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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 ازمونترال بهتهران

999

ف
ر
خ
ز
اد ...
زبانی بیپروا و
روحی تابوشکن

۲ ۵اُمین سالگرد
قتلی فجیع...
 ص13 :

شمــاره:
ن

دارالترجمه رمسی یکتــا

در ای
جامعه ایران
 )6فقر در
برکنار شود!
 )7ترامپ
ی مونتریال،
زیده خبرها
 )8گ
کبک ،کانادا
ش شهردار!
 )1ریخت و پا
0
سیهروزی؟!
اسالم عامل
)11
سالمگرایانه
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 )16ای از زندان اوین
 )23نامه
گ آلزایمـر
 )27به جن
گان به کبک
وم پناهند
 )28هج لبی در ایران
 )30سکته ق
ی روحانی؟!
ن کابینه آقا
 )31زنا
قای موفقیت
 )32آ
ر پالستیک
 )3تا  ۲۰۵۰زی
3
خواهیم شد!
دفن
ی ،مهاجرت
کاس
 )36ع شناسی سبز:
ُ )37جر م
مبـی شاه»
« )39گا
و ..

ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Tel.: 514.426.7200

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

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال :با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

Clinique paramedical

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

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

fhemmatiyan@sutton.com

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

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

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

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

O

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

IK

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

)plein Sante (de Montreal

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

صرافی نِت

AL

صــرافی  5ستاره

جنب دانشگاه کنکوردیا

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959

GUY

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

GUY

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

www.sutton.com

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

فیروزهمتیان

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

سرعت،دقت ،اعتماد

خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا

بدونکارمزد
آلکس سلیمانی

)Tel.:514-917-9988 (cell.

)514-845-5959 (office

1425, boul Saint-Laurent Montréal, QC H2X 2S8

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

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

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

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

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
( +مالیات)

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

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

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

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
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگی • 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
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

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

Tel.: 514-277-1157

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

Tel.: 514-731-1443

ب
ـ
ر
ساخت وج 2

آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

er 2 on
w
o
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T
r uc 016
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s
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CANADA COLLEGE

ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭﻳﺰﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻭ
Database Administration (12 months)
ﺑﺭﺍی ﻭﻳﺯﺍی
Early Childhood Education (16 months)
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
Business Administration (16 months)
Residential Real Estate (6 months)
TESOL Diploma/ Certificate

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ
1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
T: 514 868 6262 info@CollegeCanada.com www.CollegeCanada.com
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday

CarsRToys

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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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

ــــــــ

رامین عباسى

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

• 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

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

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

5
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

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

پیامد فقر در جامعه ایران
مجیدمحمدی

و بازار ایران تبدیل شــده است به
طوری کــه اطالعیههای مربوط به
آن را در معابر میتوان مشاهده کرد.
غیر از فروش کلیه که دهها ســال
است آشــکارا جریان دارد فروش
تکههایی از کبد ،مغز اســتخوان و
قرنیه چشم ،و اجاره دادن رحم به
روشهایی برای کسب پول تبدیل
شــده اســت .اجزای بدن در سال
 ۱۳۹۶از  ۵۰تا  ۵۰۰میلیون بنا به
شــرایط مختلف بیمار و فروشنده
خرید و فروش میشوند .نهادهای
دولتی نیز که میخواستند این بازار
را تا حدی کنترل کنند (با پرداخت
بخشــی از هزینههــا و آبرومندانه
کردن مبادلــه) موفقیت چندانی
نداشتهاند .بدین ترتیب ثروتمندانی
که ثروت آنها اکثرا از طریق رانت
و امتیاز کسب شده میتوانند اجزای
بدن فقرایی را که مستاصل هستند
خریداریکنند.
•

۱۲مــرداد -بنابــه اتفــاق نظــر
میان کارشناســان و بخشــی از
سیاستمداران جمهوری اسالمی (از
ٔ
جامعه
هر دو جناح) حدود دو سوم
ایران زیر خط فقر نسبی و بخشی
از این جمعیــت یعنی حدود  ۱۰تا
 ۱۵میلیون نفر زیر خط فقر مطلق
زندگیمیکنند.
باال رفتن میزان رقم بیکاری رسمی
( ۲ .۱درصــد در ســال  )۹۵کــه
آمارهای غیر رســمی آن میان ۲۵
تا  ۳۰درصد اســت ،افزایش حجم
نقدینگــی (تا حــد  ۱ .۲تریلیون
ٔ
واســطه آن افزایش
تومــان) و به
رکود و تورم ،باال رفتن نرخ ارزهای
خارجی و کم ارزشتر شــدن پول
گســترده منابع ،فساد
ملی ،اتالف
ٔ
نهادینه و همه جایی ،صرف منابع
ملی در مداخلههای نظامی خارجی،
و میزان بسیار اندک سرمایه گذاری
ٔ
واسطه دشمنی با غرب)
خارجی (به
ٔ
جامعه ایران معضل حاشیه نشینی
از عوامل فقیرتر شدن
در چهار ٔ
دهه گذشته هستند .این بر اساس آمارهای متفاوت در ایران
پدیده در ســطح جامعه باعث بروز میــان  ۱۱تا  ۲۱میلیون حاشــیه
یا تشدید آسیبهای اجتماعی شده نشین وجود دارد .برخی از مقامات
از این جمعیت با عنوان بدمسکن یاد
است.
نه شرکتهای دولتی (با حدود سه میکنند و تعداد آنها را  ۱۹میلیون
ٔ
بودجهدولتی)،نهامپراطوری میدانند( .وزیر راه و شهرســازی،
چهارم
تسنیم  ۵اسفند )۱۳۹۵
اقتصادی و مالی ســپاه
و نه نهادهــای مالی و در ایران
شهر مشــهد به تنهایی
اقتصــادی تحــت نظر بین  ۱۱تا
دارای حــدود ۱ .۲
رهبر -کــه بودجههای  ۲۱میلیون میلیون حاشــیه نشین
است.
عمومــی را می
مکند -حاشیهنشین
(ایرنا  ۵شهریور )۱۳۹۳
گزارشی از اینکه چه بر
سر منابع کشور میآید به وجود دارد اهــواز پس از مشــهد
دومین شــهر حاشــیه
مردمعرضهنمیکنند.
نشــین کشــور است:
این سه امپراطوری عالوه
بر صرف منابع کشور با انحصاراتی «حدود  ۳۵۰هزار حاشیه نشین در
که ساختهاند ،دست مردم را نیز در مناطق مختلف این کالنشهر ساکن
هستند( ».شهردار اهواز ،خبرگزاری
فعالیتهایاقتصادیبستهاند.
پدیده رقت رادیو و تلویزویــن حکومتی مرکز
در این نوشــته به هفت ٔ
انگیز ،دل ناچســب و بعضا شنیع خوزســتان  ۵اسفند  )۱۳۹۵مردم
که عمدتــا حاکی از فقــر جامعه در این مناطــق از حداقل خدمات
هســتند اشــاره میکنــم ،یعنی شــهری و بهداشــتی برخــوردار
عادی شدن و رواج خرید و فروش نیستند.مناطقحاشیهشهریبستر
اعضای بدن ،ســوء تغذیه ،حاشیه انواعآسیبهایاجتماعیهستند.
نشینی ،جستجوی دیوانه وار گنج• ،
دستفروشی ،کودکان کار ،و ازدواج جستجویگنج
هر چه افراد بیشتر در چاه فقر فرو
کودکان.
جالب توجه است که از این پدیدهها ،روند برای یکباره ثروتمند شــدن
چهار مورد آن مســتقیما (ازدواج حریصتر میشوند .در سراسر کشور
و کار کــودکان) و غیر مســتقیم افراد به صورت فردی و گروهی در
(دستفروشــی و ســوء تغذیه) با جســتجوی گنج بوده و هستند.
امکانات فلزیابی بــه این تالشها
کودکان ارتباط دارند.
دامن زده اســت .ایــن اقدامات به
•
ادعاهای مربوط به گنجهای تاریخی
بازار اعضای بدن
خرید و فــروش اعضــای بدن به
{>> ادامه در صفحه}29 :
پدیدهای قابل مشــاهده در کوچه
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حرکات غیرمسئوالنه از سوی
هدف مورد نظر خود صادر
دونالد ترامپ شــود ،کنگره
کند  ...همین!
آمریکا است ،زیرا اعضای آن با
افســر مربوطــه که در
آراء رأی دهندگان آمریکایی
پنتاگون این دســتور
انتخاب شدهاند.
را دریافــت میکنــد،
نویسنده این مقاله در خاتمه
هیچ اختیــاری نــدارد که
به ســناتورهای آمریکایی و
فرمــان رییس جمهور را زیر
اعضای مجلس نمایندگان این
سؤال ببرد یا شخص رییس
کشور توصیه کرد باید پیش از
جمهور را در رابطه با دستور
آنکه خیلی دیر شود ،ترامپ
حمله هســتهای کــه صادر
را اســتیضاح و از کار برکنار
کرده است ،به چالش بکشد.
کنند.
مقامات و کارکنان مربوطه در
البته اگــر کنگــره آمریکا
وزارت دفاع آمریکا صرفاً باید
کــه تحت کنتــرل اکثریت
دستور رییس جمهور را ظرف
جمهوریخواهــان اســت،
 30دقیقه اجرا و موشکهای
تمایلی به انجام این کار از خود
هســتهای را به سوی هدف
نشان ندهد ،آنگاه مردم آمریکا
مــورد نظر رییــس جمهور
باید در انتخابات میاندورهای
شلیک کنند .شایان ذکر است
که رییــس جمهور
کنگره  -که قرار است
آمریکا هیچ نیازی به «من آماده ام این دکمه را فشار دهم!» در نوامبر  ۲۰۱۸برگزار
شــود  -به نمایندگان
مشورت با هیچکس -
دموکراتی که آمادهی
توسط ترامپ شوند .این در حالی
حتی وزیر امور خارجه
ً
و
ندارد
کشــور
یا وزیر دفاع این
اســت که قبــا محافظــهکاران استیضاح ترامپ باشند ،رأی دهند
هنگامی که رییــس جمهور این آمریکایی امیدوار بودند ژنرالهای و اکثریت کرسیهای کنگره را از
دســتور را صادر کند ،دیگر هیچ ارتش آمریکا محرک نظامیگری دست اعضای حزب جمهوریخواه
راهی برای بازگشــت وجود ندارد رؤسای جمهور دموکرات باشند و آمریکا خارج کنند .آنگاه آن کنگره
و ظرف نیم ســاعت ســاحهای آنان را از انفعال در برابر دشمنان جدید قادر خواهد بود ســلطان
هستهای آمریکا ِ
هســتهای (ترامپ) را استیضاح و
هدف یاد شده را آمریکا بازدارند.
نابود خواهند کرد .نویســنده این جاناتان فریلند اضافــه کرد :این برکنار کند .تنها مشکل این است
ژنرال که معلوم نیست آمریکا  -یا جهان
مقاله تأکید کرد :تجمیع این همه در حالی اســت که مشتی ِ
قدرت در دستان یک فرد ،خصوصا غیرمنتخب که در مناصب خود با  -این همه فرصتداشته باشد ،زیرا
در دستان شــخصی با ُخ ِ
لقیات آراء مردم آمریکا گمارده نشدهاند ،این احتمال میرود دونالد ترامپ،
ِ
احساسات زودرنجدونالد قادر نیســتند مانع شــخص اول پیش از آن که کنگره آمریکا موفق
بیثبات و
سیاست آمریکا (رییس جمهور) به اســتیضاح یا برکناری او شود،
ترامپ بسیار هولناک است!
جنگ هستهای آخرالزمانی را راه
منتقــدان آمریکایــی امیدوارند شوند.
ژنرالهای ارشــد نظامی آمریکا به عقیده نویسنده این مقاله ،تنها بیاندازد.
بتوانند مانع صدور چنین فرمانی نهادی که قادر اســت مانع چنین
•

د استیضاح و برکنار شود!

ترامپ بای

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت:
رییس جمهــور آمریــکا تهدید
هستهای واقعی برای جهان است
و پیش از آنکه خیلی دیر شــود،
کنگره آمریکا باید وی را استیضاح
و از مقام ریاست جمهوری آمریکا
برکنار کند.
جاناتــان فریلنــد ،مقالهنویــس
گاردین نوشــت :دونالد ترامپ ،
تهدید هستهای واقعی است و ما
نمیتوانیم صرفاً با خیالپردازی از
دست او خالص شویم.
در ابتــدای این مقالــه تصویری
از تظاهرکننــدگان ضــد ِ
جنگ
هســتهای در برابر سفارت آمریکا
در لندن نشان داده شده است که
یکی از آنان ماسک دونالد ترامپ
را برچهــره زده و کیفــی ،با یک
دکمهی قرمز رنگ ،در دست دارد
که روی آن از قول ترامپ نوشــته
است:
«من آماده ام این دکمه را فشــار
دهم!»
یک تظاهرکنندهیدیگر پالکاردی
را در دســت دارد که روی آن این
جمله نقش بسته است:
ایترامپ
«مسابقهیتسلیحاتهسته ِ
را متوقف کنید!»

نویسنده این مقاله تأکید کرد :در
میان تمام قدرتهایی که رییس
جمهور آمریکا در اختیار دارد ،آن
قدرتی که کمترین میزان نظارت
روی آن وجــود دارد ،قدرت آغاز
جنگ هستهای است .این بسیار
ترسناک است که شخصی مانند

ترامپ مختار اســت از
قدرتمندترین زرادخان ه هستهای
جهان اســتفاده کند و هیچکس
قادر نیســت مانع او شــود .پس
بیربط نیســت کــه در ادبیات
سیاسی جهان ،به رییس جمهور
آمریکا ،لقب «سلطان هستهای»
داده شده است ،زیرا او قادر است
با استفاده از سالحهای هستهای
آمریــکا و راه انداختــن جنــگ
آخرالزمانی هستهای در جهان ،به
تمدن انسانی پایاندهد.
جاناتان فریلند در ادام ه این مقاله
تشریح کرد :همانطور که ترامپ
طی ماههای اخیر آموخت ه است،
شــخصی که در دفتر بیضی در
کاخ سفید مینشیند ،نمیتواند به
سادگی با صدور فرمانی اجرایی،
برای مثال سامانه خدمات درمانی
آمریکا را ناگهان تغییر دهد ،زیرا او
باید ابتدا اکثریتی را در کنگره با
خود همصدا و همعقیده کند ،تا
آنــان در دو مجلس نمایندگان و
سنای آمریکا به تغییرات مورد نظر
رییس جمهور رأی دهند .همین
مسئله درباره تغییر سیاستهای
مهاجرتی آمریکا نیز صادق است
و حتی دادگاههای فدرال آمریکا
قادرند ،فرمانهای اجرایی رییس
جمهور این کشور را متوقف کنند.
این در حالی است که متأسفانه،
اگر ترامپ اراده کند که به دشمنی
بسیاردوردست  -مانند کره شمالی
 حمله بیسابق ه هستهای کند و«خشــم و آتش» را بر مردم آن
کشور ببارد ،هیچکس در آمریکا

نمیتواند مانع او شــود .از اینرو،
اگر ترامپ ناگهان خشمگین شود،
قادر خواهد بــود صدها میلیون
نفر را در شــرق آسیا و همچنین
تعداد بیشــماری از مردم آمریکا
را در جنگ بیمورد هســتهای ،از
بین ببرد .او واقعاً سلطان هستهای
است.
فریلند اضافه کرد :ما هر چه بیشتر
درباره ســادگی بیش از حد روند
صدور فرمان شــلیک سالحهای
هستهای توســط رییس جمهور
آمریکا و لــزوم اجرای این فرمان
اطالعات کسب میکنیم ،بیش از
پیش متوجه هولنــاک بودن این
روند میشــویم .برای مثال ،اگر
دونالد ترامپ از شنیدن تهدیدات
لفظی کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی ،خسته شود ،تنها کاری که
باید بکند این است که به دستیار
پایین ارتشــی خود  -که
ســطح ِ
حامل کیف هســته ای ،معروف
به «فوتبال هســتهای» است  -رو
کنــد و از او بخواهد که این کیف
را بازکند .آنگاه ترامپ قادر خواهد
بود بادسترسی به رمزهای مربوطه
که داخل این کیف گنجانده شده
و روشهــای اســتفاده از آن نیز
به صورت مکتــوب در کتابچهای
موسوم به «کتاب سیاه» توضیح
داده شده اســت ،از طریق تلفن
با «اتاق ِ
جنگ» پنتاگون (وزارت
دفاع آمریــکا) تماس بگیرد ،خود
را معرفی کند ،رمز هستهای را بر
زبان آورد و سپس دستور شلیک
سالحهای هســتهای را به سوی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

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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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کاهش میزان بیکاری در مونتریال
بنابر اعالم مرکز آمار کانادا ،نرخ
بیــکاری در مونتریال به پایین
تریــن حد خــود در یک دهه
اخیر رسیده است .این نرخ که
در ماه ژوئن امسال  6.6درصد
و در ژوییه ســال گذشته 7.8
درصد بوده ،در ژوییه امسال به
 6.1درصد کاهش یافته است.
در  12ماه گذشته بیش از 124
هزار شغل در کبک ایجاد شده که در ونکوور بیانگر وضعیت بســیار
 115هزار شــغل آن در کالنشهر مناسب اشتغال در مونتریال است.
مونتریال بوده است .این تعداد در این امر جایگاه اقتصادی مونتریال
قیاس با  44هزار شغل ایجاد شده در کبک را بهبود می بخشــد .پی
در کالنشهر تورنتو و  37هزار شغل یر دروشــه ،رییس کمیته اجرایی

شورای شهر مونتریال می گوید:
«مونتریــال لوکوموتیو اقتصاد
کبک اســت ،بایــد ازپس این
مسئولیت برآید و ما این کار را
می کنیم .این نتایج به خوبی
نشان می دهد که توسعه استان
کبک با مونتریال پیوند دارد».
او می گوید که این نتایج نشان
دهنده این اســت که مونتریال
کار خود را در زمینه ایجاد فضایی
از اعتماد برای کسب و کار ،خوب
انجام داده است.
(گازت مونتریال 7 ،اوت .)2017

نگهداری از
پناهجویان
در استادیوم
املپیک
ظرفیت پذیــرش پناهجو به
حد نهایــی خود رســیده و
اســتادیوم المپیک به صورت
پناهــگاه پناهجویانــی که از
آمریکا به سوی کانادا – به ویژه
کبک -روانه شده اند درآمده
است .وضعیت کنونی از ماه
مه یعنی زمانی آغاز شد که دونالد هزار پناهجوی هاییتی که پس از ژوییه  1200درخواست پناهندگی
ترامپ رییس جمهــوری آمریکا زمین لرزه ســال  2010به آمریکا دریافت شــده که  4برابر متوسط
تهدید کرد که حمایت از وضعیت آمده بودند را لغــو خواهد کرد .از تعداد ماهانه اســت( .تلخیص از
پناهجوی موقــت اعطایی به  60آن پس ،سیل پناهجویان هاییتی گازت مونتریال 5 ،آگست .)2017
از آمریکا به سوی کانادا روانه
شد و بیشتر این افراد از مرز
تعیینساختمانی
کبک وارد کانادا می شوند.
برنده جایزه  23میلیون نخستین اتوبوس حامل این جدید برای پذیرش
پناهجویان
دالری «لوتوماکس» در پناهجویان روز چهارشــنبه
 2اوت به استادیوم المپیک شهرداری مونتریال یک ساختمان
ساگنی الک سن ژان
رسید .از پیش حدود واقع در ناحیــه آنتزیک-
جایزه بزرگ 23
 150تختخواب برای کارتیه ویل را برای اسکان
میلیــون دالری
جــادادن آنها در این پناهجویــان تــازه واردی
«لوتوماکــس»
اســتادیوم تــدارک کــه از مرز آمریکا به کبک
روز جمعه  4اوت
دیده شده بود .شمار می آیند اختصــاص داده
نصیــب فردی
پناهجویان هاییتی که اســت .این ســاختمان
در ســاگنی الک
سن ژان کبک شــد .این جایزه تنها در  30سال گذشته بی سابقه ظرفیــت پذیرش  300تن
به یک بلیت تعلق گرفته است .جایزه اســت و درپی ورود شــمار را دارد .به گفته شــهردار
بزرگ هفته بعد این بلیت با حدود  10زیادی پناهجویان ســوری ،مونتریال «این مکان به خوبی
میلیون دالر شروع می شود( .الپرس اکنون 90درصد متقاضیان سازماندهی شــده و مجهز است.
مونتریال 5 ،اوت .)2017
پناهندگــی را اتباع هاییتی مرحله بعدی کار حمایت از سازمان
تشکیل می دهند .تنها در ماه های پناهندگی و دولت کبک برای

یافتن مسکن مناسب برای این
پناهجویان است» .در هفته های
اخیر شمار پناهجویان متقاضی
پناهندگی که از مرز آمریکا وارد
کبک می شوند  3برابر افزایش
یافته است( .تلخیص از ژورنال
دو مترو 7 ،اوت .)2017

تضمینیبرای
پذیرشپناهندگی
نیست

درحالــی
که ســیل
پناهجویانی
کــه از
آمریکا وارد
خاککانادا
– عمدتــا
کبک – می
شــوند همچنان ادامــه دارد،
نخست وزیر کبک تصریح کرد
که تضمینی برای پذیرفته شدن
کســانی که بــا ورود به خاک
کانادا درخواســت پناهندگی
می کنند وجود ندارد .او بدون
آن که نامی از جاستین ترودو،
نخست وزیر کانادا و دنی کودر
شــهردار مونتریال ببرد که در
توییتر خود نوشــته بودند که
پناهجویان میتوانند روی کانادا
حســاب کنند و این حس را به
وجــود آورده بودند که درهای
کشور کامال برویشان باز است،
گفت الزم می دانــد برخی از
برداشت ها را تصحیح کند .او روز
شنبه  12اوت به خبرنگاران گفت:
«آری ما جامعه ای مشفق هستیم
و به ســنت مهمان نــوازی خود
مفتخریم ،اما در عین حال جامعه
ای هستیم که به حاکمیت قانون و
انصاف باور دارد.
دریافت پذیرش
پنا هند گــی
متقا ضیــا ن
بسیاری دارد و
موفق شدن در
آن سخت است
و تضمینی برای
آن نیســت» .او
پیشتر در صفحه فیسبوک شخصی
خود نوشــته بود« :جای تأســف
است که افرادی آســیب پذیر به
خــود اجازه این باور را داده اند که
پذیرش پناهندگی آنان در کانادا و از
طریق کبک آسان و حتی اتوماتیک
خواهد بود .چنین چیزی نیست».
(تلخیــص از گازت مونتریال12 ،
اوت .)2017

افزایش شدید
معامالت
امالک در
مونتریال

در مــاه ژوییــه فــروش امالک
مســکونی در جزیــره مونتریال
نسبت به ماه مشــابه سال قبل
 21درصــد افزایش یافت .در کل
کالنشــهر مونتریال نیــز میزان
فروش امالک درایــن مدت 16
درصد افزایش یافته است.در  6ماه
نخست سال  2017جمع معامالت
امــاک در مونتریــال  11درصد
افزایش داشــته و این میزان برای
کالنشهر مونتریال  8درصد بوده
است .درهمین مدت بهای امالک
نیز بین  4تا  5درصد افزایش یافته
است .این افزایش برای خانه های
تک واحدی حدود  8درصد بوده و
بهای متوسط این نوع خانه به 442
هزار دالر رسیده است .درطول ماه
ژوییه ایــن افزایش جهش زیادی
داشته و به  13درصد رسیده است.
(تلخیص از ژورنال دو مترو
مونتریال 5 ،اوت .)2017

بیشترینمیزان
افــزایش
دستمزد در کبک

سرعت افزایش دستمزد در کبک
از همه اســتان هــای دیگر کانادا
بیشتر اســت و انتظار می رود که
این پیشــگامی در ســال 2018
نیز ادامه داشته باشد .این نتیجه
بررسی یک شرکت نیروی انسانی
مستقر در تورنتو به نام مونرو شپل
اســت .انتظار می رود که در سال
 2018دســتمزد در کبــک 2.6
درصــد افزایش یابــد درحالی که
متوسط افزایش دستمزد در سراسر
کانادا  2.3درصد است .همچنین،
میزان افزایش در بریتیش کلمبیا،
نیوفاندلند و البرادور در سال آینده
 2.4درصد خواهد بود .بنابر نتیجه
این بررسی ،در  12ماه گذشته نیز
در کبک میزان افزایش دســتمزد
 2.4درصد بوده که بیشترین میزان
در سراسر کشور بوده است .در این
بررسی  370کارفرما و  894هزار
کارمند و کارگر شرکت کرده اند.
یادآوری می شــود نرخ دستمزد

مینیمــوم در کبــک در ماه می
 2016از  10.75بــه  11.25دالر
در ساعت افزایش پیدا کرد.
(تلخیص از گازت مونتریال 9 ،اوت
.)2017

آمریکایی ها خواهان
بازنگری در توافقنامه
مبادلـه آزاد هستند

درحالی که هفته آینده گفتگوی
آمریکا -کانــادا درمورد توافقنامه
مبادله آزاد ()ALENA/NAFTA
آغاز می شود ،شورای کارفرمایان
کبک براین باور اســت که ایاالت
متحده قرارداد جدیدی را با کانادا
امضــاء خواهد کرد .ایــو توماس
دروال ،رییس و مدیرعامل انجمن
کارفرمایــان کبک مــی گوید که
بیشتر صاحبان صنایع آمریکا درک
می کنند که توافق مبادله آزاد یک
فرمول برد -برد است و موفقیت آن
در گرو حسن نیت دوجانبه است.
به گفته او توافق جدید به نفع هر دو
طرف خواهد بود .با آن که اظهارات
حمایت گرانه دستگاه دولت ترامپ
نگران کننده
است ،شورای
کارفرمایــان
کبک خواهان
آن اســت که
تهدیدهــا به
فرصــت داد و
ستد تبدیل شود .مذاکرات جدید
آمریکا -کانادا قرار است  16اوت
در واشنگتن آغاز شود( .تلخیص
از تارنمــای رادیو کانــادا 7 ،اوت
.)2017

افزایش  30میلیون
دالری بودجه برای
حمل و نقل عمومی
در الوال
دولت های فــدرال و کبک اعالم
کردند که بیش از  30میلیون دالر
برای بهبود وضعیت حمل و نقل
عمومی در اختیار «شرکت حمل
و نقل الوال» می گذارند .این مبلغ
قرار است صرف حدود  30برنامه
برای بهبود حمل و نقل و
کاهش آلودگی هوا شود.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

افزایش خـــــانواده های تک نفره و بدون
فرزند در کانادا
-----------More Canadians living
alone and without children,
census figures show.
Childless couples and
empty-nesters growing at
faster rate than couples living with kids, 2016 census
shows

----------------------منبع :سی بی سی | برگردان:
مریمنعمتی(مونتریال)

طبقداده های آخرین سر شماری،
گرایــش کانادایی هــا به تنهایی
و نداشــتن فرزنــد رو به افزایش
است .پس از تشکیل کنفدراسیون
این آمار بــه باالترین حد خود در
ســال  2016یعنی  28.2درصد
خانوار تک نفره رســیده اســت.
این افزایش  2.5درصدی از سال
 2011درنهایت نرخ رشد جمعیت
بزرگسال تنهای کانادا را به 13.9
درصد در مقایسه با 1.8درصد در
سال  1951رسانده است.
این آمار کانادا را در کنار فرانسه و
آلمان در وضعیت بهتری به لحاظ
از جمله این برنامه ها خرید
تعدادی اتوبوس دوگانه سوز
و قابل شارژ و ساخت ،مرمت
و توسعه گاراژها است .از این مبلغ
 16.9میلیون دالر توســط دولت
فدرال و  13.5میلیون دالر توسط
دولت کبک پرداخت می شــود.
«تلخیص از الپــرس مونتریال8 ،
اوت .)2017

کاهش میزان مجاز
مصرف الکل برای
راننــدگی

کثرت خانــوار های تک نفره قرار
می دهد .این در حالی اســت که
در مقام مقایسه  ،ایالت های کبک،
بریتیش کلمبیا ،و نوا اسکوشــیا
نســبت به دیگر اســتانها تعداد
بیشتری خانواده تک نفره در میان
جمعیت خود جای داده اند.
افزایش تعداد خانوارهای تک نفره
در جمعیت سالخورده نیز به چشم
می خورد که بیشتریندرصد آن را
استانهای ساحلی اقیانوس اطلس با
میزان دو تا چهار برابر بیشتر از کل
جمعیت کانادا به خود اختصاص
داده اند.
به دلیل باالتر بودن شاخص امید
به زندگی در زنان این گروه سهم
بیشتری از مردان در زندگی تک
نفرهدارند.
خانم جوآن دنیس مدیر کل اداره
آمار کانادا می گوید" :این نتیجه ی
افزایش جمعیت سالخورده است".
او اضافه مــی کند" :ما همچنین
شاهد افزایش نرخ جدایی و طالق
و ســن ازدواج در میان جوانان و
افزایش زنان در بازار کار در کانادا

هستیم .البته ،کشورهای دیگر نیز
در حال تجربــه ی چنین روندی
هستند".
نتایج ســر شماری ســال 2016
نشــان می دهد که میزان رشــد
زوج هــای بدون فرزند از ســال
 2011تاکنون نسبت به زوج های
صاحب فرزند بیشتر بوده است که
این افزایش باز هم در استان های
ساحلی اقیانوس اطلس بیشتر به
چشم می خورد.
در مقابل ،استان نوناووت بیشترین
تعداد زوج های دارای فرزند را در
بر گرفته است.
جالب اســت بدانید که بر اساس
همین آمار  69.7درصد از کودکان
زیر 15ســال با والدین بیولوژیکی
(طبیعی) خــود و  6.1درصد نیز
با پدرخوانده یا مادرخوانده زندگی
می کنند.
یک پنجم کــودکان کانادایی در
خانواده های تک سرپرست بزرگ
می شوند که مادران مجرد سهم
بیشتری در این آمار دارند.

«فکر می کنم که کاهش میزان
مجاز مصرف الکل موجب کاستن
از خطرات ناشــی از رانندگی با
قوای ذهنی تضعیف شده خواهد
گردید و تشدید قانون سبب تغییر
رفتارهای رانندگان خواهد شد».
وزیر دادگستری ضمن ارسال نامه
هایی برای وزیران دادگســتری
اســتان ها جهت جلب حمایت
ایشــان از این قانون ،تأکید کرده
که«:تاکنونهیچتصمیمیگرفته
نشده است»« .تلخیص از ژورنال
دو مترو 8 ،اوت .)2017

زبان مادریشــان است .انتشار این
آمار از ســوی مرکز آمــار کانادا با
واکنش هایی نیز روبرو شده است.
جک جدواب ،معاون اجرایی رییس
«انجمن مطالعــات کانادایی» این
آمار را «خــاف منطق» خوانده و
در نامــه ای خطاب بــه مرکز آمار
کانادا نوشته است« :ضروری است
که سریعا درمورد این ارقام توضیح
داده شــود» .بنابر داده های آمار
منتشرشــده ،در فاصله سال های
 2011تا  2016شمار کسانی که
در کبک زبان مادریشان انگلیسی
اســت  74هزار تن افزایش یافته
است .به گفته جدواب:
«این بیشترین شــمار افزایش در
حداقل  50ســال گذشته است».
او می گوید در نگاه اول به نظر می
رسد که این افزایش بیشتر
ناشــی از مونتریال باشد
ولــی با مراجعــه به ریز
ارقام متوجه می شــویم
کــه افزایش بیشــتر در
مناطق دورافتاده ای بوده که
دهها سال است ساکنان خود را از
دست می دهند .نتیجه آمار نشان
می دهد که شمار افرادی که زبان
مادریشان انگلیسی است در بیرون
از مونتریــال و گاتینــو  25درصد
افزایش داشته است .در مونتریال
میزان این رشد  6درصد و در گاتینو
 10درصد است( .تلخیص از گازت
مونتریال 10 ،اوت .)2017

فکر مطرح شــده توســط وزیر
دادگستری فدرال درمورد کاهش افزایشاستفــاده
میزان مجاز مصــرف الکل
برای از زبان انگلیســی
رانندگــی از  8دهــم درصد به 5
در کبک
دهــم درصــد (از  80میلی گرم
بــه  50میلی گــرم در هر  100نتیجه بررســی های
میلی لیتر خــون) واکنش هایی آماری نشان می دهد
پدیدآورده است .وزیر دادگستری کــه در فاصله ســال
مــی گوید :هــای  2011تا 2016
در این مورد
استفاده از زبان انگلیسی در
مناطق مختلف کبک  10.6درصد
افزایش یافته است .به عنوان نمونه:
در مدت  5سال ،شمار مردمی که
در ناحیه «ریویــر دو لو» به زبان
انگلیســی صحبت می کنند 4
برابر شده است .در دیگر مناطق
نیز این افزایش کم و بیش وجود
دارد و شــهر کبک در این مدت 6
هزار ساکن تازه داشته که انگلیسی

•

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

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

افزایش زوج های همجنس و
غیررمسی

گرچه هنوز بیشــترین تعداد زوج
های کانادایی را زوج های رسمی
تشکیل می دهند ،تعداد زوج های
غیررسمی از سال  1981افزایش
چشمگیریداشته است.
نوناووت و کبــک در راس جدول
بیشــترین زوج های غیررسمی
جای گرفته انــد که در این میان
نزدیک به نیمی از آنها دارای فرزند
هستند  .این دو استان را می توان
با نروژ و ســوئد که در این زمینه

سهم باالیی در آمار دیگر کشورها
دارند مقایسه کرد.
آمار زوج های همجنس نیز رو به
افزایش اســت .طبق این داده ها
 0.9درصد از کل زوج ها در کانادا
همجنس بوده ،کــه نیمی از آنها
در تورنتــو ،مونترال ،ونکوور و اتاوا
زندگی می کنند .سهم 12درصدی
از این زوج ها دارای فرزند هستند.
در حالی که بیشــتر کانادایی ها
تنها و بدون داشــتن بچه زندگی
می کنند والدین کانادایی تمایل
دارند فرزندان شان زمان بیشتری
در خانه بمانند .هــم اکنون یک

ســوم افراد جوان هنوز با والدین
خود زندگی می کنند .به گفته ی
دنیس شــرایط اقتصادی و هزینه
های بــاالی زندگی بخصوص در
کالن شــهر هایی چــون تورنتو
جوانان را به سمت ماندن با والدین
شان برای مدت طوالنی تری سوق
داده است.
رشد خانواده های چند نسلی در
کانادا ازجمله پدیده های به سرعت
رو به افزایشدر این کشور است که
می توان آن را به گسترش جامعه
ی بومی و مهاجر نسبت داد.

