برخواهدخواه��د
دل ديگ��ران را
را
زيادي
و
کم
ترين
کوچک
ب��دون
مقدس
دفاع
هاي
برگه
و
بودند
بسته
را
هايش��ان
س��اك
كه
هايي
بچه
بودند؟
خاكريز
فكر
به
جبهه
بعدزيادي را
بسیاریکم و
کوچکترين
ب��دون
دفاع مقدس
های
سیگاری
خانواده از شما خواستهاند که آن است طول بکشد تا فرد به طور افراد سیگاری است.
بتوانيم انتقال دهيم آن وقت ميتوانيم نسلهاي
فهميدند
وقتي
دهيمزدهآنبودند
انتقالحلقه
بتوانيممهدي
مرخصي در دست داشتند در لحظاتي كه دور آقا
نسلهاي
توانيم
مي
وقت
تــرک
متعددی
رسانه
بسيجيکند.
ايثارگرانرا ترک
موفقی آن
دانید
را ترک کنید .احتماالً می
دوران دفاع
چون نسل
ديگري
گزارش از
بسيجييكي
ســیگار يكي
هايشان
پشتي
چونكوله
ديگريازبزند.
خاكريز
ایتا بماند،
اس��ت
هایكرده
کمپیرانآماده
كهدراو خود
دوران دفاع
ايثارگران
نسل
غذا
که
پارهی
مقدسم
سیگاری با
پايينفرد
هايشانیک
بوسیدن
سیگاری
بعضی
برای
های
که ســیگار موجب بیماری
ها،از حد
بيش
بخواهي��م
ولي اگر
بس��ازيم
مقدس
روبهروي
هاي
لیسورق
تركيد و
آمد و بغضها
چیزهای شانه
برایشانحد
ديدگانمان از
خوردن بيش
بخواهي��م
مرخصياگر
کنندولي
بس��ازيم
ممکن
بيفزاييم
هشت سال
ش��يرينيهاي آن
بر
مجروحان را
وقتي
فردا
نيستيم و
شدند و همه گفتند:
اســت در باد
بيفزاييمازشده
تبدیل
متفاوت
ای
تجرب
كوفه به
مقایسه
زدنرهایک
ممکن
کوچکی
خیلــی
ســرطان ،نفخ،
قلبی ،ســکته،
ممکن
سال
صبحهشت
هايهآن
ش��يريني
زیرســیگاریما اهل بر
قضيه
اصل
ناآگاه
جوانان
از
اي
عده
آينده
در
است
گفتند:
مي
آوردند
مي
ميدان
قضيه
اصل
ناآگاه
جوانان
از
اي
عده
آينده
در
است
بخيرترک
خوردن با
لذت غذا
اســت.
ســیگارکهکند .شده است.
برونشیت مزمن و سایر مشکالت تحریــک به ترک
را هم زير س��ؤال ببرند يا اينگونه بينديشند
يادش
مجروح
فداكاري
بينديشند که
ايم.گونه
شدهاين
ببرند يا
س��ؤال
فرماندهزير
ما افتخار ميكنيم كه در كنار چنين را هم
این
و
شود.
ی
م
دوچندان
سیگار
•
روی
که
بویــی
مثل
جدی برای سالمتیتان می
ايثارگران باشند».
چیزهایی اين
شود.نميتوانند چون
هيچ گاه
سرآمد بودند
نميكه در
گاهآنان
شهادت،
ايثارگراندرباشند».
شهامتاين
توانند چون
گردان  505محرم! همه بچهها عاش��ق هيچ
دانشجويان
سالگرد
دانیدروز
احتماالً ایــن را هم می چند
فكر
گردان
اين
وقتيروزبه
جمعش��ان وجمع بود.
.۲گردان
گذارد ،اين
بينيترک
مي از
بعد
چندميروز
ديگرطی
اتفاق
حس بویایی
شهادتبرنمادجــا می
هایتان
کهديگرلباس
دانشجويان
كني،نماد
شهادت
سالگرد
چشاییهنوز همچند
که
يارانش
و
الهدي
علم
حس��ين
است،
ش��هيد
علتطرف
درجه و از
مقدس
دوراندر دفاع
ر چيز
عبدالصالح
سردار
بخير
يادش
روييدند.
سنگرها
پشت
و
بودند
شده
گلچين
ها
بهترين
ماهکه
يارانش
و
الهدي
علم
حس��ين
است،
ش��هيد
ديگر
طرف
از
و
مقدس
دفاع
در
چيز
هر
بر
ان��دازه
ديگري
پايگاه
فرهنگي
سنگرهاي
مبارزمرجز
افراد
اول
مبارزان
گهای واکنش مــردم وقتی میفهمند اینکه بوی زیرســیگاری بگیرید آن میافتد و تا ســه تا شش
ديگریک
شماره
سیگار
هايشان
سينه
تجاوز،
هويزهها،از
ش��هر
حفظ
نداش��تند،براي
مناسب از فرهنگ
استفاده
درس��ت و
تجاوز،تا
آمده بود
ش��هر مشهد
متواضعي كه از
فرهنگ رشيد و
محرم! جوان
فرمانده 505
امينيان،
پاسدارهايشان
یابد.سينه
از
هويزه
حفظ
براي
از
مناسب
استفاده
و
درس��ت
تبيين
عدم
و
ها
هيأت
نشس��ت
در
و
برمنبرها
با
اس��المي
انقالب
کبير
ر
ادامهميمی
نامشاز راآن
دهلران ،هنوزپس
بینی شما
بچهبر روی
سیگار
تاثیر
هایی که
هســتید،
سیگاری
سراسر جهان
پیشگیری
قابل
لکهکردند
س��پر
فرهنگپوالدين
ه��اي
تانک
درکه را
کنند
فکر
جوانان
بس��ياري از
د تا
كنند
زمزمه
شهداي
باش��د.
تنهامان
ش��د تاميهن
همرزمکردند
كه س��پر
پوالدين
ه��اي
تانک
مقاب��ل
که را در
هايکنند
جوانان فکر
بس��ياري از
موجب
اس��الم و
مقاب��لتوان با
دربا تمام
جوان��ان را
…
تبيين
تحليل و
س��الم و
كنند.بهباهنوز•
سیگار
بویایی
نیست.
کنددرو …
آماده می
ایجاد
اي��ننها
دندا
است.
آهني را
چنانه��اي
ارابه
ايمان
عش��ق و
شاخصه و
همت ازيا… از ابتدا
فرهنگ يا
علم الهدي
يانند
ه��ايروزگار
ارابهخوبان
خون آن
مي
نيكيازياد
همتبه
حساز او
بودهياو
علمشان
ش��هدايي مانندپدران
آهني را در
مديوناي��ن
شهرم ايمان
عش��ق و
یها و
ابتدا
يا…
الهدي
رویآنان را
کرده و
هاي باآن آشنا
نس��لي
اي��ن
کردند.
مچاله
يشان
ها
مشت
چنين
تا
اند
بوده
برگزيده
و
العاده
خارق
شهداست:
مديون
را
اش
سرافرازي
و
آزادي
من
ديار
است.
زودرس
يشانپیری
شود .مشتها.۳
تر متای
العاده وزمان
اشــارهخارقمرور
بــه ۱۰
زیــر
مواقع در
عوارض
مچاله کردند.
چنين
فاند
ضعیبوده
برگزيده
بتواننددلیلیانسانهايي
جوانان
لزوم اين
درمــوردکه در
دانســتن ميکردند
ولیبه پيروزي
د که انقالب را
جوانان
جهانيانهمه
درستکهمانند
يارانش
بگذارند.
نمايش
طوالنبه
دفاعهايي را
يثارگري
سخن:
اين
اينها مي
پيش از
هامن /
شهر
دروازههاي
كاش بر
جوانان
درست مانند
يارانش
حس��ين و
همچنینرا به
هايي
خطرات ايثارگري
دالوريها و
حيرت
مناسب،
درست
انتخاب
مدت با
مق��دسیچنان
ن در
همهاصلی
مهــم و
عوامل
نوشتند از
یکــی
توانند
بگذارند.ی
نم
نمايشی
سیگار
فراتــر از
کنیــد
حس��ينو ومی
کشــیدنهايسیگار
فرهنگي مارا پس
��ل بايد
که
بغض در
هاي روبهرو /
بايداي آئينه
اين حالي که آه
م��رز وگلوبومند ،قهرماناني ک��ه در تاريخ اين
مانديم واين
فرهنگيبازما ماپس
مس��ئوالن
برانگيزند.اين م��رز و بومند ،قهرماناني ک��ه در تاريخ در
مس��ئوالنپندارند
هاي امروز مي
زودرس صورت کشــیدن
پیری
مثل
غذاها
بســیاری از
بگش��اييبرای طعم
هايراانگیزهازای
تواند
سالمتی می
کردن آن
ترک
است
ممکن
آن
صفحات
انقالب،که
وق��وعهر کجا
س��رزمين
برایهمه
که اين
کردن��د
دس تأكيد
هربي
اينجا
مگذاريد
همه/راپاي
هاست
هاي ما
وضوکه صفحات آن را بگش��ايي
کجا
س��رزمين
اللهاين
حريمکه
کردن��د
دشت مي
دف��اع مقدس تأكيد
مس��ئوليت
ولي پ��س از
بوده و
خ��اصميآنها
جاتي
مخصوصاً
پوستی
تغییرات
اســت.
سیگار
کشیدن
سیگار
شروع
انساناز
قبل
باشد.
تصدياگر
مانندنکند،
متقاعدتان
نگاه
سیگارراوبه
ترک خ��ود
هاي و
دارن��د
برمي
س��ر
همه ما
عادي
انسانهايي
رگر
نگاهشان
عشقبهدر
سادگي و
بودند.
س��رخوابي
مثل
فكرميماكنم
گاهي
مردان
پرسش��گر و ايثارگر چه
پرسش��گر
نگاه
خ��ود را
دارن��د و
برمي
همه
بزرگي!بهمانند
عادي
هايي
تحمل شهيد
مديريتي
پس��ت
سنگين و
فراتر
موجوداتي
سترس و
هم
ها
آن
آويخ��ت.
خواهن��د
وجوگران
جس��ت
عاشق
کردند،
هم مي
ي که اش��تباه
عشق
مدرسه
بسيج،
بودند
كه
ها
آن
اخالص.
از
بود
پر
جبهه
بودند
كه
ها
آن
زد.
مي
موج
ها وهم
آويخ��ت .آن
خواهن��د
وجوگران
اداره کردن نظ��ام نوپاي بودند .جواناني که اش��تباه
باشید .س��ختي
پوســت
شــدن
چرمی
جس��تمثل
عاشق شدن
کردند،ضعیف
بچشــندهمولیمياین
حساس��يت •
ترسیدن وبه خاطر
جوان
پراهميتانساني،مياما با
خصيصههاي
ش��دبودند با تمام
انس��ان
قهرمانان در هنگامه
ديگربودند ولي
ها وعادي
انساني
براي آن
انسانيدلم
ش��دند و بود.
افراد با
انساني ،اما
خصيصههاي
هنگامه
مدرسهدر
بودند ولي
حسعادي
مس��أله
ممکنموجب
انقالب
وحسين
عمیق در
تمامکهای
بودند باچرو
انس��انایجاد
باعث
کــه
اســت
بویایی
سیگار
ها ک��م.۱کمبوی
استده
هایی تاکه
شايس��تهی
بیمار
انتخاب
و
خود
جاي
ب��ه
ديگران
منافع
پذيرش
تبديل
کردند
انتخابي
است:
شده
تنگ
خاكريزها
پاي
در
عشق
�ازي قوي و غني از سوي فرهنگ و فرهنگس��ازي مغفول بمان��د ،از اين رو دش��واریها انتخابي شايس��ته کردند تا تبديل پذيرش منافع ديگران ب��ه جاي خود و انتخاب
اتفاق می
آنها هم
حس
شــود
اسطورهمی
که با
شود
پیداو می
کمتر
سخت
دچارشبهشوید
دیگر
قهرمانان
کســیتمام
کردنياد
شدند.
اسطوره
سالاين
خاکي
اولهاي
طوره
ســیگاریبار
يك
ايثارگري ،فقط
كاشكي حتي
برگردند /
بيتكرار
مردان
كاش آن
سرزمين اوکهالً
افتد.اين
قهرمانان
برگردندتمام
زودترياد
شدند.
اسطوره
چشایی به
سرزمين که
اين
خاکي
هاي
اينبه
شوند
ش��هدا
بزرگ
ايثارگري،حد و
تعري��ف بيش از
رهبرکبير
انقالب و
ه
گرامي
سرزمين
تند.
سرشار برگردند
خدا
بچههاي
كاش /
خواب كهفي،
شدكه
كاشكي مي
پوست امریکا،
آکادمی
کشیدن
مثلنفس
شود.
اختالل
پيوستند.دچار
افالکباشد.
مشکلی نداشته
سیگار
بوی
هم
سیگار
کردن
اســت
براساسازباد.
گرامي
سرزمين
تقدس بيش از
باد .از
اي
هاله
کشيدن
مقدس و
ترک دفاع
چون واکثر
��ود .آن روزها
واقعاً کار سختی است .بین  -۸۰ســیگاریها معموالً خودشان از در دود غلیظ سیگار برای حواس سیگار کشیدن موجب تغییرات
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح
5516
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دلیل محکم برای اینکه همین امروز
سیگار را ترک کنید

م شهدا و ايثارگران هم
..مانند ما بودند ولي...
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عبدالحسين رحمتي /شبي كه بچههاي مخلص و بيرياي عمليات محرم،
وقتي كه ذكر يا زينب(س) بر لبانش��ان جاري بود از س��ه محور موسيان ،نهرعنبر و
ش��رهاني به سمت دشمن حركت ميكردند .در عملياتي كه چهار سردار ماندگار در
خاطرهها دوش به دوش دلباختگان شهادت از دشتها و تپه ماهورها گذشتند.
س��رداران شهيد مهدي زينالدين ،حسين خرازي و احمد كاظمي و حاال فقط از
شمع جمعشان سردار مرتضي قرباني باقي مانده است تا با خاطرههايشان زندگي كند.
يادش به خير آن روزهاي خوب خدا! بعد از عمليات محرم قرار شد لشكر  ۱۷علي ابن
ابيطالب(ع) خط را تحويل يكي از تيپها بدهد.
شهيد مهدي زينالدين با سر و روي غبارآلود از موتور پياده شد .ميگفت (قرار است
خط را تحويل بدهيم) بچههاي مهندسي را بفرستيد برايشان خاكريز بزنند .راستي اينها
چه كساني بودند كه خود خاكريز نميشناختند اما براي گردانهاي جوان و بچههاي
جبهه به فكر خاكريز بودند؟ بچههايي كه س��اك هايش��ان را بسته بودند و برگههاي
مرخصي در دست داشتند در لحظاتي كه دور آقا مهدي حلقه زده بودند وقتي فهميدند
كه او خود را آماده كرده اس��ت تا بماند ،خاكريز بزند .كولهپشتيهايشان يكي يكي از
اجتماعی
فشارهای
تركيد و.۴
شود
بدنومی
بیوشــیمیایی در
روي ديدگانمان
مرخصي روبه
ورق پارههاي
بغضها
پايين آمد
شانههايشان
ژورنال
نيستيم وکه
تحقیقی
کند.
تسریع می
پیری را
پزشــکیرا از
وقتي مجروحان
فردادرصبح
اهل كوفه
گفتند :ما
شدند و همه
روندباد رها
که در
گفتند:
مي
آوردند
مي
ميدان
بعنــوان مثال ،ســیگار با ایجاد نیوانگلند در سال  ۲۰۰۸به چاپ
ما افتخار ميكنيم كه در كنار چنين فرمانده فداكاري مجروح شدهايم .يادش بخير
انسداد در رگهای خونی ،بافت رســید ،به دینامیکهای سیگار
گردان  505محرم! همه بچهها عاش��ق شهادت ،آنان كه در شهامت سرآمد بودند در
اجتماعی
شبکه
در یک
خالی
اکسیژن
گردانرا از
پوست
بيني
ميكني ،مي
گردان فكر
کشیدن اين
هنوز هم وقتي به
جمع بود.
جمعش��ان
زنده اين
عبدالصالح
سردار
بخير
يادش
روييدند.
سنگرها
پشت
و
بودند
شده
گلچين
ها
بهترين
میکند .در نتیجه این ،خون به بزرگ نگاه کرده است .این تحقیق
پاسدار
آمدهوبود تا
بینمشهد
دورهكه از
متواضعي
ازجملهرشيد و
محرم! جوان
فرمانده 505
۲۰۰۳
۱۹۷۱
که در
شــما
امينيان،اعضای
راحتی به
ميهنمان باش��د .بچههاي شهداي دهلران ،هنوز نامش را زمزمه ميكنند كه همرزم
سیگار
است،
بوده و از او به نيكي ياد ميكنند.انجام
رسد.
پدرانمنی
پوست
روزگار
رفتارخوبان
خون آن
گرفتهمديون
هنوز شهرم
شان
شهداست:میزان تاثیری که افراد
کشیدن و
کهایی
ایجاد ل
است.دیگر
مشکل
روی را مديون
سرافرازياش
آزادي و
ديار من
پيش از اينها
شهر من /
دروازههاي
پوست كاش بر
سخن:سیگار دارند
نوشتندبراينترک
مي با هم
مرتبط
بخاطر
صورت
دســت و
آه اي آئينههاي روبهرو  /باز ما مانديم و بغض در گلو
است .یکی از یافتهها
شده
ترکیبات ســمی موجود در دود بررسی
دشتهاي ما حريم اللههاست  /پاي مگذاريد اينجا بيوضو
ها
ی
سیگار
که
دهد
ی
م
نشــان
است.
مردان بزرگي! گاهي فكرمي كنم مثل خوابي بودند .سادگي و عشق در نگاهشان
سیگار چه
عشق
مدرسه
به كه بودند
بیشــترآنها
کهبود از اخالص.
جبهه پر
كه بودند
همچنینميزد .آنها
موج
های
بسيج،شبکه
حاشــیه
عضالتی
فعالیــت
مدرسه
آن
براي
دلم
بود .داخل کشیدن اکسیژن اجتماعی کشیده میشوند.
مسئول
عشق در پاي خاكريزها تنگ شده است:
ایجاد
موجب
هستند،
زدن
یا پ 
ک كاش آن مردان بيتكرار برگردند  /كاشكي حتي فقط يك بار برگردند
صفحه}30 :
{>> ادامه در
دهان می
چروک دور
شود.خواب كهفي ،كاش  /بچههاي از خدا سرشار برگردند
شدكه مثل
كاشكي مي

«ق
ا
ت
ل
خ
ا
م
وش»

•

5516

وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
«ش�رح
دارای
صفحهاز35
حل در
____________________دو>>
ویژه
عادیدوو
____________________
جدول
و سپس با پاک کردن جواب
های دوم بپردازيد.
حل شرح
شرح اول ،به
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

ﺮﺍﻙ

جدول عادي

1

2

3

4

5

7

6

8

1

افقي:
 -1تئاتر – دستگاهي در آشپزخانه
ويژه خرد كردن سبزي
3
 -2ناتوان ،ضعيف – زياد شدن –
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
4
امر به نواختن
ﻣﺆﺳﺴﻪ5ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
تحف��هﻧﺸﺮﻳﺎﺕ
ﻫﺮ وﻳﻚ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
فرس��تادن –
هدي��ه
ﻳﺎﻓﺖ -3
ﺳﭙﻴﺪ)ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ( ﻭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺯﺑﺎﻥ(،
ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ)ﻋﺮﺑﻲ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻥ( ،صميمي ،مخلص – كوششكننده
6
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺳﻴﺒﺎ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺁﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪپهلوان –
نگارش��ي –
ﺟﺪﻭﻝاز عالئم
ﺱ -4
7
ﻣﺆﺳﺴﻪ چوب
ﻪ ﻧﺎﻡ خراش
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
8
رس��يده –
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥتازه
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ،داخل –
-5
اذيت ،ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ، ٢ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺒﺶ
ﻧﻔﺖ
ﺭ
9
آسيب – منقار كوتاه
 -6اتومبيلران��ي – بزرگ – قدرت 10
-۲۲۲۲توانايي
و
11
۲۲۲۲۲۴۳۹ -۲۲۲۲۲۴۳۸
-۲۲۲۲۲۴۳۶
 -7مقاب��ل كل��ي – س��تايش –
12
مسافر  ١٣ / /ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
 -8روس��تا – كلم��ه تصدي��ق – 13
تالفي
14
جمل��ه
–
ه��ا
دفعه
–
زيان��كار
-9
15
دستوري ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ:
 -10واحد فشار برق – ماه ميالدي – خشكسالي
 -11مخفف شاه – جواب – عمل باريدن – دوستي و عالقه
ﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺭﻳﺎﻝ(
 -12فرومايه و پست – عضو دونده – يخچال پرمصرف
 -13نقل كردن حديث از قول پيغمبر و امامان – كالنشهر بزرگ هند – وسيع
ﻣﺎﻫــــــﻪچوب رويﻳﻚ
ﺳﺎﻟــــــﻪاز نرفتن
ميزي بزرگ – امر
ﺎﻫــــــﻪكلمه افسوس –۶نوعي بازي با
-14
غمباد
 ۲۵۵/۰۰باغ درختان مركبات –
-15
۱/۰۲۰/۰۰۰
۵۱۰/۰۰۰
2

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻧﺸﺮﻳﻪ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣـــــــﻮﺭﻣﺸﺘـــــــﺮﻛﻴـــــــﻦ

۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰
عمودي:
۳۰۰/۰۰۰بسيار ماندن در جايي
۱۵۰/۰۰خوش اخالقي ،ادب – كنايه از
-1
۶۰۰/۰۰۰
 -2زيبارو – خاكروبه – سوي ديگر
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰بينند – پادشاه كمياب
۱۵۰/۰۰لشگرگاه – بعضي خوابش را مي
-3
عاقبت
و
آخر
–
تفنگ
نوعي
-4
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰
 -5مخفف شاد – ترس ناگهاني – كت بافتني
۴۸۰/۰۰۰
۲۴۰/۰۰۰
تأسيس كننده – سنگ آسياب
۱۲۰/۰۰طرز پوشاك – نخ تابيده –
-6

 -7رنگينكمان – درس عبرتدهنده – عضو فعال
 -8بيمار از عشق – توفان برف – وسعت ،عرض
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
 -9قهرمان شاهنامه – جاوداني ،پايندگي – اختراع مونگولفيه
 -10عنص��ر گوات��ر – زين��ت
ﺩ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ.
حل جدول عادی شماره 5515
داده ش��ده – پايداري ،ثبات –
پيشتاز
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙعدد
ﺍﺭﺳﺎﻝ 13
ﻓﻮﻕ 12 11
ﻧﺸﺎﻧﻲ10 9
ﻓﺎﻛﺲ 5ﻳﺎ6ﺑﻪ 8 7
4 3٢٢٢٢٢٤٣٥-٦
2 1
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ا
د ي و
ر
ا
چ
 1م ج ت م ع
 -11جاي روشنايي – صحبت
ي
ا
ح ف ر
م
د
و
د
ا
 2ب
شريان
سخن –
ﺩﺭﺳﺖ و
بدنﻋﻬﺪﻩ
ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻋﻮﺍﻗﺐ
ﻭﻧﺎﻗﺺ
3
ب ر گ
ا
ن د
ﺑﺎﺷﺪ.ب ل
ﻣﻲ ن
ﻣﺸﺘﺮﻙ ت
كاروانسرايي
–
زحمتكش
-12
4
ا
ﮔﺮﺩﺩ .ر
ت
ن
د
ي
ش
چ
ر
ا
ل
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﺎﻥ
5
ر
ا
ش
ش ك ي ل
ن
ا
ﺩﻫﻴﺪ ش��هر
كيلومت��ري
ﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ در 45
ﺷﻮﺩ.
ﺗﻠﻘﻲ اﻣﻲ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻋﺪﻡ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻃﻼﻉ
6
ي
ه
غ
ا
ر
م
ا ش م
ه
سرخس
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻛﺪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻓﻴﺶ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ
ب
ا
ن ي
ا
ا
ه
ل
د
 7ف
8
ه ن
ا
ي
ﺷﻮﺩ.ج
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ل
ﻧﻈﺮ ب و
ا
ت
نردهﺍﺯچوبي
ﻣﻨﺰﻟﻪدان –
مركب
ﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ-13
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺭ
ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ب
ا
ر ب
ل ت و ن ي
ر
 9ح
حنا
–
د ي
ر
د
م
ا
پ ي
 10ع م ل
 -14بعضي از آن كوه ميسازند!
pg.:
ر
ا
ه
چ
ه ي
ا
و
 11ل
ﺑﺰﻧﻴﺪ
۱۰۰۰۱۸۷۷۱
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ظهرﺭﺍ– ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ر
م ي
ﭘﻴﺎﻣﻚ ا
ت م
 12ي و ن ي ت
اداره عالي
ﻬﺎﺩﻫﺎﻱغذاي
–
ا
ن
ر س
ج
م ت
ه
 13ش ر
انكس��اري
عيوب
از
يكي
-15
ي گ
ا
ر
ا س م
ا
 14ا ش ن
چشم – سزاوار
و
ل
ا
ع ي
و ش م ص ن و
 15ه
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عادي15 14 13 12
جدول11
10 9

 1افقي:
افقي:
 -1تئاتر – دستگاهي در آشپزخانه  -1 2غذاي��ي لذي��ذ – از تنقالت
پرطرفدار
ويژه خرد كردن سبزي
3
 -2دوس��ت – شهری در استان
 -2ناتوان ،ضعيف – زياد شدن –
 4تهران – جامه نازك
امر به نواختن
 -3هدي��ه و تحف��ه فرس��تادن –  -3 5روانشناس مبدع – REBT
صميمي ،مخلص – كوششكننده  6كشكينه – نوعي زيرانداز
 -4ماس��ك – به معن��ي بگو –
 -4از عالئم نگارش��ي – پهلوان –
 7ثروتمند
خراش چوب
 -5 8واح��د س��نجش س��طح –
 -5داخل – تازه رس��يده – اذيت،
 9مس��جدالحرام – عظم��ت –
آسيب – منقار كوتاه
چاشني ساالد
 -6اتومبيلران��ي – بزرگ – قدرت 10
 -6س��احل – پي��ك – ام��ر به
و توانايي
 11شنيدن
–
س��تايش
–
كل��ي
مقاب��ل
-7
 -7 12وس��يله قايقران��ي – گذران
مسافر
زندگي – ساز ارامنه
 -8روس��تا – كلم��ه تصدي��ق – 13
 -8فروغ – غضب – س��ايهزني
تالفي
 14در نقاشي
جمل��ه
–
ه��ا
دفعه
–
زيان��كار
-9
 -9 15خاكه سرب – درجه ارتشي
دستوري
– ترن زيرزميني
خشكسالي
برق –
واحد فشار
-10 -10
ميالدي– –برقرار
ماه و نمود
نمايش
متعجب –
خوردني
Skill:
فلكيو عالقه
دوستي
باريدن –
تراش––عمل
چوبجواب
شاه –
همراهمخفف
-11 -11
خرس
هاله ماه –
آشغال –
يخچال پرمصرف
دونده –
قمرپست –
فرومايه و
-12 -12
ماركوني
عضواختراع
مشتري –
جاودانگي –
كالنشهرنقب
سلولي –
جانور تك
ماهي –
توزيع و
نقلصيد،
سازمان
بزرگ هند – وسيع
امامان –
پيغمبر و
فروشقول
حديث از
كردن
-13 -13
جنوبي –
گردش��گري
جاذبههاي
كلمهبيادبانه
تصدي��ق
نرفتن
خراس��انامر از
اس��تان بزرگ –
روي ميزي
بازي با چوب
افسوس– از– نوعي
-14 -14
ولگرد -15باغ درختان مركبات – غمباد
 - 15بازيگر خانم فيلم جيببر خيابان جنوبي – فاقد آرامش
عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
خوش اخالقي ،ادب – كنايه از بسيار ماندن در جايي
-1
سرخسها
زيبارو –– گياهي
اندوه و غم
خاكروبهاز–ردهسوي ديگر
-2 -1
1 4 2
9
5
ناگهاني
–
گرم
تنه
نيم
–
پزي
خوراك
چراغ
قسمي
كمياب
پادشاه
–
بينند
مي
را
خوابش
بعضي
–
لشگرگاه
-3 -2
1
7
4
8 9
غذا
چاشني
نوعي
–
عشوه
و
ناز
–
نيرنگ
8
5
2 4
 -4 -3نوعي تفنگ – آخر و عاقبت
2
4 8
خوش
خط
خودرو –
اصطالحي
ناگهاني – كت بافتني
صنعتترس
مخففدرشاد –
-5 -4
3
1 2 6
پردلي
–
خواستن
حاجت
–
تحقيرآميز
فرياد
-5
آسياب
سنگ
8
كننده7 2 –9
 -6طرز پوشاك – نخ تابيده – تأسيس 4 1
هرزآب
–
درود
–
عمارت
–
مرغوب
خاك
5
2
6
فعال
 -7 -6رنگينكمان – درس عبرتدهنده – عضو
2 8
9 4 1
قندي – نام
چشايي –
پسرانه وسعت ،عرض
توفان برف –
بيمار ازكلهعشق –
-8 -7
7 9 1
8 5 3
صحرا
كبوتر
–
بريان
–
گيرد
مي
 -8فال
 -9قهرمان شاهنامه – جاوداني ،پايندگي – اختراع مونگولفيه
قرابت
–
باستاني
زبان
–
چهارم
 -9ماه -10عنص��ر گوات��ر – زين��ت
1
9
4
7
5
–5515
س��نتي
وزن
واحد
-10
شماره– 5515حل جدول عادی شماره
پايداري ،ثبات
ش��ده –
داده
جدول ويژه
حل
2
7 3 1
ابوي – 5آش
2 3 28 1منشي –
پيشتاز
عدد
15 14 13 12 11 10 9 48 7 6 5 5 3 41 15
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
صحبتس 1ا مم اج 4تن 3م  7ع 6
ر ي
كننده و –ا
كوش��ش د ي
 5 -11چ  1ا  8ر
1
– س ت
روشنايي ي
ز
جاي ه
د
 -11ا
ر
ا
ب ا7ر دج و  1د م 8
ا
ي م
ا
خمف ر
دستور – ح
ا
2خ
ر
ك ا
ر
ا
و
 2س ب ز
بزرگ
بدن
شريان
–
سخن
و
و ق
ب ر گ
ن  4د  6ا5
 3ت 2ن ب ل 9
س
ش ن ل
ر ك
ا
 3ت
ه��ا –
دي��دار ناز 4بقعه
كاروانسراييفت 4فت له ايس 9روم -12
-12مزحمتكش –
و
ز
ا
ت ر
چ ش ي د6
4
ن
چ و گ ا
ت
ا
ت
ر
ا
قديم ش ا
آگاهي ل 3
ش��هر 5ا اي 6ن  7ا ش ك  1ي 9
ا
كيلومت��ري ا
ا
در 45م ن ه
 5ش ي
ي د ك
ه
ا 9غ
ر
م
ه ا ل ت ر  6س ها ال ش م 4
ك س و ت
ش��هري
سراس��ر –
-13
 67ق سرخس
ب
ا
ب
ا
ن ي
ا
ا
ه
س ل
ا 7ب ف ي د
ل
ا
ت
ل
ه
ك ا
8ه ت
و
خوزس��تان –ن د
ه
ا
اس��تان ي
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افقي:
 -1غذاي��ي لذي��ذ – از تنقالت
پرطرفدار
 -2دوس��ت – شهری در استان
تهران – جامه نازك
 -3روانشناس مبدع – REBT
كشكينه – نوعي زيرانداز
 -4ماس��ك – به معن��ي بگو –
ثروتمند
 -5واح��د س��نجش س��طح –
مس��جدالحرام – عظم��ت –
چاشني ساالد
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 -7وس��يله قايقران��ي – گذران
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 -8فروغ – غضب – س��ايهزني
در نقاشي
 -9خاكه سرب – درجه ارتشي
– ترن زيرزميني
2013برقرار
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خوردني
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Part
A -10
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ولگرد
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

چرا خیابان های عربستان سعودی اینقدر آرام است؟!

 19می ،دونالــد ترامپ اولین
مسافرت خارجی خود را با رفتن
به عربستان و اســرائیل و دیدار
پاپ در رم آغاز کرد .در شــروع
مســافرت که به عربستان بود،
همه شــاهد بودند کــه او با زیر
پا گذاشتن قول های انتخاباتی
قراردادهای میلیــاردی فروش
اسلحه با ملک سلمان امضاء کرد،
و تمام حــرف هائی که راجع به
عربســتان و تروریسم گفته بود
فراموش نمود.
یادآوری میشــود که زمان اوباما
و بخصــوص توســط هیالری
کلینتــون هم معامــات 150
میلیاردی اســلحه با سعودی ها
انجام شده بود .ولی به این صورت
مورد توجه قرار نگرفته بود.
مدیــا بنجامیــن Medea
 Benjaminاز بنیانگذاران گروه
صلح  CodePinkکد پینک22 ،
می ،در برنامه دموکراســی ناو،
مصاحبه ای داشت وهم نوشته
ای در ســایت های مختلف ،از
جمله اینفورمیشــن کلیرینگ
هاوس ،که در زیر ترجمه بخش
هائی از نوشــته و مصاحبه او به
نظرتانمیرسد:
تیتر نوشته او اینست:
چرا خیابان های عربستان
سعودی اینقدر آرام است.
تیتر مصاحبه او:
نمایندگان کنگــره آمریکا باید
معامله  110میلیاردی ترامپ را،
بدلیل بیرحمی عربستان سعودی
متوقفکنند.
مدیا می نویســد :با اینکه رسانه
های دنیا دیدار ترامپ ازعربستان
ســعودی را کانون توجــه قرار
داده اند ،جای تعجب اســت که
خیابانهای ریــاض کام ً
ال خالی
است .برخالف ســایر محلهای
عمومی که ترامپ ظاهر میشود،
در آنجا هیچ اعتراض کننده ای
در معرض دید نیست.
این در حالی است که مکزیکی
هــا بخاطــر سیاســتهای ضد
مهاجرت ترامپ بیرون میریزند،
و با ســوزاندن پرچــم آمریکا و
آدمک های ترامپ اعتراض خود را
نشان میدهند ،از معترضین مردم
سعودی که فریاد بزنند "ترامپ:
برگرد به خانه ات!" خبری نیست.
بنظر میرســد ،در این کشــور