•

کمک  600هزار
دالری برای جلوگیری
از بهره برداری
جنسی از زنان
 3سازمان کالنشــهر مونتریال از
کمکــی  600هــزار دالری برای
مقابله با خشونت جنسی درمورد
زنان برخوردار می شــوند .لیلیا
گلدفارب مدیر برنامه مربوط به زنان
در مونتریال که یکی از  3سازمان
دریافت کننده این کمک است می
گوید:

«این برنامه به ویژه برای بســیج
نیروهــا اســت .در ایــن عرصه
کنشگران بســیاری وجود دارند.
هدف این است که ببینیم چگونه
می شــود با هم برای جلوگیری از
گرفتار شدن زنان کار کرد».
مریم منصف وزیــر وضعیت امور
زنــان نیز می گویــد« :هدف این
برنامه توسعه راهبردهایی متقاطع
در مونتریال و مونته رژی است».
(تلخیص از ژورنــال دو مترو10 ،
اوت .)2017

بسته شدن ارتباط
بین پــل شامپلن
و فرودگاه
ارتبــاط اصلی بین پل شــامپلن
و فــرودگاه مونتریــال -ترودو به
مدت دوماه به صورت کامل بسته
می شــود .این امر در فاصله نیمه
سپتامبر تا نیمه نوامبر خواهد بود.
بسته شدن این راه ارتباطی مهم که
محور بزرگراه ترانس کانادین است
به خاطر بازسازی گذرگاه تورکوت
اســت .این گذرگاه که در ســال
 1967ساخته شده کامال تخریب و
از نو ساخته خواهد شد .این گذرگاه
ارتباطی هر روز محل عبور  22هزار
خودرو است که بخش عمده ای از
آنها از قسمت جنوبی مونتریال می
آیند .بسته شدن این راه می تواند بر
کار کامیون ها اثراتی مهم بگذارد.
این گــذرگاه درواقع محل عبور 3
هزار کامیون سنگین در روز است.

بیشــتر این کامیون ها که روانه
مناطق صنعتی غرب مونتریال می
شوند ،گزینه ای جز این نخواهند
داشــت که جزیره مونتریال را از
طریق ادامه بزرگراه  30دور بزنند.
پیش از این نیز گذرگاه کم اهمیت
تری که به مرکز شــهر مونتریال
منتهی می شد از ماه آوریل بسته
شده بود که تا پایان سال نیز چنین
خواهد ماند( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 10 ،اوت .)2017

آموزش انگلیسی
مکالمه و IELTS
ادیت مقاالت دانشجویی
توسط استاد قدیمی موسسه
کیش و سفیر
با مدرک کارشناس ارشد
TESOL

--------------Tel.: 514-929-3937
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مونتریـــال...

«بــزک فریبکارانه ی خوک»

کالس های رایگـان فرانسوی

شایستهالهامی

در قـلب NDG

ریخت و پاش های بی رویه آقای شهردار!

امسال بمناسبت صد و پنجاهمین
سال تاســیس کانادا و سیصد و
هفتادمین ســال بوجــود آمدن
کبک ،جشــن های زیادی گرفته
شد که بعضی از آنها را شاهد بوده
و در آینده نیزشاهد خواهیم بود.
در این راستا شهردار مونتریال آقای
دنی کودر  Denis Coderreهم از
مدتها پیــش برنامه های خاصی
داشته و هزینه های زیادی تحمیل
مالیاتدهندگان کرده است.
او از مدتها پیش برای چراغانی پل
ژاک کارتیه  40میلیون دالر خرج
کرد .خیلی ها در روزنامه ها انتقاد
کردند ،ولی گویا او کاری به نظر و
انتقاد مردم ندارد.
مســئله چراغانی بــه تدریج می
رفت فراموش شود که آخر هفته
ماه ژوئیه شهردار با برنامه دیگری،
صدای همه را درآورد.
ایــن دفعه پــروژه فورمــول ای
 Formule électriqueیا مسابقه
اتوموبیل الکتریکی را برگزار کرد.
ظاهرا قرار است این پروژه ،در دو
سال آینده هم اجرا شود.
در این مــورد مخالفین زیادی در
روزنامه ها نوشتند و در برنامه های
مختلف تلویزیونی صحبت کردند،
که هنوز هم ادامه دارد .انتقادها از
محل برگزاری ،از هزینه سرســام
آور ودر نهایت انتقادهای اجتماعی
بود.
ً
معموال در مسابقات اتوموبیلرانی
هشدار فعالین اجتماعی به افرادی
اســت که برای کســب درآمد از
آسیب پذیری دختران جوان ،سوء
اســتفاده کرده وآنها را در اختیار
بازدید کنندگان
و توریست ها قرار
میدهند .هشدار و
آگهی های مختلف
در اوائل ماه ژوئن،
زمــان مســابقات
اتومبیلرانــی ،در
بنرهــای خیابان
و متروهــا و حتی
تلویزیون ها پخش
می شــود .این بار
هم در مــورد این
مســابقات ناظــر
همین هشــدارها
بودیم.
دومین موضوع

انتقاد ،محل اجرا بود و پرسیده
اند چرا مســابقات در "مسیر ژیل
ویلنوو" اجرا نمیشود؟
ً
سومین مسئله و ظاهرا مهمترین
آنها هزینه هاست.
تخمین زده میشــود ،که هزینه
برگزاری این برنامه از  24میلیون
دالری که پیش بینی شده بیشتر
بوده است.
انتقادها و ســئوال ها از اواســط
ماه ژوئیه تا امروز ادامه داشــته و
هیچکس جوابــی دریافت نکرده
است.
شنبه و یکشنبه آن هفته اتوبوس
و مترو مجانی بود .بیشتر خیابان
های مرکز شــهر بسته در نتیجه
مردم از هرج و مرج در شهر شاکی
بودند.
برنامــه جمعه چهــارم اوت بری
ویلسون  Barry Wilsonبه انتقاد
از  Formule Eاختصاص داشت.
ویلسون جمعه ها در خبر CTV
یک برنامه پنــج دقیقه ای ،به نام
«پست کریپت» (پی نوشت) اجرا
می کند و نقدی به سیاست های
هفتگیدارد.
ویلســون در این برنامه شهردار را
مورد خطــاب قرارمیدهد و با این
جمله شروع میکند:
ما جواب می خواهیم .بهتر است
که حرف های بــی معنی را کنار
گذاشته و با صداقت حرف بزنید.
گفتار شــاهانه و بریده شــدن از
واقعیات و نادیــده گرفتن آنها در
حالی که هر لحظه هم به آن اضافه
میشــود را کنار بگذارید .ممکن
اســت به «لب خــوک ُرژ بزنند»
(بزک فریبکارانــه و بیهوده) ولی
خوک همان خوک است ،همانطور
که مشکالت این شهر هم سر جای
خود خواهد ماند .این مســئله را
میتوان به خودخواهی و یا رویای
انتخابات ماه نوامبر تعبیر کرد .ولی
چطور ممکن است که کسی بخاطر
مصالح و هدف های شخصی فضای
عمومی را برای دو روز اشغال کند.
آیا فکر می کنید صاحبان کسب
باید بخاطر شما فداکاری کنند؟ آیا
نباید بپرســید که آنها بخاطر این
برنامه چقدر زیان کرده اند؟هزینه
های فعلی  24میلیون دالر است.
ولی در صورتحساب نهائی از این
بیشتر خواهد شد.
او می پرســد ،هزینــه این برنامه
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ها از کجا تامین خواهد شــد؟
شــهرداری چند بلیط خریده
بود؟ چند بلیــط واگذار کرده
است؟
ویلســون ادامه میدهد :شما
وقتــی از کیت آپتــون Kate
 Uptonهنرپیشه و مدلدعوت
میکنیــد و بــه او 150000
دالر آمریکائــی یعنی حدود
 190000دالر بــه او پرداخت
مــی کنید فکــر میکنید چه
چیزی برای تبلیغ خواهد آورد؟
برای دعــوت از این خانم چرا
باید این مقدار پول هزینه کرد
سپس می گوید :البته واضح است
که ظاهراً چیزی آورده است!
ما چهل میلیون دلیل الزم نداریم
که پل چراغانی کنیم .ما احتیاج
نداریم که  50میلیون خرج کنیم و
وضعیت همان باشد و فقط هزینه
ها را زیاد کنیم .ما احتیاج نداریم
کــه بخاطر اتوموبیــل الکتریکی
ترافیک را مختل کنیم.
شما از دســترس خارج شده اید.
این کارها مشکالتی بوجود خواهد
آورد ،که به سادگی از بین نخواهد
رفت .هزینه بــاال رفته و در نوبت
بعدی به مالیات مستغالت اضافه
خواهد شد.
من فکر می کردم شهردار شهرش
را دوســت دارد؛ او خصوصیــات
پوپولیســتی دارد و دوست دارد
کار کند .ولی حاال دیگر مطمئن
نیستم" .شهردار دوست دارد خرج
کند".
در ادامــه می گویــد :مونتریال
محل خوبی برای زندگی اســت
اسم برنامه اخیر شــهردار را باید
گذاشت :خودخواهی  E-goگران
 E-xpensiveو بــاال بردن مالیات
ها E-raise
------------در مدت اخیر جبهه مخالف یعنی
پروژه مونریال بشدت فعال شده و
از هر موقعیت برای ابراز مخالفت
اســتفاده کردند .یکــی از اعضاء
در همــان روز جمعه با عصبانیت
میگفت:
شــهردار برای این "جشن تولد"
یک میلیارد دالر خرج کرده است.
نمونه دیگری از این خرج ها نصب
 27سکوی ساخته شده از گرانیت
در خیابــان پارک و مــون رویال
است .هزینه ساخت سه میلیون و
چهارصد و پنجاه هزار دالر است.
نظرسنجی اخیر ،در روزنامه مترو
چهارم اوت ،نشــان میدهد ،کودر
رای بیشتری نسبت به رهبر پروژه
مونریال (خانم والری پالنت) دارد.
با ایــن وجود نتیجه این ریخت و
پاش های بی رویه در نوامبر آینده
مشخصمیشود.
ولی چه سود هر کدام که می آیند،
ضرری که به مالیــات دهندگان
زده اند ،بعد از رفتن به هیچ وجه
جبران نخواهد شد.
•

مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

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

Autumn semester / Session d'automne:

ترم پائیزی

)Du 25 septembre 2017 au 10 décembre 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday / Samedi: 14h00 à 18h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE AUGUST 31st
!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 ou (514) 755-3480
EMULCQ@gmail.com
)emulcq.com ou coursdefrancais.ca (section inscription

)Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage (Métro Villa-Maria ou Vendôme
Montréal (QC) H4A 3J5
نشانی جدید:

Dynamic Ads for Real Estate

فیسبوک رسما وارد بازار مسکن شد!

فیسبــوک ایــن هفتــه ابزاری
اختصاصی معرفــی کرد که همه
مشــاوران امــاک میتوانند با
کمک آن ،خانههای خود را بهطور
سفارشی ،لیست کنند.
فیسبــوک اعالم کرد ســرویس
Dynamic Ads for Real Estate
این امکان را بــه افراد میدهد تا
به راحتی بــا وارد کردن اطالعات
خانههــا ،برای خود لیســتینگی

بسازند تا در
اپلیکیشنها،
بر روی موبایل
و در صفحــه
مانیتورهــا به
خوبی دیده شود.
فیسبوک بــا اعالم این خبر ،یک
دستورالعمل پنج مرحلهای را در
اختیار مشــاوران امالک قرار داده
که با کمــک آن میتوانند خانه و

آپارتمان را لیست کنند.
مشــاوران امالک برای استفاده
از این ســرویس ابتــدا باید یک
کاتالوگ درســت کنند و پس از
آن ،موارد مربوط به قیمتگذاری
را به فیسبوک بدهند.
این ســرویس همچنین امکان
آپدیت به صورت اتوماتیک را به
مشاوران امالک میدهد.
کوین واتس ،سرپرســت بخش
امــاک فیسبوک دربــاره این
سرویس میگوید« :ما بر اساس
عملکــر د
هر مشاور
امــاک و

خواستههای
کاربران ،لیست خانههای مورد نیاز
هر کاربر را به او نمایش میدهیم».

•
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

آیا اسالم عامل سیهروزی ماست؟
بهزاد مهرانی

«اســام عامل ســیهروزی ما و
جامعهی ما نیست».
شاید این سخن از زبان کسی مانند
من که به دین و از جمله اســام
و جهانبینی مذهبــی باور ندارد،
عجیب به نظر برسد .آری! به باور
من اسالم عامل به اینروزافتادن ما
نیست و یا با کمی آسانگیری باید
بگویم که یگانه عامل تیرهبختی ما
 و حتا مهمترین آن  -همنیست.
وقتی میگوئیم اســام و
باورهــای اســامی مردم
عامل بدبختی آنها است
به آن معنا است که زمانی
مردم از شــرایط رنجآور و
مصیبتبار امروزیشــان
خالص میشوند که دیگر
مسلماننباشند.
آیا این شدنی است؟ یعنی
میتوانیــد روزگاری را در
همین حوالــی زمانی
تصور کنید که عموم
مردم ایران مسلمان
نباشــند و از همهی
باورهــای دینــی خود
دست شسته باشند؟
به باور من پاسخ منفی است.
تا اطالع ثانوی مردم به جمکران
میروند و سالیانه چند میلیون نفر
به مشهد میروند و همان تعداد به
عربستان سعودی و امامزادههای
گســترده در سراسر کشور و حتا
جهان ســفر میکنند تا استخوان
سبککنند.
اگر اینگونه باشد سخن آنهایی
که اســام را عامل تباهی ملک و
مملکت میدانند این است که قرار
نیست به این زودیها شرایط مردم
بهتر بشود و همهی تالشها برای
زندگانی اجتماعی بهتر راه به هیچ
میبرد.
•

نکتهی دیگر اینکه وقتی اســام
را عامــل بدبختی میدانید به این
معنا است که شما عامل فرهنگی
را بــرای ســعادتمندی یک ملت
مهمترین عامل و مهمتر از عوامل
سیاسی و توســعهیافتگی جامعه

هر چه البته این به آن معنا نیست
میدانیــد و بــه تبع این
نگاه ،اســام را به عنوان
که مذهب به هیچ عنوان
جهان
شــکلدهنده به زندگی
یکی از مولفههای فرهنگی
مهمترین علت نابسامانی مدرن
آنهــا نیســت؛ بلکه به
میشود ،این معنا است که شرایط
اوضاعمیشناسید.
یعنی شما بر این دیدگاه مذهب اجتماعی و سیاسی جامعه
هســتید کــه وقتی یک ناتوانتر مذهبیهایــی میتوانــد
جامعه روی دموکراســی میشود بســازد که بســیار عرفی
زندگی میکنند و برای آن
و آزادی را میبینــد که
عـرف توجیهات مذهبی
تکتــک آدمها دموکرات
ُ
نیز بسازند.
مذهبویافتههاوبافتههای
آن ،هر چــه جهان مدرن
میشود ،ناتوانتر و نحیفتر
میشــود و گزارههــای
آن تنها به صــورت ایمان
فراموششده در گوشهی
اذهان و کتابهای مقدس
باقیمیماند.
یک نظام سیاسی با قوانین
ســکوالر و جدا از شریعت
اســامی میتواند درمان
دردهای ما باشد .این مهم
هم دستیافتنی است و هم
و آزادیخواه باشــند و از آنجا که
این دو مولفه با مســلمانی جمع میتواند در یک کشور مسلمان با
نمیشود الجرم تنها راه به رهایی ،اکثریت مسلمان تحقق پیدا کند.
کافی است شهروندان یک جامعه
خالصی از دست اسالم است
ایــن تلقی که عامــل فرهنگی را بخواهند بــرای اقتصــاد بهتر و
مهمترین عامــل دگرگونی جامعه توسعهیافتگی بیشتر تالش کنند
تا مذهب همان شــیر بییال و دم
میداند قائالن بسیاری دارد.
این نگاه فرهنگی به امور سیاسی در و اشکمی بشود که تنها به کار گور
زمانهی ما با سادهترین مثالها قابل بیاید.
آنچه موجب بختبرگشــتگی ما
ابطال است.
کافی اســت شما به دو کشور کره است توسعهنایافتگی ما است .اگر
شــمالی و کره جنوبی نگاه کنید بگوئید از آنجا که ما مســلمانیم
که چند دهه پیش خطی این دو را توسعهنایافته هستیم میروید در
(که یک زبان و یک فرهنگ بودند) زمرهی کسانی که عامل فرهنگ
از میان جدا کرد و امروز دو روزگار را مهمترین عامل توسعهنایافتگی
کامال متفاوت را از سر میگذرانند .میدانــد کــه علیرغــم ظاهر
آلمان غربی و شرقی در زمان جنگ روشــنفکرانهاش با بســیاری از
واقعیتهــای تاریخی نمیخواند
سرد از دیگر این مثالها است.
از طرفی باید گفت که پیروان ادیان و تنهــا به ایــن کار مــی آید که
مختلف اینگونه نیست که از صبح روشنفکرانه بگوئیم خالیق هر چه
که از خانه خارج میشود تا شب که الیق و مردم نیــز مانند حکومت
بازگردند ،مدام رفتارشان را با متون فاسد هســتند و هر دو مقصرند و
مذهبیهماهنگکنند.انسانهای برویم با خیال آسوده زندگیمان را
مذهبی نیز مانند دیگر انســانها بکنیم».
زندگــی میکننــد و آنگاه برای
منبع:کانالتلگرامنویسنده
سبک زندگیشان توجیهات دینی
میسازند.

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

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

 Merciاز اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ Thank you
 Gracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवादﺷﮑﺮاً təşəkkür
Immigration Canada Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

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

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳

ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۱۹ﺗﺎ  ۲ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت اﯾران
واﯾﺑر واﺗزآپ اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴

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

www.mariacottone.com

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم پائیزی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 17, 2017
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
			

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

اطالعات کالس هاCourse information: :
		 A.M. Classes: Monday to Friday
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
August 28 to November 30, 2017
P.M. Classes: Monday to Thursday
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
August 28 to November 30, 2017

مدارک ضروری:

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof
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ایـــران...

آماده شوید!

دشمنی

اسالمگرایانه

با غرب

چهنتایجی

دارد؟

مجیدمحمدی

آیتاللــه خمینــی یــک جمله
معروف داشــت که بعداً به مبنای
سیاســتهای غــرب ســتیزانه
جمهوری اســامی تبدیل شد .او
میگفت «ما باید در کارهایى که
دشمنهاى مـــا مىکنند دقت
کنیم و تحلیل کنیم .ببینیم که آنها
به چه چیز زیاد اهمیت مىدهند
حیثیتى از
و انگشــت روى چــه ّ
حیثیتهاى مسلمین مىگذارند،
ّ
و بفهمیــم که آنچه که آنها بر آن
اصرار دارند همانى است که براى
مسلمین و براى بشر بد است .ما از
گفتار و کردار آنها باید کشف کنیم
که اینها چه مىخواهند و ما باید
چه بکنیم  ...هر راهى را که انتخاب
کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب
کنیم».
پیروان خمینی به درستی از این
سخن نتیجه گرفتهاند که هر آنچه
ســبک زندگی غربی است (و به
زعم آنها در فیلمهایشان «تبلیغ»
میشود)در ایران باید ممنوع باشد.
البته این نگاه به مجموعه روحانیون
شیعه باز میگردد که معتقد بودند
نباید به شکل کفار بود .به همین
دلیل با لباس غربی ،بستن ساعت
به دست ،پوشــیدن کفش برای
مردان تا حتی میکروفون و رادیو و
تلویزیون و دیگر مظاهر فرهنگ و
تمدن غربی مخالف میکردند.
بعــد از شــکلگیری جمهوری
اســامی نیز در حدود دو دهه با
کفش اسنیکر (ورزشــی) ،شلوار
جیــن و زدن ریش و کــراوات (و
حتی پوشیدن ســاعت) به زعم
آن که اینها غربی است مخالفت
میکردند (ظاهراًغربی بودن کفش
ورزشی برای آنها به پایان رسیده
چون امروز از چین وارد میشود).
گرچــه مخالفت آنها بــا کراوات
کاهش یافته امــا مقامات وزارت
خارجه یک پیراهــن بییقه من
در آوردی را (که نوع کوتاه شــده
دشداشه آخوندی است) به عنوان
لباس رسمی خود پذیرفتهاند.
روحانیون شیعه در برابر همه آن
امور امــروز وا دادهاند و در زندگی
شخصی آنها بیش از همه مظاهر
زندگی غربی (یخچال ،تلویزیون،
مایکروویــو ،رادیــو ،تلفن همراه،
کامپیوتر ،مدم ،راوتــر ،و هزاران
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ســاخته دیگر غربیان) به چشم
میخــورد .از همــه آن مبارزات
شکستخورده ،امروز آنچه مانده
الزام زنــان به حجــاب اجباری،
تفکیکجنسیتی،مخالفتباهمراه
داشــتن سگ در کوچه و خیابان،
حمله به مهمانی مختلط ،تعطیلی
کنسرت موســیقی ،و دشمنی با
زیبایــی زنان (آرایش ،پوشــیدن
رنگهــای روشــن ،زدن عطر و
پوشیدن چکمه و کفشهای زیبا)
در حوزههای اجتماعی و فرهنگی
اســت .البته با مقاومتــی که در
جامعه در جریان است و ارتباطی
که در دنیا برقرار است بزودی در
مقابل این امور نیز وا خواهند داد.
البتــه در حوزههــای اقتصادی و
سیاسی به تبعیت از کمونیستها
با صنــدوق بینالمللــی پول یا
سازمان ملل یا نهادهای بینالمللی
دیگر مخالفت میکنند .دشمنی
با غرب برای ایــران نتایج فاجعه
بار اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگیداشته است.در این نوشته
صرفاً به نتایج ایندشمنیدر حوزه
کنترل اجتماعی میپردازم.
•
حجاب اجبـاری

فقط یک لحظهدر مورد اجبار همه
زنان به حجــاب فکر کنید .کاری
شگفتانگیزتر این وجود دارد که
زنان غیرمســلمان ،جهانگردان،
غیرباورمنــدان ،و حتی کودکان
دختر مدارس ابتدایی را به داشتن
حجاب مجبور میکنند؟
برای انجام این کار شــگفتانگیر
حکومت مجبور شــده بــه زنان
رعایتکننده بــاج بدهد (از چادر
سیاه مجانی تا هدیه مالیدر ادارات
تا شغل و مقام) و رعایتناکنندگان
را مدام تنبیه کند .کدام حکومت
خود را هر روز با میلیونها شهروند
خود درگیر میسازد و روزانه دهها
هزار نفر را در لبــاس انتظامی و
شخصی برای پاییدن مردم به کار
گیرد؟
در شــرایطی که روحانیون قدرت
مطلقه را در یک جامعه داشــته
باشــند و مردم نیز فرامین آنها را
رعایت کنند حجــاب اجباری به
عنوان عاملــی برای کنترل وجود
خواهد داشت اما در شرایطی که
از قدرت فرو افتند یا امکان اعمال
قدرت نداشــته باشــند (مث ً
ال در

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21, 29 août et le 6 septembre 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 28 août au 1er décembre 2017

کشورهای دیگر) یا اکثریت زنان
بدون حجاب بیرون بیایند آنها با
توجیهاتی شرعی (مثل برداشته
نامنویسیکالسهایشبـانه:
Inscriptions pour le soir:
شدن تکلیف از ســوی دینداران
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017 de 17:00 à 19:15
به علت عــدم امکان نهی از منکر
Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
یا رســیدن به هدفی واالتر مثل
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
تحصیل علم) از این موضوع دست
Inscriptions pour le secondaire anglais:
خواهندکشید.
les 10, 17, 22 et 30 août de 9:00 à 11:15













اما تا وقتی که قدرت در دست آنها
Session : le 28 août au 1er décembre 2017
باشــد با توجیه آن که بیحجابی
Metro
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856
Cote
خواســت و توطئه غربیهاســت
Vertu
CEA St. Laurent Adult Education Centre
www.slaec.ca
به اعمال حجاب اجبــاری ادامه
950 Fraser
Pour le secondaire
میدهند« :امــروز دالر آمریکا و
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
پوند انگلیس توســط گروههای
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Qc H4M 1A7
زیرزمینی مدلینگ و مانکنینگ
خیابانی ترویج داده میشــود تا
قداســت حجاب و ارزش عفاف را
از میان بردارنــد .تنها این ظواهر
نیست ،پشت این موضوع
دستهایی اســت ...این
موضوع محدود و منحصر
حتی
به شــیراز نیست و
خفقان اسمش
صد ا ی
در شــهر مقــدس قم هم
نظارته!
پلیس:
ه،
عت
ن مختلــط ممنوع
جا
ش
ت
ش
س
سم
عه
دالرهــای زیــادی هزینه
خریت ا
حقیقت فقط یه شای
کودکســتا
ته
سینما ممنوع است!/
داق
ص
ی
عن
ه!
م
حیا
میکنند تا حجــاب و
هت
ی
دن
ال
کو
شرط پیشرفت ب
است! /خانه
کردن میر حســین
ه،
حت
ال
ته
ننر بودن م
خایه مالی یه جور مهار
و قداســت را بشــکنند و
انفارکتوس
ها در حد فاجعه ست
منوع است! /کمک به
ه!
ست
موضوع
مســئوالن در این
یا
ش
زندگی گروگا ِن س
ارز
موسوی م
توهین اسمش هدایته،
ممنوع است!/داشتن
بن بست مذاکره ست
باید هوشــیار باشند و ریشه
زلزله زدگان
سیاست تو
وع است! /قلیان کشیدن
ته
-جاب
-ن
-یر
-عب
ماجراها را دنبــال و تعقیب
---------------نقاب ت
سگ ممن
وع است! /شوخی کنار
ه،
ارت
بک
ن
ز
یه
شــیراز،
کنند»( .امام جمعه
ما
سر
صدایپلیس:
زنان ممن
ج یه جور معامله ست
نه اوپن ممنوع است!/
منوع اســت! /دیش
ایسنا  ۱۸تیر  )۱۳۹۵آنها برای
ازدوا
اســتخر م
آشــپزخا
فوتبالیست ها ممنوع
منوع اســت! /درویش
را
اعمال حجاب اجباری حجاب
ماهواره م
نیست ،خالکوبی
یزی زیادی واسه گفتن
ر ،فیسبوک و یوتیوب
منوع اســت! /آبپاشی
به ضرورت دین تبدیل کرده و
چ
است! /توئیت
گنابادی م
سکوت و فریاد ممنوعه
ت! /شباهت به رئیس
ت! /خواندن زنان برای
انکار آن را کفر معرفی میکنند:
وقتی
ممنوع اس
ممنوع اس
رو داداش اینجا وا نستا،
منوع است! /لیس زدن
وع اســت! /تظاهر به
عفاف
«حجاب میوه عفت بوده و
ب
مردان ممن
جمهور م
ستادن اینجا ،ممنوعه...
اماکن عمومی ممنوع
ی در مالء عام ممنوع
نیز ریشــه حجاب است و ترک
وا
بستنی در
روزه خوار
---------------------دســت دادن هنرپیشه
انکار
این واجبدینی حرام بوده و
اســت!/
است
س:
ـنواره هــای خارجی
پلی
-ی
-دا
-ص
-----------------آن نیز در حکم کفر است»( .امام
ها در جشـ
ی از ساختمان های
دار
ک هِوی
بر
س
وع اســت! /موزیــ ِ
عک
ه!
رت
غی
جمعه موقت تبریز ،ایسنا  ۱۸تیر
فرقه ی قت ِل ناموسی از رو
ممن
ولتی ممنوع اســت! /
وع اســت! /نشان دادن
د
ته
)۱۳۹۵
نی
ام
ید
منوع اســت!  /ماتیک تهد
متال ممن
ضاله ی بهایی م
لویزیون ممنوع است!/
•
ت مرد یه ثروته!
ســاز در ت
صوصی ممنوع است! آل ِ
خ
در استادیوم فوتبال
ت
ن
س
یو
عه
یز
لو
ام
ج
ت
وم
ستیزی!
گ

سـ
د
س
 4نفر ممنوع وقتی زن جن
حضور زنان
 /اجتماع بیــش از
ــت! /ورود افراد مجرد
افغانی توهم اسمشدرایته!
تا حدود  ۱۰۰سال پیش اکثر مردم
ممنوع اس
ن
کا
ّ
اســت! /تحصیل کود
ممنوع است! /مانکن
ته
ام
شه
ایران دامدار بوده و با سگ زندگی
خود شاخ بینی
به رستوران
ممنوع است
ت! /بعلت ایام عزاداری،
ه!
لت
م
ی
میکردند و تا حدود  ۵۰سال پیش
گه
دی
دشمن اسم
ممنوع اس
---------------------ت...
س
-عه
اج
ف
هر روز تکرار همین
دریا تعطیل است...
میلیونها نفــر از آنها در چنین
صلحتتوجیهخیانته!
گ ممنوعه کیوسک)
---م
---شرایطی میزیستند .بالفاصله بعد
---------(متن آهن
بیگناه مجبور به ندامته
از به قدرت رسیدن اسالمگرایان
البته ایــن فتوای حرمت
و آن هــم صرفاً برای مبــارزه با
تزریق میکنند و هیچ یک از فقها به هزاران نــوع حیوانی که امروز
غرب تصمیم گرفته شد که سگ
باید از زندگی مردم حذف شــود و حکومت نتوانسته آنها را از بدن مشکلی با این ندارد .اما چون سگ در خانههــای ایرانیان راه یافتهاند
چون نجس اســت .خون و ادرار و و زندگی مردم حذف کند .حتی را در زندگی غربیان در فیلمها یا و در خانههای غربیان قب ً
ال زندگی
مشروبات الکلی و غیرمسلمانان هم خون (به زعم آنــان) نجس را از به هنگام مسافرت دیدهاند کسی میکردهاند بسط نیافته است.
در شریعت نجس تلقی میشوند یک بدن میگیرند و به بدن دیگر نبایددر خانهاش سگداشته باشد.
{>> ادامه در صفحه}30 :

ممنوع است !...
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آژانس مسافرتی

دادخواهی...

Maison de Voyages

25اُمین سالگرد قتل فریدون فرخزاد

روحی حساس و زبانی بیپروا .این
است حکایت ققنوسی که سری
بیباک و دلی بزرگ داشت.
 ۲۵سال پیش ،فریدون فرخزاد
در شهر بن آلمان به قتل رسید.
قتلی که پروندهاش همچنان باز
است .فرخزاد بر آن بود جهان را
و وطن را شایسته زیستن کند.
یوهانس بوبروفســکی ،شــاعر
آلمانــی زمانــی درباره اشــعار
فریدون فرخــزاد گفته بود که
شــعرهای او از وحشت زیستن
در جهانی جنگــزده میکاهند.
این یک سوی واقعیت وجودی
فریدون فرخــزاد بود .مروری بر
اشــعار و زندگی پرفراز و نشیب
این هنرمند نشان از آن دارد که
او دو چهره داشته است :چهرهای
خنــدان و بشــاش و چهرهای
غمزده که اسیر تنهایی پرمالل
خود بود.
آنگاه کــه به عنوان شــومن و
مجری برنامههای تلویزیونی پا بر
صحنه مینهاد ،لبخند از چهرهاش
محــو نمیشــد .او روی صحنه،
رویکردی خوشبینانه به زندگی
و آینده را به نمایش میگذاشت.
و آنگاه که پا پس میکشــید و به
تنهایی خــود پناه میبرد ،لبخند
از لبانش دور میشــد و غم بر او
مستولیمیگشت.
این چهره دیگــر فریدون فرخزاد
از نگاه نزدیکانــش پنهان نمانده
بود .و این همان چهره ناآشــنای
فریدون فرخزاد برای کسانی بود
که او را تنها در برنامههای هنری
تجربه کرده بودند .همان چهرهای
که بــا قتل او و توجه بیشــتر به
شخصیتاش آشکار شد.
•
پرونده باز قتل فرخزاد

 ۲۵ســال از قتــل او میگذرد و
 ۲۵سال از معمای بیپاسخ قتلی
فجیع که زبان از بازگفتن آن عاجز
و ناتوان است.
نوک پیکان اتهام دســت داشتن
در این قتل ،جمهوری اســامی
را نشــانه رفته است .علت تقویت
این گمانــه زنجیرهای از قتلهای
سیاســی است که در همان ایام و
پس از درگذشت آیتالله خمینی
در گوشه و کنار جهان و بهویژه در
اروپا روی داد.
ترور شــاپور بختیار ،عبدالرحمان
برومند از اعضای نهضت مقاومت
ملی،تروردکترعبدالرحمنقاسملو
و یارانش از سران حزب دموکرات
کردستان ایران ،قتل کاظم رجوی،
برادر مســعود رجوی و از اعضای
شورای ملی مقاومت ،ترور سیروس
الهی از رهبران ســازمان "درفش
کاویانی" وهمچنین ماجرای ترور
میکونــوس در برلیــن ،همه در
فاصله کوتاهی پیش یا پس از قتل
فرخزاد روی دادهاند.
آیا قتل فرخزاد برگی است تصادفی
در این فصل خونین از تاریخ ایران؟
فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان
به شــکل فجیعی با ضربات چاقو
به قتل رسید .سه روز پس از آن،
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

یسته برای زیسنت؛
ی شا

جهان

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

موضوع این قتل فاش شد.
پرونده قتل این هنرمند نامآشنای
ایران همچنان باز است و تا کنون
قاتل یا قاتالن او دستگیر نشدهاند
و روشن نیست که آمران و عامالن
آن چه کسانی بودهاند.
•

از همین رویکرد غیرعقالیی بود .از
زخمیشدن از تیغ انتقادهای ناوارد
کسانی که بهرغم زندگی در خارج
از کشور ،آبشــخور فرهنگیشان
ی تکانههای
همان بود کــه بود ،ب 
تاملبرانگیز.
•

فریدون فرخــزاد هنرمندی همه
فنحریــف و زبردســت بود .هم
شــعر میگفت و هم شــومنی
فوقالعاده بود ،هم ترانهسرا بود و
هم خواننده ،هم مجری برنامههای
رادیو و تلویزیون بود و هم آهنگساز
و هنرپیشه .و فراتر از همه اینها،
فــردی دانشآموخته و آشــنا با
تحوالت سیاسی جهان.
آمیختهای از دانش سیاسی و هنر
ره توشــه او بود در ایران پیش از
انقالب ،که گذار از جامعهای سنتی
به جامعهای کمابیــش مدرن را
تجربه میکرد .سالهای زندگی و
تحصیل در اروپا و بهویژه آلمان او
را با جلوههای یک جامعه باز آشنا
ساخته بود .این شناخت تجربی
ارمغان فرخزاد در بازگشــت او به
ایران بود.
"جامعه بــاز" را دیده بــود اما از
دشمنان این جامعه باز غافل مانده
بود .دشــمنانی که شمارشان در
مسیر گذار جامعه سنتزده ایران
به یک جامعه مدرن پرشمار بودند.
مخالفان فریدون فرخزاد به قشر و
الیهای خاص تعلق نداشتند .هم
سانسور کور در تشخیص مرزهای
مجاز و ممنوع ناتــوان بود و هم
روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی
جامعهای که در جســتوجو راه
خود در مســیر گذار ،دائم تلو تلو
میخوردند ،قادر به فهم او نبودند.
در آن هنگام ک م نبودند روشنفکران
چپ مذهبزدهای که در شماتت
از بیپروایــی در رفتــار و گفتار
"غیرشــرقی" فریدون فرخزاد با
ارکستر نیروهای سنتی و مذهبی
همسراییمیکردند.
رنجش فرخزاد در سالهای تبعید
پس از انقالب اسالمی نیز برخاسته

در سالهای اخیر و پس از گذشت
ســالها از قتل فریدون فرخزاد،
تالشهایی بــرای معرفی چهره
واقعی این هنرمند صورت گرفته
اســت .یکی از ایــن تالشها به
دستخط شاعر ایرانی ساکن آلمان،
میرزا آقا عســگری (مانی) است.
مانی درکتابی به نام "خنیاگر در
خون" به زندگی هنری و سیاسی
فریدون فرخزاد پرداخته اســت.
کتابی که  ۱۳سال پس از قتل او
منتشر شد.
میرزا آقا عسگری درگفتوگویی
درباره علت نوشــتن زندگینامه
فریدون فرخزاد گفت« :من آقای
فریدون فرخزاد را نه دیده بودم و
نه میشناختمش و نه با او مکاتبه
داشتم .ولی بعد از اینکه او به قتل
رسید ،سکوتی در ارتباط با اوحاکم
بود و من فکر کردم که کشتن او
کشتن من هم هست ،کشتن هر
نویســندهی تبعیدی دیگری نیز
هســت و نباید دربارهاش سکوت
کرد .به همین خاطر نشســتم و
برای اولین بار زندگینامهی کسی
دیگر را نوشــتم که حرفهی من
نبود .ولی خوشحالم که کار موفقی
بود و توانست در معرفی فریدون
فرخزاد به مردم کمک زیادی بکند،
بهویژه در مجامع روشنفکری که
تازه فهمیدند او هنرمند ،نویسنده
و شاعر ارزشمندی نیز بوده است».
شماری از ایرانیان ساکن اروپا برای
بزرگداشت فریدون فرخزاد بارها
اقدام به برپایی مراســم فرهنگی
کرده یا در سفر به بن لحظاتی را
کنار آرامگاه این هنرمند ســپری
کردهاند.