رائفبــدوی* را به
خیابانهــا بیاورند .او
به هزار ضربه شالق
و دهســال زنــدان
محکوم شده است،
و جلوی مالقات او با
نماینده های اعزامی
گرفته شده است.
ی کارگــران خارجی،
معامله  110میلیارد
کشــورهائی مثل
آمریکا باید
را ،بدلیل بیرحمی
بنگالدش ،فیلیپین
ترامپ
سعودی متوقف کند
میتوانســتند در
عربستان
جلــوی بیــرون
هتلهــای مهمانان
خیلی مذهبی کسی عالقه ندارد همراه مثل یک دژبان بایستند و
در رابطه با نظریــات خفت آور بخواهند که به سیستم قراردادی
ترامپ درباره اسالم ،و نه درمورد ضمانتی ،که باعث میشــود آنها
جلوگیــری ورود مســلمانان به حتی بدون اجازه صاحبکارشان
آمریکا مخالفت خود را نشــان به کشــور خود بازگردند ،پایان
دهد.
داده شود.
موقعیت
این
از
ســعودی
زنــان
مسیحیان میتوانستند ،سازمانی
میتوانستند برای گرفتن حق خود ترتیب بدهند که با کتاب انجیل
بهرهبگیرند.
بیــرون بیایند .تــا بتوانند حق
آنهــا میتوانســتند همزمان با ســاختن کلیســا و تبلیغ برای
ســخنرانی ترامپ ،درست مثل دینشان داشته باشند .بی دینان
مالنیا و ایوانــکا ترامپ ،از خانه میتوانستند آمدن ترامپ را وسیله
ها بدون حجاب و با لباســی که ای کنند و بخواهند که جریمه ی
دوستدارند ،بیرون بیایند.
نداشتن اعتقاد مرگ نیست.
بازوهای
آنها میتوانستنددستها و
برای سعودی ها هنوز مثال های
خود را باال ببرنــد و تومارهائی زیاد هست.
امضاء کنند تا به این ســرکوب آنها میتوانستنددر المپیک برزیل
کنترل کننده زندگیشان توسط اعتراض خود را نشــان بدهند.
مردها پایان بدهند.
ولی هنوز میتوانند درباره سرمایه
آنها میتوانســتند پشت فرمان گذاری  115میلیارددالر اعتراض
اتوموبیل هــای خانواده در جاده کنند که میشد این پول را برای
ها برانند تا به سیستم قهقرائی احتیاجات مردم مصرف نمود.
"جلوگیری از رانندگی سعودی" مدیا بنجامین به ســراغ فعالین
مخالفتکنند.
سیاسیدنیا میرود و میپرسد:
ولی افسوس از زنان سعودی خبری کجا هستند آن فعالین محیط
زیست؟
نیست.
مدیا بنجامیندر ادامه مینویسد :چرا در سعودی از فعالین
 Greenpeaceیا
اقلیت شیعه کهدهدرصد جمعیت
350.org
کشــور را تشــکیل میدهنــد،
بیشترین رنج ها را از این وضعیت که دو گروه فعاالن محیط زیست
میبرند .چــرا آنها برای مخالفت هســتند ،خبری نبود؟ آنها که
بیرون نیامدند تا آزادی زندانیان در بیشتر اعتراضات بین المللی
سیاســی را بخواهند؟ مثل سه با خــط لوله های پالســتیکی
جوان بالگر که در معرض اعدام بزرگ حضور دارند ،چرا در آنجا
هستند؛ آنها جوانهائی هستند که نبودند که از سعودی بخواهند که
بخاطر اعتراضدستگیر شده اند .صادرات نفــت ارزان را که باعث
نظامیان سعودی محالت شیعه اعتیاد مردم به اســتفاده از نفت
نشین «عوامیه» را اشغال کرده ارزان شده ،متوقف کنند.
اند .به آدمهای معمولی شــلیک چرا آن گروه در آنجا نبودند که
میکننــد تا مردم را بترســانند .از شرکت  ARAMCOسعودی
متاسفانه هیچکس در خیابانهای ها بخواهند که میلیونها دالر ،نه
میلیارد در انرژی خورشــیدی
ریاض نبود ،که بگوید:
" نظامیان بایــد از عوامیه سرمایه گذاری کنند؟
در شروع مصاحبه میگوید:
بیرون بروند".
به جای پنهان شــدن در پشت ترامپ در زمان انتخابات مسائل
کامپیوترهــا ،جوانان ســعودی واقعی زیادی گفت که متاسفانه
میتوانســتند مثل رودخانه ای به هیچکدام پایبند نشد.
در خیابان به حرکت دربیایند و عربستان از ســال  2015که به
در خواست آزادی بیان و آزادی یمن تجاوز کرده ،ده هزار نفر را
انجمن و اجتماعات بکنند .آنها کشته شده؛  19میلیون نفر از 28
با هــم راه بروند و درخواســت میلیون نفر در معرض گرسنگی
کنند که به جدائــی دختران و هســتند .آنها احتیاج به کمک
پســران در مدرسه ها پایان داده دارند .او میگوید عربستان عالوه
بشود.میتوانستند صدها عکس بر یمن ،در جنبش دموکراتیک
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سرکار خامن زهره منافیان عزیز
آقای محمد رحیمیان
خانواده ها و عزیزان سوگوار
صمیمانه ترین همدردی های مرا در این روزهای دشوار برای
درگذشت پدر و پدر همسر دلبندتان در تهران بپذیرید.
من در این غم بزرگ شریک و همراه شما هستم.

مهندسنینوسگیورگیزنیا

همدردی

سرکار خامن زهره منافیان عزیز
آقای محمد رحیمیان
خانواده ها و عزیزان سوگوار
صمیمانه ترین همدردی های مرا در این روزهای دشوار برای
درگذشت پدر و پدر همسر دلبندتان در تهران بپذیرید.
من در این غم بزرگ شریک و همراه شما هستم.

مرتضا صادقی و خانواده

همــدردی
دوست دیرین و ارجمند آقای فرشاد فضلی
ما نیز از شنیدن خبر درگذشت غم انگیز مادر دلبند شما
در ایران اندوهگین شدیم .همدردی صمیمانه ی ما را بپذیرید.
در این روزهای سخت ما را همراه و در کنار خود بدانید.

مرتضا صادقی و خانواده

همدردی

دوست دیرین و ارجمند آقای فرشاد فضلی
از شنیدن خبر غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان بسیار متاثر
شدیم .این واقعه دردناک را خدمت شما وخانواده محترم تسلیت
عرض می کنیم و برای شما آرامش و صبر مسالت داریم .ما را هم
در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.

فرزاد موالئی و دوستان شما در کبابسرا

بحرین اختــال وارد میکند .به
گروه القاعده در عراق و ســوریه
اســلحه میدهد ،تا بتوانند گروه
هــای مخالــف را نابــود بکند.
مخصوصاًدر قسمت شیعه نشین
که در حال حاضر هم در عوامیه
اتفاق می افتد .متاسفانهدر آمریکا
خبری از وضعیت آنجا به گوش
نمیرسد .برای همین هم هست
که نمایندگان حق دارند و حتی

مجبورند که این معامله را متوقف
کنند .ایــن در دوره اوباما اتفاق
نیفتاد ،ولی باید در دوره ترامپ
انجــام بشــود و آن زمانی اتفاق
می افتد که ما مردم نمایندگان
را تحت فشار بگذاریم تا معامله
اسلحه به رژیمی استبدادی مثل
عربستان سعودی را متوقف کنند.
--------------------* همســر رائف بدوی همراه سه

فرزندش چند سالی است که در
شهرشربروکاستانکبکزندگی
میکنند .و مســلماً نتوانستند از
کمک های الزم چه فدرال و چه
استان برای آزادی همسرش بهره
ببرد .این درحالی است که کانادا
هم  15میلیارد دالر به سعودی
اسلحه فروخته است.

•
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند هک ســخت باشــد قطع امیدواران
سرکار خامن زهره منافیان
دوست دیرین ،آقای محمد رحیمیان
خانواده ها و عزیزان سوگوار
شنیدن خبر درگذشت غم انگیز پدر و پدر همسر ارجمند شما

زنده یاد جناب آقای غضنفر منافیان

درتهران باعث تالم خاطر ما گردید .ضمن ابراز تاسف و عرض
تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما سهیم می دانیم.
در این ایام سخت ما را همراه و در کنار خود بدانید.
ییوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون مودت،
طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین درباری ،محمد
شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم اسدی،
دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی ،گودرز ایلخانی،
مهدی غفوری،کاظم ناظر ،دکتر منوچهر بهامین ،دکترجاوید موسوی،
پرویزعلوی ،علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،مسعود
جهانگیری ،حسین صمیمی و دیگر دوستان شما

PAIVAND: Vol. 24  no.1322  June 01, 2017

«پدر»مان ،زنده یاد غضنفر منافیان ...بی جانشین بود!
از کجا آمده ام ،آمدنم بـهر هچ بود؟
هب کجا می روم؟ آخر ننمایی وطـنم

مرغ باغ ملکوتم ،نـیم از عالم خاک
قفس
دو هس روزی ی ساخـته اند از بدنم

هیچگاه ندیده بودمش؛ «آقاجون» ،پدرهمسرم،
مرا از دیدارش محروم کردند.
لعنت به تبعید.
تنها بسنده کرده بودیم به گپ و گفت های
کوتاه تلفنی .سخت محجوب بود و کم حرف.
(برعکس مادر ،که خداوند سخن بود
و عاشق گفتگو)
پیرمرد چشم ما بود .عمری سخت کار کرد
و چراغ خانه راروشن نگه داشت.
عاشق ایران بود و دلزده از انیرانی.
این سال های آخر سخت با بیماری جنگید،
در چند جبهه .و این مبارزه به درازا کشید و
جسم و جان نحیفش را ویران کرد؛
عزیزانش کنار بسترش با او رنج کشیدند.
جایش بسیار خالی است :همسری ارجمند،
پدری دلسوز ،فروتن ،ایثارگر ،انسانی بی نیاز و
بلند طبع ،مهربان ،بخشنده ،بامرام ،خوش رو ،بی ادعا ،ساکت و شرمگون و...
روان و هستی اش سراسر ،عشق و همدلی و مهر بود.
فقدانش را به همسرم زهره و بچه ها ،ندیم و سینا؛ به «مامانم»جان ،زری ،الهه،
افسانه و شایسته ی بزرگ ،حسن« ،کیمی» ،حماسه ،سحر ،ر ضا ،و...
و همه ی آنها که حالوت آشنایی اش را چشیده بودند،
تسلیت می گویم .یاد ارجمندش گرامی می داریم.
م .رحیمیان

ی
دل آسا ی

سرکار بانو زهره منافیان (رحیمیان)
خانواده ها و عزیزان سوگوار

ما را در اندوه از دست دادن پدر ارجمندتان انباز بدانید.
دوستان تان در هر زمان در کنار شما و خانواده خواهند ایستاد.
باشد که دوران اندوه تان کوتاه و شادی هایتان رو به افزایش باشد.

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همــدردی

درگذشت غم انگیز مادری ارجمند و مادربزرگی دلبند

شادروان سرکار خامن بتول افضل

در ایران را به فرزند آن عزیز فقید،
جناب آقای محمد مهدی بکاء،
نوه های عزیز ایشان،
علی ،شیرین و نسیم بکاء گرامی
تسلیت عرض می کنیم
و خود را در غم بزرگ شان شریک می دانیم.
------------ما را همواره در کنار خود بدانید.

فیروز همتیان و خانواده
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شیرین و بهروز شریف نایینی
فهیمه و منوچهر قربانیان
اکرم و افضل فامیلی

ی
دل آسا ی

دوست وفادارهم رزم استوار و باورمند فرشاد مهربان
خانواده ها و عزیزان سوگوار
درگذشت مادر را به تو دل آسایی می گویم
و برایت بر دباری آرزو می کنم.
باشد که زندگی بر مرادت باشد.

بهروز شریف نایینی

همــدردی

دوست عزیز و دیرین جناب آقای فرشاد فضلی

شنیدن خبر درگذشت غم انگیز مادر ارجمندت در این غربت به درازاکشیده دشوار
بود .در این غم بزرگ ما نیز خود را با شما صمیمانه شریک می دانیم.
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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منع حمل لپتاپ در پروازها به آمریکا،
صدهاهزار مسافر را حتت تاثیر قرار میدهد

در صورتی که سازمان امنیت ملی
آمریکا ،منع حمل لپ تاپ به کابین
هواپیما را به تمــام پروازهای بین
المللی در آمریکا گســترش دهد،
روزانه صدها هزار مسافر تحت تأثیر
قرار خواهند گرفت.
حــدود دو مــاه پیــش ،بنــا به
دستورالعمل صادره از طرف وزارت
امنیت ملی آمریکا ،حمل لپ تاپ از
ده شهردر خاورمیانه و شمال آفریقا
که یک سر آن آمریکاست ممنوع
شــد؛ این ممنوعیت شامل حدود
 ۵۰پرواز در روز میشود.
امــا جان کلی ،وزیــر امنیت ملی
آمریکا ،روز یکشنبه هفتم خرداد ماه
خبر از این داد که سازمان امنیت
ملی در حال بررسی گسترش این
ممنوعیت به تمــام پروازهای بین
المللــی به مقصد یا با مبدأ آمریکا

ترک سیگار ...

اســت چراکه به گفته او ،لپ تاپ
های شــخصی یکی از طرق انجام
اقداماهای تروریستی محسوب می
شوند .اما بنا به گزارش سیانان ،در
صورت اعمال ،این قانون می تواند
روزانه صدها هزار مسافر و هزاران
پرواز را تحت تأثیر قرار دهد.
بنا به مرکز بیــن المللی حمل و
نقــل هوایی ،روزانــه  ۴۳۰۰پرواز
بین المللــی در آمریکا صورت می
گیرد که شــامل حدود  ۶۵۰هزار
مسافر در روز می شود ،یعنی حدود
دویست میلیون مســافر در سال
خــاک آمریکا را ترک کرده و یا در
آن فرود می آیند.
گســترش این ممنوعیت به تمام
پروازهای بیــن المللی در آمریکا،
می تواند تهدیدی باشــد هم برای
صنعت جهانگــردی آمریکا و هم

>> ادامه از صفحه27 :

دلیل این عدم محبوبیت سیگار
و پایین رفتن رتبه اجتماعی افراد
سیگاری ریشه در باال رفتن درک
ما از مشکالت و عوارض سیگار نه
فقط برای سیگاریها بلکه برای
کســانی که در کنار آنها نفس
میکشند،دارد.
•

 .۵پیدا کردن همسر

همه کســانی که به دنبال پیدا
کردن شریک برای زندگی خود
هســتند ،میدانند کــه یکی از
شرطهای اولیه بســیاری افراد
این اســت که سیگاری نباشید.
یک حس عمومی وجود دارد که
افراد ترجیح میدهند که با فردی
غیرسیگاری باشند تا با فردی که
بوی یک زیرســیگاری کثیف و
تنفر انگیز را میدهد.
•
 .۶نـاتوانی جنسی

اگر سیگار کشیدن به طور کلی
پیــدا کردن شــریک زندگی را
سختتر میکند ،ناتوانی جنسی
ناشی از آن هیچ کمکی نمیکند.
بااینحال سیگار کشیدن با تاثیر
گذاشتن بر روی رگهای خونی
احتمــال ناتوانی جنســی برای
آقایان را به طور قابلتوجهی باال
میبرد.
در تحقیقــات علمــی گفتــه
میشــود که یکی از مهمترین
پیامهــا به نوجوانان این اســت
که سیگار نه تنها باعث میشود
بوی زیرســیگاری بگیرید ،بلکه
بر توانایی جنســی شما هم اثر
میگذارد .از این پیام معموالً برای
ترغیب نوجوانان به ترک یا دوری
از سیگار استفاده میشود.
•

 .۷افزایش عفونتهای جسمی

و سایر عفونتها مبتال میشوند.
موهای ریزی به نام ســیلیا که
دستگاه تنفسی را میپوشاند برای
محافظت از مــا دربرابر عفونت
طراحی شدهاند .سیلیا همیشه
بــه طریقی موج میخــورد که
باکتریها و ویروسهایی که وارد
نای میشوند را میگیرد و آنها را
به سمت باال و بیرون هل میدهد
و با ســرفه ما بیرون میآیند و
آنها را میبلعیم و با اســید معده
نابودشانمیکنیم.
یکی از تاثیرات سمی دود سیگار
این است که سیلیا را فلج کرده
و بــه همین ترتیب این مکانیزم
دفاعی را نابود میکند .به همین
دلیل اســت که ســیگاریها تا
این اندازه بیشــتر دچار عفونت
میشــوند .ولی طی یک ماه از
ترک سیگار ،سیلیا دوباره شروع
بــه کار کــردن میکند و نقش
محافظتی خود را از سر میگیرد.
•
 .۸خطری برای دیگران

گفته میشود که قرار گرفتن در
معرض دود سیگار جان ۵۰،۰۰۰
نفر را هر ســاله میگیرد .جای
تعجب نیســت :بیش از ۴۵۰۰
مادهشــیمیایی مجزا در هر پک
از دود دخانیــات وجــود دارد و
بیش از  ۴۰نوع از آنها سرطانزا
شناختهشدهاند.
حتی مقدار کمی از دود ســیگار
دیگران هم بــرای ابتالی فردی
که بطور مــداوم در معرض این
وضعیت است کافی است تا منجر
به حمله قلبی و سکته شود .مواد
موجود در دود باعث میشــوند
پالکتها ،مــادهای در خون که
به لخته شدن آن کمک میکند،
چسبناک شود .این خطر حمالت
قلبی را افزایش میدهد،
تحقیقات متعددی نشــان داده
است که وقتی جامعهای خود را
از دود دخانیات دور کند ،میزان
ابتال به حمالت قلبی بین  ۲۰تا
 ۳۰درصد کاهش مییابد.
•

احتمــاالً از خطــرات درازمدت
ســیگار برای ســامتی باخبر
هستید ولی آیا میدانستید که
سیگار شما بیشــتر در معرض
ابتــا به آنفوالنزاهــای فصلی و
سرماخوردگی هم قرار میدهد؟
مردم نمیدانند که ســیگاریها
تا چــه اندازه بیشــتر از بقیه به  .۹تاثیر بر فعالیت فیزیکی
بیماریهای ویروسی ،باکتریایی بسیاری از افراد سیگاری گزارش
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کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران:

رنسانسی در راه است؟

در روزهــای  ۹تــا  ۱۱ژوئــن
 ( ۲۰۱۷نوزده تا بیســت و یکم
خرداد  )۱۳۹۶شــهر فلورانس
ایتالیا میزبان بیست و هشتمین
کنفرانس «بنیــاد پژوهشهای
زنان ایران» است.
به این مناسبت به گفتگوی کوتاه
با خانم صبری نجفــی ،یکی از
اعضای کمیته برگزارکننده این
کنفرانس توجه کنید»