زبانی بیپروا و روحی تابوشکن

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

خنیاگر در خون

•

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Metro Vendome & Bus 37 | Metro St. Henry & Bus 36

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
August 15, 16, 17, 21, 22, 23
			TIME:
8:00am to 2:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:

Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
| Canadian Citizenship Card
Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Drivers License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
August 28, 2017 to December 1st , 2017
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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M NTREAL

نامنویسیمدرسهفارسیدهخدا

کانون مهندسان و
ی کبک
 آرشیتکت های ایران

مدرسه دهخدا

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

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

(514) 377-8005

مدرسه فرزانگان

 بعدازظهر5 تا1 :شنبه ها

www.aieaq.com

IBNG

گروهرقصخورشیدخانوم

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال

اجنمندوستدارانزرتشت

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

www.ilsmontreal.org

(514) 731-1443

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

بنیاد سخن آزاد

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

کافـــه لیت

514-290-2211

www.cafelitt.ca
------

مرکز فارسی زبانان

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک

جمعههرهفته
 بعدازظهر4 ساعت

5964 Notre-Dame
de Grace
Info: 514-990-1972

4055 Ste –Cathrine, W.

Tel : 514-937-3142

:کالس های فارسی کودکان

15/30  تا12/30  ساعت:هرشنبه
2900 Lake (DDO)

اجنمن همدالن
شنبههرماه3دومین

(514) 274-8117
------------------

1396  مرداد24  1332  شماره 24 سال

)514( 626-5520 :تلفن

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

M E KI C

 بدینوسیله از شما تقاضا می شود برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی، با احترام،اولیای محترم
 به آدرس مدرسه ایمیل نمایید2017  سپتامبر5  اطالعات زیر را تا قبل از،فارسی زبان دهخدا
.تا قبل از شروع کالس ها برنامه ریزی و هماهنگی های الزم انجام پذیرد
بدیهی است در شروع کالس ها کتاب های درسی و سایر مقدمات برای افرادی که پیش ثبت نام نموده
. فراهم گردیده است،اند
----------------------- آغاز می شود2017  سپتامبر9 الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ
. بعدازظهر می باشد2:30  صبح تا11 و ساعات کالس ها از
-------------------اطالعات الزم
 نام و نام خانوادگی-۱
 سن-۲
 پایه کالس درخواستی-3
. آیا قبال در این مدرسه تحصیل نموده است-4
ارسال اطالعات به آدرس

ی
ک
د
و
زن سه
گ
.. .مدرسه

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

،جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
:تلگرام و یا فیسبوک مدرسه مراجعه فرمایید

http://dehkhodaschool.com
t.me/dehkhodaschool

کتابخانهنیما

https://www.facebook.com/Dehkhoda.Iranian.School

--------------------. پیشنهادات و یا انتقادات خود را از طریق ایمیل مطرح نمایید،لطفاً سؤاالت
--------------با سپاس؛ روابط عمومی مدرسه دهخدا

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
مونترال-ایران
www.addhi.net

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

admin@dehkhodaschool.com

Marymount Adult Centre
5785 Parkhaven,
Côte-SAINt-Luc, QC H4W 1X8
(514) 488-8203

LEARN BASIC ENGLISH
LEARN BASIC FRENCH

Registration Information
August 2017 – September 2017
REGISTRATION DATES:
AUGUST
15th 9:00-3:00
16th 9:00-3:00
17th 9:00-3:00
21st 9:00-3:00
22nd 9:00-3:00
DAY:
EVENING:

| 5:00-8:00
| 5:00-8:00

SEPTEMBER
5th 9:00-3:00
7th 9:00-3:00
12th 9:00-3:00

!• انگلیسی بیاموزید! • فرانسوی بیاموزید

• نامنویسی

Programs Offered

:• کالس ها

DAY COURSES:
English:

Literacy – Pre-Secondary
Monday to Friday: 8:40 a.m. - 12:40 p.m. (20 hours/week)

French Second Language:
|

5:00-8:00

Course Dates:

August 28
to
September 5 to

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت

January 26
January 24

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION

Beginner:
Monday to Friday 9:00 a.m. - 11:00 a.m. (10 hours/week)
Intermediate: Monday to Friday 11:00 a.m. - 1:00 p.m. (10 hours/week)

EVENING COURSES:
English:
Literacy – Pre-Secondary
Monday to Wednesday 5:30 p.m. - 9:00 p.m. (10 ½ hours/week)

French Second Language:

:• مدارک ضروری
• A valid Quebec Medicare Card (date not expired)
• A foreign passport valid or expired (if born outside of Canada)
• A foreign birth certificate, if available

Beginner: Monday to Wednesday 05:30pm to 9:00pm(10 ½ hours /week)
Intermediate:Monday to Wednesday 05:30pm to 9:00pm (10 ½ hours /week)

PLUS ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

		
		

(Born outside Canada

OR

Born in Canada)

>> Born outside Canada:
Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card or Record of
Landing – IMM 1000 (VALID)
Confirmation of Permanent Residency: (IMM5292 or IMM5688), AND
Medicare Acceptance Letter, which indicates the Medicare Card number
(for newly arrived, less than 6 months in Quebec)
Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY)
AND Federal Study Permit
French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired)
Case Type: 07, 08, 20 (56), 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 98.
Quebec employer`s name must be written on Work Permit OR Letter of
Employment from their Quebec employer
>> Born in Canada
Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT, with parents’ names
indicated on certificate

•
•

•
•
*













FREE
PARKING

Fees
$100.00
Basic English Courses
$ 85.00
Basic French Courses
For further assistance: please call 514-488-8203
visit our website at www.emsb.qc.ca/marymountadult

•
•

Transportation

:• مترو و اتوبوس

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY,
which goes directly from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult
Centre and back, as follows: :
21:05 departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
		 Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne)
		 Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish)
		 Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster)
		 Atwater Metro Station, Bus 138, 104

•
•
•
•
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ســالمتی...

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

خطرات مسکن های بدون نسخه

داروهای مســکن مــی توانند با
خطرات و عــوارض جانبی همراه
باشند .خطر این عوارض جانبی در
افرادی که روزانه و به مدت طوالنی
از این داروها استفاده می کنند و
همچنین برای آنهایی که داروهای
تجویزی مصرف می کنند ،باالتر
است.
بانوان باردار یا آنهایی
کــه در تالش برای
باردار شدن هستند
نباید هیچ دارویی،
از جملــه داروهای
مســکن بی نیاز از
تجویز پزشــک ،را
بــدون مشــورن با
پزشک خود مصرف
کنند.
در ادامه با برخی خطرات مصرف
داروهای مسکن بی نیاز از تجویز
پزشک بیشتر آشنا می شویم.
•

نارسایی کلیوی

اثر رقیق کنندگی خون

مســکن این مواد شــیمیایی را
مسدود می کند ،دستگاه گوارش
نسبت به آسیب اسیدهای معده
آسیب پذیرتر می شود.
در حقیقت ،استفاده بیش از اندازه
از این داروهای مسکن می تواند به
دیواره داخلی معده آسیب رسانده
یا آن را تحریک کند .این شرایط
نیز می تواند موجب از دست رفتن
خون از ناحیه تحریک شده ،معده
درد و در برخی موارد شکل گیری
زخم های معده شود.
افرادی کهدارای زخم معده هستند
باید نســبت به مصرف داروهای
مسکن بسیار محتاط باشند.

ایبوپروفن ،ناپروکسن و آسپرین
همگــی دارای اثر رقیق کنندگی
خون هســتند .این مســاله برای
بیشتر مردم مساله ای ایجاد نمی
کند ،اما می تواند برای افرادی که
داروهای رقیق کننده خون مصرف
می کنند ،مشکل
آفرین باشد .رقیق
شدن بیش از اندازه
خون می تواند خطر
خونریزی را افزایش
دهد.
اگــر داروهــای
رقیــق کننــده
خــون مصرف می •
کنیــد ،از داروهای نارسایی قلبـی
ضــد التهابی غیر داروهــای ضــد التهابــی غیر
استروئیدی اســتفاده نکنید .در استروئیدی با خطر افزایش یافته
عوض ،به منظور تسکین سردرد نارسایی قلبی نیز مرتبط هستند.
*************
یا یــک درد عضالنی یا مفصلی از
گزینـــه های دیگر برای
استامینوفناستفادهکنید.
•

اختالل در عملکرد کبد

مطالعات بسیاری پیوند مصرف
بیش از اندازه داروهای ضد التهابی آسیب کبدی یک خطر شایع در
غیر استروئیدی با مشکالت کلیوی صورت مصرف داروهای مسکن بی
نیاز از تجویز پزشک بدون مشورت
را تایید کرده اند.
با مصــرف مــداوم ایبوپروفن یا با یک پزشک است.
ناپروکسن ،برخی افراد ممکن است از داروهــای مختلف بــی نیاز از
حتی با نارســایی کلیوی مواجه تجویز پزشــک ،عمدتا آسپرین و
شــوند .با این وجود ،این شرایط اســتامینوفن می توانند موجب
بیشتر در افرادی رخ می دهد که آســیب دیدن کبد شــوند .این
دارای عوامل خطــر آفرین دیگر شــرایط به واسطه سمیت ذاتی و
مانند دیابت یا فشار خون باال نیز اغلب با دریافت دوزهای باال پیوند
خورده است.
هستند.
در بیشــتر موارد ،آسیب کبدی
•
مرتبط با داروهــای ضد التهابی
تداخل با داروهای
ضــدافسردگی
غیر اســتروئیدی بــه یک دلیل
داروهــای ضــد التهابــی غیر ایمیونولوژیک اشارهدارد.
استروئیدی می توانند اثربخشی همچنین ،برخی موارد با متابولیت
برخی داروهای ضد افسردگی که هــای ســمی برخــی داروهای
به نام مهارکننــده های انتخابی ضدالتهابی غیر استروئیدی مرتبط
بازجــذب ســروتونین ( )SSRIsبوده اند.
شناخته می شوند را کاهش دهند• .
افــزون بر این ،مصــرف همزمان مشکالت معده
داروهایضدالتهابیغیراستروئیدی ایبوپروفن و ناپروکسندر شرایطی
با داروهای ضد افسردگی می تواند که مــی توانند بــر عملکرد کبد
خطرناک باشــد .به عنوان مثال ،تاثیرگذار باشــند ،برای معده نیز
برخی مطالعات نشان داده اند که خوب نیستند .حتی آسپرین نیز
مصرف ایــن داروها به همراه هم برای سالمت معده بد است.
خطر خونریزی درون جمجمه ای مواد شیمیایی موجود در بدن که
را افزایش دهــد .خونریزی درون درد را تقویت می کنند ،نقشــی
جمجمه ای می تواند به آســیب کلیــدی در محافظــت از دیواره
مغزی دائمی یا مرگ منجر شود .داخلــی معــده و روده ها نیز ایفا
•
می کنند .هنگامی که یک داروی

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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ترم پاییزی2017 :

ظرفیتمحدود

( 25سپتامبر تا  10دسامبر)

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

|  5165 Queen-Mary, 3e étageمحل ثبت نام

5180, Queen-Mary, 4e étage

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

Courtier Immobilier Agréé

تسکین درد

با توجه به عوارض جانبی داروهای
مسکن رایج ،بهتر است هر زمان
که با ســردرد یا معده درد مواجه
می شوید ،پیش از مصرف مسکن
اندکی تامل کنید .جایگزین هایی
کارآمد و امن برای تســکین درد
وجــود دارند که با عوارض جانبی
نیز همراه نیستند.
کمپرس یخ مــی تواند بــه طور
موثر تورم و درد ناشــی از شرایط
مختلف ،از ضربه خوردن سر تا پیچ
خوردگی قوزک پا ،را کاهش دهد.
یک کمپرس داغ مــی تواند درد
ناشی از آرتریت و دیگر مشکالت
عضالنی و مفصلی را کاهش دهد.
فعالیت جســمانی منظم نیز در
پیشگیری و همچنین کاهش درد
موثر است.
افراد بســیاری بــرای بهرهمندی
از زندگــی بدون درد انجام یوگا یا
مدیتیشــن را در دستور کار خود
قرار می دهند.
تکنیک هایی مانند طب سوزنی یا
طب فشــاری نیز تا حد زیادی در
تسکیندرد موثر هستند.
حتی رژیم غذایی شــما می تواند
تفاوت های چشــمگیری ایجاد
کند .مواد غذایی و ادویه های ضد
درد مانند دارچین ،زردچوبه ،سیر،
زنجبیل ،پیاز و آناناس را به رژیم
غذایی خود اضافه کنید.

Fall session 2017
)(Sept. 25 – Dec. 10

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

Email : info@masoudnasr.com

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

حراج پوشاک بانوان
باکیفیتعالی،
باقیمتباورنکردنی
و برترین سرویس
در خدمت هموطنان عزیز
!High quality, Canadian-made women’s clothing for sale
…Guaranteed exceptional prices
Open to the public SATURDAYS 9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501
MONTREAL QC H2N1C8

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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افتصـاد ...

گزارش
آ
م
ا
ر
ی«
جهانی جتا سازمان
رت»
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مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای
تازه واردین و دانشجویان

ایران در آیینه بازرگانی بینالمللی
--------------

بازرگانی خارجی ما اقتصاد ضعیفی را به منایش می گذارد
که در جهان امروز حرفی برای گفنت ندارد...
فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
بازرگانی خارجی یکی از بهترین
ابزار شناخت موقعیت کشورها در
شطرنج روابط بین المللی است.
منظور آن نیست که قدرت واقعی
یک کشور تنها از عوامل اقتصادی
سرچشمه میگیرد .تردیدی نیست
که توان تسلیحاتی و نیز عناصری
که در مقوله «قــدرت نرم» جای
میگیرنــد ،از ورزش و هنر گرفته
تا ظرفیــت نفــوذ ایدئولوژیک،
بــر وزنه یک کشــور در محدوده
منطقهایاش و حتی در ســطح
جهانی تاثیر میگذارند.
ولی زیــر بنــای پایــدار قدرت
واقعی برای یک کشــور ،عمدتا بر
تواناییهای اقتصــادی آن تکیه
دارد .و آنچه ایــن تواناییها را در
عرصه روابط بین المللی به نمایش
میگذارد ،بازرگانی خارجی است.
اگر می خواهیم درجه اســتحکام
واقعی و دراز مدت یک کشــور را
اندازه بگیریم ،کافی است به کمیت
و کیفیت داد و ســتد آن با دیگر
کشورهانظریبیفکنیم.
به همین منظور به سراغ تازهترین
گزارش آماری «ســازمان جهانی
تجارت» میرویم که بیست و هشتم
جوالی انتشار یافت.
در گشــت و گــذار کوتــاه خود
میان انبوه آمار منتشــر شده در
این گزارش ،نخســت به وضعیت
عمومی بازرگانی بین المللی نگاهی
می اندازیم و سپس به جایگاه ایران
در این مجموعه می پردازیم.
•

رابطـه قدرت ها

بازرگانــی بیــن المللــی در آمار
«ســازمان جهانی تجــارت» هم
صــادرات و واردات کاال (گنــدم،
نفت ،خــودرو ،دارو و غیره )...را در
بر میگیرد و هم صادرات و واردات
خدمات را (بانــک و بیمه ،حمل
ونقــل ،گردشــگری ،ارتباطات و
غیره.)....
در سال  ۲۰۱۶میالدی ،کشورهای
جهان در مجموع  ۱۶۰۰۰میلیارد
دالر کاال و  ۴۸۰۰میلیــارد دالر
خدمات صادر کرده اند.
بنابراین ارزش کل بازرگانی جهانی
در سال گذشته میالدی نزدیک به
 ۲۱۰۰۰میلیارد دالر بوده است.
در این جا برای آسان تر کردن کار،

خدمــات را کنار میگذاریم و تنها
به بازرگانــی کاال می پردازیم که
ارزش آن ،همان طور که گفته شد،
به حدود  ۱۶۰۰۰دالر در ســال
گذشته رسید.
صادرات سرانه هر ایرانی
بین  ۲۰۰۶تا ۲۰۱۶
از  ۱۰۸۴دالر به ۸۳۵
دالر سقوط کرده است!
در جمع همه کشــور ها ،چین با
صدور حدود  ۲۱۰۰میلیارد دالر و
در اختیار داشتن بیش از 13درصد
صــادرات کل کاال ،بزرگتریــن
قدرت صادراتی جهان بوده است.
چهار قدرت آمریکا ،آلمان ،ژاپن و
هلند به ترتیب در مقامهای دوم تا
پنجم قرار میگیرند.
ولی در بازرگانی و اقتصاد جهانی،
قدرت تنها به صادرات محدود نمی
شود .واردات نیز یکی از نشانههای
آشکار قدرت است .مهمترین روش
تامین مالی واردات ،صادرات است.
کشورها کاال می فروشند ،و با ارز
حاصل از فروش کاالهایشان جنس
یا خدمات وارد میکنند .کشــور
دارای صادرات زیاد ،طبعا از لحاظ
بازرگانی قدرتمند است .ولی یک
کشور دارای واردات زیاد را نیز می
توان قدرتمند به شمار آورد ،زیرا با
در اختیار داشتن یک بازار بزرگ،
مــی توانــد ارادهاش را بر دیگران
تحمیلکند.
آمریکا در سال گذشته نزدیک به
 ۲۳۰۰میلیارد دالر کاال از دنیا وارد
کرده که معادل 14درصد واردات
جهان است.
چین نیز طی ســی سال گذشته
به قدرت بــزرگ وارد کننده بدل
شده و سال گذشته از دنیا نزدیک
به  ۱۶۰۰میلیارد دالر کاال خریده
اســت .آلمان و انگلستان و ژاپن،
در میان وارد کنندگان جهان ،به
ترتیب مقامهای ســوم تا پنجم را
دارند.
 ۲۳۰۰میلیــارد دالر واردات کاال
در سال از یک لحاظ برای آمریکا
یک نقطه ضعف به شمار میرود،
زیرا تــراز بازرگانــی خارجی این
کشــور را به شدت منفی میکند.
در واقع آمریکا سالی  ۸۰۰میلیارد
دالر کسری موازنه بازرگانی دارد
(وارداتــش از صادراتش بیشــتر

است) که البته بخشــی از آنرا با
مازاد تجارت خدمات و یا با مازاد
ورود سرمایه به آن کشور جبران
میکند.
به عالوه فراموش نکنیم که آمریکا
با پول خودش که دالر باشد ،کاال از
خارج می خرد ،امتیازی که حاصل
سلطه اسکناس سبز بر نظام پولی
بین المللی است.
این همــه واردات ،همان طور که
گفتیم ،برای آمریــکا یک نقطه
ضعف اســت ،ولی در همان حال
یکی از ریشههای اقتدار آمریکا به
شمار میرود.
در واقــع دهها هزار بنگاه و صدها
هزار نفر در سراســر جهان برای
صدور کاال به آمریکا کار میکنند و
به اقتصاد این کشور وابسته اند .به
همین دلیل است که شرکتها و
بانکهای اروپایی از آمریکا حرف
شنوی دارند ،چون بدون دستیابی
به بازار این کشور بخش بزرگی از
منافع خود را از دست میدهند.
شواهد در این زمینه فراوان است.
وقتی دستگاه قضایی آمریکا یک
بانک عظیم فرانسوی را به خاطر
مثال رابطه داشتن با ایران تهدید
میکنــد و حتــی از آن جریمه
سنگین مطالبه میکند ،بانک مورد
نظر جریمه را می پردازد ،به ایران
پشت میکند ودم بر نمی آورد .رمز
و راز این ماجــرا را باید در جاذبه
بازار آمریکا جستجو کرد .در واقع
کشوری که بازار بزرگداشته باشد،
می تواند با دیگران از موضع قدرت
سخن بگوید .آلمانی ها ،ژاپنیها
و کره ایها هم قدرت هایی مورد
احترامند ،چون با صدور انبوه کاال
از یک ظرفیت عظیم برای خرید
کاال بر خوردار میشوند و بازارشان
برایدیگران جاذبه پیدا میکند.
در عوض کشــوری کــه بازارش
کوچک باشد ،حرف زیادی برای
گفتن نــدارد .دنیــا عرصه رابطه
قدرتها است .و در عرصه اقتصادی
آنچه به حساب میاید عربده کشی

و نوحه خوانی نیست ،بلکه متکی
بودن بــر ظرفیتهای صادراتی و
وارداتی است.
•

آناهیتابروجردی
Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,
Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com



کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

ک
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ال
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بت است
داوند مح
خ
فیض خد
ا
و
ن
د
م
ا
ن
 ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

شــناخت دقیــق از ظرفیتهای
واقعــیاش جلو بــرود ،وگر نه باز
جایگاه واقعی ایــران
ایران نیز مانند همه کشور ها ،اگر هم به بیراهه خواهد رفت .با انبوه
بخواهد جایگاهــش را در صحنه داده هایــی که درباره تواناییهای
بین المللــی باال ببرد ،باید بر پایه اقتصادی کشورها در دست است،

دروغ گفتــن به خویش و دیگران
به جایی نمی رسد .تنها با تکیه بر
اطالعات درست و شناخت قوانین
بازی بین المللی است که ایرانیان
می توانند از دشواریهای بزرگی

که امــروز در آن گرفتار آمده اند،
بیرونبیآیند.
از یک پرسش اساسی شروع کنیم:
ایران چــه جایگاهی در
بازرگانی جهانی دارد؟
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به منظــور یافتــن این
پرسش ،به گزارش آماری
ســال « ۲۰۱۷ســازمان جهانی
تجارت» نگاهــی می اندازیم .می
بینیــم که ایران در ســال ۲۰۱۶
با صدور شــصت و شش میلیارد
دالر کاال (نفتــی و غیرنفتی) تنها
چهار دهم درصد ) )%0/4صادرات
جهانی کاال را در اختیار داشته و،
در جمع صادر کنندگان جهان ،در
رده  39بوده است.
در مقام مقایسه ،در همان گزارش
می بینیم که در همان سال مالزی
 ۱۸۹میلیارد ،ویتنام  ۱۷۷میلیارد،

و ترکیه  ۱۴۳میلیارد دالر صادرات
داشته اند .چرا ایران هشتاد میلیون
نفری ،حتی با محاســبه صادرات
نفتی ،باید نزدیک به یک ســوم
مالزی سی میلیون نفری صادرات
داشته باشــد .ایران کمی بیش از
یک در صد جمعیت دنیا را دارد.
اگر قرار بود به همان نســبت در
صادرات جهان سهم داشته باشد،
می بایست دستکم  ۱۶۰میلیارد
دالر کاال صادر کنــد .تازه در این
محاسبه ،اگر بخواهیم ظرفیتهای
واقعی اقتصــاد را در نظر بگیریم،
باید نفت را کنار بگذاریم.

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

به گشت و گذار خود در انبوه آمار
«ســازمان جهانی تجارت» ادامه
میدهیــم و واقعیتهای تلخ تری
را در بازرگانــی خارجی ایران می
بینیم.
از جمله این که در ســال ،۲۰۰۶
ایــران  77میلیارد دالر کاال صادر
کرده ،حال آنکه در ســال ،۲۰۱۶
ارزش صادراتش بــه  66میلیارد
دالر سقوط کرده است.
به بیان دیگر طی مدت ده ســال،
صادرات ایــران  11میلیارد دالر
کم شــده ،حال آن که طی همان
مدت صادرات ویتنام  4و نیم برابر

افزایش داشته است.
اگر افزایش جمعیت ایران را طیده
سال مورد نظر به حساب بیآوریم،
صادرات سرانه هر ایرانی (نفتی و
غیر نفتی) در این مدت (از ۲۰۰۶
تا  )۲۰۱۶از حدود  ۱۰۸۴دالر به
 ۸۳۵دالر سقوط کرده است.
از لحاظ واردات کاال نیز بازار ایران
در مقیــاس جهانی بازار بســیار
کوچکی است.در گزارش «سازمان
جهانی تجارت» می بینیم که ایران
در سال  ۲۰۱۶چهل میلیارد دالر
کاال وارد کرده که تنها معادل سه
دهم در صد واردات جهان است.

کم نیســتند ایرانی هایی که فکر
میکنند تمام دنیا ،برای چاپیدن
بازار آنهــا ،در حال توطئه چینی
و رقابت هســتند .بــه اینها باید
گفت کــه البته بــازار ایران مهم
است و صنعتگر آلمانی و بازرگان
ژاپنی حتی روی یک دالر حساب
میکنند؛ ولــی در همان حال این
واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت
که ترکیه و تایلنــد ،برای واردات،
هر کدام بازار هایی دارند چهار برابر
بازار ایران.
از بازار وارداتی آمریکا هم ،که پنجاه
و شش برابر بازار ایران است ،بهتر

(514)585-2029

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

**
ش
ن
ب
 -8چلوکباب وزیری$ 13.99 ------:
ه
ش
ب
ها
 -9زرشک پلو با مرغ $ 9.99 --------:شام
و
م
و
رقص و سیقی
پا
غذای روز
یکوبی

6195 St-Jacques H4B 1T7

«منــوی رســتوران آنیکس»
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است حرفی نزنیم.
می بینم که بازرگانی خارجی ایران
اقتصاد بسیار ضعیفی را به نمایش
میگذارد که در جهان حرفی برای
گفتن ندارد .گفتن این واقعیت به
معنای پذیرفتن شکست نیست.
هدف دور شدن از رویا بافی است
و هشدار دادن به کسانی است که
با گرفتار آمدن در «توهم قدرت»،
ضعفهای بنیــادی ایران را نمی
بینند و با محاســبات نادرســت،
کشور را به سوی پرتگاه می برند.
•
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران
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چه زمانی
«خروپف»
باعـث
مـرگ
میشود؟
رصد از ایرانیان دارای اختالالت خواب هستند80 .درصد پرستاران شب کار نیز از عوارض بی خوابی رنج می
برند 25 .درصد آقایان هم دارای اختالالت تنفسی در حین خواب هستند .این آمار ها از نظر متخصصان اختالل
خواب موضوع نگران کننده ای است ،چراکه افراد از عاضه های بی خوابی و داشتن خواب نامناسب بی اطالع
هستند و به سادگی از این موضوع گذر
می کنند.
خــواب یکی از مهم ترین ،حیاتی
ترین و سرنوشــت ساز ترین نیاز
های ضروری بدن انسان محسوب
می شــود .مطالعات نشــان داده
است ،محرومیت از خواب می تواند
حیات فرد را به شــدت به خطر
بیندازد ،به عبارتی این نیاز را می
توان با نیاز بدن به آب و غذا در یک
رده مقایسه کرد .خواب خوب یک
ضرورت برای بیداری خوب است،
افرادی که مــی خواهند بیداری
خوب و فعالی داشــته باشند نیاز
دارند خواب خوب و آرامش بخشی
را سپری کنند.
نیاز خواب بدن در سنین مختلف
متفاوت است .در سنین نوجوانی،
جوانی و سن بلوغ بدن افراد نیازمند
 7الی  7.30ســاعت خواب مفید
است ،هرچه ســن جوان تر باشد
نیاز به خواب نیز بیشتر است برای
مثال نــوزادان و کودکان نیازمند
داشتن بیشــترین میزان خواب
هستند .یک نوزاد ممکن است در
طول روز بیشتر از  16ساعت هم
به خواب احتیاج داشته باشد.
زمان کافی برای خواب ،نیاز بدن را
مهیا نمی سازد ،برای اینکه کیفیت
خواب است که برایمان از هرچیزی
مهم تر اســت .به عبارتی خواب
خوب ،خوابی است که از کیفیت
و مدت زمان مناســبی برخوردار
باشــد .اختالالت خواب عمال می
تواند روی کیفیت و کمیت خواب
تاثیر منفی بگذارد .بدین معنا که
کیفیت خواب ،میزان خواب عمیق
ما را کاهش می دهد و یا در واقع
خوابمــان را نیز منقطــع کرده و
همچنین بیداری حین خواب را نیز
افزایش میدهد که این خود سبب
می شود از داشتن یک خواب آرام
و دلچسب محروم شویم.
اگر بخواهیم اختــاالت خواب را
دسته بندی کنیم ،در واقع بیش از
 80نوع اختالالت خواب داریم که
مهم ترین آن ها که در این طبقه
بندی وجود دارد شامل «بیخوابی»
اســت که معموال خانم ها را نیز
بیشتردرگیر می کند که این عامل
به خودی خود به  4نوع تقســیم
بندی می شود:
افرادی که در شروع خواب مشکل
دارند ،افرادی کــه در طی خواب
به صورت مکرر بیدار می شــوند،
افرادی کــه ناخواســته در صبح
بسیار زود از خواب برمی خیزند و
در آخر شایع ترین نوع اختالالت
{>> ادامه در صفحه}24 :
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آژانس
مسافرتی

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
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

ختنه ک

ودکان0 :

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Dr Jean

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
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جراح دندانپزشک
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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.






















 

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 OPTHAMOLOGIST
 کاشتن دندان Implant
Dr. Samir Antaki
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
w
 UROLOGUE:


e
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال
 ALLERGIE:
Rapid Orthodontics











Dr. Phil Gold
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 CARDIOLOGUE:
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:

























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز











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






















Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
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www.ismapquebec.com


R
U

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 دهد.
Guy --------------

O
ew
Y
N
& NG
I
R
IME
B
T
R
U
1834Y Ste-Catherine
W., Suite 200
O
Y
O
Montreal, Quebec H3H 1M1
ENJ
Fax: (514) 933-2861

Tel.: (514) 933-3337,

www.clinique-arya.com
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6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
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نینوسگیورگیزنیا

مشاور امالک
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

Cell.: (514) 816-4080
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
www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

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

را بر روی سایت بخوانید

 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

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال :با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal
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فتوشاپ

15

راه برای قدرت بخشیدن
به دیگران در  ۱۵دقیقه
استعدادهایشان تحت تأثیر قرار
میدهند .بااینحال ،بسیاری از ما
گرفتار خودناتوانپنداری شدید و
ناتوانی در تجزیه و تحلیل هستیم.
من تالش میکنم با اســتفاده از
روشهای بارش فکری به دوستانم
کمک کنم تا از مهارتهایشــان
اســتفاده کنند و به مرحلهی بعد
بروند ،خواه این مرحله پولسازی
باشــد یا جذب «فالوور» .این کار
بســیار خوب است ،و به نظر من،
ما میتوانیم هــر روز با روشهای
بهتری یکدیگر را به چالش بکشیم.
•

قدرت بخشیدن به دیگران زمانی
اتفــاق میافتد که به یک رهبر یا
دوســت خوب تبدیل میشوید.
پس از آن کــه خودتان به قدرت
رسیدید ،کلید موفقیت این است
که شجاعت و ادراک خود را برای
هدایت و تغییــر زندگی دیگران
بهکار بگیرید .ساختن یک جامعه،
یک قبیله ،طرح ریزی برای تسخیر
جهان ،و هر خواستهی بزرگی که
دارید ،همه با این توانایی شما آغاز
میشوند:
باید دیگران را وادار کنید کارهای
خوبی کــه همیشــه آرزویش را
 .۵خالقیت را تشویق کنید.
داشتند ،انجامدهند.
انجــام دادن فعالیتهای مختلف
•
به همراه دوســتان ،از کالسهای
 .۱لبخند بزنید.
کائنات از تعامالت کوچک تشکیل آشپزی گرفته تا عکاسی ،میتواند
شدهاســت .این تعامالت انرژی را راه بســیار خوبی بــرای تقویت
تحریک میکننــد و در اجتماع خالقیت و بهبود مهارتها باشد.
رشــد میکنند .خواه این جامعه• ،
نیویورک باشــد یــا ریکیاویک .۶ ،کارها را با هم اجنام دهید.
دوســتان و غریبهها همه تحت چیزهای کوچک مهم هســتند،
تأثیر یک لبخند ساده قرار خواهند مانند تهیه و صرف صبحانه یا ناهار
با همکاران ،یا تمــاس گرفتن با
گرفت.
دوســتی که یک روز بد را سپری
•
کردهاســت .گروههــای کوچک،
 .۲مثبت باشید.
دربــارهی کلماتی که اســتفاده اشتراک گذاری را تشویق میکنند
میکنیــد و کارهایی کــه انجام و بــه افراد کمروتر جرأت صحبت
میدهید هوشیار باشید تا بتوانید کردن میدهند.
یک نیروی مثبت باشید نه آتش •
بیار معرکه .انرژی شمادر هر بحث .۷ ،ایدههایتان را به اشتراک
بینش جدیــدی ایجاد میکند و بگذارید.
دیگران را دعوت میکند تا از نقطه کارآفرینان و هنرمندان عالقهمند
میتواننــد در این مــورد صادق
نظر شما بهدنیا بنگرند.
•
باشند ،زیرا اشتراکگذاری ایدهها
 .۳از دیگران به درستی تعریف برای کارشــان ضروری است ،ولی
کنید.
ایده پردازی و خلق ایده میتواند
حقیقتــا به این امــر معتقدم که به موفقیت شــما بینجامد زیرا به
هر چه میخواهید بگویی ،در هر پیوندهای عالی و ماجراجوییهای
زمانی که میخواهید  -به ویژه اگر جالبی منتج میشود .ممکن است
این صحبت شما باعث میشود به اشــتراکگذاری ایدهها  ۳دقیقه
دیگران احساس خوبیدست بدهد زمان بخواهد یا به یک مکالمهی
 خواه ذکر کردن سخاوت یک فرد یک یا چند ساعته درحین صرفباشد یا توجه به کفشهای جدید یک نوشیدنی تبدیل شود … پس
او .تعریف از دیگران ارتباط برقرار ایدههایتان را به اشتراک بگذارید.
میکند و باعث میشود دیگران با •
 .۸آموزش دهید
شما راحتتر و صمیمیتر شوند.
تحصیالت هم ضروری است و هم
•
تأثیرگذار اســت ،ولی به مدرسان
 .۴دیگران را به چالش
بکشید.
مجوزدار محدود نمیشــود .غالبا
دوســتانم غالبــا مــن را بــا بهترین و تأثیرگذارترین معلمان

افراد ،دوســتان و خانواده هستند.
ممکن اســت یک ماجرای کوتاه
دربارهی نحوهی غلبه کردن بر یک
مانع باشد ،یا مشاورهی ازدواج .به
دیگران آموزش دهید تا اثرگذارتر
باشند.
•
 .۹شرکت کردن در مراسم و
رویدادها

در رویدادهای محلی و منطقهای،
سخنرانیهای الهامبخش ،و حتی
مهمانیها شرکت کنید .به دنبال
اینگونه مراسم باشــید و در این
مورد مرجعی برای دیگران باشید.
اگر جایی هستید که میخواهید
بروید ،شــاید دیگران هم تمایل
داشتهباشند در آن شرکت کنند -
ولی به کمی فشار از طرف یک فرد
دیگر نیازداشتهباشند ،پس از ایجاد
انگیزه در دیگران برای شرکت در
مراسماتنترسید.
•
 .۱۰سفر کنید.