برای صنعت هوانوردی جهان.
مســافران خارجی ســال گذشته
 ۲۴۶میلیارد دالر در آمریکا خرج
کرده اند و سفر آنها موجب اشتغال
ساالنه  ۸.۶میلیون نفر در صنعت
جهانگردی آمریکا شــده اســت.
گســترش ممنوعیت مذکور می
تواند برخی مسافران بین المللی را
بر این دارد که مقصدی متفاوت از
آمریکا برای خود انتخاب کنند تا از
اینگونهدردسرها بدور بمانند.
اعالم
گذشته
هواپیمایی امارات ماه
 خانم نجفــی در این روزها کهکرد ممنوعیت اعمال شده از سوی تعدادی از فعــاالن حقوق زنان
وزارت امنیت ملی برای ده فرودگاه ایرانــی در پی تهیه بلیط قطار و
که تعدای از آنها پروازهای امارات هواپیما و همچنین رزرو هتل و
را نیــز تحت تأثیر قرار داده ،منجر محل ســکونت درشهر فلورانس
به کاهش تقاضا شــده و در نتیجه
هستند،شمابهعنوانعضوکمیته
این شرکت تعداد پروازها به آمریکا
برگزار کننده بیست و هشتمین
را کاهش خواهد داد.
کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان اسالمی زنان در ایران ،اختیار یا بفرستند .انتخاب بر مبنای نظرات
و رایگیــری کمیته برگزاری از
در فلورانــس در حال انجام چه اجبار؟
 جایگاه پیکر و تندر زیباشناسی نوشتهها بود.کارهاییهستید؟
و هنر نقاشی فمینیستی
•
میکننــد که به مــرور زمان با کارهایــی تدارکاتــی زیــادی  -رشــد بنیادگرایی ،پوپولیسم و  -آیا سخنرانی هم از ایران دعوت
کاهــش توانایی بــرای کارهای هســت که باید انجام شوند .از نئولیبرالیسم در سطح جهانی و شدهاند؟
خیلی سادهای مثل باال رفتن از تنظیم برنامه کنفرانس تا دنبال مقایسه عملکردهای جنبش های •
پلهها یــا ورزشهای عمومی که کردن مراحل ســفر سخنرانان زنان در مقابله با آن
بله از ایران هم ســه ســخنران
قب ً
ال به راحتــی انجام میدادند ،و هنرمنــدان گرفتــه تا چاپ  -بررسی نقش جامعه زنان ایران انتخاب شدهاند.
بروشور و کارتهای نام شرکت در شــکل گیری و جهت گیری
روبرو هستند.
حتــی ورزشــکاران جــوان در کنندگان .من امروز شخصا خیلی گفتمان مبــارزه با بنیادگرایی با  -آیا برنامههای هنری هم تدارک
وضعیتهای جسمانی عالی اگر هیجــان دارم ،چون همین االن تاکید بر عملکرد فعالین جنبش دیدهاید؟
سیگار بکشند به خوبی سابق قادر از شهرداری فلورانس برمیگردم زنان و پژوهشگران.
•
در هر دو شب کنفرانس دو برنامه
به فعالیت نخواهنــد بود زیرا به و امیــدوارم کــه طرحــم برای
کرده
انتخاب
را
موضوع
این
چرا
بــا گروههای هنری موســیقی
مرور زمان سیگار باعث میشود سورپرایز شرکت کنندگان عملی
شــود .طرحی که شاید هدیهای اید؟
خواهیم داشــت .جمعه شــب
ریهها و قلب سختتر کار کند.
گلنار شهیار از وین ،و گروه سه
باشــد برای قدردانی از زنانی که •
•
بیست و هشت سال متدوام این رنسانس یا «تولد دوباره» از شهر نفره زنان ایتالیایی Sonambula
.۱۰هــزینهها
اگر ســیگاری هســتید ،حتماً کنفرانسها را با تالشهایی غیر فلورانس آغاز شــد .فیلسوفان Triade-popolare ،از شــهر پیزا
میدانید که ســیگار کشــیدن انتفاعیشان برگزار کردهاند و چه اندیشمندان و هنرمندان این شهر هنرنمایی خواهند کرد .شــنبه
فعالیتی پرهزینه اســت .قیمت با شرکتشــان در آنها به سرپا از دگماتیســم و استبداد کلیسا شب مانوشان از پاریس و کیمیا
به ستوه آمده بودند و توانستند -رومــی از بولونیــا برنامه اجرا
یک پاکت سیگاردر سراسر جهان نگهداشتن آن یاری رساندهاند.
سیاهی قرون وسطی را با اندیشه خواهندداشت.
متفاوت است ولی هزینه متوسط
یک پاکت سیگار پنج هزار تومان  -چه شد که به فکر برگزاری این هایی نو تغییردهند .آنها رنسانس در کنــار این برنامه ها در ســه
را به همه قاره اروپا بسط دادند و روز کنفرانس نمایشگاهی از آثار
و در بعضی مناطق تــا ده هزار کنفرانسدر فلورانس افتادید؟
پایه گذاردنیایی مدرن شدند .این هنرمندان هنرهای تجســمی
تومان است که البته این قیمت •
در سراسر جهان میتواند باالتر یا برای اولین بار در ســال  ۲۰۰۸دلیل انتخاب موضوع کنفرانس که بــه فراخوان هنری ما جواب
از وجود بنیاد پژوهشهای زنان بنیاد پژوهشهادر شهر فلورانس دادهاند عرضه خواهد شد.
پایینترباشد.
چه کســی امــروز آنقــدر پول ایران مطلع شدم ،از اینکه تا آن است .افزون بر آن اتفاقات امروزدر  -برای شرکت در کنفرانس چه
درمیآورد که بتواند به این صورت زمان از وجود بنیاد بیاطالع بودم خاورمیانه و ایران ،سرزمینهایی باید کرد؟
هــم تعجب کردم و هم بســیار که شرایط قرون وسطی را تداعی •
آن را کنار بگذارد؟
اگردر محلی زندگی میکنید که متاسف شــدم .به همین دلیل میکنند ،باعث شــده است که بــرای شــرکت در کنفرانــس
قیمت یک پاکت ســیگار هفت اولین فکری که به سرم آمد این از خود بپرســیم آیا زنانی که با میبایســت از طریق اطالعات
هزار تومان باشــد ،شما ساالنه بود که یکی از کنفرانسها را که تمام دشواریها توانستند شرایط داده شــده بــرای ثبت نــام در
 ۳میلیون تومان خرج کردهاید ،در آن زمان نزدیک به  ۲۰سال از قرون وســطایی را طی سالها وبسایت بنیاد پژوهشهای زنان
عالوه بر ســه روز بیماری بیشتر برپایی اش می گذشت ،به شهری دگرگون کنند و به موفقیتهایی ایران  iwsf.orgاقدام کرد .هزینه
در ســال ٪۸ ،بازده کاری کمتر که سالهاســت در آن زندگی چشــمگیر نائل آیند ،امروزه در شرکت سه روزه کنفرانس ۱۰۰
و  ۱میلیون تومــان اضافه بابت میکنم -فلورانــس ایتالیا -ببرم جهانی آسیبدیده از بنیادگرایی یورو است ،که میتوان به شماره
هزینههــای درمانی .هزینههای تا زنان ایرانی این شــهر و زنان سیاســی و مذهبی ،میبایست حســاب کنفرانس ارسال کرد.
اقتصادی ساالنهدر ایاالت متحده فمینست ایتالیایی را نیز از وجود دوباره رنسانســی را به دســت البته میتوان روزانه هم ورودی
این کنفرانسها و تاریخچه بنیاد خود انتظارکشــند؟ آیا باز قرون پرداخت کرد.
به  ۲۰۰میلیارد دالر میرسد.
وسطایی به دســت بنیادگرایان
و البته این اعــداد و ارقام جای آگاه سازم.
برای جهــان و به ویژه برای زنان  -چــه امکانات اقامتــی در نظر
ضرری که کشیدن سیگار در دراز
گرفته اید؟
مدت میتواند روی شما بر جای  -موضوع اصلی کنفرانس امسال در پیش رویمان است؟
•
چیست؟
بگذارد را نمیگیرد.
 چگونــه و بــر چــه مبنایی در وبســایت کنفرانس امســالخیلی مهم اســت که به آن نه •
بنیــاد ،هتلهــا و میهمانخانه
به عنــوان یک عادت بد که باید موضــوع اصلی کنفرانس «قرن سخنرانان را انتخاب کردهاید؟
هایی با ذکر قیمت اعالم شــده
ترکش کنید بلکه به عنوان یک بیســت و یکم ،رنسانس زنانه یا •
بیمــاری مزمن نــگاه کنید که واپس گرایی؟» است .چند نمونه بــا فراخوانی که در مــاه نوامبر اند .خوشبختانه  Airbnbهم در
کل زندگیتان را تحتتاثیر قرار از پژوهشهایی که با این موضوع داده شــد که فرصت آن تا آخر فلورانس آپارتمانها و اتاقهایی با
میدهد .و هیچ زمانی برای ترک ارائه خواهند شــد به این ترتیب مــاه ژانویه بود از پژوهشــگران قیمت مناسب عرضه میکند.
و کنشــگران دعوت کردیم که نشانی وبسایت کنفرانس:
است:
آن بهتر از امروز نیست.
www.iwsf.org
•  -گسترش مد اسالمی در جهان چکیده پژوهششان را در ارتباط
و ارتباط آن با مدلهای پوشش با موضــوع کنفرانــس برایمان
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کشورهای غربی شده است ،اما
هنوز ظاهرا سینههای آمالپرور
زنان ایران ،زمین
 ،۷۶کشت امید به
خابات
ش تغییر اســت.
ل پس از انت ا به دو
یه
گــواه ایــن
 20سا
ست 
ت
س
متام کژسیا فتاده ا
عشق و امید،
ر
زنان ا
با جنبش
ائتالفها و
بیانیههایی است که علیرغم
شــرایط ســرکوب با هر تلنگر
امیدبخشــی ققنوسوار سر بر
میکشد.
حال به دنبال مروری بر پیشینه
نظریه «طرح مطالبات در دوران
انتخابــات» و یا همــان «رای
مشروط» تاثیر این رویکرد را بردو
بیانیه مطالباتی بخشی از اعضای
جنبش زنان که درروزهای پیش
منتشر شد بررسی میکنیم.

مطالبهمحوری در انتخابات ،تجربه جمعی زنان
برای گذار از اقتدارگرایی
منصورهشجاعی بهبود وضعیت جامعه بود .هرچند
از سال  ،۱۳۷۶با اعالم موجودیت در مقاطعــی حضور هشــیارانه
دولــت اصالحات وبــا توجه به جامعه مدنــی باعث بهره بری از
برخی از تغییرات در مناســبات میدان رقابتهای جناحی ،به نفع
سیاســی کشــور ،شــرکت در جامعه شده است.
انتخابات نیز به عنوان یک حرکت حیــات هشــت ســاله دولت
جمعی و اعتراضی مدنی نسبت اصالحات ،تا حــدودی موجب
به وضع موجود مطرح شد .از آن گشــایش در بــن بســتهای
زمان ،انتخابــات برای آن بخش سیاسی وفرهنگی جامعه شد ،اما
از روشنفکران ،فعاالن سیاسی ،سرخوردگی جامعه رأیدهنده از
مدنی و مردمانــی که به فرایند رفتارسیاسیاصالحطلبانودولت
تدریجی دستیابی به دموکراسی منتسب به اصالحطلبی ،موجب
معتقد بودند ،به عنوان یک تجربه شد تا در پایان این دوره ،انتخابات
جمعی برای گذار از اقتدارگرایی مجددا بــه ســمت رقابتهای
سیاســی به دموکراســی وارد درون جناحی حکومت کشیده
گفتمــان مبارزاتی شــد .از این شــود .حاصل این سرخوردگی،
مقطع است که ما شاهد حضور مردمزدایی از گفتمان انتخابات
بخــش عظیمــی از منتقدان و در نتیجه انتخاب فردی چون
سیاســتهای دولت در صحنه محمود احمدینــژاد به عنوان
رئیس جمهوری در سال ۱۳۸۴
انتخاباتهستیم.
در سطح حکومتی نیز ،آغازدوران شد.
اصالحــات ،آغاز دوران آشــکار ازسوییدیگرجنبشمطالبهمحور
شدن رقابتهای درون جناحی زنــان ،راهی دیگر آغــاز کرد و
بین نیروهای راست و چپ و میانه ریاســت جمهوری احمدینژاد
رو بوده است .نقطه رجوع حکام را نتیجــه غیبــت جنبشهای
وقت بــه آرای مردمــی از زاویه اجتماعی در فراینــد انتخابات
رقابت بر سر قدرت و نه رقابت در و دوران گــذار به دموکراســی
فــرض کــرد .از این
بنیاد پژوهش های زنان رو ،عاملیــت خویش
را در جبــران چنین
بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش فرضیهای بــا حضور
های زنان امسال در فلورانس ایتالیا بر گزار پرشــور در تشکیل
خواهد شد.
ائتالفهای گسترده
برنامه
تم این
همچــون ائتــاف
قرن بیسـت و یکم،
کمیپن یک میلیون
گرائی؟
رنسانس زنانه یا واپس
امضا ،کمپین ضد
از تاریخ  9تا  11ژوئن 2017
سنگسار ،کمپین
برای اطالعات بیشتر به سایت
الیحه خانــواده و
www.iwsf.org
در نهایــت ائتالف
مراجعهکنید
همگرایی زنان برای

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.

•

همگرایی زنان برای طرح
مطالبات جتسم رأی مشروط

اگر به خاطر بیاوریم،شعار ائتالف
«همگرایــی زنان بــرای طرح
مطالبــات» در دوران انتخابات
سال  ۸۸این بود:

بــه صندوقهای رأی
جلسه اجنمن زنان
بــدون نیتخوانــی
صاحبــان آرا ،اعم از
زمان :یکشنبه  4ژوئن
مشروط و غیرمشروط،
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
درهنگامهاقتدارگرایی
در محلدفتر انجمن
و ســرکوب ،به سود
بحث و گفتگو پيرامون انتخابات رياست
مناســبات قدرت در
جمهورى و موقعيت زنان در ايران
جامعه عمل کرد.
به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم
داده
نشــان
تجربــه
8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4
اســت که ســرکوب
)(Metro: Jarry
یکــی از مهمتریــن
عواملــی اســت که
میتواند قراردادهای
این بار رخت مشارکت سیاسی
مشــروط اجتماعی
را بیمضمون کــرده و جامعه را و حقــوق شــهروندی بر قامت
به ســوی ســرخوردگی و یأس کشید و آغازی دیگر در مبارزات
ببرد .کما اینکه با تمام مقاومت مدنی را اعالم کرد .بعد از پیروزی
درخشانی که جنبش زنان در آن آقای روحانــی و وعدههای او در
دوران از خود نشــان داد ،اما در باب منشــور حقوق شهروندی،
نهایت از تاریخ اقدام به برگزاری تشــکلیابی زنان حــول کانون
تظاهــرات در حمایــت از بهار شهروندی و وبسایتها و گروهها
عربی ،با دور جدیدی از سرکوب نشــان از پیگیری آرای مشروط
شــدید حکومتی مواجه شد که آنان بود.
منجر به دســتگیری گســترده این حرکت ،هرچند پرنفس آغاز
اعضای جنبشهــای اجتماعی ،شــد اما به ســرعت تحت تاثیر
حصررهبران جنبش سبزو خروج فضای بسته سیاسی از یک سو و
اجباری جمــع بزرگی از فعاالن از سوی دیگر تفاوت دیدگاههای
درونجنبشیدربارهنحوهبرقراری
سیاسی گستردهتر شد.
ادامه مبــارزات مدنی از مقطع مناســبات با زنان درون دولت،
تقلب انتخاباتی در ســال  ،۸۸تا مجددا فرو نشست .فرود غم انگیز
یک سال و نیم پس از آندر پیوند شورو خیزش هرباره جنبشهای
بخشی از جنبش زنان با جنبش مطالبهمحور شاهدی است براین
سبز ،تحت عنوان «همگرایی سبز مدعا که اصل فعل شرطگذاری
زنان» برای پی گیری مطالباتی داللت بر نوعی ارتباط دوســویه
که زنان در دوران انتخابات طرح میان شــرط گذاران و شــرط
کرده بودند ،ادامه داشت .اما نهایتا پذیران است .عواملی که موجب
مخاطبان این رأی مشروط خود قطع ایــن ارتباط بشــود مانند
در حصر شدند و آنان که ماندند ،سرکوب حکومتی و سرخوردگی
هر آنچه مربوط به مطالبه و شرط جامعه ،این قرارداد نانوشته را یک
گذاری بود با تندباد سرکوب به طرفه کرده وبیمضمون میکند.
در انتخابــات مجلس در ســال
نومیدی و یاس کشانیدند.
گذشــته یعنی در اســفند ماه
•
 ،۱۳۹۵مجددا شــاهد برآمدن
زنان و دولت اعتدال
در انتخابات سال ،۹۲در فاصلهای چهــرهای دیگر از بیان مطالبات
کوتاه از انتخابات ،شاهد بازسازی زنان بودیم :کمپین تغییر چهره
سریع ائتالف «هماندیشی زنان» مردانه مجلس.
برای حضوردردور جدید مبارزات
مدنی زنان و شرکت در انتخابات
بودیم .گفتمان مطالبهمحورزنان
{>> ادامه در صفحه}32 :

طرح مطالبات نشان داد.
میزان حساسیتدولت و حکومت
در دوران احمدینژاد نســبت به
جنبش زنان و اعضای آن ،دلیلی
است برپایداری مبارزاتی اعضای
جنبش در میدان برابریخواهی
کــه در ابتدا حکومــت را دچار
شوک و سردرگمی کرده بود.
در ســال  ،۱۳۸۸توســل بــه
انتخابات و صندوقهــای رأی،
مجددا به عنوان تجربهای جمعی
و اعتــراض به وضــع موجود ،از
سوی جنبشهای مطالبهمحور
وارد گفتمــان مبــارزات مدنی
شــد .گفتمان مطالبهمحوری و
رأی مشروط در دوران انتخابات
ســال  ،۱۳۸۸حاصل ائتالف ها،
کمپینها و زیرساختهای مدنی
ای بود که جنبش زنان از سالهای
میانی اصالحات و چهارساله اول
احمدینژاد شروع کرده بود.
از آن تاریخ است که جنبشهای
مطالبهمحوردر تعامل با مناسبات
حاکمدر فضای انتخابات ،گفتمان
«رای مشــروط» را در اشــکال
گوناگون مطرح کردند .بررســی
فرایندی این شرط گذاریدر افت
					
و خیز مبارزات مدنی ،موضوعی
بحثانگیز در هر دوره از انتخابات
هشت سال گذشته بوده است.
این روزها ،بیســت سال از اولین
و متاســفانه آخریــن انتخاباتی
میگذرد که با حضور گســترده
مردم ،باعث شوک و عقب نشینی
اهرمهای قدرت شــد .آن امید
پرشــور و آن میزان از ســرمایه
اجتماعی پس پشت آن امید ،به
کارنامه
دلیل کژسیاستی زمامداراندولت
جمهوری
اصالحات از یک سو و والیت تام
اسالمی در
یک فقیه بر مجموعهای از دولت همه زمینه ها
و ملت و آب و خاک به هدر رفت.
سیاه است:
از
این روزها ،بیســت سال پس
حقوق بشر،
انتخابات ســال  ،۷۶بار تمام آن محیط زیست،
بی مسئولیتیها و کژ سیاستیها زنان ،سیاست
به دوش جنبشهای اجتماعی و
ویرانگر
بیش از همه جنبش زنان افتاده
خارجی،
است.
اختالف
علیرغمتمامفشارهاوتهدیدهایی
طبقاتی
که منجر به خانه نشینی و انزوا،
فاحش ،فساد
محبوس شــدن در زندانهای
مزمن و...
ایران و یا ســرگردان شــدن در
«ما به مطالبات زنان رأی میدهیم».