کشف و بررسی مکانهای جدید و
عجیب شما را به محیطی متفاوت
میبرد .این کار شما را به فردی با
ذهن باز ،مبتکر و رهبری مشوق
تبدیل میکند زیرا زندگی کردن
خارج از منطقهی امنتان مستلزم
این اســت که اطالعات و اشتیاق
کافیداشته باشید.
•
 .۱۱ساکن نباشید.

کار کردن با دیگران به سمت یک
هدف یا مقصود مشترک یک راه
مطمئن برای قدرت بخشیدن به
کل گروه اســت .یک روز خاص را
مشخص کنید تا به هر بهانهای با
همکارانتان دور هم جمع شوید.
شما باید با دیگران تعامل داشته
باشــید تا بتوانید برای بهتر شدن
الهامبخشیکدیگرباشید.
•

 .۱۲خارج از منطقهی امنتان
زندگی کنید.

این امر مسری است .با ایجاد یک
سایت ویدیویی شروع کنید یا سر
صحبت را با غریبه ها باز کنید و با
آنها مکالمه کنید.
•

 .۱۳ارتباط برقرار کنید.

بــا گســترش شــبکهتان ،بــر

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

2178 Ste-Catherine W.

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

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

اطرافیانتان تأثیرگذارتر خواهید
شــد  -باورها و ارزشهای افراد به
اندازهی خندیدن مسری هستند .۱۵ .به «کارما» اعتماد کنید.
پس دوستان جدیدی پیدا کنید .چه باور کنید یا نه ،انرژی مثبت یک
منبع تجدیدپذیر بینهایت است .با
•
استفاده کردن از آن نابود نمیشود
 .۱۴بگذارید نیکی همواره
جاری و ساری باشد.
و از بین نمــیرود .پس کارهای
همیشــه در را به روی دیگران باز خوب انجام دهید ،سخاوتمندانه
بگذارید .کیف پولی را که یافتهاید ببخشــید ،و با احترام با دیگران
به صاحبش برگردانید .یا در یافتن برخورد کنید .آن مثبتاندیشی به
یک شــغل خوب به دوســتتان خودتان بازخواهد گشت.
کمککنید.بگذاریدخوبیهمیشه همواره انرژی مثبت رادر اطرافتان

و کسانی که مسئول آنها هستید
برقرار کنید .همیشه انرژی مثبت
داشتهباشــید و بهخوبــی از آن
استفاده کنید .این کار به تعهد و
انضباط واقعی نیاز دارد تا بتوانید
یک رهبر عالی باشید .با همهی این
ها ،شناخت خود ،اجتماعی که در
آن هستید و شیوهای که دنیا کار
میکند ،همه ابزارهای مهمی برای
موفقیت و شادی شما هستند.
•
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حقوق بشر...

نامه مریم اکبری منفرد
از زندان اوین

«سفرای خارجی
صورت بزک کرده
زندانها را دیدند!»

مریم اکبری منفــرد ،زندانی بند
زنان زندان اوین که به  ۱۵ســال
زندان محکوم است در واکنش به
بازدید سفرای  ۴۵کشور جهان از
زندان اوین و تعریفهای برخی از
سفرا پس از دیدار از اوین نامهای
خطاب به آنها نوشــته و در آن
بخشــی از واقعیت موجود که در
بند زنان زندانهای اوین ،شهر ری
و گوهر دشت کرج داشته را طی
هشت سالی که تاکنون در زندان
بوده بیان کرده است.
مریم اکبری منفرد در این نامه که
نسخهای از آن در اختیار کمپین
حقوق بشر در ایران قرار گرفته ،با
خطاب قرار دادن ســفیر اندونزی
و ســفیر پرتغال که در گفتگو با
رسانهها زندان اوین را بسیار خوب
توصیف کرده بودند ،نوشته است:
«آقایان ســفرای محتــرم که از
دیدههای خود شــگفت زده شده
بودید ،آنچه را که شــما مشاهده
فرمودیــد صــورت بــزک کرده
زندانهای این حاکمیت اسالمی
بود .زمانی که تصویر نشست شما
را در روزنامههــا دیــدم در لحظه
آرزو کــردم ای کاش آن درختان
بلند و سرســبز که شماها در پناه
سایههایشــان ساعاتی را به گپ و
گفتگو گذراندید توان سخن گفتن
داشــتند و میگفتند از لحظهای
که تنها یک نهال بودند تا به امروز
شاهد چه صحنههایی بودند ،شاهد
به زمین ریخته شــدن خون چه
تعداد انسان بیگناه بودهاند».
مریم اکبری منفرد در روز هشتم
دی ماه  ،۱۳۸۸بازداشت و به اتهام
محاربه از سوی شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به  ۱۵سال زندان محکوم
شد .سه برادر و خواهر مریم اکبری
منفرددر سال  ۶۷به اتهام هواداری
از گروه مجاهدین اعدام شدند .او
مادر دو دختر  ۱۲و  ۷ســاله دارد
که هفتهای یکبار آنها را در زندان
مالقات میکند.
ایــن زندانی با انتقــاد از اظهارات
مصطفــی محبــی ،مدیــر کل
زندانهای تهراندرباره اینکه برای
زندانیان کالسهای آموزشــی و
حرفه آموزی در اوقات فراغتشان
برپا میشود ،نوشــته است« :در
جایی که حداقل حقوق انســانی
یک زندانــی رعایت نمیشــود،
آرایشگــری و معرق کاری و …به
چه کارشان میآید؟»
خانــم اکبری منفرد با اشــاره به
اینکه مصطفی محبی مدعی شده
که به زندانیان آموزش مترجمی
زبان انگلیسی داده میشود ،نوشته
است:
«در شــرایطی که ورود کتاب به
زبانهای خارجــی در زندان اوین
ممنوع است چطور مترجمی زبان
انگلیسی تدریس میشود؟»
این زندانی همچنین نوشته آقای

محبی «گفتــه بودند زندانیان در
کارگاههــای خیاطــی و نجاری
اشــتغال دارنــد و  ۵۰درصــد
دســتمزدی که دریافت میکنند
به خانوادههای آنــان تعلق دارد،
 ۲۵درصد دستمزد آنها در حین
گذراندن دوران محکومیت و ۲۵
درصد بقیه هم پــس از آزادی به
آنها پرداخت میشود ،اما آیا آقای
محبی در مورد میزان دستمزد این
زندانیان هم چیزی فرمودند؟!»
خانم منفــرد در ادامه نامه خود
نوشته به عنوان کسی کهدر آستانه
هشتمین سال زندانش است «هر
روز شــاهد بدتر شــدن سالمت
جســمی هم بندیانم به خصوص
خانــم مهوش شــهریاری که در
آستانه دهمین ســال حبساش
است» میباشد.
او همچنیــن به نامهــای دیگر
زندانیــان مانند «کبــری بن ٰازاده،
ناهید ملک محمــدی و مطهره
بهرامی» که در حــال حاضر آزاد
شــدهاند اما در داخل زندان دچار
بیماریهای متعددی شدند ،اشاره
کرده است.
 ۵۰سفیر کشورهای مختلف صبح
روز  ۱۴تیرماه بــا برنامه از پیش
تعیین شده و به دعوت از مسووالن
قضایی ایران از زندان اوین مالقات
کردند .یک روز پس از این مالقات،
خبر آن در رســانههای کشــور
منتشر شد .صداوسیمای جمهوری
اســامی با مصاحبه با چند نفر از
سفرای کشورهای مانند اندونزی و
کره جنوبی عنوان کرد که برخالف
ادعای برخــی از مدافعان حقوق
بشر ،زندان اوین شرایط بدی ندارد
و حتی «مثبت و شگفتآور» هم
هست .مثال اکتاوینو علیمودین،
سفیر اندونزی گفته است« :بنده
برای اولین بار اســت که از اوین
بازدید میکنم و آنچه از شــرایط
اینجا دیدم بسیار خوب است».
این ســفرا از بند زنان زندان اوین
مالقات نکردند و بر اســاس گفته
زندانیــان بســیاری از زندانیان
سیاسی و دوتابعیتیها صبح روز
بازدیــد از بندهای عمومی به بند
امنیتی ۲۰۹منتقل شدهاند تا آنها
سفرا را مالقات نکنند .عکسهای
منتشر شــده از این بازدید سفرا
را پشــت میز بســیار بزرگی در
فضای سرسبز زیبای اوین که در
شمالیترین نقطه تهران قرار دارد،
نشان میدهد که برایشان فرش
قرمز هم پهن شده بود.
مریــم اکبری منفرد بــا انتقاد از
صحبتهای کاظــم غریبآبادی،
معاون امور بینالملل ستاد حقوق
بشر که گفته بود برخی رسانهها
تصویــر دروغیــن و ناصحیح از
زندانهای ایران نشــان میدهند،
نوشته:
«سخن من این است که با وجود
شرایط بسیار عالی در زندانهایتان
چرا گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای
احمد شهید و اکنون خانم عاصمه
جهانگیری هیچ زمانی حتی اجازه
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کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
و نقش اصالح طلبان حکومتی
• پیام دکتر امیر خدیر از حزب کبک سولیدر
• سخنرانی مهدی اصالنی،
زندانی سیاسی دهه شصت و از جان بدر بردگان
کشتار زندانیان سیاسی تابستان شصت و هفت
«تحریف تاریخ و کشتار عامدانه زندانیان سیاسی دهه
شصت توسط جناح های گوناگون حکومت در ایران»
• آواز زندانی سیاسی دهه شصت ،خانم شیرین مهربد،
به همراه گیتارآقای برایان
• گروه موسیقی لوئیس ،لوئیس دسرتین،
رودریگو ساالزار ،اولیویه ساالزار
• هنرنمایی گروه رقص خورشيد خانوم

ورودی 10 :دالر
F.C. Smith
شام در مکان برنامه بفروش می رسد
Loyola Campus
زمان :شنبه  ۲۶آگوست
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6
ساعت  6/30بعد ازظهر

کشتار زندانیان سیاسی در ایران
و ضرورت دادخواهی
ميز گرد با شركت فعاالن سياسى :مهدى اصالنى،
کوروش عرفانی و عزت مصلی نژاد
زمان :یکشنبه  ۲۷آگوست،
ساعت  ۶بعدازظهر

نه می بخشیم
و نه فراموش میکنیم
ورود به ایران را نداشتهاند چه رسد
به بازدید از زندانها».
ایــن زندانی همچنیــن در ادامه
با انتقــاد از صحبت غریب آبادی
درباره «خدمات ارزنده بهداشــت
و ســامت به زندانیان» به مرگ
محسن دکمهچی و هدی صابر در
زندان اوین به دلیل عدم امکانات
پزشکی اشاره کرده و کسانی مانند
کبری بن ٰازاده ،ناهید ملک محمدی
و مطهره بهرامی و …» که در حال
حاضر آزاد شــدهاند اما در دوران
زندان دچار بیماریهای متعددی
شدند .همچنین آزیتا رفیعزاده که
اکنوندر بند زنان زندان اوین بیمار
است.

خامن منفرد در ادامه نوشته «جای
بسی شگفتی است پس زندانیانی که
من دیدم در کجای این کره خاکی
هستند؟»

او در بخــش دیگــری از این نامه
نوشــته« :من در زندان شهر ری
شاهد بودم زندانیانی که زیر حکم
اعدامهستندعاجزانهازخانوادههای
خــود خواهــش میکردند که به
قاضیهایشان بگویند حکم اعدام
آنها را هر چــه زودتر اجرا کنند
چون آرزوی مانــدن در زندان را

نداشتند».
خانم منفرد همچنین به دختران
و زنانی اشــاره میکند که «بارها
ســنگینی طنــاب دار دور گردن
خود احســاس کرده بودند ،زنان
و دخترکانی که ســالهای سال
زیر حکم اعدام نفس می کشــند
و بپرسید هر روز در انتظار مرگ
بودن چه احساسی دارد».
ایــن زندانی نوشــته اســت در
زندانهای شهر ری ،گوهر دشت
و اوین «شــاهد باتومهــای گارد
ویژه زندان بر تــن رنجور زنان و
دخترکان» بوده و به دلیل اندک
بودن جیره غذایی روزانه «شاهد
دعواها برای غذا و نان در ســالنی
به نام سالن غذاخوری که از طرف
زندانیان به سالن «کتکخوری»
تغییر نام یافته بود ».و شاهد «نقش
بر زمین شدن» هر روزه زندانیان بر
کف کثیف و آلوده سالن غذا خوری
است.
مریــم اکبری منفــرد در انتهای
نامه خود نوشــته است او «شاهد
لحظهها و شرایطی» بوده که «قلم
را توان نگارش نیست».
کاظم غریب آبــادی معاون امور
بینالملل ســتاد حقوقبشر قوه

NIMA LIBRARY
5206 Boul. Décarie, #3
Montréal, QC H3X 2H9

برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
Koshtaredahe60@gmail.com

قضاییه روز  ۱۴تیرمــاه هدف از
دعوت سفرای کشورهای خارجی
از بازدید زندان اویــن را دو مورد
عنوان کــرده و گفته اولین هدف
این بوده که میخواســتند به آنها
نشاندهند «همان طور که امام راه
حل فرمودند نگاه ما به زندان نگاه
به یک دانشگاه است از این رو باید
شرایطی فراهم آوریم تا زندانهای
ما به یک دانشگاه تبدیل شوند».
او مورد دوم را پاســخی به آنچه
«ادعاهای واهی» حقوق بشــری
برخی کشورها خوانده عنوان کرد
و گفت ««ادعاهای بیاســاس و
واهی حقوق بشــری که توســط
برخی کشورهای غربی و رسانهها
با اغراض خــاص علیه جمهوری
اســامی مطرح میشود و یکی از
بخشهای آن مربوط به شــرایط
زندانهای ماست آشکار گردد».
پیش از ایــن دو زندانی دیگر بند
زنان زندان اوین بــه نامهای آتنا
دائمی و گلرخ ایرایی طی نامهای
خطاب به سفرای مالقات کننده
زندان اوین نه تنها خواستار بازدید
از پیش برنامهریزی نشــده آنها از
زندان های ایران ،بلکه خواســتار
ورود عاصمه جهانگیر ،گزارشــگر

ویژه حقوق بشر به ایران و بازدید
او از زندانها و مالقات با زندانیان
شدند.
همچنیــن یــک منبــع آگاه به
احمدرضا جاللی ،پزشــک مقیم
سوئد که اکنون در بند چهار زندان
اوین است در گفتگویی به کمپین
گفت صبح روز مالقات سفرا که در
میان آنها خانم هلنا سونگه لند
سفیر سوئد هم بوده ماموران او را
به بند  ۲۰۹برده و عصر مجددا به
بند عمومی باز گزداندهاند و حتی
زمان خروجش ،واقعیت به او گفته
شده که «سفیرای کشورهایدیگر
امروز برای بازدید میآیند و شما را
نبایدببینند».
این منبع گفته بود حتما «وضعیت
حقوق بشر در ایران درست نیست
چون اگر بود دلیلی نداشــت که
احمدرضا و بقیــه زندانیان جابه
جا شــوند .حتما حقوق انســانی
در موردش رعایت نشــده ،حتما
نخواســتهاند تــا او را ببیننــد و
حرفهایش را بشنوند و بفهمند
چه بالی سرش آمده است».
•
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زندگی...

ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭﻳﺰﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻭ
)Database Administration (12 months
ﺑﺭﺍی ﻭﻳﺯﺍی
)Early Childhood Education (16 months
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
)Business Administration (16 months
)Residential Real Estate (6 months
TESOL Diploma/ Certificate

ه همسران شان

جنتلمن» از نگا

ه های مردان «

نشان

برخــی ویژگیهــا وجود
دارد که زنان دوست دارند شریک
زندگیشــان آنها را داشته باشد.
پایبندی به این  9ویژگی ،مردان
را در نگاه همسرانشــان به "مرد
رویایی" مبدل میکنند
•
پایبندی به رابطه

مرد «رویایی» مردی است که صبر
و حوصله داشته و با تمام توان به
تعهدات خــود عمل کند و از زیر
بار مســئولیتها نگریزد .او باید
همه توان خود را برای رسیدن به
اهداف مشترک زندگی به کار ببرد
و حتی اگر در این راه به موفقیت
نرسید ،نباید برای فرار از سختیها
بهانهتراشیکند.
•
در حلظات بحرانی ،به دنبال
راهحل باشد

مــردی میتواند مرد رویایی زنان
باشد که احساسات خود را در خود
نریزد و در لحظات بحرانی ،مانند
بمب منفجر شود .او باید زمانی که
رابطه او و شــریکش دچار بحران
میشــود ،با احترام موضوع را به
بحث گذاشته و محترمانه گالیهها
و نظراتش را ابراز کند.
نکت ه مهمتر این اســت که او باید
به دنبال راهحل باشــد و به دلیل
اهمیتی که برای این رابطه قائل
اســت ،راهحلی بــرای ادامه این
رابطه پیدا کرده و پیشنهاد دهد نه

اینکه به موضوعات مورد اختالف
بپردازد.
•

خروپف باعث مرگ...
خواب افرادی هستند که به مدت
کافی می خوابد اما هنگام بیداری
از خــواب خود احســاس رضایت
ندارند.
نــوع دیگــر اختــاالت خواب
رفتارهایی ست که در طول خواب
از فرد سر می زند؛ مانند راه رفتن
و صحبت کــردن در حین خواب.
موارد ذکر شــده از شــایع ترین
اختالالت خوابی محســوب می
شود ،این دسته از اختالالت بیشتر
در سنین کودکی و نوجوانی شیوع
باالتری دارد و غالبا با افزایش سن
کاهش پیدا می کند.
نوع دیگری از اختالالت که شیوع
بسیار باالتری را به خود اختصاص
داده اند ،اختـالالت تنفسیدر حین
خواب است که این وقفه و انسداد
در ناحیه حلق رخ داده و مهمترین

به جـزئیات عالقه نشان دهد

مــردان معمــوال به امــور کلی
میپردازند و عالقهای به جزئیات و
امور کوچک نشان نمیدهد .حال
اگر مردی آنقدر حواسش به امور
خانه باشد که بداند به عنوان مثال
شستن ظرفها از اموری است که
مورد عالقه همسر او نیست ،نباید
این موضوع را نادیده گرفتن و بر
بار مشکالت بیافزاید .این فرق بین
مرد معمولی و مرد رویایی است.
مــرد رویایــی دائمــا در حــال
جستجوی راهی برای اثبات عشق
و عالقهاش به همســرش است و
سعی میکند تا جایی که میتواند
در تمیز نگاهداشتن خانه همکاری
کند و اگر چیــزی جز چند تکه
پیتزا در یخچال پیدا نکرد ،خانه
را روی ســرش نمیگــذارد و به
همســرش این امکان را میدهد
که بدون استرس فیلمی انتخاب
کند و با همدیگر آن فیلم را تماشا
کنند.
•
مرد رویایی ،باید دانا باشد

زنان احساس خوشبختی زیادی
میکنند ،اگــر بدانند با مردی در
ارتباط هســتند که به موضوعات
به شــکل عمیق نــگاه میکند و
دائما نصیحتهای مناســب و به
جا و راهحلهای عقالنی و منطقی

پیشنهادمیدهند.
مــرد «رویایی» مردی اســت که
هنگامی که همسرش با او درباره
مشکالت مرتبط با کار و دوستان
مشــورت میکند ،بــدون اینکه
همســرش را را مقصــر بداند ،با
آرامش به او راهحلهای مناســب
پیشنهاد میدهد و سبب میشود
که همسرش اطمینان حاصل کند
او به رابطه پایبند است.
در خیلی از مواقع،دانایی و حکمت
بســیار مهمتر از هوش است .مرد
حکیــم که پدری مهربــان برای
فرزندان اســت و بــه آنها دانش
و حکمــت را میآمــوزد ،موجب
خوشبختی همسرش است.
•
همسرش با او احساس اعتمادبه
نفس میکند

زنــان از مردانــی کــه اعتماد به
نفس آنها را خدشــهدار میکنند،
دوری میجویند .مردی که واقعا
همسرش را دوســت دارد ،نقاط
ضعــف و قوت او را میداند ،لیکن
دائما به او کمــک میکند آنها را
به نقاط قوت تبدیل کند .اگر چه
ممکن این این نقاط ضعف در واقع
به نقاط قوت تبدیل نشوند ،لیکن
احســاس اعتماد به نفــس زن را
افزایش میدهد.
مــرد رویایی میدانــد چگونه در
لحظات مناســب به همســرش
کمک کرده و اعتماد به نفس او را
تقویت کند .او در حضور دیگران
دائما روی نقاط قوت همســرش

>> ادامه از صفحه18 :
عالمت آن «خروپف» اســت که
بســیاری از مــردم آن را طبیعی
قلمداد کرده و برای درمان آن هیچ
اقدامی نمی کنند.
این عارضه بیشتر در مردان و افراد
چاق رخ می دهد و معموال بعد از
سن  40ســالگی در مردان و 50
ســالگی در زنان بیشتر دیده می
شود.
از هر  4مرد  1نفر و از هر  10زن 1
نفر در خواب خروپف می کند ،این
عارضه با شیوع و خطرات باال باید
بیشتر به آن توجه شود.
اما سوالی که در این جا مطرح می
شود این است که چرا خروپف می
تواند خطرساز باشد؟
ایــن عارضه عالوه بــر اینکه می
تواند روزی سرشــار از خستگی و
خواب آلودگی را برایتان رقم بزند،

بلکه می تواند شما رادرگیر بیماری
های جدی مانند فشارخون،دیابت،
تنگی عروق ،افسردگی و در نهایت
اگر درمان و کنترل نشود -فرد بهسکته قلبی و مغزی نیز مبتال کرده
و حتی ممکن است جان فرد تحت
شعاع قرار بگیرد.
این دسته از بیماری های مرتبط
با اختالالت خواب درمان آســانی
دارند اما بهدلیل تشخیص ودرمان
دیرهنگام معموال بیماران درگیر
عارضه های نام برده شده اند .تصور
اشتباهی که افراد از خروپف دارند
این اســت که می پندارند یکی از
نشانه های خواب عمیق ،خروپف
است.
خیر ،به هیچ عنوان اینگونه نیست
و شاید به دلیل همین تصور غلط
هست که بیش از 80درصد ایرانیان

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ
1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
T: 514 868 6262 info@CollegeCanada.com www.CollegeCanada.com
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday

دست میگذارد و به اتفاقات خوبی
که برای شریک زندگیاش افتاده و
یا رفتارهای قابل توجه او در مواقع
بیشــترین چیزی که یک زن را
مختلف،میپردازد.
میآزارد این اســت که شــریک
•
زندگیاش را مســخره کرده و به
مشکالت را گردن میگیرد
در بســیاری مواقع و بــه ویژه در اشــتباهات او بخندد .مرد رویایی
لحظات بحرانی ،افراد آرزو میکنند هرگز اینکار را نمیکند؛ او زمانی
کاش کسی مسئولیت مشکالت که همسرش اشتباهی میکند ،با
موجود را به گــردن میگرفت و مهربانی به او لبخند میزند و برای
نشان میداد آنچه آنها را میآزارد ،حل مشکل راهحلی پیدا میکند.
باعــث آزردن خاطر او نیز شــده •
اســت .مرد رویایــی در لحظات مردی است که همیشه سورپرایز
سخت ،مشکالت را گردن گرفته دارد
و سعی میکند آنها را به بهترین زمانی که امور روزانه توان زن را از
شــکل ممکن و کمترین هزینه و او میگیرد و او را خسته میکند،
ضرر حل کند.
زن آرزو میکند مردی در کنارش
باشــد که این خستگی را از تن او
•
به اشتباهات همسرش لبخند
میزند

بسیاردیر برایدرمان به متخصص
مراجعه می کنند.
یکی دیگر از عالئم مهم در افرادی
که در گیر این دسته از عارضه ها
هستند ،خواب آلودگی در طی روز
است.
ناگفته نماند بیماری «نارکولپسی»
کــه مهم تریــن عالمت حمالت
در حین خواب اســت بیمار را در
طول روز درگیر خــواب آلودگی
های شدید می کند .نارکولپسی
یکــی از بیماری هــای مرتبط با
اختالالت خواب است .این بیماری
خوابآلودگــی بیــش از حد در
طــول روز را برایتان رقم می زند،
خوابآلودگی بیش از حد در طول
روز عالمت اصلــی و اولیه در این
بیماری است .دمای بدن مبتالیان
به حمله خواب ،پس از بیدار شدن
افزایش مییابد و گاهی ُخلق آنها
نیــز تغییر خواهد کــرد .معموالً

مبتالیان به حمله خــواب دچار
افسردگی هستند .حمله خواب از
طریق محرکهای دستگاه عصبی
مرکزی درمان میشود.
خیلی از بیمــاری های زمینه ای
می تواند روی خــواب فرد تاثیر
منفی بگذارد .بیماری های قلبی
و عروقــی ،بیماری های اعصاب و
روان مانند افســردگی و اضطراب
همچنین بسیاری از فعالیت های
کاری نیز می تواند داشــتن یک
خواب راحت و دلچسب را از شما
دور کند .افراد که شــبکاری می
کنند و یا در مواجه با برخی از مواد
شیمیایی و مصرف برخی از داروها
نیز اختالل خــواب را برایتان رقم
می زند.
عارضــه ای کــه در طی مصرف
این دسته از قرص ها گریبان گیر
افراد می شــود بــه دلیل مصرف
خودســرانه و آگاه نبودن از علت

بزداید .مردی که بدون هیچ دلیلی
برای همسرش هدیه میخرد ،او را
برای شام به رستوران میبرد و در
کارهای منزل به همسرش کمک
میکند ،لیاقت مرد رویایی شدن
را دارد.
•
اگر اشتباه کرد ،عذرخواهی
میکند

عذرخواهی آسانترین راه ورود به
قلب زنان است .مرد رویایی زمانی
که اشــتباهی میکند ،صادقانه با
همســرش گفتگو میکند و از او
پوزش میخواهــد .نادیدهانگاری
و تجاهــل اشــتباهات ،میتواند
دروازههــای جهنم را به روی مرد
باز کند.
•

بیماری است ،این دسته از داروها
عالوه بر وابستگی شدیدی که به
دنبال دارند ،بدن را نیز در برابر دارو
مقاوم کرده و دیگر درمان را بسیار
دشــوار می کند و معموال اشتباه
دیگری که در این هنگام رخ می
دهد این است که افراد تعداد و دوز
قرص ها را افزایش داده؛ بنابراین
هم بیماری مزمن می شود و هم
وابستگی شدید بهدارو تشدید پیدا
می کند .لذا توصیه اکید می شود
افراد خودســرانه داروهای خواب
آور اســتفاده نکنند .بیماری های
اختالل در خــواب درمان راحتی
دارد اما به شرطی که افراد سریع
تر به کلینیک های اختالل خواب
مراجعه کنند و عالئــم را نادیده
نگیرند.
منبع :جام جم آنالین
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مبلمـان

زندگی...

پریلو

رازهای یک زندگی
طوالنی و سالم
که این اندام را جــوان نگه می دارند،
کمک می کند.
•
زیر نظر داشنت رژیم غذایی
اگر از وزنی ســالم برخوردار باشید از
فواید قابل توجه آن نیز بهره مند خواهید
شد .چاقی یکی از دالیل اصلی و مهم
برای بسیاری از بیماری های مرتبط با
افزایش ســن محسوب می شود ،که از
آن جمله می توان به دیابت ،ســرطان،
بیماری قلبی ،و سکته مغزی اشاره کرد.
همچنین ،چاقی با زوال عقل و بیماری
آلزایمر پیوند خورده اســت ،زیرا توده
چربی بیشتر با سطوح باالتر پروتئین
های آمیلوئیدی در خون مرتبط است
که با زوال شناختی ارتباط دارد.
•
اجنـام بازی های ذهنی
فراگیــری چیزی جدید نــه تنها می
تواند زندگــی را هیجان انگیزتر نماید،
بلکه ذهن شما را به رغم افزایش سن
همچنان سرحال نگه می دارد .طی یک
مطالعه در ســال  2013از یک گروه از
افراد سالخورده خواسته شد تا خیاطی
انجــام دهند ،گروهی دیگر عکاســی
دیجیتال را فرا می گرفتند و گروه سوم
هر دو فعالیت را برای  16ساعت در یک
هفته طی یک بازه زمانی سه ماهه انجام
دادنــد .افرادی که مجبور به فراگیری
عکاســی دیجیتال بودنــد ،در نهایت
تقویت هر چه بیشتر حافظه در مقایسه
با افرادی را نشــان دادنــد که مهارت
قدیمی خیاطی خود را بار دیگر به کار
گرفته بودند .آیا کاری هست که همواره
دوســت داشته اید انجام دهید اما فکر
می کردید به اندازه کافی در آن خوب
نخواهید بود؟ این دقیقا همان چیزی
است که می تواند مغز شما را برای سال
های پیش رو جوان نگه دارد.
•
مصرف هر چه بیشتر توت ها
توت ها یکی از اجزا اصلی رژیم غذایی
مایند ( )MINDمحسوب می شوند ،که
ترکیبی از رژیم غذایی مدیترانه ای و رژیم
غذایی دش ( )DASHاست و پژوهش
ها نشــان داده اند می تواند مغز انسان
را  7.5ســال جوانتر نماید .مطالعات
نشان داده اند که مصرف توت فرنگی و
بلوبری با سالمت بهتر مغز پیوند خورده
است .این میوه ها سرشار از آنتوسیانین
ها هستند ،که این ترکیبات گیاهی آنتی
اکسیدانی از مسیرهای عصبی درگیر در
حافظه و شناخت محافظت می کنند.
مصرف حداقــل دو وعده از توت ها در
هفته را مد نظر قرار دهید.
•
رهــایی از استرس
اجتناب کامل از اســترس در زندگی
امکان پذیر نیست ،اما شما این فرصت
را دارید تا شرایط را تغییر دهید یا امواج
منفیرابهحداقلبرسانید .استرسبلند
مدت که به نام استرس مزمن شناخته
می شود ،همچون سمی برای مغز عمل
می کند و به معنای واقعی کلمه بخش
های حیاتی مغز را از بین می برد.
•
نگـــاه به آینده

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
و
نع
PRIX
FOU

33,12$

/mois pour sofa

الی

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG
Sectionnel

CELTIC

41,40$/mois ou1999

$

Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
7 morceaux complet

31,05$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

/mois pour sofa

PALLISER CUIR PARIS

Sofa 1499$ / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT
LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

BORDEAUX

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

999$

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

EN LIQUIDATION

PLUS

60

EASTERN CHARCOAL

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

82,82$/mois ou 3999

$

POUR UN

JM012105749

سبک زندگی می تواند تاثیر چشمگیری
بر کیفیت زندگی مــا در دوران پیری
داشــته باشــد .این که چه غذاهایی
مصرف می کنیم و به چه میزان ورزش
می کنیم می توانند بــر توانایی هایی
جســمانی و روانی ما تاثیرگذار باشند.
اگر دوســت دارید از عمری طوالنیتر
و زندگی ســالمتر برخوردار باشید می
توانیــد نکته های زیــر را مد نظر قرار
دهید.
•
هرگزسیگارنکشید
همه ما از مضرات سیگار آگاه هستیم
و اگر سیگار می کشید ،ترک آن در هر
زمانی از ادامه این کار بهتر است .سیگار
کشیدن می تواند چندین سال از طول
عمر انسان بکاهد .در حقیقت ،اگر هیچ
وقت سیگار نکشیده باشید ،احتمال این
که جشن تولد  80سالگی خود را جشن
بگیرید دو برابر بیشتر از افرادی است
که در حال حاضر ســیگار می کشند.
همچنین ،ســیگار کشــیدن با خطر
افزایش یافته ابتــا به بیماری آلزایمر
پیوند خورده است.
•
مصـرف مرغ و ماهی
به جای مصرف گوشت قرمز بهتر است
مصرف گوشت سفید را افزایش دهید.
مصرف زیاد گوشت قرمز نه تنها با ابتال
به ســرطان پیوند خورده است ،بلکه
چربی اشباع موجود در آن ممکن است
به مغز شما آسیب وارد کند .بهتر است
مصرف گوشت قرمز را به دو بار در هفته
محدود کنیــد و باقی روزهای هفته را
بیشتر از گوشت ســفید و سبزیجات
استفادهکنید.
•
کــار با وزنه
برای ســوزاندن کالری های اضافی به
جای این که تمام وقت خود را صرف کار
با دستگاه های کاردیو کنید ،بهتر است
کار با وزنه را نیز در برنامه ورزشی خود
جای دهید .کار با وزنه از توده عضالنی
و اسخوانی در برابر ضعف محافظت می
کند و از این رو ،در دوران پیری احتماال
کمتر با مشــکل زمین خوردن مواجه
خواهید شــد .همچنیــن ،کار با وزنه
ذهن انســان را تقویت می کند .نتایج
یک مطالعه با حضور زنانی که مشکالت
حافظه داشتند ،نشان داد پس از انجام
دو جلسه ورزش در هفته به مدت شش
ماه شرایط توجه و حافظه آنها در مقایسه
با افرادی که تمرینات تعادلی انجام داده
بودند بهبود یافته است.
•
وقت گذرانی با دوستان
شــاید ورزش به تنهایی کافی نباشــد
زیرا شما باید در کل فعال باقی بمانید.
وقت گذرانی با دوستان یکی از بهترین
روش ها برای انجام این کار است .یک
پیادهروی عصرگاهی به همراه دوستان
می تواند فوایدی بیشتر از انجام حرکات
کششی پا به تنهایی داشته باشد .حضور
در اجتماع یک محرک شناختی است.
گپ زدن با دوستان ،به چالش کشیدن
یکدیگر ،و حمایت کردن از یکدیگر به
مغز در ایجاد شبکه های عصبی جدید

25

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

تصمیماتــی که هر روز اتخاذ می کنید می
توانند اثر قابل توجهی روی طول عمر شما
داشته باشند .امید به آینده و خوش بینی از
جمله عواملی هستند که می توانند به یک

ST-PIERRE

2399$

BENEDICT

1599

RIDGE CHOCOLATE

$ Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

33,12$/mois ou

PRILLO.CA
7 morceaux complet

زندگی هر چه طوالنیتر و ســالمتر کمک
کنند .آگاهی از این مساله که تصمیم گیری
های روزانه شــما می توانند مهم باشند می
تواند به شکل گیری عاداتی منتج شود که

طول عمر را افزایش می دهند.