ایــن شــعار ،براســاس نظریه
شــرطگذاری برای کاندیداها و
ســرپیچی از تابعیــت از فرایند
انتخابات ،طراحی شــده بود .دو
مطالبه برای این ائتالف در نظر
گرفته شده بود:
پیوســتن به کنوانســیون بین
المللی رفع تبعیض از زنان و نیز
تغییر مواد تبعیض آمیز در قانون
اساسی.
انتخابات ســال  ،۸۸سال شکل
گیــری جریانهــای معترض و
اپوزیســیون در داخل گفتمان
انتخابات بود.
تقلب در انتخابات وسرکوبهای
سازمان یافته و گسترده حکومت
در دوران جنبش ســبز ،نشان
داد که عینیت یافتن این شرط،
مســتلزم نوعی ارتباط دوسویه
میان شــرطگذاران و مخاطبان
این شرطگذاری است.
اما اســتفاده از آرای ریخته شده
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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
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FINANCE
کیـواننصیرنیا

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

در گفتــار قبل به دو ســرفصل
کلی بیمه های اموال و بیمه های
اشــخاص (عمــر و ســامت)
پرداختــم .ســپس موضــوع
"برنامه ریــزی برای اســتقالل
مالی" را مطرح و در همین راستا
بررسی منابع دوران بازنشستگی
را آغاز نمودم.در پایان نیز موضوع
"پــس انداز و ســرمایه گذاری"
به عنوان اولین منبع مالی دوران
بازنشستگی مطرح شد .در این
بخش به ذکر ســایر منابع مالی
دوران بازنشستگی می پردازم.

•

طــرحبازنشستگیکانادا
( / )CPPکبک ()QPP

اگر نگاهی به فیش حقوقی خود
بیاندازید مبالغی را خواهید دید
که هر ماه با عنوان
)(Canada Pension Plan
 QPP (Québecو یا CPP
)Pension Plan

از حقوق شــما کســر می شود.
این مشــارکت اجباری فرصتی
را فراهم می ســازد تا از سن 65
سالگی به بعد از دولت مستمری
دریافت کنید .البتهدر حال حاضر
این مستمری حداکثر یازده هزار
برخی منابع مالی دوران
بازنشستگی (ادامه)
دالر در سال می باشد! همانطور
که مالحظه مــی کنید مبلغی
•
اســت ناچیز که بودنش بهتر از
مستمری(حقوق)بازنشستگی
مســتمری بازنشستگی چگونه نبودنش می باشد!
•
میسر می شود؟
فرد شــاغل و کارفرمایش با هم سایر مزایای دولتی
در صندوق بازنشستگی مشارکت  Old Age Securityیا ()OAS
مــی کنند .ســپس رشــد این نوع دیگری از مســتمری دولت
مشــارکت در طول زمان ذخیره بــرای کانادایی هایی اســت که
ای از نقدینگی فراهم می نماید به ســن  65می رسند مشروط
که در بازنشســتگی به کار می بر اینکه کل درآمــد آنها از حد
آید .این بدان معناست که هر چه مشخصی کمتر باشد .مبلغ آن
تعداد سالهای بیشتری کار کنید بسیار ناچیز است که همین مبلغ
و پرداختی بیشتریداشته باشید ناچیز نیز شــامل همگان نمی
صنــدوق بازنشســتگی بهتری شود!
----------------خواهید داشــت .البته این روزها
بدانید و آگاه باشید که داشنت
تعــداد کارفرماهایی که چنین
حساب  RRSPبرای هر کانادایی
امکانی را برای کارکنانشان فراهم
شاغل جزو واجبات است!
کنند ،کاهش یافته است.
-----------------------------------این روزها تعداد کارفرماهایی که
صندوقبازنشستگیمشارکتیبرای
کارکنانشان فراهم می کنند کاهش
یافتهاست!

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

کانادا و ایران...

برای خود ایجاد نماید در واقع یک
حساب پس انداز دارای معافیت
مالیاتی می باشد که می تواند به
برگشت مالیاتی نیز بیانجامد!
به طور خالصه این حســاب به
این صورت اســت که هر ســال
اداره درآمــد کانــادا ( )CRAبر
اســاس مواردی از قبیل درآمد
سال گذشته شما مشخص می
کند که چه میــزان می توانید
در حســاب ( )RRSPخود پول
پس انداز کنید .ایــن پس انداز
می تواند باعث شود که در همان
ســال مقداری برگشت مالیاتی
داشته باشــید! همچنین سود
حساب شما (مشروط به اینکه تا
بازنشستگی از آن برداشت نکنید)
معاف از مالیات می باشد.
البته پرداختن کامل و شفاف به
این حســاب به دلیل پیچیدگی
هایــی کــه دارد در ایــن مقال
نمــی گنجد و امیــدوارم بتوانم
در فرصتی به صورت جداگانه و
مفصل به آن بپردازم .اما بدانید
و آگاه باشید که داشتن حساب
 RRSPبرای هر کانادایی شاغل
جزو واجبات است!
•

فــروش دارایی ها

گاهی اوقات فروش دارایی ها در
بازنشستگی برای تامین هزینه ها
کارساز می شود.
دارایی هایــی که حاصل تالش
در ســال های کاری است .خواه
خانه باشد یا خودرو یا جواهرات!
گاهی دارایی مورد نظر به فروش
•
می رسد و گاهی فقط کوچکتر
صندوق پس انداز بازنشستگی
 Registered Retirementمی شــود! به عنــوان مثال یک
) Savings Plans (RRSPsبازنشسته می تواند خانه یا خودرو
این طرح که هر شاغلی می تواند خود را به طور کامل بفروشد و نیز

می تواند آنها را با خانه و خودرو
کوچکتر و ارزانتــری معاوضه و
پول حاصل از این اختالف را به
مصرف برساند.
به هر حــال فروش دارایی ها در
دوران بازنشستگی فارغ از خوبی
یا بدی آن یکی از راه های تامین
مالی برای بازنشسته ها می باشد.
•

ارث و میــراث

درست است که ارثیه در صورتی
نصیب می شود که عزیزی زندگی
را وداع گوید و به قولی منشا غم
انگیزی دارد اما به هر حال جزو
واقعیت ها و مراحل زندگی انسان
اســت .همچنیــن ارثیه چیزی
نیست که انســان ها از مدت ها
قبل به آن بی اندیشند ،منتظرش
باشند و برایش برنامه ریزی کنند!
همانطــور که دیدیــد برخی از
منابع مالی دوران بازنشســتگی
قابــل برنامه ریــزی ،کنترل و
پیش بینی هستند مانند حساب
 RRSPو برخــی دیگــر نیز نه
قابل پیش بینی هســتند و نه
قابل برنامه ریــزی مانند ارثیه!
لذا بسیار منطقی است که برای
برخورداری از یک بازنشستگی
با پشتوانه مالی شایسته تمرکز
خود را بر منابع قابل برنامه ریزی
و قابل پیش بینی که در کنترل
خودمان است بگذاریم نه به امید
کمک های دولتی و مانند اینها!

مـروری بر آنچه
که گذشت!
مخاطبان ارزشــمند سلســله
مقاالت "آقای موفقیت" نیک می
دانند که این مقاالت از شماره 23
یعنی از اول آگوست  2016وارد
فصل جدیدی شــد و "موفقیت
مالی" نام گرفت .و حال این فصل
نیز در اینجا و پس از  20شماره
به پایان می رســد! در این مدت
ســعی بر این بود تــا به صورت
جامع به موضوعاتی پرداخته شود
کهدانستن آنها و عمل به آنها می
تواند یک زندگی مالی شایسته را
برایمان رقم بزند.
در ادامه به رئوس مطالبی که طی
بیست شــماره نگاشته شد می
پردازم که به صورت فهرست وار
آورده می شود:
• عوامــل تاثیرگذار بر تصمیم
گیری های مالی
• نکاتی برای کمک به تصمیم
گیری های درست مالی
• پول چیســت و چه نقشی در
زندگی بازی می کند؟
• نقــش اهــداف و ارزش های
فردی در تصمیــم گیری های
مالی
• اثرگذاری تبلیغات در تصمیم
گیری های مالی
• انواع تکنیک های تبلیغاتی
• نقش شانس در موفقیت های
مالی
• روش هــای معمول کســب
درآمد
• مدیریت درآمدها
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• کنترل پول خود را بدست
گیرید!
• اهمیت بودجه بندی
• مدیریت نقدینگی با کمک
بودجه بندی
• نمونه یک بودجه بندی
• استقراض کانادایی ها
• دالیــل افزایــش بدهی
کانادایی ها نسبت به گذشته
چیست؟
• چرا کانادایی ها پول قرض می
گیرند؟
• انواع وام در کانادا
• سواالتی که قبل از دریافت وام
بایستی از پاسخ آنها مطلع باشید
• عوامل کســب و حفظ اعتبار
مالی
رنکاتی برای کسب و حفظ یک
اعتبار مالی خوب
• مزایــا و معایــب کارت های
اعتباری
• انواع بدهی
• چطور می توانید خود را از دام
بدهی رهایی بخشید؟
• پس انداز و سرمایه گذاری
• قدرت سود مرکب
• اصول اولیه پس انداز و سرمایه
گذاری
• چنــد نکتــه کلیــدی برای
پس انداز
• فلسفه سرمایه گذاری چیست؟
• بازگشت سرمایه (سود)
• ریسک سرمایه گذاری
• میزان نقد شوندگی سرمایه
• مدت زمان سرمایه گذاری
• فاصله جغرافیایی
• امنیت سرمایه گذاری
• دانش سرمایه گذاری
• واحد پول
• حفظ سرمایه ها و برنامه ریزی
برای استقالل مالی
• بیمه
• وابستگی مالی مستقیم و غیر
مستقیم
• برنامه ریزی برای بازنشستگی
و استقالل مالی
ادامه دارد...
•

>> ادامه از صفحه31 :

این کمپین از سوی گروه بزرگی از کاندیداها افشا گری هم بکنند.
از فعــاالن جنبش زنان که اکثر •
آنان پــس از جنبش ســبز در زنان و انتخابات
حبسهای طوالنی مدت به سر این روزها ،دوباره شــاهد ســر
بــرآوردن ققنــوس وار اعضای
برده بودند ،با سه کمیته
"کاندیدا میشوم ،رأی میدهم ،و جنبــش زنــان بــرای اعــام
حضورمطالبهمحــور ،هدفمند و
افشا میکنم"،
مشــروط آنها هســتیم .حاصل
آغاز به کار کرد.
میزان عاملیت اعضای این کمپین مذاکرات و جلســاتی که از ظن
و تاثیر گــذاری آن در جامعه به حکومت میتواند نوعی «براندازی
حدی بود که موجب باال گرفتن نــرم» تعبیر شــود و به همین
واهمه حکومت از جنبش مدنی ترتیــب کنترل و ســرکوب نیز
زنان شد .انگزدنهای حکومتی و متناســب با این تعریف ،شرکت
عوامانه به این کمپین با سناریوی کننــدگان را تهدیــد میکند،
نخ نما شــده ارتباط با نهادهای برگزاری یک نشست مطبوعاتی و
بیگانــه و اتهامهــای دیگری از انتشاردو بیانیه مطالباتیدر حوزه
این دست آغاز شد .دستگیری ،ریاست جمهوری و شوراها بوده
کنتــرل و بازجویی اکثر اعضای است .نگاهی به حضور شجاعانه
ایــن کمپین ،حاصل وحشــت ولی مظلوم واقع شــده جنبش
حکومت از زنانی بود که نه تنها زنان ،شاید پاسخی برای برخی
برای به دست آوردن کرسیهای رسانهها و منتقدان سیاسی باشد
بیشتر تالش میکردند ،بلکه قرار که جنبش زنــان را به کمکاری
بوددرباره سابقه زنستیزی برخی متهممیکنند.

آنها که انصاف بیشتری دارند نیز،
دو بیانیه صادر شده از سوی زنان
را همچون شمشــیر داموکلس
برسر حامیان آن میکوبند ،چرا
که از نگاه گروه دوم ،این دو بیانیه
نشــانه تقلیل مطالبات جنبش
زنان است.
اما نگاه سومی هم چشم به این
بیانیهها دوخته و نظرات دیگری
دارد .از ایــن نــگاه ،چرخــش
ساختاری در دو بیانیه اخیر زنان
حکایت از یافتــن راهی نو برای
پیگیری مطالبات و یا ادامه نظریه
رأی مشــروط است ،شرطهایی
که از آسمان مطالبات زنان نسل
پیشین ،به زمین نیازهای روزمره
زنان نسل جدید باریده است.
این چرخش ساختاری به دلیل
تلفیقگفتمانبرابریودموکراسی
از سوی بخشهایی از جنبش زنان
و نیز جاری شــدن آن در سطح
جامعه و بسا فراتر از حلقه نخبگان
مدنی و سیاسی است.

شناخت سازوکارهای اداره جامعه
از یک سو و خواست جنبشهای
مدنــی بــرای پاســخگو بودن
ادارهکنندگان جامعه از ســوی
دیگر ،ســویه مطالبات را بیش
از پیش به زندگــی روزمره زنان
شامل مطالبات اقتصادی ،برابری
جنسیتی در استفاده ازامکانات
زندگی شهری و حقوق شهروندی
برگردانده است.
عامل دیگری که در این چرخش
تاثیر گذار بوده اســت ،ناامیدی
و ســرخوردگی جامعــه زنان از
وعدههای ریاســت جمهوری در
موضوع برابری خواهی است .در
نتیجه جنبش زنان در انتخابات
پیش رو ،راه تغییر و راه پیگیری
مطالبات را با توســل به شوراها
مــورد آزمون قــرار خواهد داد.
مطالباتی که مخاطب آن شوراها
هســتند بی تردید متفــاوت از
مطالباتی اســت که از ریاســت
جمهوری خواسته میشود.

بیانیهای کــه در مورد مطالبات
از شوراهای شــهر است حق بر
شهر را طرح کرده .که گسترهای
از ایمنسازی شــهر برای زنان،
که از محافظت در برابر آزارهای
خیابانی تا محافظت از فضاهای
شــهری را در بر میگیرد .که در
واقع میتوان گفت کهدرپی ایجاد
نوعی خویشاوندی مدنی میان زن
و شهر است.
بیانیهای که مربوط به ریاســت
جمهوری اســت نیز پی گیری
همــان مطالبــات حقوقــی و
برابریخواهانــه اســت که در
ی «اشتغال
ســه ســرفصل کل 
و مشــارکت اقتصــادی ،قوانین
تبعیض آمیز ،مشارکت اجتماعی
و حضور در عرصه عمومی» است
که این عرصه عمومی از حضور
در ورزشگاه تا حضور در نهادهای
زمامداری را شامل میشود.
اما آنچه از مقایسه این دو بیانیه
به دست میآید ،اعتمادی بیشتر

به شوراها برای پیگیری مطالباتی
است که در هر دوره از انتخابات
ریاست جمهوری پاسخی شایان
حضور زنان در انتخابات نگرفته
است.
روی آوردن جنبشهــای
مطالبهمحــور به شــوراها ،در
شــرایطی که تاســیس نهادها
و انجمنهــای مســتقل زنان،
جرمی امنیتی محسوب میشود
و در شــرایطی که جمع شدن
گروههای کوچک حتی به دلیل
دیداری دوستانه از چشم هراسان
دستگاه امنیتی اجتماع و تبانی
نام گرفته است ،میتواند راه حلی
مدنی و مــدرن برای پی گرفتن
مطالبات زنان و دخالت مدنی در
عرصههای تصمیم گیری فارغ از
دسیســهها و مناسبات قدرت و
سیاست باشد.
•
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چه چیزی را تغییر می دهد؟

حسن جداری
 21می :انتخابات فرمایشی رژیم ،روز
جمعه  29اردیبهشت ماه برگزار شد.
تردیدی نیست که در این "انتخابات"
نیز ،نظیردیگر "انتخاباتی" کهدر رژیم
جمهوری اسالمی در طول  38سال
گذشته برگزار گردیده ،تقلبات زیادی
به عمل آمده است.
نتیجه انتخاباتی که در شرایط ترور و
اختناق برگزار شد ،این بود که روحانی
برنده شــد و رئیســی کاندید دیگر
حکومتی ،شکست خورد .میلیاردها
تومان صرف برگزاری انتخابات کذائی
گردیــد ،بدون اینکه این انتخابات پر
زرق وبــرق و این نمایــش تهوع آور
حکومتی ،سبب کوچک ترین تحول
و گشایشــی در اوضاع راکد و بحرانی
اقتصاد کشور شــده و باری از دوش
توده های محروم و زحمتکش بردارد.
باید از کسانی که چهار سال پیش به
امید واهی ایجاد گشایشی در اوضاع
سیاسی و فرهنگی کشــور و بهبود
شــرایط ناهنجار زندگی روزمره ،به
روحانــی رای دادند ،پرســید در این
چند سال ریاست جمهوری روحانی
مکار ،چه بهبــودی در وضع بحرانی
اقتصاد عمومی یــا در حیطه آزادی
و دموکراســی ایجاد گردیده که بار
دیگر در انتخابات فرمایشــی ریاست
جمهوری شرکت کرده و به سود یکی
از سردمداران رژیم کشتار و جنایت،
رای میدهند؟
•••••