Sectionnel

•
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
ببر یــد
توصیه زیر
کنید:
•

« .1به دنیای
آشپزخانه خوش
آمدید!»

با آشپزی اعصابتان را آرام کنید

از وقتی
که اغلب
زن و شوهرها
شد ه
هر دو شاغل
مثــل قدیم
انــد دیگر
ها گرم نیست.
اجاق خانه
برای زنان خانه
حتــی
دار هــم پخت و
پز کردن ارج و
قرب گذشته اش
را ندارد .انگار
که دیگر کسی حال و
حوصله آشپزی ندارد.
اما آیا مــی دانید که
آشپزی کردن می تواند
حال روان شما را بهتر کند؟
چرا مثل قدیم آشــپزی در
خانه ها طرفدار ندارد؟
آشــپزی بلد نبودن برای
بعضی از جوانان امروزی یک
جور «کالس» به حساب می
آید .جالب تر اینکه خیلی از
پدر و مادرهــا هم از اینکه
دختر یا پسرشــان به جز
نیمرو و املت غذای دیگری
بلد نیست بپزد ،به خودشان
مــی بالند و در جلســات
خواستگاری از آن به عنوان
یک «آپشن» یاد می کنند!
درســت اســت که سبک
زندگی تغییر کرده است اما
نیاز به غذا که عوض نشده
است .پس چرا میزان استقبال
نســبت به غذا پختن در خانه
کمتر شده است؟ چند تا از این
دالیل از این قرارند:
•
 .1کمبود وقت

آشپزی کردن نیاز به صرف وقت
دارد بنابراین با اشتغال تمام وقت
زن و شوهرها دیگر کسی وقتی
برای غذا پختن ندارد!
•
 .2کمبود آموزش

برای اینکه یک نفر آشپز شود،
حضور یک سرآشــپز ضروری
است اما در شرایط امروزی که
مادر و پدرها تا سن بازنشستگی
و حتی بعد از آن شاغل هستند
دیگر معلم پر و پا قرصی برای
یاد دادن فنون آشپزی به جوانان
وجود ندارد.
•
 .3کمبود عالقه

جوانان امروزی از وقتی که بچه
بوده اند ســرگرم آماده شــدن
برای کنکــور و کارهایی از این
قبیل بودهاند .از آنجا که معموالً
آدم ها به تدریج به کارهایی که
انجام میدهند ودر آن موفقیت
کسب می کنند عالقه هم پیدا
میکنند میتوان گفت که آنها
فرصت الزم برای امتحان کردن
آشــپزی و عالقه پیــدا کردن
نسبت به آن را نداشته اند.
•
 .4کمبود احساس ضرورت

با افزایش تعداد رســتوران ها
و فســت فودها ،شکسته شدن
قیمت غذاها بــه دلیل فضای
رقابتی که بین آنها شکل گرفته
و وجود تسهیالتی مانند تحویل
رایگان غــذا در منزل و ...دیگر
خیلی ها نیازی نمی بینند که
حتی برای خانواده دو سه نفره
خودشــان هم به طــور منظم

پخت و پز کنند
چــه برســد به
مهمانی ها.
و اما یــک روان درمانی
خوشمزه
حتماً برای شما هم پیش
آمده کــه گاهی حوصله
غذا پختن نداشــته اید
و به همین خاطر از ســر
اجبار غذایی سر هم کرده
و تحویل اعضای خانواده
داده باشید .اما آیا به این
نکته توجه کرده اید که
حتی بعد از پختن همین
غذای َسمبل کاری شده
حالتــان به انــدازه یک
درجه هم که شده بهتر از
قبل شده است؟
امروزه بعضی از روان درمانگران
شــوخ طبع و باریک بین برای
مراجعانی که به خاطر استرس
زندگــی روزمره به آنها مراجعه
مــی کنند از یــک اصطالح با
مزه اســتفاده می کنند به نام
«آشپزیدرمانی»!
«آشــپزی درمانی» بــا اینکه
درمان خوشــمزه ای است اما
جوک و شوخی نیست ،چرا که
قب ً
ال امتحانش را به خوبی پس
داده است.
چگونه با آشــپزی کردن
حالتان را خوب کنید؟
قبول ،آشپزی کردن مستلزم
هزینــه هایی از لحــاظ وقت
گذاشتن و تهیه مواد الزم است،
اما به همان نسبت فایده های
زیادی هم نصیب شما می کند.
برای مثال وقتی شما مشغول
بار گذاشتن قیمه بادمجان می
شــوید ،اولیــن اتفاقی که می
افتد آن اســت که ذهن شما از
یک تمرکز خسته کننده روی
مشــکالت منحرف می شــود
و روی شســتن و خرد کردن
گوشــت ،پیاز ،لیمــو عمانی،
حبوبات و  ...متمرکز می شود.
همین فرصت استراحت کوتاه
کمــک می کند تا شــما بعداً
بتوانید با عقالنیت بیشتری برای
حل یا مدیریت مشکالتتان اقدام
کنید .به عالوه آشپزی کردن به
شما کمک می کند تا همچنان
خودتــان را یک فــرد توانمند
حساب کنید که این احساس
به پیشــگیری از افسردگی و
اضطراب کمک مــی کند .به
جز این موارد آشــپزی کردن
یک شکل کوچک شده از خود
زندگی اســت که تالش ،صبر،
امید و چشــیدن طعم نتیجه
تمام این ها را به شما می آموزد.
برای اینکه از آشــپزی کردن
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اســتفاده
روانــی هر
چه بیشتری
به چند
تو جه

10

جلوی ورودی آشپزخانه تان
تابلویی
بــا
همین
عنوان
نصــب کنید
تــا وقت هایی هم کــه در اوج
خســتگی می خواهیــد وارد
آشپزخانه بشوید به یادتان بیاورد
کهدارید وارد یکدنیای متفاوت
می شوید ،دنیایی که اگر به آن
مجال بدهید می تواند حواس
پنجگانه شما را به بهترین شکل
ممکن ماساژ بدهد و ذهن شما
را حسابی سر حال بیاورد.
•
 .2لباس مخصوص بپوشید

مهم نیســت که چقدر دست
پختتــان خوب اســت ،در هر
سطحی از آشپزی که هستید
به هنر خودتان احترام بگذارید
و با لباس مخصوص سر وقت آن
بروید .حتی اگر فقط پیش بند
دارید ،قبل از شــروع کار آن را
حتماً ببندید .با این کار شما به
خودتان و اطرافیانتان این پیام را
می دهید که کارتان را بلدید!
•

 .3خـالق باشید

گاهی خودتان غذاهایی را اختراع
کنید .می توانیددستور چند غذا
را با هم ترکیب کنید و از انتظار
هیجان انگیز امتحان کردن یک
غذای تازه لذت ببرید.
•
 .4کودک درون تان را آزاد
بگذارید.

شــما دیگر در محــل کارتان
نیستید ،پس بالغ و والد درونتان
را به یک مرخصی یک ساعته
بفرســتید و با کودک درونتان
به سراغ مواد الزم برای آشپزی
برویــد .مواد غذایــی را جوری
برانــداز کنید که انــگار اولین
بار اســت به آنها بر خورده اید.
آنها را بو کنید ،لمس کنید ،به
صدای برش خوردن و جلز و ولز
کردنشاندر روغن گوش کنید و
گهگاه ناخنکی هم به آنها بزنید.
•
 .5آشپـزخانه را ُق ُرق
نکنید!

این َمثل قدیمی که می گوید
«آشپز که دو تا بشه آش یا شور
می شه یا بی نمک» را فراموش
کنید و از همســر و فرزندانتان
بخواهید که شــما را در جریان
این پخت و پــز هیجان انگیز
همراهی کنند .با خرابکاری های
احتمالی یــا ناخنک زدن های
آنها جدی و خشــک برخورد
نکنید و با شــوخی و خنده و
ارتباط گرفتن با همدیگر ،عشق
را هم چاشنی غذایتان کنید.
نوش جان!
•
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شاید شــما هم فکر میکنید که
هوش یک میزان و سطح ثابت دارد
که وقتی جوان هستی بیشتر است
و با باال رفتن ســن کم میشود و
دیگر نمیتــوان آن را تقویت کرد.
اما تحقیقات نشان میدهد که این
باور اشتباه اســت .روش برخورد
ما با موضوعــات و خوراکی که به
مغزهایمان میدهیم ،میتواند به
طرز قابل توجهی توان ذهنیمان
را باال ببرد.
این کار میتواند معنایش این باشد
که به دوران مدرســه برگردید و
ب
قفســه کتابهایتان را پر از کتا 
کنید و مطالعاتی عمیق را درباره
موضوعات مختلف شروع کنید.
امــا در واقــع ،باهوشتر شــدن،
معنایش این نیســت کــه وقت و
انرژی زیــادی برای این کار صرف
کنید.
این موضوع از طریق یک پرسشنامه
که سایت «کواورا» انجام داده ثابت
شــده اســت .وقتی یک تحقیق
پرسشنامهای ،این پرسش را مطرح
کرد که «اگــر بخواهید باهوشتر
شــوید ،هر روز چــه کار کوچکی
میتوانید بکنید؟» خیلی از پاسخ
دهندگان از میان افراد کتابخوان،
اهالــی تکنولــوژی و کارآفرینان
پاسخهای جالبی را مطرح کردند.
از میان آنها  ۱۰پیشنهاد برای این
مطلب انتخاب شده است.
•
-۱به زمانی که آنالین
میگذرانید دقت کنید.

فضای مجــازی فقط بــرای این
نیست که شبکههای اجتماعی را
چک کنید یــا عکسهای حیوان
خانگیتان را منتشر کنید .فضای
وب پر اســت از منابع عالی برای
یادگیری؛ مثل دورههای آموزشی
آنالیــن ،ســخنرانیهای «تد» و
ابزارهای یادگیری لغــت .هر روز
چنددقیقه از وقتتان رادر اینترنت
صرف یادگیری کنید.
•

 -۲آنچه را که یاد گرفتید،
بنویسید.

الزم نیست نوشتهتان خیلی بلند
یا زیبا باشد اما هر روز چند دقیقه
وقت بگذارید تا دربــاره آنچه که
آموختهاید ،واکنشی نشان دهید.
روزی  ۴۰۰کلمهدربار چیزهایی
که یاد گرفتهاید بنویسید.
•
 -۳یک لیست از کارهایی
که اجنام دادهاید درست
کنید.

یک بخش مهم از هوشــمندی،
اعتماد به نفس و شادی است .پس
به جای اینکه همیشه یک لیست
از کارهایی کــه باید انجام بدهید
تهیه کنید ،لیستی درست کنید از
کارهایی که به انجام رساندهاید ودر
آنها موفق شدهاید.
•

 -۴بازیهای رومیزی اجنام
دهید.

بازیهای روی میزی و پازلها فقط
برای تفریح نیســتند ،بلکه راهی
هســتند برای اینکه مغزتان را به
کار بیندازید .بازیهای مثل بریج،
شطرنج و … باعث میشوند که روی
قدرت حافظه و ذهنتان کار کنید.
•
 -۵دوستان باهوش انتخاب
کنید.

ت نفستان
ممکن اســت برای عز 
سخت به نظر برســد ،اما داشتن
دوســتانی که از شما باهوشترند
یکی از سریعترین راههای یادگیری
اســت .یک دوســت باهوش پیدا
کنید .یادتان باشــد که آی کیوی
شــما معادل متوســط پنج آدم
نزدیک دور و برتان است.
پــس دور و برتان را پــر کنید از
آدمهای باهوش .متواضع باشید و
از آنها یاد بگیرید.
•

 -۶زیاد بخوانید.

کتاب خواندن یــک امر بدیهی و
پایــهای در تقویــت ذهن به نظر
میرســد .نظرات دربــاره اینکه
کدام کتابها بیشتر برای تقویت
ذهن مناســبند متفاوت اســت.
بعضیها میگویند روزنامه خواندن
بعضیها میگویند رمان خواندن و
کتابهای غیرداستانی اما همه بر
سر اینکه میزان خواندن باید بیشتر
باشدمتفقالق ولاند.
•
 -۷برای بقیه توضیح بدهید.

کنید .این کار را با
توضیح دادن آن مطلب به دیگران
انجام دهید .یادگرفتن کار آسانی
است اما به یادآوردن آن اطالعات
و آموختنش بــه دیگران اهمیت
بیشتریدارد.
•
 -۸به طور اتفاقی کارهای
تازهای اجنام دهید.

شان پریس ،وبالگ نویس مشهور
داستانی درباره استیو جاب تعریف
میکند .او بعد از پایان تحصیالتش
زمان زیادی در اختیار خود داشت
و فکــر کرد بــه کالس خطاطی
برود .آن زمــان این کالس خیلی
به کارش بیربط به نظر میرسید،
اما چیزهایی که از طریق خطاطی
یاد گرفت بعدادر طراحی نخستین
مکها بــه کارش آمــد .او هرگز
نمیدانست که این سرگرمی بعدا
به دردش خواهد خورد .شــما هم
چیزهای تــازه را امتحان کنید و
صبر کنید تا ببینید بعدا چطوری
بــه درد زندگیتــان میخورند.
نمیتــوان نقطهها را از جلو به هم
وصل کرد ،اما میتــوان آنها را به
ســمت عقب به هم متصل کرد.
فقط باید اطمینانداشته باشید که
این نقطهها به شکلی در آینده به
هم متصل خواهند شد .برای اینکه
چنین نقطههایی را داشته باشید،
باید چیزهای تازه را امتحان کنید
حتی اگر در لحظه مفید و مرتبط
به نظر نرسند.
•
 -۹یک زبان تازه یاد بگیرید.

الزم نیست که فورا در آن زبان روان
شوید یا به کشور دیگری بروید تا
آن زبان را تمرین کنید .میتوانید
همان جایی که هستید یاد گرفتن
آن را شــروع کنید .کلی ســایت
مجانی برای آموزش زبان هست.
•
 -۱۰فکر کنید.

اگــر موضوعــی را نمیتوانیــد جای تعجــب ندارد اگــر یکی از
توضیح بدهیــد یعنی آن را خوب کارهایی که میتوان برای تقویت
نفهمیدهاید .این گفته انیشــتین مغز کرد این باشد که با سکوت و
اســت .پس از اینکه موضوعی را آرامش بــه مغزتان فرصت بدهید
فهمیدهاید و به خوبی در ذهنتان تا آنچــه را که آموختــه ،تحلیل
نقش بستهاست ،اطمینان حاصل کند .گاهی به مغزتان اســتراحت
بدهید .وقتی را بــرای فکر کردن
به آموختههایتان اختصاص دهید،
مثــا موقعی کــه میدوید ،فکر
دور
و
ب
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کنید.
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این لیست اضافه کنید.
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اتمي» ايران به شمار ميرود ،وقتي ميخواهد
ن�د ،بغض ،بر گلويش مینش�يند .دكتر «اكبر
است
دانســتیداسالمي
پيروزي انقالب
بودهمغز
تغییرات
ران پيش ازآیا می
كوچك
آپارتماني
در
را
پاييز
گفته خود بهار و
تقریبا  20تا  30سال زودتر از آن
رشته مهندس�ي برق از پلي تكنيك و دارای
نمایان شود،
تور اتمي» که
اعتماد در
آلزایمر با اكبر
عالئم اس�ت.
س�وئيس
کدامآغاز
چگونگي
تاريخچهاي كوتاه از
شود.بنابراین ،هر
شستيم تا آغاز می

از ما اگر برای سالم نگه داشتن
مغز خود بر اساس توصیههای
ساخت
پاياني
مراحل
در
بوشهر
اتمي
همهآن
برابر با
موضع
توانس��تيم
کنیم،
تالش
متخصصان
گانه
هن،وقت مي سه
گيرد و
توجهازقرار
مورد
اينهاها به از آبادان به س��مت ش��مال ،اصفهان،
الزم
امكانات
و
ها
ظرفيت
همه
و
ب��ود
د
با
كه
ب��ود
اين
ش��ويم.
معامل��ه
منابع مالي
پيشرفته اراك و آذربايجان درنظر گرفته ش��د
دانشروزمان
س��نگين ،هر
نیازی نیست،
در اين وارددیگر
اتمي
برنامه
مقتدرانه
پيگي��ري
براي
1
و
شديم
همكاري
وارد
آلمان
و
فرانسه
دارد
توانمند نياز
به كه كه در اين مس��ير ،ميتوانس��تيم 10
آلزایمر
نيروگاه رابه
انس��انيابتال
نخستين از
منابعترس
صورت قرار وراشدبــا
شدت
با
اما
بود،
ش��ده
فراهم
كش��ور
م.
بوشهر،
در
ئوليت شما قبل از هر كاري بايد تأمين كنيد .محل براي ساخت نيروگاه پيدا كنيم.
بگذرانیم.
نگرانی
و
تلخی
و
داخل
در
مردمي
اعتراضات
گرفتن
بس��ازد.
«زيمنس»
آلماني
ش��ركت
وار ارائه اگر كشوري تنها يك نيروگاه يا چند بوشهر به س��بب قرار گرفتن در كنار
خارجي ،ديگر
طرف
س��ردرگمي
داش��تهحتي
محدودبع��دي،
نيروگاهمراحل
• در
ودآن را البت��ه
باش��د،
فراهم بود
هايتجهيزات
انتقال
امكان
برايچون دريا،
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خالف آنچه گاهي عنوان
ميشود ،امريكاييها هيچ
گاه حامي و پشتيبان برنامه اتمي
اي�ران نبودهان�د .در ابت�داي راه
اگرچه به نظر ميرس�يد مايل به
هم�كاري هس�تند اما ش�روطي
داش�تند كه ما مخالف آن بوديم.
در زماني كه ما مشغول مذاكرات
اوليه براي راهاندازي برنامه اتمي
ايران بودي�م ،مذاكراتي طوالني
هم با امريكاييها داشتيم
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چگونه
داش�تيد،
برعهده
برابر بابودآنها
موضع
توانس��تيم از
را مي
اس�ت
درس�ت
روايت
اين
و آياوارد معامل��ه ش��ويم .اين ب��ود كه با
پيش از
اي�ران
شديم و
همكاري
اتمي وارد
برنام�هو آلمان
كه فرانسه
ها
امريكايي
حماي�ت
از
انقالب،شد نخستين نيروگاه را در بوشهر،
قرار
ش��ركتبود؟
برخوردار
آلماني «زيمنس» بس��ازد.
گاهي عنوان
خالف
شود،براي
بع��دي،ميحتي
آنچهمراحل
البت��ه در
پشتيبان
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حامي
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ها
امريكايي
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نبوده
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يكرس��يد
عنوانمي
اگرچه بهبه نظر
بالقوه با
جايگزين
راه ايران،
داشتند
هستند اما
همكاري
شركت
شروطيايجاد
درخصوص
انگليسيها
در زماني
بودي��م.
كه م��ا
تكنولوژي
سازي
آن بومي
مخالفبراي
مشتركي
شده
وارد
مذاك��راتزیان
هرچه
درمان
براي
مش��غول
دو
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اوليهدر
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شود.تحت
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كهوما«آب
بوديم،
اتم��ي برايران
برنامه
اندازي
داخل
عروق
مشتمل
عروق (
راهبه
ارائه
براي
مش��ترك
فعاليت
كشور و
ها
امريكايي
با
هم
طوالن��ي
مذاكراتي
مذاكراتي
ديگر
كشورهاي
به
خدمات
مغز) ســریع تر تحت درمان قرار
داشتيم.
خطرســازماند.
عواملبدون نتيجه
داشتيم كه
محدودتر
گیرد،
زم��ان
در آن
عموم��يقبل
سياس��ت ماه�ي
ش�ما چن�د
گوي�ا
مازی
احتمال
پي�روزيو
شــوند
نتیجــهبود كه
انق�الباين
توس��عهدريافته
كشورهاي
از
اس�المي
مغزی
های
واردل
رياس�تسلو
س�متبه عملکرد
همكاري
خواس��تند
آسیبمي
وقت��ي
انرژي
س�ازمان
كردي�د.ابت��دا
اس�تعفا ش��وند،
كش��وري
اتم��ي با
علتبااين
اتمي
کاهشمییابد.
ش��رايط فني
يك
امضاي
موافقتنامه،بود؟
وجودگيري چه
كناره
متخصصان
بسیار
تأکیدات
با
فيمابين
همكاري
حاكم بر
و
انرژي
س��ازمان
 1353كه
سياسيبهار
از
كردند .مصرف ســیگار،
پرهیز از
را مبنی
مشخصبرمي
شد ،در عرض  4سال
تأس��يس
اتمي
موافقتنامهكهاوليه،
ه��ا در
امريكايي
نيروگاه
رسيده بوديم
شرايطي
به

پايانياگر ما
مراحلك��ه
گنجانده بودند
بن��دي
ساخت
اتميرابوشهر در
ش��ديم،
مي
ها
آن
ب��ا
هم��كاري
واردب��ود و همه ظرفيتها و امكانات الزم
مقتدرانه هسته
پيگي��ريس��وخت
براي پس��ماند
مديريت
برنامهاياتمي
ها
آن
با
ني��روگاه
در
اس��تفاده
بعد از
كش��ور فراهم ش��ده بود ،اما با شدت
اصل
مغاير
را
شرايط
اين
من
و
بود
مي گرفتن اعتراضات مردمي در داخل و
دانس��تم.
طرفمي
س��ردرگميايران
حاكميت ملي
خارجي،كارديگر
هاي
ماجرا،
پايان
در
ك��ه
رس��يد
به جايي
ادامه كار بس��يار دش��وار ش��ده بود.
به
امريكا
كنگره
نمايندگان
از
گروهي
تجهي��زات نيروگاه اتمي بوش��هر در
جمهور
رئيس
سالو نامه
آمدند
كشتي
فروند
اي بااز 36
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ايرانپائيز
داش��تند كه
فارسخود
هم��راه
امري��كا به
آلماني
شد ،اما طرف
خليج
وارد
اي��ران بود،
به ش��اه
خطاب
اين بهنامه
هفتهاي
داخلي ،چند
شرايط
علت
گمان م
کنند،
متاسفانه
ی بود
كرده
تأكيد
امريكا
جمهور
رئيس
انداخت
تعويق
بسیاریرا به
تجهيزات
تخليه
اتمي ،فرم
توافقنام��ه
کاهش
خاطر
بــه
برگرداند.
هم��كاريآلمان
به
هاها را
توصیهآن
ایــننهايت
كه و در
داده
آن
تغييريیدر
دارد و
يكساني
زمان
هایدر
ه��م
من
اي��ن
در
قلبی
ش��رايط،بیمار
ابتالاگربه
ریسک
اماميديگر
كش��ورهاي
ممكن است
شود،
استعفا
ش��ريف
وزيري
نخس��ت
توجيهکه
صورتی
اســتو در
عروقــی
ندهند
آن ت��ن
نيزـبه
كاري
اينش��د
ديگر بانمي
چ��را كه
دادم،
دهد14 ،
نشان م
درصد
تحقیقات
توجه به
بودیكه با
خواس��ته
از ش��اه
داد.
انجام
مصرف
ســابقه
آلزایمر
مبتالیان
مابين،
مثبت في
تعامالت
ارتباطات و
ه�ا
امريكايي
نق�ش
م�ورد
در
اوليهكند.
اي امضا
شكل
همان
سیگار را با
توافقنامه
ايران،
هس�ته
برنامه
در
دارند.
وجودنظرم
متفاوتيداد و
هايرا به م��ن
روايتنامه
ش��اه اين
دارد.
•
ه�ا باكردم و
مخالفت
برخ�وردكه من
را خواس��ت
موضوع
امريكايي
فعال نگه
مغزتان را
داریدرا
امريكا
ج��واب
كه باشما
جمهورزماني
رئيسايران
نامهاتمي
برنامه
مسئوليتداديم.
همين فرض
س�ازمان انرژي اتمي

مطالعات نشــان میدهد ،افزایش
سن مانعی برای رشد و ساخت
ارتباطــات جدید مغز انســان
نیســت و این فرآیند همچنان
ادامه دارد.
تا زمانی که مغز با فعالیتهای
جدید و چالش برانگیز مشغول
نگه داشته شود ،با وجود کاهش
سلولهای مغزی در سالمندی
ریســک ابتال به آلزایمر نیز کم
رامیشود.
برعهده داش�تيد ،چگونه بود
اس�ت
روايت
و آيا اين
درس�تباید مغز
سالمندان
میانساالن و
هایاز
پيش
اي�ران
اتمي
برنام�ه
كهخود را با انجــام فعالیت
انقالب ،از حماي�ت امريكاييها
بود؟پیچیــده ،متنوع،
اجتماعــی
برخوردار
سرگرم
چالش
کننده
مداوم
شود،
به مي
عنوان
گاهي
خالفوآنچه
خانوادگی،
ارتباطات
بکشانند؛
امريكاييها هيچ گاه حامي و پشتيبان
ابتداي
نبودهاند.
اتمي ايران
برنامه
دورهمدریهای
کــردن،
بــازی
هایبه
مايل
رس��يد
مي
نظر
به
اگرچه
راهدوستانه ،شرکت در کالس
همكاري هستند اما شروطي داشتند
هنری ،حــل کــردن جدول
كه م��ا مخالف آن بودي��م .در زماني
اوليهو هر
سودوکو
متقاطع ،پازل،
براي
مذاك��رات
کلماتمش��غول
كه ما
ارتباطات
چیزی
بوديم،
افزایشايران
باعث اتم��ي
که برنامه
اندازي
راه
شود.طوالن��ي هم با امريكاييها
مذاكراتي
مغزی
•داشتيم.
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خالف آنچه گاهي عنوان
امريكاييدرهااین
قضــاوت
هيچ
ندهیم.شود،
انجامش مي
اتمي
برنامه
حامي و
وقتی با
پشتيباناما
شماست،
رابطه باگاهخود
اي�ران نبودهان�د .در ابت�داي راه
شوید،
آشنا
منظم
ورزش
تاثیرات
اگرچه به نظر ميرس�يد مايل به
ورزش را به
انجام منظم
امیدواریم
ش�روطي
هس�تند اما
هم�كاري
بوديم.
آن
مخالف
ما
كه
داش�تند
یک الگوی ثابت زندگی خود تبدیل
در زماني كه ما مشغول مذاكرات
کنید.
اوليه براي راهاندازي برنامه اتمي
مذاكراتياهمیت
خاصــی به
توجه
اخیــرا
طوالني
بودي�م،
ايران
ً
امريكاييبرها داشتيم
فعالیتهم با
سالمت مغز
ورزشــی

و عملکرد ذهنی شــده است .در
سالمندی،افزایش جریان خون مغز
ورزشی به
دنبال رافعالیت
عنوانما
ك��ه اگر
گنجانده بودند
بهبن��دي
ش��ديم،
ارتقاآنیها مي
هم��كاري ب��ا
وارد
ســامت
بهترین راهبرد
هستهکهاي
پس��ماند
س��وختشود
شناخته می
مديريتروان
جسم و
بعد از اس��تفاده در ني��روگاه با آنها
منجر به بهبود عملکرد شناختی و
ميبود و من اين شرايط را مغاير اصل
مليشد.
خواهد
مغزی
ايران ميدانس��تم .كار
حاكميت
دوران
در
مخصوصــا
ورزش
به جايي رس��يد ك��ه در پايان ماجرا،
جریانبه
كنگره امريكا
گروهي از
نمايندگانافزایش
ســالمندی باعث
جمهور
رئيس
آمدندم وینامهاي از
عملکرد
شود.بهبود
ايراندرمغز
خون
امري��كا به هم��راه خود داش��تند كه
مغــز و حافظه به دنبــال فعالیت
اين نامه خطاب به ش��اه اي��ران بود،
های
سلول
ایجاد
باعث
ورزشــی
بود
كرده
تأكيد
امريكا
جمهور
رئيس
عصبی
مغزی و ایجاد
توافقنام��هسازگاری
فرم
هایاتمي،
هم��كاري
كه
داده
آن
در
تغييري
اگر
و
دارد
يكساني
در نواحی مختلف مغز میشــود.
ديگر
شود،
كش��ورهايانجام
استاساسی در
ممكننقش
فرآیند
این
نيز به آن ت��ن ندهند و با اين توجيه
شــناختی،
های
فعالیت
یادگیریبه
كه با توجه
خواس��ته بود
ش��اه
از
ســوی
تعامالتدارد.از
عملکرد وحافظه
مابين،
مثبت في
و ارتباطات
كند.
ورزشــیامضا
فعالیتهمان شكل
توافقنامه را با
منظم
دیگــر،

دش��وار
بس��يار
فرانسه
احتمالي
هاي اقدام
اولاز
پيش��گيري
آلزایمر
پیشگیری از
دت آن گام
بس��يار
اوليه كار
هزينه
بود .شد
ش��ده داده
تغييراتي
اوليه هم
كارطرح
سنگين ادامهو در
در
بوش��هر
اتمي
نيروگاه
تجهي��زات
عليه
ها
آن
شدن
همدست
و
لهنهايت و آلمان
Sectionnel
ب��راي
قلبتاناي
سالمتهس��ته
مراقب ان��رژي
اس��ت،
نه آن كه مقاومت ني��روگاه در مقابل زلزله
باشید،
ياب��د.با 36
افزايش1357
اقتصادي پائيز سال
بالقوه با
جايگزين
بسياريك
كشورعنوان
ي ايران ،به
غير
و
پرهزينه
كشتيبراي
فروندهم كه
دارخوين
بیماری
خاطر آن که به
به
آلماني
طرف
شد ،اما
فارس
هایتنها وارد خليج
شركت
ايجاد
انگليسيها
ريواقع
خواس��تيم
درخصوصمي
خواهد بود .اگر ما
مگاواتي
900
نيروگاه
واحد
ساخت 2
چه
هر
بلکه
نشوید،
مبتال
قلبی
هفته
ش��دهچند
گرفتهداخلي،
شرايط
ود
تكنولوژي
نيروگاهبومي
مشتركي براي
سازيو با
بخري��م
ي بود چند
اي رود
كنار
بود ،در
علتنظر
نظارت و با به در
ســالم
سالمت
منظم
چکاپ و
باشید،
داشته
يزبه اين «آبقلب
انداخت
تعويق
تجهيزات را به
به تخليه
بوم��يهردردو
در
فش��ار»
تحت
س��بك
ايران
تری و
خارجي
تخص��ص
اصفهان نيز
در
بررســی و
داش��ت
قرار
كارون
برگرداند.
آلمان
فشــاررا به
نزديكيها
نهايت آن
ي
ارائه
مش��ترك
فعاليت
جرايي كشورراهو
قند
کلسترول،
خون،
قلب،
ســامت
میزان
همان
برايمورد
س��وخت
كنيم و
اندازي
مكاني
گاوخوني،
بات��الق
مغزتاننيازرا و دردر
زمان
در
ه��م
من
ش��رايط،
اي��ن
در
مه
مذاكراتي
ديگر
كشورهاي
به
خدمات
ختاري
بر
عالوه
كنيم،
وارد
خ��ارج
از
ه��م
را
برنامه
يك
در
كه
بود
شده
شناس��ايي
خون و تعادل وزن از سنین پایین
تضمینکردهاید.
استعفا
امامي
ش��ريف
وزيري
نخس��ت
اه
انرژيماند.
توليدنتيجه
ك��هبدون
اين كه
محقق داشتيم
فاقد
اي
هس��ته
نيروگاه
واحد
3
يا
2
بتوانيم
ساله
10
كاري 60
آلزایمر از
ابتالنميبه
تواندكهمانع
هســتند که می
متعــددی
افــراد
ش��د
ديگر
چ��را
ماه�ي قبل
ش�ما چن�د
اختيار گوي�ا
در آن زم��ان سياس��ت عموم��ي
اقتص��ادي ميبود،
توجي��ه
بسازيم.
مگاواتي
هميش��ه دادم1200،
ورزش
دشمنی
دالیل
كباشد از نمی
شود.
اشارهبه بعد
سالگی
قلب و
میان
دانند
از
اس�المي
انق�الب
پي�روزي
مغز انجام داد.
آلزایمركه
يافتهبااين بود
توس��عه
كشورهاي
ه
مشكل
سالمتبا هر
مانديم و
باقي مي
وابسته
كه برنامه كوچك
كرديد
انرژي
رياس�ت
دبرنامه س�مت
واردایرانیها
کمی از
متاســفانه تعداد
عالئم
گونه
مشاهده هر
صورت
که دردر
چرا
س�ازماندارد،
مهمــی وجود
رابطه
كش�وريه�ا
امريكايي
نق�ش
م�ورد
مفيد
هيچ
براي
اتم�ي
همكاري
خواس��تند
وقت��ي مي
بود از
ممكن
المللي،
بين
سياس��ي و
ايران،
هس�تهاي
برنامه
م
عروقیاين
علت
كردي�د.
اس�تعفا
حتماهم
قلب،ش�ما
اوليهو
نيس�ت
اقتص�ادي
توجيهاتاز در و
ورزشبا
منظم ابت��دا
صورتش��وند،
كش��وري
ب��ا اين
بازمانيم.
كار
سياسي اتميادامه
اتم��ي باکه به
هستند
به
ناحیه
غیرعادی در
یکی
قلبی ـ
های
بیماری
دارد.
وجود
متفاوتي
هاي
روايت
د؟
بود؟
چه
گيري
كناره
داشتيد؟
ذهن
در
بزرگ
اي
برنامه
ش��رايط
موافقتنامه،
يك
امضاي
هر
به
فني ش��اه اين نامه را به م��ن داد و نظرم
يك
دنب��ال
ب��ه
مقط��ع
آن
در
م��ن
میکنند .شــاید بگوییــد ورزش
عوامل مهم و مستعدکننده ابتال به پزشــک مراجعه شود تا مشکالت
ادامه
امريكاييه�ا با
برخ�ورد
از
انرژي
س��ازمان
 1353كه
لت در از بهار
برنامه نسبتاً
موضوعنياز
سوخت مورد
براي توليد
متكي آيا
}28و
صفحه:كردم
مندرمخالفت
{>>كه
و سياسي حاكم بر همكاري فيمابين را خواس��ت
مستقل و
بزرگ،
نامنظم بهتر از آن اســت که اصال
بررسی
ايرانجدی
احتمالی قبل از
است.
آلزایمر
شدنشما
كه
سالبراي برنامه
شد،
تأس��يس
Sectionnel
داشتيد؟
زمانياي
اتميها هم برنامه
نيروگاه
را مشخص ميكردند.
ج��واب نامه رئيسجمهور امريكا را با
عرضو 4حتي
دانشدرب��ودم
ر؟مدت اتميبر منابع و
انرژي
ساخت مسئوليت
نيروگاه
بوديم
رسيده
شرايطي
اتميبسيار
اي ،كار
س�ازمانهسته
توليد سوخت
امريكاييه��ا در موافقتنامه اوليه ،همين فرض داديم.
كهاي و
هسته
دانش
سازي
نارمورد به بومي
ور
دش��واري اس��ت و تنها چند كش��ور
ت
مح��دود در دنيا ميتوانند س��وخت
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح
5521
ن
5521
هس��تهاي توليد كنند .برنامه ما اين
ي
زماني
تا
و
اولي��ه
مراحل
در
ك��ه
بود
کرده
م�داد حل
ش�رحها
يک�ی از
ش�رح ابتدا
ج�دولحل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ش�رحها را با م�داد حل کرده
در يک�ی
حلابتدا
ش�رح
در ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
ع�ادیراوباوي�ژه»
«ش�رح
عادیدو
دارای
صفحهاز34
____________________دو>>
ویژه
و
____________________
های
جدول
ور

كشور
وارد
را
سوخت
توليد
دانش
كه
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
و
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ير
كنيم ،س��وخت مورد نياز را از س��اير
جدول عادي
ن
عادي 15 14 13 12
جدول 11
عين 10 9 8
كنيم5 ،ام��ا 6در 7
تأمين 4
كش��ورها 3
2 1
جدول ويژه
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
به
 1افقي:
به
دسترس��ي
تضمي��ن
ب��راي
حال
افقي:
1
افقي:
افقي:
يه
حاشيه
يك
ايجاد
و
نياز
مورد
سوخت
 -1خواب ب��د -از روشهاي
 -1خواب ب��د -از روشهاي
 -1پيش غذا -فروشگاه بزرگ
 -1پيش غذا -فروشگاه بزرگ
2
2
ام
سهام
از
درصد
10
زمينه،
اين
در
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کتاب :گامبی شاه ...
شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

درنگی دیگـر برسیاست های ترامپ و هجوم
پناهندگان به کبک
از زمان روی کار آمدن ترامپ ،به
خاطر قوانین ضد انســانی و ضد
مهاجرتی او ،عده زیادی از افرادی
که در ســالهای گذشته وضعیت
اقامتشان روشــن نشده است ،به
کانادا آمده و درخواست پناهندگی
می کنند .ایــن پناهندگان اوایل
از ملیت های گوناگون بخصوص
عرب ها بودند کــه در اثر جنگها
داروندار خود را از دست داده و به
آمریکا پناهنده شده بودند.
ولی از هفته گذشــته عده زیادی
( روزانه  250نفــر) از مردم اهل
هائیتی ســاکن آمریکا ،به کانادا
ســرازیر شــده و  -به دلیل زبان
فرانسه -مونتریال و کبک را انتخاب
کرده اند.
در برنامه خبرهای چهارم و هفتم
اوت ،دست اندرکاران قبول شدن
پناهندگی این عده را مورد تردید
قرار داده واظهــار نظر کردند که
امکان مانــدن و داشــتن اجازه
اقامت برای همه نیست؛ در نتیجه
ممکن است افرادی را به هائیتی
بازگردانند.
در نظرسنجی چهارم اوت25درصد
مردم موافــق و 75درصد مخالف
قبول پناهندگی این افراد بودند .با
این وجود در آخر هفته برنامه ای
توسط فعالین حقوق بشردر جلوی
استادیوم المپیک محل اسکان این
پناهنده ها ترتیب داده شده بود تا
با خوشــامد گوئی و کمک به آنها
نظر مثبت خود را ابراز کنند.
در حالیکه قوانین مهاجرتی ترامپ
بیشترمربوط به مکزیکی ها و مردم
مسلمان است؛ اهل هائیتی بودن
در آمریکا و پناهنده شدن شان به
کانادا عجیب به نظر میرسد.
این موضوع حداقــل باید از زمان
ژانویه  2010بعــد از زلزله هفت
ریشتری هائیتی بررسی شود.
مسلماً آســیب پذیری این کشور
تنها بخاطر این زلزلــه نمیتواند
باشد .کودتاهائی که آمریکا در این
کشــورمعروف به "مروارید سابق
جزایر آنتیل" از دهه شصت کرده
و دیکتاتوری در آن کشــورحاکم
کرده نباید نادیده گرفت؛ منتها بعد
از زلزله  2010هائیتی کام ً
ال به یک
کشور ورشکسته تبدیل شد.

در برنامه دموکراسی ناو  11ژانویه
 2013به مناســبت سومین سال
وقوع زلزله مصاحبــه ای با آقای
جاناتان کیتــز Jonathan Katz
ترتیب داده شــده بــود .روزنامه
نگاری که قبل از زلزله در هائیتی
زندگــی کرده و کتابی نوشــته با
عنوان "چطور دنیــا برای نجات
هائیتی آمد ولی زمان ترک آن یک
«فاجعه» پشت سر گذاشت".

How the World Came to
Save Haiti and Left behind
a Disaster....

در شروع برنامه خبرهائی مربوط به
بعد از وقوع زلزله گفته شد:
ســیصد هزار نفر کشــته و یک
میلیون و نیم بی خانمان شــدند.
هنوز تــا تاریخ مصاحبه چهارصد
هزار نفر در کمپ زندگی میکنند.
بعد از زلزله وبا در آن کشور شیوع
پیدا کرد با اپیدمی شدن وبا هشت
هزار نفر کشته و نیم میلیون نفر
مریض شدند .عامل شیوع وبا را به
ســربازان حافظ صلح وگروه های
سازمان ملل نسبت میدهند.
کمک های بین المللی پنج ونیم
میلیارد دالر بود که نصف این مقدار
پرداخت شد ولی از این مقدارهم
مقدارخیلی کمی به دست مردم
هائیتیرسید.
کیتز میگوید :کشور به همان اندازه
که در زمان زلزله آسیب پذیر بود
حاال هم همانست.
در مورد مصرف این پولها میگوید
که بیشتر این پولها صرف اسکان
کارکنــان خارجی در هتل ها و یا
صرف بنزین هواپیماها برای آوردن
مهمان هاشد.
مجری برنامه ،امــی گودمن می
گوید:
 زمــان زلزله من درهائیتی بودمبیل کلینتوندر آنجا حضورداشت،
او می گفت دو چیز برای من مهم
است یکی عروسی دخترم چلسی
و دیگری بازســازی هائیتی .سر
بنیاد کلینتون چه آمد؟
 بیل می خواست با نخست وزیربرای بهبودی هائیتی کمک کند.
چه چیزی پیش آمد؟
 کیتز :بیل کلینتون یک ســالقبل از زلزله به عنوان فرستاده به

همچنین دادههای آماری بســیار
پرارزشی درباره درآمدهای نفتی
شــوروی و وابســتگی روزافزون
اقتصاد آن کشور به این درآمدها
و سرانجام ریشــههای فروپاشی
اقتصاد این کشــور بر پایه آمار و
گفتههای سران شوروی ،و پیوند
آن با بازی نفتــی آمریکا در این
بخش در دســترس خوانندگان
نهاده میشــوند .از گفتآوردهای
دردآور این بخش یکی نیز سخنان
فریدمن افسر ارشــد کارشناس
نظامی ناتو است:
«به آمریکا پیشــنهاد میکنم که
[در جنگ درونی اوکرائین] همان
اســتراتژی ریگان در جنگ ایران
و عراق را پی گیرد.او هردو طرف
جنگ را پشــتیبانی کرد [ ]...این
استراتژی اگرچه غیراخالقی بود،
ولی بــدون آن امکان شکســت
روســیه و امکان ســلطه جهانی
آمریکا بر اروپا و آســیا امکانپذیر
نبود».
درپــی بررســی موشــکافانهای
از نقشآفرینــی آمریــکا پس از
جنگ دوم و گرایش این کشــور
بــه فرمانروائی جهان و همچنین
رویاروئی آن با شــوروی ،و بویژه
انگشــت نهادن بر نقش نهادهای
پولی در سیاست جهانی ،نویسنده
در بخش ششــم به «علل وقوع
انقالب  ۱۹۷۹ایــران» میپردازد.
کورتســمن
او از زبــان چارلــز
َ
استاد دانشــگاه کارولینای آمریکا
مینویسد «یک انقالب غیر قابل
درک که علــل آن با هیچ معیار
شناختهشدهدرانقالبهاوحرکتهای
سیاسی جهان تعریف نمیشوند ،نه
از دیدگاه اقتصادی و نه از دیدگاه
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>> ادامه از صفحه39 :
اجتماعی و نه حتیدینی».
در جای دیگر میخوانیم که «در
ماه مــی  ۱۹۷۳شــاه [ ]...توافق
فوق را باطل اعالم نمود و شرایط
جدیــدی را مطرح کــرد .در ۳۱
جوالی  ۱۹۷۳کنسرسیوم شرایط
جدید را پذیرفت و مالکیت کلیه
تأسیســات نفتی به شرکت ملی
نفــت ایران واگذار گردیــد [ ]...از
سال  ۱۹۷۹هرگونه نقش و نفوذ
کنسرســیومهای نفتی جهان بر
صنایع نفت ایــران بطور کامل از
بین میرفت».
بخــش هفتم بــه «نقشآفرینان
اجرای طــرح جایگزینی قدرت از
شاه به آیتالله خمینی» میپردازد
و دادههــای ارزشــمند فراوانی را
درباره چهرههای برجسته انقالب
در دســترس خوانندگان مینهد.
نویسنده در این بخش پیوندها و
همکاریهای پیــدا و پنهان برخی
از ایــن نقشآفرینان بــا نهادها و
سازمانهای جاسوســی و امنیتی
آمریکا را بازمیگوید.
بخش هشــتم با فرنام «شــروع
گردباد» گزارشی ریزبینانه از روند
انقالب و کنشــها و واکنشــهای
دستاندکاران آن است .جهانبخش
در اینجا از دیدارهای ســالیوان با
آیتاللهبهشتیگرفتهتاگفتگوهای
ابراهیــم یزدی با گری ســیک و
هنری پرشت تا پیشواز سالیوان از
خمینی در پائین پلکان هواپیمای
او در فــرودگاه مهرآبــاد پــرده
برمیدارد .در زیربخش سوم بخش
هشت ،نویســنده از «پرستاری از
حکومت نوپا تا قدرتگیری مطلق
آیتالله خمینی بر ایران اسالمی»
سخن میگوید و از اینکه سفارت

هائیتی اعزام شده بود(*) .او به آنجا
آمد و در مورد احیاء کارخانه لباس
دوزی تحقیق کند .او میخواست
لباســهای دوخته شده با حداقل
دســتمزد را به آمریکا صادر کند.
در یک زمینه هائی هم موفق شد.
ولی سئوال این بود که آیا این کار
در دراز مدت بنفع هائیتی می شد
یا نه؟
(این کار فع ً
ال درســایر کشــورها
بدلیل دستمزد پائین و مواد ارزان
قیمت مثل بنــگالدش ،ویتنام،
چین و ...و ...انجام میشــود .شاید
بشود گفتدختر ترامپ ،ایوانکا هم
درسش را از آنجا آموخته است!)
بعد از زلزله میلیونها نفردر محلهای
ســالم مانده از زلزله جمع شدند.
مردم نمیتوانستند روی پلیس و به جنگ آلزایمـــر  >> ...ادامه از صفحه27 :
آتش نشــانی و مدرسه ها حساب
کنند .حتی بیمارستان پر از موش باعث افزایش سطح ترشح عوامل احتمــال ابتال بــه آلزایمر وجود
هم برای دارو و ویزیت ساده پولی مخل نوروتروفیــک (بویژه باعث ندارد ،ولی برای داشتن بدن و مغز
را از مردم درخواست می کرد که رشد عصبی مشتق شده از مغز یا سالم بهتر است بخش اعظم رژیم
توانائی پرداخت را نداشتند .حمل  )BDNFمیشــود که در تقویت غذایی حاوی مقدار زیادی میوه و
همه چیــز از آب ،بنزیــن برای حافظه و یادگیری نقش بســیار سبزیجات ،حبوبات ،آجیل ،لبنیات
کمچرب ،ماهی و مقادیر کمتری از
ژنراتورها و جابجائی افراد گرسنه مهمیدارند.
فامیــل از محل هــای زلزله زده انجام ورزش به مدت  150تا  300گوشت و غذاهای فرآوری باشد.
بوسیله کامیون های هجده چرخ دقیقه در هفته ،نه تنها مانع افزایش •
انجام میشد ،کامیون ها از خیابان فشار خون ،کاهش سطحکلسترول پیشگیری از آلزایمر ،از سنین
های باریک رد شده و خانه ها را به خون و چاقی میشود ،بلکه ریسک پایین
لرزه در می آوردند .گاهی پس لرزه ابتال به بیماریهای قلبی و دیابت را متخصصان معتقدنــد ،اقدامات
ها هم با این لرزش اشتباه میشد .بشدت کاهش میدهد و سالمندان پیشــگیرانه برای دوری از ابتال به
کمک کننده های خصوصی مقدار میتوانند همچنان زندگی شــاد آلزایمر را همه افراد از سنین پایین
کمک ها را زیاد کردند و دولت قول بدون حضور آلزایمر داشته باشند .و قبل از دوران سالمندی باید آغاز
داد که ده میلیارد دالر در بازسازی تلفیق برنامه ورزشی منظم و رژیم کنند .اصالح شیوه زندگی شامل
غذایی اســتاندارد میتواند باعث تغذیه سالم ،ورزش منظم ،تقویت
کشور سرمایه گذاری میکند.
حال باید پرســید ،چطور شد که بهبود و مدیریت بهتر بیماریهای حافظه ،یادگیری وشناخت ،انجام
این کمک ها تاثیری در وضع آن مزمن شود.
فعالیت اجتماعی مــورد عالقه و
کشور نداشــت ،کار اولیه هیالری هیچ غذای جادویی برای کاهش رضایت بخش و مراقبت از سالمت
کلینتون به عنــوان وزیر خارجه،
تغییر سیاست آمریکا در هائیتی
ً
بــود و آن این که بالفاصله مقدار و مســلما مــردم عــادی صدمه بهم عوض میشود .ما جامعه امن را
از دست خواهیم داد .و این چیزی
زیادی از این پول را به  22000نفر خواهنددید.
گروه آمریکائی اسکان داده شده در براساس خبر  CNNاز سال  1945نیســت جز حرص نمایندگان و
تا سال  2000آمریکا در انتخابات رهبران آمریکا و دنیا ،که به آمدن
هائیتی اختصاص بدهد.
کسانی که خوش شانس (!) بودند  84کشور دخالت کرده است .ایجاد ترامپ یا هیالری کلینتون ارتباط
توانستند کشور را ترک کنند.
جنگهای بیشــتر و وسعت دادن ندارد.
در نتیجه وضعیت فعلی مربوط به به جنگ هــای قبلی فقط جیب
گذشته است.تا زمانی که مشکالتی اسلحه سازان را پر میکند .در این _______________
که توســط آمریکا در دنیا ایجاد میان مردم عادی همه مشکالت (*در آن زمــان هیالری کلینتون
کرده ،ریشه ای تحلیل نشود ،در را پای پناهنده ها خواهند نوشت .وزیر امور خارجــه دوره اول اوباما
روی همین پاشنه خواهد چرخید رفتار محبت آمیز انســانها نسبت بود).

آمریکادر تهراندادهها و آگاهیهای
پرارزشــی را دربــاره «جریانات و
توطئههــا و فعالیتهای شــوروی
در افغانســتان و عراق و مخالفین
سیاســی و نظامی حکومت» در
دسترسدولت بازرگان مینهاد.
«در سپتامبر ۱۹۷۹اسرائیل تهدید
عراق را جدی گرفت .مناخیم بگین
از کارتر خواست تا از دولت بازرگان
پشتیبانیکند».
در بخش نهم «ایجاد شرایط جنگ
با عراق» بررســی میشود .رخداد
گروگانگیــری در ایــن میان از
جایگاه ویژهای برخوردار میشود.
«سناتور هاریســون ویلیام [ ]...از
وزیر امور خارجه ایران ،قطبزاده
خواســت که گروگان هــا را در
آیندهای نزدیک آزاد نکند و منتظر
اعالم نظر او شود.
در راستای پشتیبانی از جمهوری
اسالمی «بنا بر نوشته گری سیک
در کتاب خود «سقوط کامل» فاش
کردن نقشه کودتا [نوژه ،م .ب ].و
مطلع کردن دولت ایران به دستور
ویلیام کیســی وزیر امور خارجه
آمریکا صورت گرفــت و او برادر
حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی
را مأمور اطالعرسانی کرد».
ســرانجام بخش دهم به «جنگ
ایران و عراق» میرسد و جهانبخش
با همان روش موشکافانه سرتاسر
کتــاب ،به دادههــای آزمونپذیر
پایبنــد میمانــد .در این بخش
میخوانیم «اسرائیل که از سالهای
 ۱۹۸۱-۱۹۸۲با فروش هدفمند
قطعات و ســاح ارتباط مستقیم
با ایران داشت توجهی به اقدامات
آمریکانمیکرد».
{>> ادامه در صفحه}31 :

روانــی و اجتماعی از مــا در برابر
آلزایمــر به میزان بســیار موثری
محافظتمیکنند.
•
دوستی دیابت و آلزایمر

کاهش مصــرف مــواد قندی و
رعایت اصول پیشگیریکننده از
ابتال به دیابــت را جدی بگیرید،
چرا که آلزایمر در کمین مبتالیان
دیابتنشستهاست.بنابرایننهتنها
کنترل مصرف قند ،شکر و شیرینی
را بایــد جدی بگیریــم ،بلکه باید
مراقب وزن خود نیز باشــیم چرا
که چاقی و الغری مفرط میتواند
آلزایمر را مهمان مغز ما کند.
منبع :جام جم
•

استخدام

کمپانی حمل و نقل
به یک نفر راننده
برای انجام کارهای
دفتــرینیازمندیم.
--------------تلفناطالعات:

Tel.: 514-892-5433
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سـالمت...

5

نشانهای که به اگزما اشاره دارند

اگر پوست شما
گاهــی اوقــات
دچار خارش شده
و قرمز می شــود ،ممکن است به
اگزما مبتال باشــید .این بیماری
پوســتی در میان کودکان بسیار
شایع است ،اما بزرگساالن نیز می
توانند به آن مبتال شوند.
اگزما گاهی اوقات به نام درماتیت
آتوپیک نیز شــناخته می شود،
که شایعترین شکل این بیماری
اســت .در شرایطی که اگزما یکی
از شایعترین بیماری های پوستی
است ،اما تشــخیص آن می تواند
دشــوار باشد .در ادامه با چگونگی
تشــخیص اگزما بیشتر آشنا می
شویم.

•

به محل پوست حساس و خشک
توجه داشته باشید

بســیاری از بیماری های پوستی
می توانند موجب خشکی ،تحریک
و حساســیت پوست شــوند یا
واکنش به یک ماده شــوینده یا
عطر نیز می تواند چنین شرایطی
را ایجاد کند .برای تشخیص این
که آیا با اگزما مواجه هســتید به
محلی که پوست دچار خشکی و شکل رش یا تاول ها را بررسی
تحریک شده است ،توجه داشته کنید
باشید .اگزما یا درماتیت اتوپیک پوسته پوسته شدن یا شکل گیری
بیشتر در مناطقی از بدن که خم تاول ها روی پوست بدن بدون در
می شوند ،مانند محل خم شدن نظــر گرفتن دلیل آن شــرایطی
دست ها ،محل خم شدن مچ ها ،ناخوشایند و نگران کننده را ایجاد
محل خم شــدن گردن ،و پشت می کند .هم اگزما و هم درماتیت
ها می توانند موجب شکل گیری
زانوها شکل می گیرد.
تاول شــوند .عامل تمایز بین آنها
•
آیا با خارش شدید شکل و شرایط توزیع تاول ها است.
مواجههستید؟
اگــر این تاول ها روی مکان هایی
خارش شــدید یکی مانند سطح دست ها یا پاها و روی
از نشــانه های شایع یک عضله شکل گرفته اند ،احتماال
اگزما اســت ،اما این در نتیجه یک واکنش حساسیتزا
شــرایط می تواند در ایجاد شــده اند .اما در اگزما تاول
نتیجه یــک واکنش ها بیشتر روی مناطقی از بدن که
آلرژیک یــا تحریک خم می شــوند ،پدیدار می شوند.
ناشی از اســتفاده از همچنین ،شکل تاول ها متفاوت
یک محصول زیبایی خواهد بود .رش هــای حاصل از
جدیدنیزشکلبگیرد .واکنش به یک عامل حساسیتزا
پس از کجا تفاوت آنها بیشــتر شــبیه خطوطی باریک
هستند ،در شرایطی که تاول های
را تشخیصدهیم؟
بار دیگــر ،توجه به اگزما بیشتر گرد بوده و با هم ادغام
محل خارش شدید می شوند.
همانند خشــکی و •
حساســیت پوست آیا از آسم یا تب یوجنه نیز رجن
اهمیت دارد .بهترین می برید؟
نشانگر شکل گیری مردم اغلب پوست قرمز و ملتهب
خارش پیش یا پس ناشــی از اگزما را با تحریک های
از وجود یــک راش پوستی ناشــی از تماس با لباس،
است .اگزما به عنوان چمــن ،یا حیوانــات خانگی ،و یا

7پیامد فقر در جامعه ایران ...
در مناطق تاریخی کشور نیز منتهی
شــده اســت .به عنوان نمونه در
یک دوره خبر گنــج کوروش در
ٔ
منطقه مرودشــت فارس (محل
دفن کوروش و تخت جمشــید)
در شبکههای اجتماعی دست به
دست میشد.
هرچنــد از همان ابتدا ســازمان
میراث فرهنگی پس از بررســی،
احتمال وجود این گنج در روستای
فــاروق را رد کــرد و حتی پس از
گذشــت حدود  ۱۰روز اعالم شد
که مدعیان وجــود این گنج پس
از اینکه نتوانستند ادعای خود را
ثابت کنند ،تحویل مقامات انتظامی
داده شدند بازهم عدهای در پی این
گنج بودهاند .به تاراج رفتن میراث
فرهنگی به دست قاچاقچیان که
بسیاری از آنها نیروهای امنیتی
و نظامی «خودی» هستند موضوع
دیگری است.
•
افزایشدستفروشی

اخبار مربوط به درگیری ماموران
شــهرداریها با دستفروشان و در
مواردی رفتارهای خشــونت آمیز

«رش»ی که دچار خارش اســت
شناخته می شــود ،زیرا احتماال
پیش از توســعه یــک «رش» با
خارش شــدید مواجه می شوید.
درباره درماتیت تماســی یا دیگر
اشــکال «رش» اغلــب شــرایط
برعکس است :رش پیش از این که
حالت خارش ایجاد شود ،شکل می
گیرد.
•

>> ادامه از صفحه6 :
ناامیدی از اینکه دختران بتوانند
روزی دستگیر آنها باشند و برای
کم کردن تعداد «نان خورها» آنها
را در واقع به مردان ســالخوردهتر
میفروشند اما این مالی روستاست
ٔ
زمینه ذهنی این عمل شــنیع
که
را که به ســوء استفاده جنسی از
کودکان میانجامد فراهم میکند.
•
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اثرات شگفت انگیز
و درمانی ماساژ پاها

ند دقیقه را تجربه
ادت کنید هر شب چ
اگر ع
اساژ دهید ،کــر د ه
ل از خواب پاهایتان را م
آکنه ،آلرژی ها ،قب
بو د ند ،
یشود.
زیادی نصیب شما م 
ســوریازیس ،و فواید
مان هستند رو حیه
ها ،پایینترین عضو بدن
دیگر بیماری های پا
ن قلب دوم بهتر ی
همه شــنیدهایم به آ
پوســتی اشتباه که
ـا چقدر به دا شته
یگویند ،امـ
می گیرند .تفاوت بدن هــم م 
اهمیت میدهیم ،و
م شده بود همچنین
سالمت پاهای خود
وزن اضطرابشان ک
در مــدت زمان و
آنها کار میکشــیم و
شــده نشان داد فشار
از
وز
الگــوی قرمزی و هر ر
نیم تستهای انجا م
را به آنها تحمیل میک
خاص نیز کاهش یافته
التهاب خواهد بود .بدنمــان
داریم ،خون این اش
دحام مشــغل ههایی که
با خود این پرسش و در از
یکنیم که این بود.
گاهی واقع ًا فراموش م
ها را مطــرح کنید
نیاز به تیمار و •
م اضطراب و افسردگی
عضو بسیار فعال هم
کر یک کاهش عالئ
زمانی
که چه مدت
یدارد ،بدون اینکه بهف
دگ
از التهــاب و قرمزی رسی
•
خوب برای آنها باشیم.
پوست می گذرد ،آیا ماساژ
تسکین سردرد
برای نخستین بار است •
•
م خار پاشنه و صافی
بهبود جریان خون
تســکین عالئ
که این شرایط شکل
گرفته است ،همچنین• ،
کف پا
پیشگیری از آسیب پا
آیا سابقه خانوادگی ابتال کمک به
•
م پیش از قاعدگی و
فتن تســکین عالئ
به آسم و آلرژی دارید• ،
بانه کف پاها ،با باال ر
ــ
ش
و فــردی در خانــواده ماساژ
کند؛ امروزه یائسگی
ی
ار خون نیز مقابله م 
فش
شرایطی مشابه را دارد؟
خون باال دارند •
ت خیــز (ادم یا خیز،
ار
ش
ف
که
ی
راد
اگزما بخشــی از چیزی تعداد اف
مر تا کاهش اثــرا
ش اســت کــه این ا
ت که منجر به تجمع
اســت که پزشــکان در رو به افزای
س و بیماری اســ
ادی به افزایش اســتر
در حفرهها و بافتهای
کنار آسم و تب یونجه به حدود زی
ت ،مایعات اضافی
ل محیطی مربوط اس
وام
ع
نام سه گانه آتوپیک می ســایر
یشود).
امی انجام بدن م 
لعهای کهدردانشگاه می
شناسند .اگر به یکی از این مطا
داد که بیمارانی که سه
سه بیماری مبتال هستید و شد ،نشــان
اساژ 10دقیقهای پاها
پوست ملتهب قرمز رنگدر بار در هفته م
داخلی رایج است ،خشکی پوست
مناطقی از بدن که خم می
می تواند به راحتی شــکل بگیرد.
شوند ،وجود دارد ،به احتمال زیاد •
امــا اگر به اگزما مبتال هســتید،
مناطقی پوسته پوسته که با
با اگزما مواجه هستید.
همچنیــن ،از آنجایــی که این عالئم دیگر همراه هستند
این بیماری می تواند عامل اصلی
بیماری ژنتیکی اســت ،عالئمی به خاطر داشــته باشید که وصله پوسته پوسته شدن پوست باشد.
مشابه با عالئمی کهدر یک کودک هــای فلــس مانند پوســت می برای بررســی این که آیا با اگزما
دیده می شــود ،خواهید داشت و تواننــد در نتیجه بیمــاری هایی مواجه هستید یا خیر مناطقی از
مشکلی عود کننده خواهد بود .اما مانند سوریازیس یا درماتیت های بدن که خم می شوند ،مانند پشت
اگر برای نخستین بار است ،پوست تماسی شــکل گرفته باشند و یا زانوها و آرنج ها را بررسی کنید ،اگر
شــما به این شکل واکنش نشان تنها خشکی پوست در نتیجه آب با خارش مواجه هستید ،مشخص
می دهد یا به ندرت این گونه می و هوای خشــک یا خشکی هوای کنید اغلب چه زمانی رخ می دهد
شود ،احتماال به واسطه یک عامل خانه عامل آن باشد .اگر در شهری و این که آیا به آسم یا تب یونجه
تحریک کننده و نه اگزما شــکل زندگی می کنید که عوامل آلرژیزا مبتال هستید یا خیر.
منبع« :ریدرزدایجست»
و آالینده ها یا استفاده از گرمایش
گرفته است.

•

کــودکان کار

از حــدود  ۱۸میلیــون کودک و
نوجوان در سن تحصیل تنها حدود
 ۱۲میلیون نفر به مدرسه میروند.
 ۶میلیــون باقی مانــده اکثرا در
سالهای ششــم به بعد مدرسه را
رها میکنند تا کمک خرج خانواده
باشند .تعداد کودکان کار درایران
میان  ۱ .۵تا  ۷میلیون نفر تخمین
زده شــده اســت که اگر در برابر
آمار ترک تحصیل قرار داده شــود
آن همان ترک تحصیل
حد باالی 
عالوه حدود یک میلیون
کردهها به ٔ
کودک و نوجوان افغانی استٔ .
همه
این کودکان کار دارای کارهای تمام
وقت و پایدار نیستند .بخش قابل
توجهی از آنها به دستفروشــی و
کارهای دیگر در خیابانها مشغول
هستند .بخشــی از آنان که بیکار
میماننــد طبعــا در فعالیتهای
مخاطــره انگیز و غیــر قانونی به
آینده
کار گرفته میشــوند و نسل ٔ
بزهکاران را تشکیل میدهند.
•

با آنها یا خودکشی آنها به اخبار
روزانه در کشور تبدیل شده است.
دستفروشــان در ٔ
همه فضاهای
عمومی مشغول به کار هستند و هر
روز روشهای تازهای برای حضور
در مناطقی که حضور آنها محدود
شده (مثل مترو) ابداع میکنند.
دستفروشــی به یکی از معضالت
جدی شهرداریها در تنظیم امور
شهری تبدیل شــده است .تنش افزایش اجاره نشینی
میان مغازه داران و دستفروشــان در سالهای اخیر از درصد مالکان
یکی از پیامدهای این پدیده است .خانه کاســته و بر درصــد اجاره
نشــینان افزوده شده است .امروز
•
حدود  ۷میلیون خانوار (حدود یک
ازدواج کودکان
بر اساس آمار ثبت احوال ایران ،در سوم یا  ۳۶درصد) در ایران اجاره
ســال  ۹۴بیش از  ۳۷هزار دختر نشین هســتند و باید بیش از یک
با سن کمتر از  ۱۵ســال ازدواج سوم درآمد خود را صرف پرداخت
کردهاند؛ بیــش از  ۹۰درصد این اجاره کنند .درصد اجاره نشینان در
نــوع ازدواجها از پیــش تعیین سال  ۱۳۹۰حدود  ۲۶درصد بود.
شــده بوده و  ۷۵درصد عروسان خانوارهای اجاره نشین ضررهای
خردسال ،پس از ازدواج از تحصیل متفاوتی برای تغییر دائمی مسکن
بازماندهاند .ازدواج کودکان دختر خود میپردازند ،از شکسته و خراب
عمدتــا در مناطق روســتایی رخ شــدن لوازم منزل در جابجایی تا
ٔ
ٔ
هزینه ســوءتغذیه
هزینه معامالت ملکــی ،از
میدهــد و علت اصلی آن فقر پدر
ٔ
ٔ
تغذیه ایرانیان با مشکالت متعدد
هزینه اجتماعی از
و مادر و دلیل آن توجیهات شرعی انتقال لوازم تا
و متنوعــی مواجه اســت .صرف
است .والدین این کودکان به دلیل دست دادن همسایگان.