بخشــی از کســانی که در انتخابات
فرمایشــی به روحانــی رای دادند،
متعلق به اقشار مرفه جامعه هستند
که به برکت وجود رژیم سرمایه داری
و ضد کارگری جمهوری اســامی،
طی ســال ها ثروت های بــاد آورده
اندوخته و از طریق استثمار بیرحمانه
توده های زحمتکش ،ســفته بازی،
دزدی و کالشی ،به نوائی رسیده اند.
آنها با بودن شــیادان حرفه ای نظیر
روحانی در سمت ریاست جمهوری
رژیم دشــمن زحمتکشان ،احساس
امنیت میکننــد و نفس راحتی می
کشند .از روزی که رژیم آزادی کش
جمهوری اســامی به یــاری قدرت
های امپریالیستی ،زمام حکومت را در
دست گرفته ،با تمام نیرو و با توسل به
حبس و شکنجه و اعدام ،به سرکوب
بیرحمانه آزادی هــای دموکراتیک
پرداخته و ماهیتی عمیقا ضد کارگری

داشته است  .سرکوب مبارزات صنفی
و سیاســی کارگران ایــران ،همواره
در ســرلوجه اعمال ضد دموکراتیک
این رژیم دزد و تاراجگر قرار داشــته
است .درهمین چهار سال گذشته که
روحانی سمت ریاست جمهوری رژیم
را عهده دار بوده است ،بر ابعاد بیکاری
در کشــور به مراتب افزوده شــده و
وضع زندگی طبقه کارگر و توده های
زحمتکش ،هرچه وخیم تر گردیده
اســت .در حالی که سردمداران رژیم
و از آنجمله شخص روحانی در شمال
تهران ،در خانــه های اعیانی پنجاه،
شصت میلیارد تومنی زندگی کرده و
هر روز بر اندوخته های بانکی خود می
افزایند ،کارگران در سرتاسر کشور ،در
نهایت فقر و بیخانمانی زندگی کرده و
دچار تنگدستی و فاقه بی حد و حصر
میباشند.
•••••

بخش دیگری از اهالی کشــور که به
ریاست جمهوری روحانی عوام فریب
رای داده اند ،کســانی هستند که در
زمینه نیات و مقاصد رژیم و شخص
روحانی ،سختدچار توهم هستند.
آنها به امید بهبود در اوضاع اقتصادی
و ایجاد گشایشــی در امور سیاسی و
فرهنگی ،همچنان از ترس اینکه مبادا
رئیسی انتخاب شود  ،به روحانی رای
داده اند و بیهــوده انتظار دارند که با
بودن روحانی در ریاســت جمهوری
رژیم ،اوضاع آشفته و بحرانی اقتصادی
بهبود یافته و از فشــار اســتبداد و
خودکامگی رژیمی قرون وســطائی،
اندکی کاسته شود.
چنین به نظر میرســد کــه دوران
نخست ریاست جمهوری روحانی ،این
مهره کار کشته رژیم کشتار و جنایت،
چیزی به این اقشار متوهم یاد نداده
است  .آنها به این بیت شیوای رودکی
اعتقادی ندارند که هزار سال پیش می
گفت :آنکه ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد زهیچ آموزگار.
•••••

اگر در چهار ســال گذشته ریاست
جمهــوری خود ،روحانــی دردی از
دردهای بیشمار اجتماعی را دوا نکرد،
انتظــاری بس واهــی و غیرمنطقی
خواهد بود که در دوران دوم ریاست
جمهوری این شیاد سیاسی ،گرهی
از انبوه گره هــای اقتصادی توده ها
باز شــده و اندک روزنه ای به سمت
آزادیهای دموکراتیک در ایران اسیر
در چنگال خونین جمهوری اسالمی،

زنده باد انتخــابات آزاد!

ف .تابان
• ما بــی کاندیداها ،مــا بی صداها
شکست خوردیم .در مسابقه ای که از
آن ما نبود و به رسمیتش نشناختیم.
مبارزه برای «انتخابات آزاد» و تبدیل
آن به یک گفتمان مورد پذیرش در
جامعه  -راه خــود را از میان همین
موج هــا و طوفان های ســحت باز
خواهــد کرد .حتی اگــر  ۹۹درصد
مردم هم بگویند با همین انتخابات
ضددموکراتیک بسازیم ،من می گویم
زنــده باد آن یــک درصدی که می

گوید :زنده باد «انتخابات آزاد»! ...
•

 .۱از همان نخستین ساعات روز رای
گیری پرده ی آخــر «انتخابات» به
اجرا در می آید ،حوالی شــب به اوج
می رســد و روز بعد به یک نمایش
تمام عیــار تبدیل می شــود .خرد
کردن مخالفین! جنگ تمام عیار صدا
و سیما و رسانه های محافظه کار و
اصالح طلب علیه کسانی که معترض
هســتند ،انتشــار پی در پی عکس
های صفوف طوالنی رای دهندگان،

گشوده شــود .چنانکه میدانیم رژیم
جمهوری اسالمی از همان ابتدای به
قدرت رســیدن ،دارای جناح ها و دار
و دسته های مختلف بوده است  .در
تمام دوران سلطه گری این رژیم ضد
مردمی ،همواره تضاد منافع بین این
جناح های متخاصم ،وجود داشــته
و در مــواردی که مبارزات توده های
زحمتکــش علیه این رژیــم آزادی
کش شدت یافته ،بر دامنه این تضاد
وکشمکش افزوده شده است.
این تضاد منافع راستی بر سر چیست؟
چرا سردمداران مرتجع رژیم به جنگ
زرگری علیه یکدیگر برخاســته و در
مواردی ،دزدی هــا و خالفکاریهای
همدیگر را افشا میکنند؟
باید گفت این تضاد و کشمکش و این
رقابت و همچشــمی به هیچ وجه به
خاطر آن نیست که احیانا یکی از این
جناح های "اصالح طلب" و "اصولگرا"،
مدافع آزادی بــوده و خواهان اندک
بهبودی در وضع معیشتی توده های
محروم و زحمتکش میباشد.
به هیچ وجه!
دعوا و کشــمکش این دار و دسته ها
و جناح های سرکوبگر ،این دشمنان
بی امان آزادی و منافع اقشــار تهی
دست جامعه ،بر سر آنست که کدام
یک از آنها در ارگانهای قدرت ،دارای
برتری و امتیاز بیشتر بوده و در تاراج
هستی توده های زحمتکش و به باد
دادن ثروت های زیر زمینی کشــور،
دست باال را داشــته باشد! وگرنه در
دزدی و ارتشا و اندوختن ثروت های
افسانه ای و در امر سرکوب بیرحمانه
مبارزات حق طلبانه کارگران و توده
های زحمتکــش ،فرقی ماهوی بین
سردمداران رژیم که دست همه آنها
تا مرفق به خــون مبارزین راه آزادی
آغشــته اســت ،وجود ندارد .هستی
همه آنها به هستی رژیم ضد مردمی
وابسته میباشد  .به همین جهت نیز،
هر وقت منافع حیاتی رژیم به خطر
می افتد  ،ســردمداران رژیم اختالف
سلیقه و کشــمکش های جناحی را
فراموش کرده و در صف مشــترک
علیه کارگران ،دانشجویان ،معلمین،
زنان به پا خاســته ،خلق های تحت
ستم و دیگر ستمدیدگان اجتماعی،
موضع می گیرند .نگاهی مختصر به
تاریخ گذشته رژیم آدمکش جمهوری
اســامی ،این واقعیت را به برجسته
ترین وجهی  ،آشــکار میسازد .همه
کوشــش های جناح های تشــکیل
دهنده رژیم ،مصروف این اســت که
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را از
خطر سرنگونی حتمی توسط کارگران
و توده های زحمتکش و انبوه عظیم
ناراضــی ها و ســتمدیدگان ،مصون
نگه دارند  .طبیعتا در نحوه صیانت و
پاسداری از موجودیت پوشالی رژیم،
جنــاح ها و دار و دســته های رژیم،
اختالف سلیقه ها و دعوا و کشمکش
هائی نیز دارند که در سیاســت های
متفاوتی که آنهــا در موارد مختلف
دنبال میکنند ،خود را نشان میدهد.
•••••

با آنچه در باال گفته شــد ،میتوان به
این نتیجه گیری منطقی رسید که
هنرمندان و نویسندگانی که انگشت
هایشان را جوهری کرده اند ،زنان و
دختران زیبایی که روسری هایشان بر
روی شــانه ها لغزیده و انگشت های
بنفششان را به نشانه ی پیروزی بلند
کرده اند ...در خارج از کشــور عکس
های پناهندگان و تبعیدیان در برابر
سفارت خانه های جمهوری اسالمی
که انگشــت های جوهــری خود را
نمایش می دهند ،مکمل این نمایش
پرشکوه می شود .همه ی این نمایش
ها یک پیام به مخالفین می فرستد:
هیچ نیستید ،جمهوری اسالمی در
اوج قدرت و حماسه است .بعضی ها
مهربانانه پیام می فرستند:
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در باره نتایج مضحکه انتخاباتی جمهوری
اسالمی و پیامدهای آن
بام تا شــام کار کنند و هنوز سفره
شان خالی باشد .مردم نمی خواهند
کســی به دلیل عقیده اش زندانی
شــود و یا فعالین اجتماعی و مدنی
مورد اذیت و آزار قرار بگیرند .مردم
فریاد زدند "زندانی سیاسی آزاد باید
گردد" .مردم نمی خواهند که جوانان
کشور به دلیل اعتیاد اعدام شوند و
 ...صحبت از همان آغاز هم بر ســر
"رای" نبود بر سر حق و حقوقی بود
که تحت حاکمیت جمهوری از مردم
سلب شده است.
اما این همه تصویر نیست .حاال که
انتخابات تمام شده است حکومتیان
به خود گوشزد می کنند که "رقابت
ها را با رفاقتها" جایگزین کنیم .اما
مسئله به این ســادگی نیست .در
دعواهای حکومتی رسما پای مردم
به میان کشیده شــده است .با دم
شیری بازی کردند که براحتی نمی
توانند از کابوسش خالص شوند .اینها
نمی توانند در کریدورهای حکومتی
اختالفات خود را حل و فصل کنند.
حضور مردم و حق خواهی آنها این
اختالفات را عمیق تر کرده اســت.
بعد از پیــروزی کذایی قبلی احمد
نژادی در انتخابات ،انشقاقات درونی
جمهوری اسالمی بیشتر شد .اکنون
دیگر جناحهــای "اصولگــرا" و یا
"اصالح طلب" متعین کننده دسته
بندهای درونی جمهوری اســامی
نیســتند .جمهوری اســامی هزار
و یک دســته و باند درونی دارد که
هر یک ساز خود را می زنند .از این
نظر هم جمهوری اســامی نه فقط
وضعیت با ثباتی ندارد بلکه از درون
شکننده تر است.

چه صحنه های باشکوهی از اعتراض
علیه جمهوری اسالمی آفریدیم که
حتی بی بی ســی فارسی مجبور به
پخش مــورد فرانکفورت آن شــد.
احزاب سیاسی با پرنسیب باید همین
کار را می کردند و در آینده هم باید
بکنند .مردم بر اساس امکانگرانی و یا
تاکتیکیدر این معرکه شرکت کردند
و احزاب سیاســی بر اساس اصول و
باور بــه موازین آزادانه و دشــمنی
رژیم اســامی با این موازین به این
معرکه نه گفتنــد .اینکه اگر نتیجه
مضحکه انتخابات با تحریم یکپارچه
و اعتراضات خیابانی مردم توام می
بــود از نظر ما نتیجه مثمر ثمرتری
به همراه می داشت ولی عدم تحقق
این امر (البته در کردســتان تحریم
یکپارچه اتفاق افتاد) نباید بر معنی
واقعی رای آن دســته از مردم که به
روحانی رای دادند ســایه بیاندازد.
هدف ما این بود که جمهوری اسالمی
را در معرکــه انتخاباتــی اش مورد
تعرض قرار دهیم .این کار را کردیم
و پس از معرکه انتخاباتی رژیم نیز با
قدرت به آن ادامه خواهیم داد .تمام
مسئله بر سر این است که یک جبهه
قوی از کارگران و مردم زحمتکش و
احزاب مترقی و چپ و انقالبی وجود
دارد که به وضع موجود نه می گویند
و خواهان تحول بنیادین این وضعیت
هستند .صورت مسئله این است که
این رژیم وصله ناچســبی به جامعه
ایران اســت .و همه ما خواهان بدور
انداختن این وصله هستیم.
مبارزه ما برای یــک جامعه بهتر و
آزاد و انسانی نه از معرکه انتخاباتی
جمهوری اســامی استخراج شده
است و نه به همینجا ختم می شود.
دســت به دست هم دهیم و نیروی
خود را قوی تر و متحدتر سازیم و با
تعرض به نظام اسالمی به تحقق آن
امری کمکی کنیم که خواست همه
ماست :آزادی ،برابری و ساختن یک
•
جامعه انسانی!

همه دار و دسته های رژیم جمهوری
اسالمی و همه دست اندر کاران این
حکومت سرکوبگر ،از خامنه ای گرفته
تا روحانی ،از ســران سپاه پاسداران
گرفته تا نماینــدگان قالبی مجلس
شورای اســامی " ،شورای نگهبان"،
"مجلــس خبــرگان " و " شــورای
مصلحت نظام" ،دشمنان بی امان امر
رهائی توده های محروم و زحمتکش
بوده  ،با آزادی و دموکراسی خصومت
بی پایان داشته و تنها هم و غم شان،
اندوختن ثروت های بیکران و حفظ
ســلطه ننگین رژیــم آزادی کش،
میباشــد .تردیدی نداشته باشیم که
روحانی در سمت ریاست جمهوری
رژیم ،در آینده نیز نظیر چهار ســال
گذشته ،کوچک ترین قدم جدی در
جهت بهبود امر معیشــتی توده ها و
اســتقرار هرچه محدود تــر آزادی و
دموکراسی ،بر نخواهدداشت.
تا رژیم جمهوری اسالمی به موجودیت

انگلی و ضد مردمی خود ادامه میدهد،
نشانی از آزادی و دموکراسی واقعی در
ایران ،وجود نخواهد داشت و ذره ای
از ابعاد عظیم بیکاری و بی خانمانی و
فقر و زاغه نشینی و اعتیاد و فحشا و
دیگر بالیا و مفاسد اجتماعی  ،کاسته
نخواهد شد  .استبداد و خود کامگی
همچنان در کشور حاکم خواهد بود
و به کوچک ترین فریاد دادخواهی و
آزادیخواهی توده های به پا خاسته ،با
شــکنجه و اعدام  ،پاسخ داده خواهد
شد.در تجزیه و تحلیل نهائی ،روحانی
جزوی جدائی ناپذیر از رژیم جمهوری
اسالمی بوده و در حراست از این رژیم
کشــتار و جنایت ،همچون گذشته
به مثابه عنصری ضــد دموکراتیک
و ســرکوبگر و دشمن بی امان منافع
کارگران و توده های زحمتکش ،عمل
خواهد کــرد .روحانی گرچه در نطق
هــای انتخاباتی بــا دادن وعده های
دروغین و فریب کارانه ،خود را مدافع

آزادی و دموکراســی نشان میدهد،
اما آن چنانکه واقعیت های ملموس
نشان میدهند ،این مهره نظام ،فرقی
با خامنه ای و رئیسی و دیگر جنایت
کاران حاکم نداشته و یکی از بدترین
دشــمنان امر دموکراسی و گشایش
دریچه ای به سوی آزادی ،می باشد.
چاره پایاندادن به سلطه جنایت کارانه
رژیم جمهوری اســامی ،راه نیل به
آزادی و دموکراسی و رهائی از چنگال
بحران اقتصادی و مفاسد اجتماعی ،به
هیچ وجه شرکت کردن در انتخابات
فرمایشی و رای دادن به روحانی ها و
رئیسی ها  ،این قاتلین بهترین فرزندان
خلق ،نیســت  .چاره  ،تنها و تنها در
انقالب و خیزش کارگران و توده های
محروم و زحمتکش و سرنگونی نظام
جمهوری اسالمی با همه دار و دسته
های ارتجاعی آن ،می باشد.

«به مردم بپیوندید!»
رفتار ارتش پیروز بــا ملت مغلوب،
ایلغار! به شکل امروزی و با خصوصیات
دموکراســی ایرانی .نمونه ای که در
هیچ جای دنیا نظیرش را شاید نتوان
یافت .له کردن آن که از نظر عددی
کمتر است.
در صفوف «ملت مغلوب» هم کسانی
هستند که چنگ و دندان نشان می
دهند ،لگد می پراکنند و فحش می
دهند  -ناشایست و بسیار ناشایست
 تجاوز به حق آزادانه انتخاب از هردو سو!

مخالفان این انتخابات و «تحریمیون»
قطعا شکســت خواهند خــورد .به
آرایــی باالی پنجــاه درصد و حتی
چهل درصد دســت نخواهند یافت.
این چنین وعده هایی برای کسانی
که با وضعیت فعلی جامعه ی ایران
آشنا باشند ،سراب است .برای چپ
ها مبارزه ی سیاسی هیچ وقت پیرو
تز «هزینه  -فایده» نبوده است .این
اختراح اصالح طلبان است .اگر قرار
بــود آن ها بر پایه ی «فایده» مبارزه
کنند ،این همه جان های پرشــور را
تقدیم نمی کردند .از هیچ شروع نمی
کردند ،در اقلیت نمی ماندند ،در برابر
طوفان نمی ایستادند.

ما بی کاندیداهــا ،ما بی صداها
شکست خوردیم .در مسابقه ای
که از آن ما نبود و به رسمیتش
نشناختیم.مبارزهبرای«انتخابات
آزاد» و تبدیل آن به یک گفتمان
مورد پذیرش در جامعه  -راه خود
را از میان همین امواج و طوفان
ها باز خواهد کرد .حتی اگر ۹۹
درصد مردم هم بگویند با همین
انتخاباتضددموکراتیکبسازیم،
من می گویم زنــده باد آن یک
درصدی که می گوید :زنده باد
«انتخابات آزاد»!

حسن صاحلی
آنطور که بیشــتر انتظــار می رفت
حسن روحانی از صندوق های رای
بیرون آورده شــد و برای یک دوره
چهار ســاله دیگر رئیــس جمهور
خواهد بود.
در مورد نتایــح این معرکه گیری و
پیامدهای آن مــی خواهم به چند
موضوع اشاره کنم:
•

 -۱ســران جمهوری اســامی از
"میزان باالی شرکت مردم" در این
مضحکــه حرف می زنند و این را به
حساب موفقیت و یا موقعیت با ثبات
خود می گذارنــد .اگر چه همه می
دانیم در معرکه ای که هیچ چیزش
به انتخابات شباهتی ندارد نتایجش
هم زیر ســئوال اســت ،با اینحال
جمهوری اسالمی نمی تواند از آراء
اعالم شده برای خود آبی گرم کند.
خودشان هم بخوبی می داند مردمی
که به روحانی رای دادند رای شان از
قضا سلبی بود .به روحانی رای دادند
که فرد مــورد نظر خامنه ای یعنی
رئیسی به قدرت نرســد .استدالل
کسانی که با این رویکرد به روحانی
رای دادند این بود که "روحانی این را
به پای نادانی ما و یا محبوبیت خود
نگذار .چون انتخاب دیگری نداشتیم
نمی خواستیم نماینده ولی فقیه بر
سر کار بیاید".
این معنای دیگری ندارد که علیرغم
تبلیغــات جمهــوری اســامی و
طرفداران بی شــرم رژیم و روحانی،
مردم حســابی یقه این حکومت را
چسبیده اند و در ابعاد وسیعتر حق و
حقوق خود را طلب خواهند کرد .این
آن چیزیست که جمهوری اسالمی
بدنبال معرکه انتخاباتی با آن روبرو
خواهد بود .مردم آزادی می خواهند.
مردم آســایش می خواهند .مردم
در محیــط کار و در جامعه امنیت
می خواهنــد .مردم نمی خواهند از

•

 .۲لحظه ای هم تردید نداشته ام که

•

 -۲به عنوان فعال یک حزب سیاسی
اپوزیسیون به خود می بالم که بسیار
پر حــرارت مردم را بــه نه گفتن و
اعتــراض به مضحکــه انتخابات به
جمهوری اسالمی دعوت کردم .و در
استکهلم و فرانکفورت و جاهایدیگر

•

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

(514) 274-8117

استخدام

استخدام منشی

کمپانی حمل و نقل

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

به چند نفر راننده
و کمک راننده
(پاره وقت یا تمام وقت)
از  15تا 20دالر در ساعت
نیازمندیم.
(متروکــرمزی)
تلفناطالعات:

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

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

کامپیـوتر
و وبسایت
E vol W eb

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

شیـرینی

Tel.: 514-892-5433

Rose pastry

azjan01

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

استخدام
CARWASH

به چند نفر کارگر
(پاره وقت یا تمام وقت)
برا ی کار در کارواش
فورانیازمندیم:
----------------تلفن اطالعات :احمد

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

abedi free

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

NISSAN GABRIEL
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

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

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

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

تلفـــــناطالعــــات:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

احمــد

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

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

 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

خدمات
ساختمـانی

College,University
High-Shool

abaee:azsepfree

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



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)

Tel.: 514-675-4405

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

>> کلیه مقاطع:

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

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

الکترونیک

تدریس فارسی

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

aznov-jan’17tpshP

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

آژانس مسافرتی

MMUNITY

Tel.:438-990-6529

فــا ل

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

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

azmarU

آرایشـــــگاه

کامیونیتی

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

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

داروخــانه
دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

Tel: 438-399-1359

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

ازدواج

Tel.: 514-651-2661

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

فـرش

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

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

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

ویدیو

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

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

وام مسکن

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

35
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

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

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

SNOWDON

ساختمان

Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA
KALIPRASAD

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

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

جواد ایراخنواه

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

توسط :رضا هومن

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

azmay2013hoomanfree

شریف

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

Re-Mi

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

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

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

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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کبک و
¦


½



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

BEN

توسط شادی

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

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

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

دیگر طالع بی

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی

514-833-8684

50 X 70

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

عینک
فرهت

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

514 585 - 2345

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

Tel.: 514-481-0671

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

ارز

(نبش دکاری )

صرافی
 5ستاره

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

35

514 585 - 2345
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

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





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه


£



Z

Iranian Business Directory
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH
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 حل جدولهای ویژه و عادی:






 



 


 -9شمش��ير زن -نور ديده
پدر -ياري دهنده
 -10كش��يدن -حق خود را
خواستن -قصد
 -11بازي دو تيم همشهري-
پرونده -موش رايانهاي
 -12ح��رف عصاي��ي -نفس
سوزناك -نام پسرانه
 -13كلم��ه ش��گفتي -ميوه
مخملي -س��راميك زينتي-
دانه خوشبو
 -14مث��ل ،ش��بيه -عملي
گرديد -مرواريدها -خويشاوندي
مستقيم
 -15مركز مالزي -ورق
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بخشنده مهربان
به نام خداوند
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روزنامه
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نویسندگان،
































£



¨


























³










وارد،
تازه
و
جوان































«
















 








شــما...
حتــی

£






















¥


¸







ª
 











£
ª













¡
































































 


















¥


«



«
¹


ي
ر

ن
ا

ق

ت

ح

ب

ط
ا

ي
م

10

ي

س

ك
ر

ه

م

ج

ه

ل

س

و

ه

ت

ر

د

ي

م
ا

پ

اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،













µ




و...
ترجمه
نویسی،
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH




داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.




¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

20

92
خطبه

توصیه عملی جهت ثبت تصاویر
بهتر برای دوربین بازها!

ایــن مقالــه را بــدون مقدمه دوربین چســبیده و باعث لکه
اختصاص میدهم بــه ذکر  20دار شــدن همه عکسها میشود.
توصیــه و تجربه عملــی که در توصیه میشود برای تمیز کردن
شــخصا در کار عکاسی آموخته سنســور دوربین ،حتما آن را به
ام و آنها را با کمال میل با شــما یک تعمیرکار حرفه ای دوربین
بسپارید.
دوستان به اشتراک میگذارم.
•
•
در زمان تعویض لنز حتمادوربین برای حفاظــت از لنز دوربینتان
را به سمت پایین نگه دارید تا از حتما یک فیلتر «یو وی» بر روی
ورود گرد و غبار به درون دوربین آن نصــب کنید .با هزینه کردن
جلوگیــری کنید .گــرد و غبار ،مبلغ مختصری ،از خســارتهای
رطوبت و ضربه ،مهمترین عوامل بزرگ جلوگیری میکنید .عالوه بر
آن ،تمیز کردن لنز نیز راحت تر
مخربدوربین شما هستند.
بوده و مجبور نیستید دائما لنز را
•
اگر بر روی همــه تصاویری که دستمالی و خشدار کنید.
میگیرید ،لکه هایی را در جاهای •
خاصی و در کل آنها مشــاهده در زمــان عکاســی در جاهای
میکنید به آن معنی اســت که مرطوب (بخصوص آبشار نیاگارا)
گرد و غبــار بر روی سنســور حتما از پوششــهای پالستیکی
ضد بــاران کــه برای
دوربین طراحی شده،
تلفناستودیوفوتوبوک:
اســتفاده نمایید .اگر
(514) 984-8944
محافظ دوربین ندارید،
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
حداقل از یک کیســه
WWW.FACEBOOK.COM/
پالســتیکی تمیــز
STUDIOPHOTOBOOK1
استفادهکنید.
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
•
ن شماره:
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین حتی المقدور ،وسایل
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو الکترونیک عکاســی را
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر بصورت نــو خریداری
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب کنید تا بعدا ســورپرایز
نشــوید .ســایر ادوات
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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مکانیکــی عکاســی را میتوان
بصورت دست دوم نیز تهیه و در
خریدها صرفه جویی نمود.
•
بهتر اســت برای خریــد لوازم
عکاســی از برخــی کارتهــای
اعتباری استفاده کنیم که عالوه
بر یک ســال گارانتی شــرکت
سازنده ،دو سال گارنتی دیگر را
نیز به گارانتی اصلی اضافه نموده
و حتی در صورت سرقت شدن
دوربین ،بخشی از بهای آن را به
ما بر میگرداند.
•
اگردوربین عکاسی و فیلمبرداری
خوبی دارید ،سعی کنید در اغلب
اوقات از آن در وضعیت تنظیمات
دستی عکس بگیرید و همیشه
دوربین را بر روی وضعیت «فول
اتوماتیک» نگذارید .حتیدوربین
موبایل را هم باید بصورت دستی
تنظیم کرد!در غیر اینصورت الزم
نیســت برای خرید یک دوربین
خوب ،کلی پول بی زبان را هزینه
کنید.
•
اگر میخواهید عکسهای متفاوتی
بگیریــد ،حتما یک ســه پایه
خریداری کنید .با هزینه کردن
مبلغی در حدود  20دالر ،کلی به
زیبایی عکسهایتان اضافه خواهد
شد.
•
در لحظه فشردن دکمه شاتر و
ثبت تصویر ،نفس خود را برایدو
یا سه ثانیه حبس کنید تا لرزش
بدن به حداقل برسد .سعی کنید
در زمان ثبــت تصویر ،به جایی
تکیه بزنید تا لرزشهایدوربین باز
هم کمتر شده و تصاویر حاصله
وضوح بیشتریداشته باشند.
•
در زمان عکاسی پرتره ،همیشه
باید نقطه فوکوس دوربین دقیقا
بر روی چشمی باشد که به لنز
نزدیک تر است .از فوکوس کردن
بر روی ســایر بخشهای صورت
سوژه ،پرهیز نمایید.
•
به پشــت زمینه عکــس توجه
نمایید .سعی کنید تا حد ممکن،
پشــت زمینه عکس ،خلوت و
ساده باشــد تا تمرکز بیننده بر
روی سوژه اصلی باشد.
•
قانــون «یــک ســوم» را در
محورهــای عمــودی و افقی
رعایت فرمایید .الزم نیست همه
عکسهایمان قرینه کامل باشند.
•
یکی از روشــهای زیباتر کردن
عکسها ،اســتفاده از خطوطی
اســت که توجه بیینــده را به
سمت مرکز تصویر جلب کرده
و نگاه بیننده در محدوده کادر
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Immigration

Bill C-6 Amending Canadian Citizenship Legislation passes Senate

A

by the previous
Conservative government, removed
the right to a Federal Court hearing for
individuals subject
to revocation of
citizenship in cases
where it was found
that citizenship was
obtained by fraud.
Since Bill C-24
came into effect,
affected individuals
the government’s authority have 60 days to respond in
writing after being inintroduced by the previous
Conservative government to formed that their citizenship
will be revoked.
revoke citizenship for certain acts against the national The spirit of the bill
remains intact, however,
interest of Canada.
and if and when it beThe grounds include concomes law, immigrants to
victions of terrorism, high
Canada will have a quicktreason, treason or spying
offences, depending on the er and smoother pathway
to Canadian Citizenship.
sentence received, or for
Bill C-6 is waiting for royal
membership in an armed
assent before coming law.
force or organized armed
?When will this happen
group engaged in armed
We have no news as of yet,
conflict with Canada.
there are speculations sayhe bill also removes
ing it should become law by
the intent to provide
the end of summer.
provision and an increased
number of applicants would
ny questions regarding
be exempt from language
citizenship or any asproficiency requirements.
pects of immigration please
The bill passed by the
do not hesitate to contact
House of Commons last
our office, a member of our
year placed an age range
staff will gladly assist you
of 18 to 54 for language
in all matters in regards to
testing.
Federal and Quebec ImmiWhile being read in the
gration.
Senate, Senators passed a
Keep safe, stay healthy and
number of other amendmake sure laughter is in
ments to the Bill.
your everyday life.
ترجمه فارســی مقــاالت را در Among these were a provi-
sion requiring the Immiوبسایت ما بخوانید
gration Minister to inform
Maria Cottone
individuals who have their
Regulated Canadian Immicitizenship revoked due to
gration Consultant
fraud or misrepresentation
Registered with Quebec
that they have the right to
Immigration
appeal the decision in Fedwww.mariacottone.com
eral Court. Bill C-24 “The
mariacottone@hotmail.com
Strengthening Canadian
Citizenship Act introduced

bill to
change Canada’s Citizenship
Act has finally
been passed by
the Senate with
amendments,
bringing the
legislation closer
than ever to
becoming law.
As a result of this
bill, immigrants
to Canada would
be able to apply for Canadian Citizenship earlier and
more easily than before.
Bill C-6 passed the Senate
on May 3rd, 2017.
Senators in Ottawa have
asked their colleagues in
the House of Commons to
review the bill, including
amendments added by the
Senate after the draft bill
was previously passed by
the House of Commons in
June 2016. The bill must
receive royal assent before
coming law.
Bill C-6 reduces the amount
of time permanent residents
have to live in Canada in
order to become eligible to
apply for citizenship, from
four out of six years to
three out of five years.
n addition, applicants
who spent time in Canada on a temporary status,
such as on a work or study
permit, would be able to
count portion of this time
towards the three-year
requirement.
The wide-ranging bill
would repeal many parts
of the former Conservative
government’s citizenship
legislation, including a
provision that revoked citizenship from dual Canadian
Citizens convicted of terrorism, treason or espionage.
Bill C-6 would also repeal

تصویر باقی میماند.
•
تا حد امکان از فالش روی خود
دوربین عکاسی استفاده نکنید
یا اینکه نور آن را با اســتفاده از
وسایلی ،در محیط پخش کنید
تا زنندگی نداشــته باشد .برای
جلوگیری از قرمز شدن چشمها
در زمان اســتفاده از فالش روی
دوربین ،از ســوژه بخواهید که
اندکی به سمتدیگری نگاه کرده
و نگاهش مستقیما به لنزدوربین
نباشد.
•
برای رفع طیفهــای زرد بر روی
عکسهای داخل منزل ،تنظیمات
«وایــت باالنس یا  »WBرا بطور
دســتی انجام دهیم تا از زردی
بیش از حد عکسها کاسته شود.
فرامــوش نکنید کــه همه ی
دوربینهای دنیا ،کوررنگ هستند

به جای اســتفاده ی افراطی از
شاخص حساسیت نور یا «»ISO
در جاهای تاریک ،حتی االمکان
از گزینه های دیگر مثل باز کردن
بیشتر دیافراگم و یا پایین آوردن
«شاتر اسپید» استفاده کنید تا
عکسها «نویز» نداشته باشند.
•
و توصیه آخــر اینکه هیچ وقت،
دوربین خود را به هیچکس امانت
ندهید .نگارنده ،یکی از بهترین
دوربینهــای خــود را به همین
صورت از دست داد و طرف مقابل
فقط به ذکر این نکته بسنده نمود
که «دوربین گم شده ،داداش!» به
همین سادگی!

T

A

I

و فقط سیاه و سفید را تشخیص
میدهند!
•
قبل از ثبت تصویر مناظر شهری
و طبیعــی ،اول فکــر کنید که
سوژه عکستان چه چیزی است و
درست کادربندی کنید.
•
هر لنزی برای یــک کار خاص
ساخته شــده .بنابراین نمیتوان
هر لنزی را برای همه سبکهای
عکاسی حرفه ای استفاده کرد.
•
بهترین لنز برای عکاسی پرتره،
لنزهای «پرایم» است که فاصله
کانونــی آن ثابت بوده و ترجیحا
تا حدی از سوژه فاصله میگیرند.
اگر خواستی از کسی کاریکاتور خداوند ایــران ،دوربین تان را از
بسازی ،با لنز «واید» و از فاصله دروغ ،خشکسالی (گرد و غبار) و
نظر بد محفوظ بدارد!
نزدیک ازش پرتره بگیر!
•
•
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بسمه تعالی

چهارمین نشست نه چندان
موفق گروه ۷

نشست ســران گروه  ۷شنبه
 27می با انتشار بیانیه ای پایان
یافت .سران  ۷کشور صنعتی
جهان در این اجالس  ۲روزه در
جنوب ایتالیا تنها در خصوص
مبارزه با تروریســم به توافق
رسیدند و سایر موضوعات مهم
از جمله مساله تغییرات اقلیمی
به بعد موکول شد.
این نشســت ،پرچالش ترین
اجالس بشــمار میرود ،جایی
که «انگال مرکل» صدر اعظم
آلمان با نارضایتبخش خواندن
آن ،از شــرکت در کنفرانــس
مطبوعاتی خودداری کرد.
رهبران گــروه  ۷پس از  ۲روز
بحث در باره تغییرات اقلیمی،
مســاله مهاجــرت و تجارت
بینالمللی ،فقطدر مورد مبارزه
با تروریسم تفاهم کردند.
اعضای این گروه نتوانســتند
در مسئله تغییرات اقلیمی به
اجماع برســند .این موضوع به
هفته آینده موکول شد تا ترامپ
تصمیم قطعی خود را بگیرد.
در بیانیه این نشست به مساله
پناهجویان نیز اشــاره و تاکید
شده اســت ،با توجه به رعایت
حقوق بشر ،هر کشور می تواند
بنا به منافــع داخلی مرزهای
خود را کنترل کند.
در بیانیه گروه  ۷آمده است:
ما بر تعهد خــود برای باز نگه
داشــتن بازارهــا و حمایت از
تولیداتداخلی تاکید می کنیم
و در مقابل عملیــات تجاری
غیرمنصفانهقاطعهستیم.
پائولو جنتیلونی نخست وزیر
ایتالیا در پایان چهل و سومین
اجالس سران گروه  ۷گفت :در

قهرمانانسوپربال
در کاخ سفید

بنا به دعوت آقای دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا امســال
نیز قهرمانان تیم «پاتریوت» برنده
مسابقات ســوپربال طبق رسم
و ســنت هر ساله در کاخ سفید
حضور یافتند و مورد اســتقبال
رئیس جمهور آمریکا قرار گرفتند.
تیم پاتریــوت یکی از قوی ترین
تیم های فوتبال آمریکایی است
امسال با بدست آوردن  14امتیاز
و  2باخت ،موفق شد ،مقام اولی
این مسابقات را کسب نماید.
در این دیدار آقای رابرت کرافت،
ســرمایه گذار و صاحب امتیاز
تیــم و آقای بیل بلیچیک مربی
تیم حضور داشــتند و پیراهن
پشــمی تیم را به رئیس جمهور
تقدیم کردند .در این مراسم 34
نفر بازیکنان تیم مورد تشــویق
و قدردانی قــرار گرفتند .در این

37

قد اقبل الیکم شهرهللا بالرحمة و البرکة و المغفرة

این نشســت بحث واقعیتری
نســبت به نشست های قبلی
انجام شد .این اجالس فرصتی
بــرای شناســایی اختالفات و
روشن کردن تفاوتها بود.
وی افــزود :در این نشســت
بحثهای تندی در باره تجارت
بین المللــی شــد و راه حل
منطقیدر این خصوص بدست
آمد.
وی گفت :مــا متعهد به یک
سیســتم مــی شــویم و می
خواهیم که ســازمان تجارت
جهانی به موفقیت برسد.
به گفته نخست وزیر ایتالیا تعهد
مبارره با تروریســم بزرگترین
موفقیت این اجالس است .مقرر
شد تا این مبارزه به اینترنت نیز
گســترش یافته و پروایدرهای
اینترنتی محتوای تروریستی را
از سایتها حذف کنند.
وی افزود :در این نشســت در
باره موضوعــات ژئوپلیتیک و
از بحران لیبی تا سوریه و کره
شمالی نیز بحث شد.
اجالس ســران گــروه  ۷روز
جمعه در شــهر تائورمینا در
جزیره سیسیل با حضور سران
کشورهای ایتالیا ،ژاپن ،آمریکا،
کانادا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس
و نمایندگان اتحادیه اروپا کار
خود را آغاز کرد و روز شنبه به
کار خود پایان داد.
این چهارمین اجالس گروه ۷
از زمانی بود که روســیه در آن
شرکت نداشت .روسیه از سال
 ۲۰۱۴و در پی بحران اوکراین
از این گروه کنار گذاشته شد.