پروتئین در سطح خانوارها نشان
میدهد کــه مصــرف آن در ۷۰
درصد افراد جامعه کمتر از مقدار
توصیه شده است و فقط  ۳۰درصد
از خانوارها باالتر از حد توصیه شده
پروتئین مصرف کردهاند( .رییس
انجمن صنایع خوراک دام ،طیور و
آبزیان ایران ،خبر آنالین ۱۹ ،خرداد
)۱۳۹۵
بنا به گزارش دبیر کل دفتر بهبود
تغذیــه جامعه وزارت بهداشــت،
درمــان و آموزش پزشــکی «۸۸
درصــد مردم ایــران کمتر از حد
مورد نیاز ســبزی و میوه مصرف
میکنند ...از نظر مصرف لبنیات
نیز هر فرد بایــد روزانه  ۲۵۰گرم
لبنیــات مصرف کند ،اما ســرانه
مصرف لبنیات در بیــن ایرانیان
کمتر از این میــزان و حدود ۱۹۰
گرم در روز است .در مورد شیر این
وضعیت بدتر اســت به طوری که
هر فرد باید هر سال  ۱۶۵کیلوگرم
شیر مصرف کند در صورتی که هم
اکنون هر ایرانی ســاالنه فقط ۷۰
کیلوگرم شیر مصرف میکند که
کمتر از نصف میزان الزم است».
(ایرنا  ۲۱آبان )۱۳۹۵
رویکرد به فســت فود یا غذاهای

آماده در ایران ناشی از وقت اندک
شــهروندان برای آماده کردن غذا
و ساعات کار طوالنی افراد نیست،
بلکه به علت قــدرت خرید پایین
اکثر شــهروندان است .گوشت و
سبزیجات خام و لبنیات در ایران با
توجه به سطح درآمدها بسیار گران
هستند و دو سوم جمعیت قدرت
ٔ
تهیــه آنها به
خریــد کافی برای
اندازه کافی را ندارند .البته مشکل
ٔ
غذاهای آماده ،عام اســت و صرفا
طبقات فقیر را شــامل نمیشود.
در جوامع توســعه یافته طبقات
مرفه و تحصیل کرده نسبت به غذا
حساسیت بیشتری دارند و اصوال
تغذیه جایگاه ویژهای در تحصیالت
دانشــگاهی و اطالع رسانی دارد.
آگاهی در مورد غذا اصوال از فرهنگ
عمومی در ایران غایب است .میزان
نمــک ،شــکر ،و چربی بــر روی
غذاهای آماده یا نان و شیرینی جات
از طریق برچسبهای روی بسته
بندیها به مردم داده نمیشــود.
اطالعات روی مواد غذایی وارداتی
به زبانهای خارجی است و مردم
نمیتوانندبخوانند.
•
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ار تکان دهنده از کاهش

آم

سن سکته قلبی در ایران

 ۲۲مــرداد -دبیر کنگــره قلب و میرود« :در آبان  ۱۳۹۵از حدود
عروق از آمار تکان دهنده از کاهش چهارهزار و ۷۶۶نفر که در کشور
ســن سکته قلبی در ایران و فوت فوت کردند ۴۴۱ ،نفرشان به دلیل
ایست قلبی جان باختند».
روزانه  ۳۰۰نفر در کشور
به خاطر سکته قلبی خبر سکتهقلبی دبیر کنگره تازههای قلب
ساالنه
و عــروق گفته که میزان
داد .آلودگی هوا ،ســیگار
و قلیان ،اضافــه وزن ،کم به مرگ مــرگ و میر ســاالنه در
تحرکی و اســترسهای ۹۳هزار ایران ۳۵۷هزار نفر است
ایرانی
که ۳۵هزار نفرشــان به
مزمــن از عوامل این روند
منجر
خاطــر ســکته مغزی و
معرفیمیشوند.
مسعود قاسمی ،از آلودگی میشود و قلبی جان خود را از دست
هــوا ،جمعیت بــاال ،کم اولین عامل دادهاند« :فشــار خون باال
تحرکی و فعالیتدر فضای مرگ و میر عامل اصلی سکته مغزی
پر استرس ،به عنوان عوامل ایرانیان و قلبی اســت۴۰ .درصد
است.
باال بودن آمار سکت ه قلبی
مرگ و میرها در ایران به
خاطر بیماریهای قلبی
در تهران نام برد .او مصرف
ســیگار و قلیان ،مصرف فســت اســت که ۲۰درصد آن ناشــی از
فود ،اضافــه وزن و چاقی و خواب سکتههای قلبی است».
نامناسب را از عوامل اصلی کاهش دکتر مسعود قاسمی به لزوم تغییر
سن ابتال به بیماریهای قلبی در ســبک زندگی و رعایــت اصول
بهداشتی برای کاهش آمار سکته
ایراندانست.
نوزدهمیــن کنگره بیــن المللی قلبی اشاره کرده و ضمن هشدار
تازههای قلــب و عروق در تهران ،در مورد افزودنیهای کشــنده به
قرار اســت از  ۲۱تا  ۲۴شهریور و مواد خوراکی ،از ایزومر ترانس به
با شــرکت متخصصان داخلی و عنوان یکی از مواد مضر و کشنده
نام برده است« :ایزومر ترانس که
خارجی برگزار شود.
روز شــنبه ( ۱۲اوت ۲۱/مرداد) در تولید روغــن های خوراکی به
دکتر قاســمی در نشست خبری کار می رود ،ســبب مطبوع شدن
کنگره یاد شــده اعــام کرد که طعم شیرینیها میشود و بیشتر
میزان بیماریهای قلبی نزد مردان در قنادیها استفاده میشود؛ در
در ســنین باالی ۴۰سال ،ساالنه گذشته میزان ایزومر روغن های
۵۷درصد اســت و ایــن آمار در خوراکــی حــدود  ۶۵درصد بود
آبان که انتشار گازهای مختلف و اما اکنون با سیاســت های وزارت
آلودگیها تشدید میشود ،باالتر بهداشــت به ۱۰درصد رسیده و

آدم های باهوش...
•

حمله به مهمانیها

دور هم جمع شدن انسانها برای
خوشــگذرانی (رقص و آوازخوانی
و نوشــیدن در کنار گپ و گفتگو
و لطیفهگویــی و بــازی) به عصر
غارنشــینی باز میگــردد .اما به
دلیل آن که این تجمعات از سوی
روحانیــون و حکومت دینی قابل
کنترل و مهندســی نیست با آن
برخورد میشــود .حمله نیروهای
سپاهی و بســیجی و انتظامی به
مهمانیها یک امر عادی ودر جریان
در ایران است .توجیه این برخوردها
وجود مشروبات الکلی یا مواد مخدر
یا اختالط دختر و پســر است اما
توجیه اصلی پیروی از فرهنگ غربی
است ،گویی قبل از آشنایی ایرانیان با
غرب در ایران مردم نمیرقصیدهاند
یا مشروب نمینوشیدهاند یا خوش
نمیگفته و خوش نمیشنیدهاند.
انتساب این امور به فرهنگ غربی
برای تسهیل سرکوب آنهاست اما به
تدریجبهجایتوجیهکنندهسرکوب
به علت سرکوب تبدیل شده است.

تالش برای کاهش آن به کمتر از
پنج درصد درحال انجام است».
بیماریهای قلبی؛ اولین عامل
مرگ در ایران

لغـو کنسرتها

دشــمنی نهادینه و حکومتی با
موسیقی از روز به قدرت رسیدن
روحانیون آغاز شد .شکستن ساز،
بازداشت و ممنوع الفعالیت کردن
موسیقیدانها (بدون هیچ تفاوتی
میان نوع کاری که انجام میدادند)،
منع ابدی تکخوانی زنان ،فشــار
بــر نوازندگان و خوانندگان جهت
خانهنشینی و عدم فعالیت ،بستن
آموزشــگاههای موسیقی و قطع
بودجهی نهادهای دولتی مرتبط با
امر موسیقی از جمله فعالیتهای
مبتنی بر این دشمنی بودهاند .لغو
کنسرتها در سالهای اخیر تنها
بخش بسیار کوچکی از این گونه
حمالت علیه موسیقی بوده است.
در نهایت نیز حکومت تنها آن نوع
موسیقی را که برای تداوم فعالیت
دستگاه تبلیغاتی انحصاری خود
الزم داشت به رسمیت شناخت.
در کشــوری که قرنها ســابقه
موســیقی دارد و مردم روزانه با
موسیقی زندگی کرده و میکنند

آیا « »Airbnbسبـب افزایش اجـــاره
در مونتریال می شود؟
پدیده می تواند تا میزان سالی
 138دالر به زیان مســتأجران
مونتریالی باشد .تراکم مسکن
هایی که توسط « »Airbnbدر
مونتریال اجاره داده می شــود
بیشتردر مرکز شهر و پالتو مون
رویال است .از آنجا که واحدهای
مسکونی اجاره داده شده توسط
این شــرکت بــرای درازمدت

بنابر یک گزارش تحقیقی انجام
شده در دانشگاه مک گیل ،در
آمد اجاری شرکت «»Airbnb
در فاصله ماه های ژوئن 2016
و مه  2017بــه  131میلیون
دالر رسیده اســت .درمیان 3
کالنشــهر کشــور ،مرکز شهر
مونتریال بیشــترین سهم را از
حضور این شــرکت دارد .این

نیســت ،این امر ناگزیر موجب
افزایش اجــاره بهای واحدهای
مسکونیدیگر می شود.درطول
سال گذشته تعداد آگهی های
« »Airbnbدر مونتریــال 39
درصد افزایش داشته است.
(الپــرس مونتریــال 5 ،اوت
.)2017

حضور تانک های کانادایی در سرکوب
مردم در عربستان سعودی

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت،
۶۳درصد مرگومیرهــا در ایران
ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی
و ۲۸درصد به بیماریهای مغزی
مربوطهستند.
دبیر علمی کنگــره تازههای قلب
و عروق نیز فشــار خــون باال را
مهمترین عامل بروز ســکتههای
قلبی و مغزی خوانده و گفته است:
«۶۰درصد افراد باالی ۶۰سال در
ایران فشارخون باال دارند و نیمی
از آنها از بیماری خود بیخبرند».
به گفته دکتر مسعود اسالمی ،آن
دسته از مبتالیان به فشار خون در
کشور نیز که از بیماری خود اطالع
دارند یا تحتدرمان قرار نمیگیرند
یا خودسرانه اقدام به قطع مصرف
جواد ایراخنواه
____________________
دارو میکنند.
5655 Sherbrooke W.
در کنگرههای پیشین بیماریهای
NDG, H4A 1W6
قلب و عروق ایران نیز تاکید شده
Tel.: 514-481-0671
که بیماریهای عروق کرونردر این
کشور ،ناشی از عوامل محیطی و
تغذیهای است .رئیس انجمن قلب
و عروق ایران ،دکتر فریدون نوحی «روغنهایی که مصرف میشــود کرده بود که بر اساس آخرین آمار مــورد را دومین عامل ،ســرطان
دو سال قبل گفته بود سن ابتال به و غذاهای آمــاده نقش مهمی در مطالعات سیمای مرگ در کشور ،را با ۳۰هزار مرگ ،عامل ســوم و
بیماریهــای قلبی و عروق کرونر گسترش بیماریهای قلب و عروق سکته قلبی ساالنه به مرگ ۹۳هزار تصادفات رانندگی با ۱۹هزار مرگ
ایرانی منجر میشود و اولین عامل را دلیــل چهارم مــرگ ایرانیها
نیازمند زمینههــای ژنتیکی در دارند».
خانواده درجه اول و دوم و کنترل علیاکبر ســیاری ،معــاون وزیر مرگ و میر ایرانیان است .او سکته معرفی کرده بود.
چربی به صورت خانوادگی است :بهداشــت در ســال  ۱۳۹۳اعالم مغزی با مرگآوری ساالنه ۴۳هزار
•
بنابر اعالم کریســتیا فریلند،
وزیر امــور خارجه کانادا ،دولت
خبرهای اعالم شــده درمورد
اســتفاده حکومت عربســتان
سعودی از تانک های کانادایی
برای ســرکوب مردم را «خیلی
جــدی» مــی گیرد ولــی به
اطالعاتی «کامال قابل اعتماد»

دراین مورد نیــاز دارد تا بتواند
درباره آن تصمیم بگیرد .به گفته
وزیر امور خارجه ،او به کارکنان
وزارتخانه متبوعش دستور داده
که «با احســاس فوریت» برای
روشن شــدن وضعیت دراین
مورد که آن را «بســیار نگران
کننده» می داند تحقیق کنند.

اگر مشخص شود که ریاض از
تانک های ســاخت کانادا برای
سرکوب اقلیت شیعه در شرق
عربستان سعودی استفاده کرده،
دولت کانادا «به ترتیب مقتضی»
اقــدام خواهد کرد( .تلخیص از
تارنمــای رادیو کانــادا 7 ،اوت
.)2017

عینک فرهت

>> ادامه از صفحه12 :
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این گونهدشمنی با موسیقی صرفاً
در تالش اسالمگرایان جهت کنترل
گوش مردم است اما این سرکوب را
با متمایز جلوه دادن خود با زندگی
به ســبک غربی توجیه میکنند،
گویی گوش دادن به موســیقی و
آوازخوانی ابداع غربیان بوده است.
حتی اگر این امور ابداع غربیان بوده
باشد هیچ دلیلی بر نادرستی آنها
وجود ندارد.
•
مســافرتزنان

بــدون شــوهر و بــرادر و پدر به
مسافرت بروند .برای خروج از کشور
شوهر یا پدر باید به آنها اجازه دهد
تا گذرنامه بگیرند .در داخل کشور
نیز اگر به تنهایی مسافرت کنند
نمیتوانند بدون مجوز اداره اماکن
در هتل اتاق بگیرند .در سالهای
اخیر بهدلیل افزایش بیسابقه زنان
مجــرد و بیوه و مطلقه مراجعه به
اداره اماکــن برای مجوز ،این اداره
دستور قبلی خود را لغو کرده است
اما هتلها بهدلیل رفع مسئولیت از
خود در صورت رخدادی برای زنان
همچنان بدون مجوز اماکن به زنان
تنها اتاق نمیدهند .اسالمگرایان
با غربی اعالم کــردن آزادی زنان
از جمله در مسافرت آنها را از این
حق ابتدایی محروم کردهاند.
•

زنان در کشــورهای غربی آزادانه
جا به جا شده و در فضای عمومی
حرکت میکنند .آنهــا نیازی به
اجازه قیم خود برای مســافرت یا
ارتباطگیــری با دیگــران ندارند.
اسالمگرایان با تمسک به شریعت جـدا سازی جنسیتی
ایــن حقــوق ابتدایــی را از زنان مذکر و مؤنث در ایران باید در دو
ستاندهاند .زنان ایرانی حق ندارند دنیای متفاوت زندگی کنند حتی

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال:
بامدیریتدکتـــرتینافرشادگهر

Clinique paramedical

در اندرونی خانــه .چون در غرب
جداسازی جنسیتی برداشته شده
و جمهــوری اســامی باید ۱۸۰
درجه متفاوت با غرب باشد حتی
کودکان زیر شش سال نمیتوانند
در استخر مختلط شنا کنند .معاون
امور اجتماعی بهزیســتی استان
تهران میگوید« :هیچ مهدکودکی
حق برگزاری اســتخر مختلط را
ندارد و در صورت مرتکب شــدن
به چنین تخلفی ،آن مهدکودک
پلمب میشود»( .تسنیم  ۲۸تیر
 )۱۳۹۵کــودکان نابالغ حتی در
مدرســه نمیتوانند در کنار هم
باشند همانطور که آنها را مجبور
میکنند از شــش سالگی حجاب
داشته باشــند .برای تحقیر زنان
آنهــا را از کودکــی به این تحقیر
عادت میدهند .اصوالً چون زنان
را ضعیــف میپندارنــد در مورد
تأثیرپذیری آنها از فرهنگ غربی
حساســیت بیشــری وجود دارد.
کلمات انگلیسی بر روی پیراهن
پســران آن قدر حساسیت بر
نمیانگیزاند که این کلمات بر
روی مانتوهای زنان.
•

منــع آرایش و پوشش و
زیــور آالت

هرچه از پوشــش و آرایش و زیور
آالت (حتی منع ناشــده از سوی
شــریعت) در غرب مد شده و به
ایران بیاید یا جوانان از ورزشکاران
یا بازیگران و خوانندگان غربی یاد
بگیرند تحت عناوین من درآوردی
مثــل شیطانپرســتی ممنــوع
میشود .نوشته روی لباس ،مانکن
پشت شیشــه مغازهها ،رنگهای
روشــن و خالصه هــر آنچه در
خیابانهای لنــدن و نیویورک و
پاریس دیده میشود ممنوع است
و با آن برخورد میشــود صرفاً به
خاطر آن که غربی اســت .منطق
فقط دشــمنی با غرب اســت و
این که نباید ظاهر ایرانیان شبیه
غربیان باشد و بس.
***
پیش از قدرت گرفتن اسالمگرایان
نیز شریعت در جامعه ایران مطرح
بود .مسلمانان از بسیاری از روندها
دلخوش نبودند ،اما اکثر آنها دست
به اعمال وحشیانه یا ابلهانه برای
تحقق ایدههای خود نمیزدند.
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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مهدیه گلرو فعال حوزه زنان
--------نقش زنان در توسعه ،مساله بسیار
مهمیمحسوبمیشود كه تاکنون
کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بهاین ترتیب اگرچه حضور فعال
زنان در امور روزمره زندگی به ویژه
در خانــهداری و تربیت کودکان
آشــکار اســت اما نقش حساس
آنها در تولید و توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان نرخ مشارکت زنان در
که باید محســوس نبوده اســت .بازار کار کانادا %50
ازســوی دیگر وجود این باور در
است؛ این عدد در
میان برخی از مردان که نیازی به
کار زنان نیست و جای زناندرخانه کشورهایخاورمیانه،
 %11است.
است ،موجب شــده که فرهنگ
نانآوری مرد در کشورهای توسعه
نیافته ،باقی بماند و فشار بیشتری مالحظهای در دیدگاههای مربوط
را بر نانآور خانواده که همان مرد به اســتقالل زنان در ایران نقش
است ،تحمیل کند .مخالفت مردان داشته است اما هنوز نتوانستهاند
با کار زنان عالوه بر ایجاد فشــار آن رابه ســطح مطلوب برسانند.
روانی ،نــرخ فقر در جمعیت زنان از این رو بســیاری از محققان که
(زنانه شــدن فقر) را افزایش داده اشــتغال زنان را به عنوان نیمی
است .از ســوی دیگر باعث شده از پیکره جامعه در رفع مســائل
هزینههای ملی صرف شده برای بنیادی مانند بیسوادی ،افزایش
تحصیالت و ارتقای اجتماعی زنان بیرویه جمعیت و ...موثر میدانند،
بادور ماندن آنها ازچرخه کار هدر لزوم ایجاد زمینههای مساعدتری
رود و این رکودهــای خانوادگی ،را به لحاظ حقوقــی ،فرهنگی و
کشور و در مرحله بعد کل منطقه اقتصادی یادآور میشوند تا بهاین
را با آمار و ارقام نگران کننده رکود وسیله به مشارکت مطلوبتر زنان
در تحقق برنامهریزیهای اقتصادی
اقتصادیهمبسترکند.
این درحالی است که کارشناسان و اجتماعی کمک شود .در دو قرن
بانک جهانی برخالف عقیده این اخیر ،جهان شاهد پدیده اجتماعی
ـ اقتصادی جدیدی به
نام «مشارکت زنان در
بازار کار» بوده است.
این رخداد ،پیامد تغییر
زمان:یکشنبه10سپتامبر
و تحوالت اساســی در
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
رویکردهای اجتماعی،
-----------اقتصــادی ،فرهنگی و
در محلدفتر انجمن
سیاسی جوامع بشری
--------------------به مســاله زنان و کار
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
بوده اســت .در کل دو
می گوئیم
سوم کارهای انجام شده
8043 St Hubert
در جهــان را زنان ـکه
Montréal, QC H2R 2P4
نیمی از جمعیت جهان
)(Metro: Jarry
را تشــکیل میدهندـ
گــروه از
مــردان درخاورمیانه
معتقدند جامعه به شدت به اشتغال
وکار زنان نیازمند است.در سالهای
اخیر گرچــه عواملــی همچون
عملکرد سازمانهای بین المللی،
افزایش ســطح آموزش ،گسترش
جمعیت شــهری و ...به طور قابل

جلسه اجنمن زنان

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.

برعهدهدارند.
چنانچه به استعدادهای بالقوه این
پتانســیل قوی که انواع مختلف
کارها را چه به صورت رســمی و
چه غیررســمی انجام میدهند،
توجه شود ،میتوان آن را به یکی
از بزرگترین منابع سرمایهگذاری
برای کشــورهای در حال توسعه
تبدیل کرد .مشارکت زنان ایرانی
در بازار کار ،صد سال بعد از حضور
همتایانشــان در جوامع صنعتی
بوده و این مشارکت در طول سه
دهه اخیر ،با نوسانهای شدیدی
روبهرو شده است .طبق آمارهای
ارائه شــده ،نرخ مشــارکت زنان
در بازار کار کشــورهای پیشرفته
آمریکای شــمالی و کانادا حدود
 50درصد است؛ در حالی که این
عدد در کشورهای خاورمیانه ،بین
 11تا  13درصد است .نرخ اشتغال
زنان در ایران ،بر اســاس آمارهای
ســازمان مدیریت و برنامهریزی،
حدود  11درصد و بر اساس برخی
آمارهای غیر رسمی از اوایل دهه
 90شمســی بالغ بــر  13درصد
شده است .در بررسی عرصههای
بینالمللی شــاخص ،رفاه زنان را
میتوان از سطح آموزش ،باروری
و میانگیــن عمر آنان مشــخص
كــرد .آمارهای موجــود در این
زمینه در کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا نشانگر پیشرفتهای
قابل مالحظهای بوده است اما در
زمینه مشــارکت زنان در اقتصاد
و ارتقــای توانمنــدی آنــان در
عرصههای سیاسی ،شاهد حضور
بسیار کمرنگ این کشورها در این
زمینه بودهایم .این امر را میتوان
به علت وجود منابع سرشار نفتی
و باال بودن ســطح درآمد غیر از
ی
حاصل کار دانســت .رونق نفت 
دهــه  70میــادی درخاورمیانه
موجب افزایش سریعدستمزدهای
واقعی شــد و افراد شاغل را قادر
ساخت تا بتوانند مخارج بستگان
غیرشاغل خود را تا اندازهای تامین
كننــد اما در دهه  ،80با شــروع
رکود اقتصادی و افزایش فشارهای
اقتصادی بر خانوارها ،اشتغال زنان
در بیرون از منــزل ضرورت پیدا
کرد .البته ذکر ایــن نکته دارای
اهمیت اســت که زنان همواره در
کنار کار و اشتغال رسمی به امور
منزل نیز پرداختهاند و در قبال آن
هیچ گونه مزدی دریافت نکردهاند.

زنان

حانی؟!
هآقایرو
کابین

اختال س
کنــد و حتــی
ساالر
اســت ،همه دستش به خون مظلومان آلوده
علی حذف شدگان از قدرت تحت باشــد و فقط  ۲۰۰هزار تومان
رغــم و
جریمه بشود !...
عده نظــام کنترل بــی ثرو
تان
در
ه
وعید های انتخاباتی
یچ زنی نمی تواند خساراتی
در زمینه کشور قرار میگیرند
ارتقاء
مقــام زن و حضور فعال بدنبال انتقادات به نبود زن در بیشتر از  ۸سال جنگ به کشور
در
زنان انتخابات ،در ای
خودش وارد کند !...
ران أن کابینه اقــای روحانی
اق
دام
به
یک و
زیرزن در دور اول کابینه معرفی ســه زن بعنوان معاون هیچ زنی نمی تواند سه تن از
آقای
روحانی را هم از دســت خود نموده اند ،خانم معصومه بزرگان کشور را به جرم انتقاد
دادیم،
 157تن از نمایندگان ابتکار معاون رییس جمهور در مســالمت آمیز  ۶یا  ۷سال در
مجلس در نامــه ای به رئیس امور زنان و خانواده  ،دکتر لعبا حصر خانگی نگه دارد !...
جمهور
که در مجلس خوانده جنیدی معاون حقوقی و خانم هیچ زنی نمــی تواند در یک
شد تا
کید بر گماردن زنان در شهیندخت موالوردی دستیار دوره ی مســوولیتش کشور را
ســ
طح وزیر داشته اند چرا که رییس جمهور در امور حقوق  ۵۰ســال به عقب برگرداند و
در توسعه پای
پس از  ۳۸ســال بگوید مردم
دار زنان از ضمانت شهروندی .
گران این توسعه اند.
کشور همسایه افغانستاندارای روزی یک وعده غذا بخورند !...
انتخاب
كابينه آقاى روحانى در  4وزیــر زن در دولت اســت هیچ زنی هر چه قدر هم نماز
ايند
وره محافظه كارتر و بيشتر چرا باید در ایران بجای اینکه بخواند نمی تواند جای مهر نماز
در را
ضى نگاه داشتن رهبر بوده با افتخار نــام زنان فرهیخته ،را روی پیشانی خود خالکوبی
کند!!...
تا "ايران براى همه" ،
"دوباره ســربلند و موفق را ب
ــه
ز
بان
ايران" " ،دوباره پيوند".
بیاورنداز أنان می هراســند؟ و هیچ زنــی نمی توانــد لباس
خانم سلحشوری از پر
خاصی بپوشــد که عوام تصور
کار ترین چنین نتیجه گیری
شود
که
:
زنان ن
ماینده در صحن مجلس زنان در کشور ما ،هنوز آمادگی کنند او لباس پیغمبر را پوشیده
اعالم
داشت ،رئیس جمهوری پذیرفتن مسوولیت هایی چون و خــودش هــم پیامبرگونه
است!...
در معرفی کابینه نیمی از
جامعه وزارت در کابینــه ی
دو
لت
را
(زنان) را
هیچ زنی نمی تواند آن قدر بی
نادیده گرفته اســت ،ندارند.
زنان ت
احساس باشد که درد و رنج و
حصیل کرده و شایسته زیرا:
در ای
ران کم نیستند ،اگر سخن هیچ زنــی نمی توانــد  ۷۰۰بیماری و فقر و فساد در میان
از توسعه پایدار می کنیم ب
مردم و جامعه ی خود را ببیند
اید با میلیارد اختالس کند !...
ایجاد
فرصت های برابر و رفع هیــچ زنی نمــی تواند صدها اما باز هم سرمایه های کشور را
تبعی
ض جنسیتیدر این زمینه هکتار از زمین های ورامین را به حلقوم شیوخ و شکم گنده
گام برداشت ،بدون ح
های منطقه بریزد !...
ضور زنان به زور تصرف کند !...
توسعه میسر نخواهد شد.
هیچ زنی نمی تواند ادعای هاله هیچ زنی نمی تواند به اندازه ی
خانم م
ینو لنگرودی از فعالین ی نــور بر دور ســرش کند و یک  ...مرد « ...نامرد»  ...باشد
!...
جنبش زنان میگوید ســقف
درعین حال به  ۱۷۰نمایندگان
هــای شیشــه ای در ایران به
•
مجلــس پــول کالن بدهد تا
ضخامت صخره هستند؛ وقتی
وزارتش را استیضاح نکنند !...
جامعه ســود محور و سرمایه
هیچ زنی نمی تواند میلیاردها
ازاینرو این بخش از فعالیتهای
آنان در بیشتر کشورهای جهان در
آمارهای رسمی به حساب نمیآید.
توسعه ،فرآیندی پیچیده و صورتی
از دگرگونی اســت که در سطح
جهانی ،ملی ،منطقهای و ناحیهای
و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال
اقتصــادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی قابل تحقق است؛ فرآیندی
که در پی تبدیل وضعیت موجود
به وضعیتی مطلوب و بهینه است.

وضعیتی که در آن اعضای جامعه
به منابع ارزشمند ،قدرت ،ثمرات
و ثروت دسترســی بیشتری پیدا
میکنند و بهبود و ارتقای ســطح
زندگی اجتماعی ،انسانی و تعالی
انســان را به دنبال دارد .در زمان
حساســی از تاریخ کــه نابرابری
بین کشــورهای مختلف و درون
هر کشــور بیداد مــی کند ،فقر،
گرســنگی ،فقدان بهداشت ،کم
سوادی و تبعیضهایی از ایندست

کتاب :گامبی شاه >> ...ادامه از صفحه28 :
جنگ و مدیریت جنگ تا فروپاشی شاه» برگزیدهام».
و همچنیــن اینکــه «بیــش از جهانبخش در این کتاب دســت دست به واکاوی زمینههای تاریخ شــوروی ،تا جایی که مدارک در «گامبی شــاه» کتابی است برای
سه ســال دهها نفر از مشاوران و به کاری زده اســت ،که در میان ییدایش آن دستگاه بزرگ یازیده و دسترس اجازه میدادند نشان داده اندیشیدن ،برای آموختن و دیگر
تکنسین های اسرائیلیدر ایراندر پژوهشگران ایرانی کمیاب است .تالش کرده است که گرداگرد این شده اســت .آمریکا بدون شلیک کردن نگاه به جهان و رخدادهای
محلی در شمال زندان اوین اقامت او برای بررســی انقــاب ویرانگر پدیده ب َگردد و آن را از نگرگاههای حتی یک گلوله ،بدون تحمل هیچ آن .مــا هرگز نخواهیم توانســت
داشتند و افســران ایرانی را یاری اســامی تنها به خود آن بسنده گوناگون واکاوی کند .او در پایان ضایعه جانی ،ابرقدرت شوروی را به گذشــته را دگرگون کنیــم ،اما
زانو درآورد .در این راه آمریکا ملت میتوانیــم از آن بیاموزیم تا امروز
نکرده و از ســویی ایران را بسان مینویسد:
میدادند».
چرخدندهایدر یکدستگاه بسیار «با بررسی وقایع سالهای  ۱۹۷۷تا ایران ،شاه و نظام شاهنشاهی در را بهتــر دریابیم و با کژروی هایی
کتاب «گامبی شاه» تنها از نگرگاه بزرگ دیــده و پیوندهای آن را با  ۱۹۸۰جای پای آمریکا و مدیریت ایران را قربانی کرد .از این روی نام کمتر و پنداربافیهایی اندکتر پای
دادههای پرشــمارش نیست که تاروپود اقتصاد و سیاست جهانی کامل آن در ایجاد انقالب اسالمی این کتاب را قربانی کردن شاه در به جهان آینده نهیم.
از ارزش ویژهای برخوردار اســت .بررســیده اســت و از دیگر سو ،به رهبری خمینی و ایجاد شرایط صحنه سیاست جهانی یا «گامبی در پایان این نکتــه را نیز ناگفته

میروند که جاودانه شوند و آنچه
را که حیات بشــر به آنها وابسته
است ،به سوی زوال هدایت کنند.
نیروی انســانی ،یکی از مهمترین
منابع توسعه پایدار است که شامل
مجموعه افکار ،عقایــد ،باورها و
فرهنگ و دانش و مهارت خالقانه
است.

•

نمیبایســتم گذاشــت ،کــه
گردانندگان نشر فروغ با چاپ این
کتاب باردیگر نگا ِه تیزبین و هوش
کتابشناســانه خود را به نمایش
گزاردهاند؛
دستشان مریزاد!
-----------خداونددروغ،دشمن و خشکسالی
را از ایرانزمین بدور دارد
----------------------مزدک بامدادان
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FINANCE
کیـواننصیرنیا

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

در شــماره قبل توضیح در مورد
حســاب بســیار مهم پس انداز و
سرمایه گذاری ویژه بازنشستگی
 RRSPرا آغاز و نوشتم که دالیل
اهمیت حســاب  RRSPچیست
و چگونــه کار می کند .همچنین
اینکه نحوه مشــارکت سالیانه در
حساب  RRSPچگونه است.
ســپس توضیح دادم کــه درآمد
سالیانه قابل محاسبه برای حساب
بازنشستگی شامل چهدرآمدهایی
می باشــد و آیا برای واریز پول به
حســاب  RRSPمهلت زمانی و
تعهدی وجود دارد یا خیر؟
در مورد وام ویژه  ،RRSPجریمه
"شما می توانید از حساب
مشارکت غیر مجاز و حداکثر زمان
بازنشستگیخودبرایخرید
استفاده از حســاب بازنشستگی
خــانه اول و یا ادامه حتصیل
نیز نوشــتم و در آخر اشاره کردم
که چگونه می توان با اســتفاده از
استفادهمنایید!"
حساب  RRSPمالیات بر درآمد
------------------------سالیانه را برگشت داد؟
•
حالدر این بخش به موارد تکمیلی در زمان بازنشستگی چگونه
می توامن از حساب بازنشستگی
می پردازم.
خود استفاده منایم؟
-------------همزمان با بازنشستگی عمر قانونی
•
حساب  RRSPنیز پایان می یابد
چه زمانی می توامن از
موجودی حساب بازنشستگی
لذا بایستی برای موجودی انباشته
خود استفاده منایم؟
خــود تصمیم بگیریــد .در زمان
توصیــه می شــود که تــا زمان بازنشستگی سه روش معمول برای
بازنشستگی از حساب  RRSPخود اســتفاده از حساب  RRSPوجود
برداشــت ننمایید زیرا میزان پول دارد که در ادامه به آنها می پردازم.
برداشت شده مشمول مالیات می اما قبل از آن به یاد داشته باشید
گردد .مگــر اینکه بخواهید برای که ترکیبی از این ســه روش نیز
خرید خانه اول خــود در کانادا یا می تواند برای حساب بازنشستگی
ادامــه تحصیل برداشــت نمایید مورد استفاده قرار بگیرد:
که در اینصــورت معاف از مالیات  -1برداشت نقدی:
شــما مــی توانیــد از حســاب
خواهد بود.
بازنشستگی خود برداشت نقدی
•
داشته باشید که البته این برداشت
چگونه می توامن از حساب
بازنشستگی خود برای خرید
درآمد محســوب شــده مشمول
استفاده
خانه یا ادامه حتصیل
مالیات می گردد .البته از آنجا که
منایم؟
معموال افراد بازنشستهدارایدرآمد
شما با اســتفاده از طرح  Homeکم یا بدون درآمد بوده در رده های
 )Buyers' Plan (HBPمــی پایین جدول مالیاتی قرار می گیرند
توانید تا سقف مبلغ  25,000دالر لذا خود به خود مالیات کمتری می
از حساب  RRSPخود برای خرید پردازند ،اما چون میزان برداشت از

خانه اول در کانادا به صورت معاف
از مالیات برداشت نمایید .همچنین
اگر قصد ادامه تحصیل دارید می
توانید با استفاده از طرح Lifelong
) Learning Plan (LLPبــرای
پرداخــت هزینه تحصیــات از
حســاب  RRSPخود به صورت
معاف از مالیات برداشــت نمایید.
البته با استفاده از این طرح ها به
میزانی که برداشــت می کنید به
حســاب  RRSPخود بدهکار می
شوید و بعدا باید مبالغ برداشتی را
با شرایطی ویژه به حساب RRSP
خود بازگردانید.
---------------

سخـنپایانی
هم اکنون دو ســال از انتشار سلسله مقاالت موفقیت می گذرد و این
پایانی اســت بر همکاری "آقای موفقیت" با نشــریه ارزشمند پیوند
مونتریال! همراهی با این نشریه و مخاطبانش همیشه برای من موجب
فخر و مباهات بوده اما علی رغم اظهار لطف جناب رحیمیان گرامی
مبنی بر ادامه همکاری ،این سلسله مقاالت را در اینجا به پایان می برم.
مقاله هایی که با هدف اطالع رسانی و آگاه سازی مخاطباندر خصوص
جنبه های عمومی علم موفقیت آغاز و پس از مدتی به موضوع موفقیت
مالی پرداخت.
در ایندو سالی که میهمان ثابت صفحه  32نشریه پیوند مونتریال بوده
ام همواره سعی اکید برآن داشته ام که از کپی کاری مطالب ،که این
روزها مانند خوره به جان همه نوع رسانه افتاده است ،حذر کنم .پس
مطالبی که در این دو سال آمد نوشته های من است نه دیگران! لذا اگر
چه هر از گاهیدر زمینه مسائل علمی ،رسمی و قانونی ناگزیر از ترجمه
متون اصلی بوده ام ،اما همان ها را نیز با شــیوه خود نوشتم تا ضمن
حفظ سالمت متن اصلی ،موضوعات را جذاب و درک آنها را آسان کنم.
در پایان از جناب رحیمیان و تیم خوبشــان تشــکر می کنم که در
این دو سال میزبان مقاالت بودند! همچنین امیدوارم که این کارنامه
دوساله مورد پذیرش و استفاده مخاطبان گرانقدر نشریه ارزشمند پیوند
مونتریال قرار گرفته باشد! آرزومند موفقیت و بهروزی شما
کیوان نصیرنیا (آقای موفقیت)
حساب بازنشستگی می تواند رقم
قابل توجهی باشــد بهتر است با
مشورت مشاور مالی خود روشی
را برای برداشت انتخاب کنید که
منجر به پرداخت کمترین مالیات
شود.
 -2انتقال به حساب :RRIF
اگر بخواهید موجودی  RRSPخود
را حفظ و به پس انداز و ســرمایه
گذاری ادامه دهید ،می توانید آن
را به حساب دیگری با نام RRIF
که مخفف عبــارتRegistered
 Retirement Income Fundمی
باشد انتقال دهید .اما یکسال بعد
از افتتاح حســاب  RRIFمجبور
به برداشــت حداقــل مبلغی به
صورت سالیانه خواهید بود .میزان
برداشت توسط دولت (اداره درآمد
کانادا) اعــام که معادل درصدی
از موجودی حســاب می باشد و
مشمول مالیات نیز می گردد .نکته
قابل توجه اینکه هر چه سن باالتر
رود درصد برداشــت اجباری نیز

صرافیآپادانا
APADANA
EXCHANGE

افزایش می یابد.
 -3خرید( Annuityمستمری):
برای دانســتن اینکــه Annuity
چیست بهتر است اول نحوه کارکرد
بیمه را مرور کنیم .وقتی که شما
بیمه ای را خریــداری می کنید
مطابق قرارداد نسبت به یک سری
پرداخت های مشخص در یک بازه
زمانی از پیش تعیین شده متعهد
می شوید .در عوض شرکت بیمه
هم متعهد می شــود که در زمان
وقوع رخدادی مشخص مبلغی از
پیش تعیین شده را پرداخت کند.
فرض کنید فردی بیمه عمردائمی
به مبلغ  200هزار دالر با پرداخت
ماهیانــه  100دالر خریداری می
کند .یعنی اینکه تا زمانی که زنده
است ماهیانه  100دالر به شرکت
بیمه می پردازد و شرکت بیمه در
زمان فوت او (هــر وقت و در هر
سنی که باشــد) مبلغ  200هزار
دالر پرداخت می کند.
اما  Annuityبرعکس آن است!