•

مراسم متاسفانه آقای تام بریدی،
یکی از بهترین و مشــهورترین
بازیکنــان تیــم حضــور
نداشــت؛ لیکن در نامه ای
به آقای ترامپ یادآور شده
اســت که قهرمانی تیم را
برای سال های آینده حفظ
خواهد کرد.

اوژنی بوشار
قهرمانتنیس
بانوان

اوژنــی بوشــار
قهرمان  24ساله
تنیــس مقیم
مونتریــال ،که
سال  2014در
رده بندی تنیس
بــازان زن دنیا،
مقام ششم را در
اختیار داشت ،در
سال های 2015
و  2016به رده ی  59ســقوط
کرد .در این دوره او اغلب اوقات
همراه یک مرد جوان ناشــناس
دیده می شد و همچنین مربی
خود را اخراج نمود.
خانم اوژنیدر اواخر سال  2016و
اوائل سال  2017مجددا تمرینات
خود را بصورت جدی در فلوریدا
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 Mayرمضان

/June

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

6

11

روز
شنبه

یکشنبه
دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه

یکشنبه
دوشنبه

اذان طلوع اذان
صبح آفتاب ظهر
3:11

3:10

3:08

3:07
3:06

3:04

3:03
3:02
3:01

3:00

5:12
5:11
5:11

5:10

5:09
5:09

5:08
5:08

5:07
5:07

سهشنبه

2:59

5:07

12:51

12:52
12:52
12:52
12:52
12:52
12:52

12:53
12:53
12:53
12:53

غروب
آفتاب
20:31

20:32

20:33
20:34
20:35

20:36

20:37
20:38
20:38
20:39
20:40

اذان

مغرب

20:53
20:54
20:55

20:56

20:57
20:58
20:59
21:00
21:01

 21:02وفات حضرت خديجه (س)
21:02

7

12

چهارشنبه

2:59

5:06

12:53

20:41

21:03

8

13

پنجشنبه

2:58

5:06

12:53

20:41

21:04

9

14

جمعه

2:57

5:06

12:54

20:42

21:04

10

15

شنبه

2:56

5:05

12:54

20:42

21:05

11

16

یکشنبه

2:56

5:05

12:54

20:43

21:06

12

17

دوشنبه

2:55

5:05

12:54

20:44

21:06

13

18

سهشنبه

2:55

5:05

12:54

20:44

21:07

14

19

چهارشنبه

2:55

5:05

12:55

20:44

مناسبت

21:07

والدت امام حسن(ع)

شب قدر
ضربت خوردن امام علي(ع)

مرکز اسالمی ایرانیان مونترال  -مرکز جهانی امام شیرازی
210 St-Jacques West, Lachine
Montreal, QC, H8R 1E2
TEL. (514) 366-1509
آغاز نمود و توانست با روحیه ی
بسیار قوی و قدرت فیزیکی باال
مانند یک سونامیدر مسابقات
مادرید اسپانیا حضور پیدا کند.
او در اولین مســابقه در مقابل
شاراپووا از روسیه براحتی این
بازیکن روسی را با امتیاز  6-4و
بـازی های املپیک
 2-6و  7-5شکست داد.
 2024فرانسه
خانم شــاراپووا در ســال های
گذشته بعلت استفاده ازداروهای بر اســاس تصمیم کمیته بین
انــرژی زا طبــق المللی المپیک در شــهر لوزان
تصمیم کمیته ضد سوئیس ،بازی های المپیک سال
مواد برای  15ماه از  2024در شــهر پاریس فرانسه
شرکتدر مسابقات برگزار خواهد شد.
این تصمیم مورد استقبال فراوان
محروم بود.
اوژنی بوشار در بازی مسوولین ورزشی و دولت فرانسه
دوم خود توانســت قرار گرفته و دبیر فدراســیون
آنجلیک کربر ،نفر بسکتبال اشــاره نموده است که
اول دنیا را با امتیاز شهر نورانی پاریس با در اختیار
 5-1و  6-3مغلوب داشتن امکانات فراوان توریستی با
در دست داشتن چندین سینما،
نماید.
در بازی یک چهارم رســتوران های متعدد و هوای
فینال ،بازیکن روســی اسوتینا معتدل بهاری ،شور و شیفتگی
کوزنتســوا ،که در رده ی ششم بســیار برای قهرمانــان خواهد
دنیا قرار دارد ،به راحتی اوژنی را داشت .استادیوم ورزشی Roland
با امتیاز  6-5و  6-4شکستداد و  Garrosدر منطقه Chateau de
در پایان مسابقه اظهار داشت که  Versaillesخود را از هم اکنون
توانسته انتقام شکست شاراپووا را آماده برای انجام بازی های سال
بازیکن هموطن خود را از اوژنی  2024می نماید.
قبل از المپیک  2024بازی های
بگیرد.

المپیک زمستانی 2018
در کــره جنوبی و
المپیک تابســتانی
 2020در توکیــو و
المپیک زمســتانی
 2022در پکن (چین)
برگزار خواهد شد.

ماراتون 270
کیلومتریکبک

در پنجمیندوره ماراتون،
 Pierre Lavoieتعــداد

][Type text

ورزشـــی...

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

شــرکت کنندگان با استقامت
فیزیکی خوب این مسیر طوالنی
را که اغلب با بارندگی شــدید
همراه بود ،با خوشحالی پشت سر
گذاشتند و خود را به خط پایانی
رسانیدند.
هیات برگزارکننده این ماراتون
اظهــار داشــتند کــه بیش از
70درصد شــرکت کنندگان را
 5300دونده جوان  ،مسیر  270پسران و دختران جوان تشکیل
کیلومتر کبک سیتی تا استادویوم می دادند.
آلمپیک مونتــرال را با موفقیت
طی نمودند.
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Centracondos.Com
1190 Mackay: Phase2

70%

• CENTRAL AIR CONDITIONG SYSTEM
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET)
• QUARTZ COUNTER TOP
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING
• TWO ELEVATORS
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF 70%SOLD
• OUTDOOR ROOFTOP SWIMMING POOL AND BBQ CORNER
• ACQ WARRANTY
• SALES OFFICE: 1184 CRESCENT, MONTREAL

100 meters from Concordia
university & 200 meters from
metro: Guy Concordia

NEXT TO CONCORDIA & McGILL UNIVERSITIES
S

F

OR

INV

E

OR
ST

1414 Chomedy #707
Leased,30/6/2019,1650$
1 bedroom
1 bathroom:
399,000$

1210 Boul. Maisonneuve O # 16C
2+1 BEDROOMS
2 BATHROOM
1 garage
FULLY
FURNISHED
949,000$

3490 RUE AYLMER
2 BEDROOMS
1 BATHROOMS
1 garage
LEASED 30/4/2017, 1500$
399,000$

1515 Av. DU DOCTEUR-PENFILD
#602
2 BEDROOMS
2 BATHROOMS
1 garage
599,000$

1700 Boul. RENE-LEVESQUE O
#1006
3 BEDROOMS
2 BATHROOMS
599,000$

Kazem Partow Tehrani
Residential Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

Safae Lamrani
Residential real estate broker
Royal Lepage Altitude
safaroyallepage@yahoo.com

Cell.: 514-701-9888

کاظم پرتو تهرانی

Cell.: (514) 971-7407
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S
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بچه ها :الگوی مثبت
مناسبتها میتوانند بهترین بهانه
برای به میان آوردن بحث آدمهای
مهم و تاثیرگذار باشند .مثال درباره
ماریت لوترکینگ ،فردوســی ،یا
مصدق بــرای بچهها حرف بزنید.
بچهها را تشــویق کنید که برای
روزنامه مدرســه یا روزنامه محلی
مطلبی درباره آزادی ،اســتقالل،
برابری و … بنویسند ،وقتی بزرگتر
شــدند با آنها دربــاره موضوعات
دشوارتر گفت وگو کنید :مسایلی
کــه زنان و مردانی که قدرت را در
دست دارند ،باید آنها را حل کنند.
•
وقتیالگومثبتنیست
بچهها از بدی دیگران هم چیزهای
خوب را یایــد میگیرند .مثال با
دیدن خسیسی یک خاله یا دایی
الکلی از این کارها سرباز میزنند.
بر ای اینکه اثر این موضوع بیشتر
باشد ،درباره رفتارهای منفیای که
خودتان با فرزندتان شاهد بودهاید
حرف بزنید .مثال درباره رفتاری در
که در پارک دیدهاید یا در تلویزیون
شاهد بودهاید .اگردیدید که بچهای
پشت ســر مادرش حرف میزند،
بگویید « :این بچــه بیاحترامی
میکند ،ما نباید بــا دیگران این
طوری رفتار کنیم».
روی عواقب رفتارها یا تصمیمهای
بد تمرکز کنید .مثال « :بچهای که
بدون کاله ایمنی دوچرحه سواری
میکند ممکن اســت به خودش
صدمه بزند یا کســی که خسیس
باشد دوســتانش را از دست می
دهد».

دالیل مجـــرد ماندن و...

>> ادامه از صفحه25 :
•
شغـلشما
وقتی بچههای پیشدبستانی خاله
بازی می کنند ،معموال رفتارهای
پدر و مادرشــان در خانــه را در
بازی تقلید میکنند .اما بچهها به
رفتارهای شــما خــارج از خانه را
هم میبینند .مثال ممکن اســت
بچههای من هم همین شغل من
را انتخاب کنند .چون من نه تنها
درباره کارم در خانه حرف میزنم
بلکه در مدرســه آنها هم خدماتی
مرتبط با شغلم ارائه میدهم.
همین طور که بچهها ممکن است
شغل شــما را ادامه بدهند ،اخالق
کاری شما را هم تقلید میکنند.
بنابراین بگذارید بچهتان ببیند که
شــما چه میکنید .درباره کارتان
بیشتر حرف بزنید .مشکالتی را که
در کار دارید ذکر کنید و بگویید که
چطور وقتیدچار مشکل میشوید
یا یــک روز کاری ســخت دارید،
خودتــان را آرام میکنید .از پروژه
موفقی که انجام دادهاید بگویید و
دالیل موفقیتش را ذکر کنید.
اعمال همیشه بیشــتر از کلمات
اثر گذارند ،رفتار شــما و کسانی
که فرزندتان آنها را دوســت دارد
و تحسین میکند ،الگوهای زنده
و اثرگذار فرزند شــما هســتند.
رفتارهای شما در فراز و نشیبهای
زندگی خودتان ،به فرزندتان کمک
میکند تا بهتر از آن رفتار کند که
خودش تصور میکند.
•

ســطح عمیقتر برقرار کنند ،و
این تمام چیزی است که برای
شاد بودن نیاز دارند.
•
میخواهنـــــد روی
خودشان کار کنند.
در یــک رابطه ،قطعا میتوانید
روی خودتــان کار کنیــد ،اما
وقتی مجرد هســتید فرصت
بیشتــری بــرای آن داریــد.
توســعهی خود ،شــما را قادر
میسازد شخصیتتان را بسازید
و ضعفهایتان را تقویت کنید،
که این باعث میشود در آینده،
اگــر تصمیم بگیرید کــه وارد
یک رابطهی دیگر شوید ،واقعا
شــریک زندگی بهتری باشید.
حتی اگر در زندگیتان تمایلی
به یک همدم ندارید ،بهتر کردن
خودتان هرگز چیز بدی نیست.
وقتی مجبور نیستید به کسی
جواب بدهید ،میتوانید از این
زمان اضافی بــرای کار کردن
روی تناســب اندام ،روی یک
ایدهی کسبوکار ،یا روی تمرین
مراقبه/یوگا کار کنید .میتوانید

>> ادامه از صفحه23 :

انتخاب کنید کــه وقتتان را
چگونه بگذرانید ،که به همین
دلیل بعضیها تجرد را انتخاب
میکنند.
•
میخواهند وقتشان را به
آیندهشاناختصاصدهند.
این عصر ،عصر تردید اســت،
و بــا وجــود اقتصــاد جهانی
بیثبات ،بسیاری از هزارهایها
میخواهند جایگاهشان را هم از
نظر مالی و هم از نظر حرفهای
ایمن کنند .بســیاری از آدمها
تجرد را انتخاب میکنند تا به
دانشگاه برگردند ،مدرکشان را
بگیرند ،کارآموزیشان را تمام
کنند ،یا وقــت بیشتری را به
حرفهشان اختصاص دهند .به
هر حال ،دوام آوردن در این دنیا
پول میخواهد ،و از آنجا که ما
مجبور هستیم بیشتر عمرمان
را صرف بهدســت آوردن پول
کنیم ،انتخاب حرفهای که خیلی
به آن عالقــه داریم بیشترین
اهمیت را دارد.
•

منیخواهنــد تعهد جدی
داشتهباشند.
بعضی آدمهــا زندگی مجردی
را انتخاب میکنند تا بتوانند با
آدمهای زیادی رابطه داشتهباند،
ومجبورنباشندبهیکنفرمتعهد
بمانند ،هرچند ممکن است این
رویکردی آسان نسبت به روابط
باشــد ،اما بعضی از آدمها فقط
نمیخواهنــد یک تعهد جدی
در زندگیشان داشتهباشند ،و
این هیچ ایرادی ندارد .تا زمانی
که هیچکس با این ایده مشکل
نداشتهباشــند ،تجربهی رابطه
با آدمهای مختلــف میتواند
واقعا کمکتــان کند به عنوان
یک فرد از جنبههای گوناگون
رشــد کنید .مجردها ترجیح
میدهند به جای اینکه همهی
تخممرغهایشان را در یک سبد
بچینند ،با آدمهای مختلف آشنا
شوند.
•
آدمهایی که در زندگیشان
هســتند برایشان کافی
است.
آیا تا به حال فکر کردهاید
که شاید مجردها احساس
نیاز نمیکنند که یک فرد
دیگر را وارد زندگیشــان
کنند؟
به عالوه ،بر اساس پژوهشی
کــه در مجلــهی روابــط
اجتماعی و شخصی چاپ
شدهاســت ،پژوهشــگران
پیبردهانــد آدمهای مجرد
نسبت کســانی که زندگی

مشترکدارند ،زندگی اجتماعی
فعالتــری دارنــد .گاهی تمام
چیزی که در زندگی نیاز دارید
دوستانی فوقالعاده و خانوادهای
اســت که در کنارشان زندگی
کنید.
•
در گذشـــته روابط بدی
داشتهاند.
امادلیلدیگری که آدمها مجرد
میمانند این اســت که روابط
گذشــته آنها را ترسانده است.
شــاید از ترس اینکــه دوباره
دلشکسته شوند نمیخواهند
شانسشــان را با یک فرد دیگر
امتحان کنند ،و اگر در جریان
زندگیشــان نباشــید ،واقعا
نمیتوانید آنها را به خاطر این
تصمیم قضاوت کنید .شاید به
تازگی از یک رابطهی ســمی
خارج شدهاند و برای وارد شدن
به یک رابطهی دیگر احســاس
آمادگی نمیکنند .شاید دیگر
هرگز نخواهند یــک رابطهی
دیگر داشتهباشند ،و البته این
ترجیح شخصی خودشان است.
چیزی که برای یک فرد مناسب
است همیشه برای فردی دیگر
مناســب نخواهدبود ،و ممکن
اســت مجردها فقط بخواهند
از قلبشــان محافظــت کنند
و مدتــی ،بدون داســتانهای
غمانگیز ،از زندگیشــان لذت
ببرند.
•

جنب دانشگاه کنکوردیا
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با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

دومین سه شنبه
هر ماه
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

به مدیریت :بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
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70%

Phase2

100 meters
from
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Guy Concordia
pg.: 38

اسپشیال
از مونترال به تهران از

$1064
limited time offer

 5شب کوبا

هتل  4ستاره از

$670

از تهران به مونترال
رفت و برگشت از

$740
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