یعنی اینکه فرد مبلغی را در همان
ابتدا -به صورت یکجا -به شرکت
بیمه می پردازد و شــرکت بیمه
متعهد می گردد که تا پایان عمر
یا تا زمانی مشــخص مبلغی را به
صورت مستمری تضمین شده به
او پرداخت نماید.
بنابراین  Annuityمی تواند برای
یک فرد بازنشسته ،که پول انباشته
ای در حســاب بازنشستگی خود
دارد ،مفید واقع شود؛ چرا که تا هر
زمان که بخواهد مستمری تضمین
شــده دریافت نموده نگرانی های
مالی بابت عدم و یا کسری درآمد
دوران بازنشستگی خود را کاهش
می دهد.
یادآوری می کنم که هر یک از راه
های فوق یا ترکیبی از آنها بسته
به شرایط مالی فرد بازنشسته می
تواند در مورد حساب  RRSPمورد
استفاده قرار گیرد.
•

در صــورت فوت دارنده
حساب  RRSPتکلیف حسـاب
چه می شود؟

به طور خالصه موجودی حساب
 RRSPنیــز مانند ســایر اموال
شخص به بازمانده او مثال همسر یا
فرزند او می رسد .حال اگر بازمانده
هر یک از حســاب های RRSP،
 RRIFیا ( RDSPویژه معلولین)
را داشته باشد می تواند موجودی
حســاب  RRSPمتوفی را به آن
انتقال دهد .اگر هم بازمانده به هر
دلیل قصد برداشــت موجودی را
داشته باشد درآمد محسوب شده
بســته به میزان درآمد و جدول
مالیاتی همان سال مشمول مالیات
می گردد.

جمعبنــدی
در اینجا توضیح در مورد حساب
بازنشستگی  RRSPرا به پایان می
برم با ذکر این نکته که این حساب
جزییات فراوان دیگری نیز دارد که
از حوصله این نوشتار خارج است.

تا اینجا سه حســاب دولتی یا
ثبت شده ( )Registeredشامل
حساب معاف از مالیات (،)TFSA
حســاب تحصیلی کــودکان
( )RESPو حساب بازنشستگی
( )RRSPتوضیح داده شد .البته
حساب دولتی دیگری نیز وجود
دارد کــه ویژه معلولین اســت.
این حســاب به اختصار RDSP
نامیده می شــود کــه مخفف
عبارت Registered Disability
 Savings Planمی باشــد .اما به
دلیل اینکه تعداد استفاده کنندگان
از این حســاب انگشت شمار می
باشند از توضیحات آن صرف نظر
می نمایم.
-----------------"اگــر تا به حال در وبسایت اداره
درآمــد کانادا ثبت نام نکرده
اید همین امروز این کار را اجنام
دهید!"

------------------در اینجا قصد دارم به معرفی یک
وبسایت بســیار کاربردی و مهم
بپردازم که عضویــت در آن برای
همگان بسیار ضروری می باشد.
این عضویت که هزینه ای هم ندارد
باعث می شود که ابزار بسیار خوبی
برای کمک بــه مدیریت زندگی
مالی خود در اختیار داشته باشید.
لذا اگر تا به حال در وبسایت اداره
درآمد کانادا Canada Revenue
) Agency (CRAثبت نام نکرده
اید همین امــروز این کار را انجام
دهید!
نشانی جدید:

www.canada.ca/en/revenue-agency.html

را جستجو نموده در قسمت My
 Accountثبت نام نمایید.
شما با انجام این کار برای همیشه به
صفحه اختصاصی خود دسترسی
خواهید داشت .در این صفحه می
توانید از وضعیت حســاب های
( TFSAحساب پس انداز معاف
از مالیات) و ( RRSPحساب پس
انداز باز نشستگی) خود آگاه شوید.
از دیگر ویژگــی های این صفحه
این اســت که به فرمهای مالیاتی
خود دسترسی داشته از وضعیت
مالیاتی خود و برگشت آن اطالع
پیدا می کنید .بنابراین عضویتدر
این وبسایت و دسترسی به صفحه
اختصاصی  My Accountبرای هر
فرد کانادایی بسیار الزم می باشد.
پایان

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

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

کاظم پرتو تهرانی
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محیط زیست...

ستیک دفن خواهیم شد!

تا  ۲۰۵۰زیر پال

نیویورک تایمز  /ترجمان
کوچه و خیابــان و جنگل و دریا
پر شــده اســت از زبالههایی که
بیشترشان پالستیکیاند و آنقدر
این منظرهها را خــراب کردهاند
که دلمــان میخواهــد تنهایی
دســتبهکار شــویم و جمعشان
کنیم .اما تا وقتی ندانیم چقدر از
این پالســتیکها در طبیعت رها
شــده ،نمیتوانیم برایش چارهای
بیندیشــیم .تحقیق جدیدی به
ما میگوید ،در طی هفتاد ســال
گذشته ،حدود هشت میلیارد تُن
پالستیک تولید شــده که سهم
بازیافت و سوزاندن به یکپنجم آن
باقی آن چه
هم نمیرسد .واقعاً با ِ
میتوان کرد؟
اگر قرار بود تمدن بشــر تخریب
شود و شــهرهایش از روی نقشه
محو شــوند ،گونههــای جاندار و
هوشمند آینده با یک روش ساده
میفهمیدند میانۀ قرن بیستم با
چه چیزی آغاز شده است:
پالستیک.
از دهۀ  ۱۹۵۰تا امروز ۸.۳ ،میلیارد
ْ
پالستیک تولید شده که حدود
تُن
نیمی از آن پس از  ۲۰۰۴ساخته
شده است.
و ازآنجاکه پالستیک بهطور طبیعی
تجزیه نمیشــود ،میلیاردها تن
گورستان زباله
پالستیکی که در
ِ
دفن ،در اقیانوسها شــناور ،یا در
خیابانهای شهر تلمبار میشوند
برای تمدنهای بعدی نشانهایاند
تا اگر خواســتند ،بتوانند جایگاه
عصر ما را مشــخص کنند .شاید
آنها ایــن دوره از زمین را عصر
«پالستوسین» بنامند.
تحقیق جدیدی که در «ساینس
اَد َو ِ
نسز» منتشر شد ،برای اولین بار
دربارۀ تمام پالستیکهایی که تا به
حال بهصورت انبوه تولید شدهاند،
تحلیلی عرضه کرد :چه مقدار و از
چه نوعی تولید شده است و ،وقتی
که غیرقابل استفاده میشود ،چه
اتفاقی برای پسماندش میافتد.
روالند گیِر ،نویســندۀ اصلی این
تحقیق ،بیان کرد:
«شعار من این است که نمیتوانید
چیزی را کــه انــدازه نگرفتهاید
مدیریــت کنیــد و ،بــدون آمار
خوب ،نمیفهمید مشکل واقعی
کجاست».

<< pgs. 2

PAIVAND: Vol. 24  no.1332  Aug. 15, 2017

33

نو یسند گا ن
از دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا،
دانشگاهجورجیا،وانجمنمطالعات
هول ماساچوســت
دریا در وودز ِ
هســتند و ،در تخمینزنــی ،از
دادههای منابــع مختلفی دربارۀ
تولید پالستیک استفاده کردهاند.
یافتههــای آنان نشــان میدهد
که محیط زیست ــ اقیانوسها،
گورســتانهای زبالــه ،و
زیســتبومهای آبی و خاکیــ
مقادیر بهتآوری از آشــغالهای
تقریبــاً نابودنشــدنی را در خود
دارد و احتمال دارد که این مقدار
افزایش یابد و ،تا ســال  ،۲۰۵۰به
 ۱۲میلیــارد تن برســد که یا در
گورستانهای زباله مدفوناند یا در
طبیعت رها شدهاند.
طبق مطالعات قبلی ،دانشمندان
برآورد میکنند که ساالنه بین ۵
تا  ۱۳تن پالستیک وارد اقیانوس
میشــود .دادههــای جدید
نشــان میدهنــد آلودگی
در رودخانهها و چشــمهها
و همچنیــن ســطح زمین
روزبهروز بیشــتر میشود و،
اغلب ،این آلودگی بهشــکل
تکههای میکروسکوپی الیاف
مصنوعی است که عمدتاً در
پوشاک تولید میشوند.
اولیندلیلی که برای گسترش
بســیار ســریع پالستیک
میتــوان یافــت کاربرد آن
در صنعت بستهبندی است
که در ســال  ۲۰۱۵حدود
 ۴۲درصد تولید پالستیک
غیرالیافی را به خود اختصاص
میداد .ساختوسا ْز دومین
بخش پرمصرف پالســتیک
است؛ این بخش ساالنه ۱۹
درصد پالستیک غیرالیافی را
مصرف میکند.
محققان بــرآورد میکنند
بستهبندی ،که عموماً به سال
نرسیده کاراییاش را از دست
میدهد۵۴ ،درصد پالستیک
غیرالیافی دورریز در ســال
ِ
 ۲۰۱۵را در بر میگرفت.
بیشتر پالستیکی که تاکنون
ســاخته شــده دیگر قابل
استفادهنیست:
از  ،۱۹۵۰حدود  ۶.۳میلیارد
تن پالســتیک دور ریخته
شــده ،حدود  ۱۲درصد آن
خاکستر شــده (که تنها راه

The Plasticize

انهدام همیشگی پالستیک است)،
 ۹درصد بازیافت شــده (که فقط
انهدام نهایی را به تأخیر میاندازد)،
و  ۶۰درصد ــحدود  ۴.۹میلیارد
تنــ مدفون در گورســتانهای
زباله است یا همچنان در طبیعت
پراکندهاند.
در اروپا ۳۰ ،درصد پالستیکهای
غیرالیافی بازیافت میشــود و ،در
ایاالت متحده ۹ ،درصد.
اروپا همچنین پالستیک بیشتری
ــیعنی چیــزی حدود  ۴۰درصد
از زبالۀ پالســتیک غیرالیافیاش
راــ میسوزاند ،اما ایاالت متحده
تنها حدود  ۱۶درصد را خاکستر
میکند .چین نزدیک به  ۲۵درصد
از زبالههــای پالســتیکی خود را
بازیافت میکند و نسبتاً  ۳۰درصد
آن را میســوزاند .محققان برآورد
میکنند که نرخ بازیافت ،انهدام ،و
خاکسترسازیدر سایر نقاط جهان

d Ocean

نیز احتماالً مشابه ایاالت متحده
است.
دکتــر گیِر گوشــزد میکند که
بازیافــت درمان قطعــیای برای
ْ
پالستیکی جهانی نیست.
آلودگی
ِ
بازیافت
وی میگوید تنها ســود
ْ
کاهش مقدار تولید پالســتیک
جدید بود و «ما بهدرستی نمیدانیم
بازیافت تا چه حد توانسته تولید
اولی پالستیک را کاهش دهد».
ّ

ویژگیهایی که ســبب شــدهاند
پالستیکدر بازار جهانی تا این حد
مهم باشد همانهایی هستند که
آن را به آالیندهای فراگیر تبدیل
کردهاند:
دوام و مقاومت در برابر تجزیه.
در نظر دکتر گیر ،ما دربارۀ عواقب
درازمدت این میزان پالســتیک و
انهدام آن اطالعات کافی نداشتیم.
«اکنون پالســتیک خیلی سریع

انباشته میشود و دیگر تجزیه هم
نخواهد شد ،پس راهی جز تلنبار
شدن ندارد».
وی افزود« :فکر میکنم ،اگر توجه
کنیم ،انواع عواقب ناخواســتۀ آن
را میبینیم .خوشحال خواهم شد
اگر بفهمم تولید این زبالهها صرفاً
مشــکلی زیباییشــناختی بوده
است».

ناهیدپاکروان

سفر به ایران

FONDATION CULTURELLE

LIBRE EXPRESSION

Dimanche 17 septembre à 7h30
Oscar Peterson Hall
7141 Sherbrooke ouest
Metro Vendome, bus 105
Parking disponible
Info: 514 678-4030
Ticket: tapesh Digital : 514 223-3336

•

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From September 25th to December10th
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:

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

(514) 274-8117

CARWASH

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

Tel.: 514-651-2661
abedi free

freeazmar

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
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514-827-6329
514-620-3255
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نیـازمنـدی هـای پیوند
اتو الگانس 482-4500 ...................................

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

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

 -4دوقل
 -5س��پ
توزيعكن
 -6ن��ام
منچس��
– بزرگ
 -7توپ
قيمتي
 -8عزي��
برق مي
– جهت
 -9شمار
 -10پسوند حرفهساز – شهد – حالتي از ماده
 -11ارث برنده – پول كانادا – چاق
 -12بت جاهليت – تشك موس – به نيكويي ستودن
 -13نوعي گياه معطر – الستيك رويي چرخ – لقب شي
 -14يك چهارم – حرف همراهي  -فلج – از بازيهاي ت
 -15اثري از لويي هنري الروشفوكو – طبع

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

فـرش

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

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

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

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

دندانپزشک

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

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

سوپر و فروشگاه

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

فـال

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

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

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

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

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

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

خشکشویی

عینک سازی

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

حمل و نقل

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کامپیوتر

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

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

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

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

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

نشده – جيحون قديم
8
شهری
 -5پاكت لباس! – گذرگاه –
در استان چهارمحال و بختياري
9
 -6دع��وا ب��راي خي��رات آن
10
نيس��ت – س��رزمين هزار معبد –
11
قريحه شعري
 -7س��بزي نقلي – سبيل – جزيره
12
معروف اندونزي
13
 -8ماض��ي ش��دن – جداش��ده –
14
ضدگرسنگي – همراه لرز
 -9نهاي��ت ،مقص��ود – خ��وراك
15
سنجاب – پسوند حرفهساز
 -10تاس – مركز ايرلند جنوبي – مرتاض
 -11هواي خنك متحرك – طناب ميان ستون فقرات – مهمانخانه
 -12قبل از افاده ميآيد – تير پيكاندار – روزنامه
 -13دندانه سوهان – ريزه آتش – قسمت كننده  -مادر عرب
 -14پيش ،جلو – دلآزار كهنه – پايين – هلهله شادي
 -15اولين فضانورد تاريخ – صف

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

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

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.

عمودي:
 -1روكفشي – پدر مرثيهسرايي
 -2واجب و ضروري – لقب اروپايي – چه چيزي؟  -پاره و بخش
 -3فرمان اتومبيل – الزم بودن – نيام شمشير – محل ورود
 -4برتريها – من و جنابعالي – جدول نجومي
 -5ماه هفتم سال قمري – با گفت آيد – ابزار تزريق
 -6بسيار بخشنده – از نانهاي سنتي ما – نيروها ،زورها
 -7نمو – پول سابق آلمان – دوختن شكاف
 -8پراكندگي – پدرزن حضرت موسي (ع) – سوغات قمصر – تولد
 -9مركز افغانستان – با سرعت – از مشتقات نفتي
 -10س��نگيني – آزرده شدن
حل جدول عادی شماره 5521
– روان
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 -15لق��ب ام��ام س��جاد (ع)
چهارمين امام شيعيان – قمر
14
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با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

پزشــکی

بیمه اتومبیل

15

ه

د

ي

اتومبیل :خرید و فروش

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

ل

اتومبیل-تعمیر

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

College,University
High-Shool

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

امالک و مسکن

514-996-9692

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

بیمه و مشاور مالی

ارز

الکترونیک

 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

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•
aznov-jan’17tpshP

از صفحه 27

ر

آموزشگاهحتصیلی

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

ه

آموزش نقاشی

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

ر

آموزش موسیقی

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

و

آموزش رانندگی

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

ه

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 .................................. .
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
سلطـــان488-4000 ....................................
کوتراوکــو594-344 ................................ .
مریمنشاطی647-401-8888.......................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

ي

عمودي:
 -1گياه سرشوي – يكي از بزرگترين توليدكنندگان خو
 -2آجر نصفه – روز – رمق آخر – كم دلي
 -3درنده – دشوار – كيسه زر – شمردن
 -4ظرافت – حرف هجدهم الفباي ابجد – نوشتن رسم
 -5رفيق – كلمه تعليل – سرسراي هتل
 -6لج – بالغ و كارآمد – سرآغاز شكست
 -7مخترع اتومبيل بنزينسوز – به هيچ وجه – درختچه
 -8محل ورود – پانصد هزار قديم – مقابل خراب – شلو
 -9توده بسيار بزرگ برف – صداي خطر – پرتاب سنگ
 -10امر به نگريستن – شهرك زراعي قزوين – خبر پرس
11
حل جدول ويژه شماره 5521
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آرایشـــــگاه

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

ازدواج

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

آنـان را استخدام کنید!
----------------
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Tel.:438-990-6529
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خدمات
ساختمـانی

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

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

ميشود .ايده نوشتن اين نامه پس از
ديدار معصومه ابتكار و س��پ بالتر در
محل سازمان حفاظت از محيطزيست
اي��ران ش��كل گرف��ت .در آن دي��دار
در پاي��ان صحبتهاي بالت��ر و ابتكار
طرفين عن��وان كردند كه اين پيام به
اطالع دبيركل س��ازمان ملل رسانده
شود.
از سوي ديگر واكنش فردوسيپور
و فتحاهللزاده به درج تصوير يوز ايراني
روي پيراه��ن تي��م مل��ي درحالي به
ناراحتي افكارعموم��ي وفعاالن حوزه
منجر ش��ده كه پيش ازاين ش��ركت
ايران خودرو حمايت خود را از آهوان
ايراني اعالم داشت و  5سال حفاظت
از آن را ب��ه عهده گرف��ت .در همين
راس��تا آهوي ايران��ي به نم��اد ايران
خ��ودرو تبديل ش��د و آرم برجس��ته
آهوي ايران��ي روي پيراهن بازيكنان
آن قرار گرفت.
ع��ادل فردوس��يپور پي��ش ازاين
ه��م دس��ت رد ب��ه س��ينه فع��االن
ميراثفرهنگ��ي و گردش��گري زد
وحاضر نشده بود در برنامه  90درباره
يوزپلنگ ايراني و حك نقش آن روي
وس��ايل تيم ملي صحب��ت كند .اين
درحالي اس��ت كه كارشناسان حوزه
محي��ط زيس��ت و مناب��ع طبيعي از
جمله افش��ين عليزاده شعباني ،عضو
هيأت محيطزيس��ت دانشكده منابع
طبيعي هم اعتق��اد دارند درج تصوير
يوز ايراني روي پيراهن ملي ميتواند
توج��ه جامعه جهاني را ب��ه اين گونه
درمع��رض انق��راض جلب كن��د و از
انقراض اين گربهس��ان زيبا جلوگيري
كند.
به گفته او اين گونه جانوري اكنون
در جه��ان منق��رض ش��ده و فقط در
مناط��ق بياباني و كوي��ر ايران زندگي
ميكن��د و از گونهه��اي ب��ا ارزش و
گوشتخوار بوده كه نيازمند توجه الزم
براي جلوگيري از انقراض است.
بر اساس آمارها اكنون تخمين زده
ميش��ود حدود  70قالده از يوزپلنگ
ايراني و آس��يايي در استانهاي يزد،

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

و

Tel.: 514-484-8072

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

Tel.:438-990-6529

م

به چند نفر ویترس

azag17

ل

Pd2june17

• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.لطفا با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید:

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

514-806-7870

پرستــار استخدام

Tel.: 514-649-9366

استخدام

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Tel.: 514-696-1590
514-814-6577

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

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

شماره تماس:

ي

تعدادى فرش ايرانى
نائين كاشان وتبريز
در انداره و طرح هاى
مختلف بفروش مى رسد.
تلفناطالعات:

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ا

فروش فرش

خدماتمالیاتی

ا

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

azjan01

ب

E v ol W eb

نگهداری از مادر و نوزاد
دربیمارستان
هنگامزایمان
(اعظم _ پرستار)

ا

P2esp7

MMUNITY

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

پرستــار

Tel.: 514-892-5433

pd2nov0117

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ي

Tel.: 514-999-2480

به یک نفر راننده
برای انجام کارهای
دفتــرینیازمندیم.
تلفناطالعات:

ه

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 514-929-3937

کمپانی حمل و نقل

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

Tel.: 514-483-7777

ب

به یک خانم برای انجام
کارهای منشی گری در دفتر
کمپانینیازمندیم:
آشنایی به زبان انگلیسی و
کامپیوتر ضروری است.

مکالمه و IELTS
ادیت مقاالت دانشجویی
توسط استاد قدیمی موسسه
کیش و سفیر
با مدرک کارشناس ارشد
TESOL

ش

آمــوزش

ر

استخـدام

استخدام

کامیونیتی

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

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

ت�ري ك�ه خ�ود را
ين�ده ي�وز ايران�ي
ميگوي�د« :ما از اين
تقبال ميكنيم .خودم
ن كار در اين موضوع
زش اي�ن كار را ب�ه
دان�م .در ب�ازار داغ
اس�تفاده از اي�ن
ميتواند خيلي خوب
كه بخواهيد از نماد
حت�ي در لباسه�ا
نيد مورد استقبال ما

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

اد دارد ،محيطزيست ايران
د گرفتن از ش��خصيتهاي
ي س��ينماي مل��ي خ��ود
باس كيارس��تمي»« ،اصغر
« ،بهرام بيضاي��ي»« ،امير
بهمن فرمانآرا»« ،داريوش
»« ،سوس��ن تس��ليمي»
��د در اين حوزه دس��ت به
زي زده و نامداران ثروتمند
هان را ترغيب به حمايت از
ت از يوزپلنگ آسيايي در
ر طرحهاي مشابه كند .او و
يگر از فعاالن و كارشناسان
ارند كه اين اق��دام تا اندازه
ادي ميتواند ب��ه ماندگاري
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

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

وبسایت

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

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

وکیل دعاوی

امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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فروش سالن آرایش فرح

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

Salon Farah unisex

اوکازیون بی نظیر

50 X 70

سالنآرایش
سال سابقه16با
در محل شلوغ
بامشتریثابت

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

Sectionnel

گلآرائی

Sectionnel

حراج پوشاک بانوان با کیفیت عالی
بهقیمتباورنکردنی
و برترین سرویس
در خدمت هموطنان عزیز

ساختمان

انجام کلیه گل آرایی برای
انجام كلیه كارهاى
، عروسی:مجالس شما
$ ساختمانى از قبیل
$
699 وپاركت و
699
یادبود و غیره
Canapé، جشن هاCanapé
سرامیك و رنگ

Mega
Mega

High quality, Canadian-made women’s clothing for sale!
Guaranteed exceptional prices…
Open to the public SATURDAYS 9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501
MONTREAL QC H2N1C8

JAS Floral Decor

matta@jasfloral.com

vente
vente

6565

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

Sectionnel

514 585 - 2345

15امید رایگان از فوریه

2299 2299

PrilloPrillo
liquideliquide

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Canapé

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

879$ 879$
Sectionnel

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

فروش پیانــو

اجنام امور ساختمانی

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
BEN
Renovation • نصب در و پنجره • کاشیکاری

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

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined

com

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013

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

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

514-441-4295

>6007343

azjan15U

zarbarg
paivand






 




،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

Tel.: 514-933-0-933

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال


































































































 



 

Uazjune2011

>6007343




























رضانوشادجمال

514 585 - 2345




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

فال قهـوه
و ورق

(514) 527-8944

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca

مترجم رمسی

قابلتوجهخامنها

)یک پیانوی ساده (كيبورد
.مارك ياماها به فروش می رسد
:شماره تماس

Canapé

صرافی
 ستاره5

ارز

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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با
مدارک
و¢
اسناد
کلیه
ترجمه
■
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•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
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486
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گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

514-889-8765

شریف

Sectionnel

Re-Mi

Sectionnel

azmay2013hoomanfree

علیـرضا فخـاریان
999$ 999$
514-996-1620

رمسی$ مترجم$
مترجم رمسیDÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
1699$ 1699سروران
1099نغمه
1099$یکتا
1899
1899
699$ 699$
حتویلداری
خاطره
محمودایزدی
7 mcx

514-833-8684

 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
:با مدیریت

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

 رضا هومن:توسط

 سال سابقه در تهیه20 (با بیش از
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
) پاپ ایرانی

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent êtreاساتید برجسته
$ آوازتوسط
$ آموزش کلیه سازها و
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx

 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
کلیه
رسمی
ترجمه
•
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

1399$ 1399

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

 مــی- آموزشگاه هنری ر

%%

jusqu’à

Tel.: 514-812-5662

Tel.:514.567.0888

فنگویندگی

صرافی
 ستاره5

غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
:)تلفن تماس (امید

Meubles
Meubles
prilloprillo
Facebook:

Sectionnel

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

) (نبش دکاری

SNOWDON

azjly1u

Sectionnel

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

درخواست های
5388 Queen Mary Roadsommier orthopédique
sommier
orthopédiqueمتناسب با
Montreal Qc. H3X 1V3
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
514-971-3138

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

نیازمندیهای

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

برای آگاهی از جزئیات بیشتر
عکس های ما تضمینی و
:*با شماره زیر تماس بگیریدEnsemble matelas
*Ensemble
et matelas et

Tel.:

35

1396  مرداد24  1332  شماره 24 سال
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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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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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آموزش فشرده حسابداری
عالی
اوکازیون
یک









5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)

























































نیمه
خصوصی و
تدریس
اختصاصى
پاركينگ
و
امكانات
همه
با
نوساز
مغازه
متر
٤٤
فروش





































W., Tel.: 369-3474(FISH)

فـــروش مغازه در تهران

حسابـداری


 شريعتى بين طالقانى و سميه:آدرس
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سرفصلهای
و
مطالب
با
مطابق
)مدنی
:بگیرید
تماس
زیر
تلفن
با
بیشتر
اطالعات
برای
لطفا
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مهربان
بخشنده
به نام خداوند
)DVS) DEP



(416) 948-4317 
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 داتیس: توسط
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باپیوندهمکاریکنید

مرکزاسالمیایرانیان
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نویسان
،مترجمان
،نویسندگان
















روزنامه












£



¨



 









£
ª









³












،وارد
تازه
جوان و
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استـادحسابداری
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¶تدریس فارسی
ل
فــا
Lester B. Pearson کالج
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فال ورق
¦


فارسی
زبان
تدریس
،به زبان های فارسی
ایران
در
مینا
خانم
توسط
غیابى
در وست آیلند
انگلیسی و فرانسه
مونتریال
بوقت
بعدازظهر
٢
تا
١٢
تماس
ساعت
، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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---------------كانادا
دالر
٢٥
مبلغ
ونكوور
بوقت
ظهر
١٢
تا
٩
و
...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
:اطالعــــات
تلفـــــن
 پروینعبائی

Tel.: 514-991-6819




-داوطلبـــانه
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٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
210 St-Jacques (Lachine)



:ساعــاتکار

Tel.:
514-675-4405

















.با ما همکاری کنید
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Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم
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روزهایدوشنبه لغایت شنبه
،ها
سوژه
گزینش
 برای:توجه
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:شود
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی







 






 



،دیگر
روزهای
اموردر
انجام
جهت
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.هماهنگی قبلی الزم است






Tel.:
514-996-9692





 

abaee:azsepfree

. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

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

خو

آموزشعکاسیبهزبان .. .

97

www.paivand.ca

All aspects of Immigration
خطبه
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Federal-Quebec-Provincial

Immigration

 Merciاز اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ you
چگونه عکاسی در
Costs of Living for International Thank
Students
دهد که
Дякуюتشــخیص
وضعیتObrigadoشــرایطی
درون Graciasﺷﮑﺮاً təşəkkür
谢谢
Grazie
धन्यवाद

«تنظیمات دستی» را بیاموزیم؟

توصیــه نگارنــده از اولیــن
قســمتهای مقالــه دنباله دار
«آموزش عکاســی بــه زبان
خوش» همواره این بوده که از
دوربین عکاســی ،در وضعیت
«دستی» یا  Manualاستفاده
کرده و حتی االمکان از عکاسی
در وضعیت «اتوماتیک» احتراز
نماییم .دلیل آن هم این است
که گاهی دوربین در محاسبه
برخی مولفه های ثبت تصویر
دچار اشتباه شده ،تصویری را که
میخواهیم به ما نمیدهد .اگر هم نتیجه
نسبتا خوب باشد ،در حد یک عکس
حرفه ای نبوده و فرقی با عکســهای
آماتور نخواهد داشت .بنابراین عکاس
بایــد خودش ابتکار عمل را بدســت
گرفته و تصویــر را به بهترین صورت
ممکن به ثبت برساند .اکثردوربینهای
دیجیتال دارای تنظیمات فراوانی بوده
و یادگیری تمامی این تنظیمات تالش
و همت خاصی را میطلبد.
اولینروش فراگیریتنظیمات مختلف
دوربین ،مطالعه کاملدفترچه راهنما و
آگاهی از کلیه عملیات و توانایی های
دوربین شماست .طبیعتا باید اطالعات
جامعی از یک زبان خارجی داشــته
تا بتوانید از نحوه کارکرد بخشــهای
مختلفدوربینآگاهشوید.البتهمشکل
دفترچه راهنما این است که تکنیکها
و اصول عکاســی را به شــما آموزش
نمیدهد و به فرض دانستن کامل یک

مهــم بوده و هنرجــو میتواند در هر

دوربیــن چه اتفاقاتــی در حال وقوع

Immigration Canada
Maria
Cottone
بهترین
عکس را به
بوده و بداند چگونه
Consultantبه ثبت برساند.
وجه ممکن
Regulated Canadian Immigration
ICCRC Membership
No. R409295
بخش را
یادگیــری ایــن

آموزش کارکرد
میتوانیم با
Registered with Quebec
Immigration

قسمتهای مختلف
آموزش
اتومبیل در زمان
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
مقایســه
کنیمو ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﻣﮭﺎﺟرت
رانندگیرﺳﻣﯽ
ﻣﺷﺎور
که در نهایت راننده بداند،
عملیو ﻓدرال
داﻧﺷﺟوﯾﺎنچهﮐﺑﮏ
ﮐﻠﯾﮥ اﻣور در هــر ثانیــه
اتومبیل
موتــور
ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ در
انجامدر اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد
ﺷرﮐت
ﮐﺑﮏ ،ﺣق
ﻣﮭﺎﺟرت
شــده تا کنترل بهتری بر
ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
روی اتومبیل و قسمتهای
باشد.ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
)(۰۲۱
۸۵۵۲
Housing
آنداشته
 ۱۴۸۳مختلف
school or if the distance to
ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت
۲
ﺗﺎ
۱۹
ﺳﺎﻋت
تشریحو از
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ•ﺟﻣﻌﮫ
اﯾرانMost universities will offer is too far to walk or
اصول کلی و تکنیکهای پایه
bike,
زبان خارجی ،مطالعه دفترچه راهنما
۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴
ﺗﻠﮕرام
اﯾﻣو
واﺗزآپ
واﯾﺑر
on-campus residences for
برای یادگیری تکنیکها و اصول عکاسی ای عکاســی که با تکیه بر آن ،کاربر you may have to take public
students, some of them
کفایت نخواهــد کرد .به عبارت دیگر بتواند با دوربین خود عکاسی کرده و transportation such as buses,
strictly for scholars from
subways, trains and ferries.
در اکثر این دفترچه ها ،فرض بر این آن دانســته ها را بر روی هر دوربین
abroad. But don’t get it
One-way public transit
است که کاربر ،اصول عکاسی را از قبل دیگری نیز به منصه ظهور برســاند.
wrong, getting accepted
6621
Sherbrooke
est, suite 103
prices will
costs rue,
you a few
میداند و فقط قسمتهایدوربین جدید در این بخــش مهمترین مولفه های
into a Canadian university
dollars whereasMontreal,
a monthly
Quebec
ثبت1C7
 H1Nمقدار گشادگی
تصویر از قبیل،
doesn’t mean you will have pass can range from 80$ to
را معرفی میکند.
By
appointment
only,
Monday
to
Friday
10:00
to 18:00
دیافراگم و اثــرات آن بر روی تصویر،
a room to sleep in right
روش دوم :جســتجو در اینترنــت و
110$ depending on the city,
مطالعــه نظرات کاربران و عکاســان سرعت شــاتر در زمان عکاسی با نور
away. Student must apply
and make sure to look into
and register for on-campus student discounts.
دیگر اســت که تجربیات خود را در شــدید و یا در جــای تاریک ،فاصله
housing separately from
معرض اســتفاده بقیه گذاشــته اند .کانونی و اثرات آن بر روی تصویر ،عمق
their application, and the
منابع بسیار عظیمی در این زمینه در میدان و رابطه آن با پیش زمینه و پس
Health Insurance
cost will vary from school
دسترس همگان بوده و میتوان خیلی زمینه تصویر ،حساسیت نور و انتخاب All international students ar-
to school. The cost will
از تکنیکهــای عکاســی در وضعیت بهتریــن گزینه در جاهــای تاریکriving to Canada must arrive ،
mostly depend on whether
«دستی» را بصورت آنالین فرا گرفت .عکاسی از اجسام متحرک ،اصول ثبت
Tuition
with health insurance, and
or not you want a private
Tuition expenses will differ room and some even come the medical packages that
روش سوم :اگر زمان و حال و حوصله پرتــره ،انتخاب نوع نور و مفاهیمی از
from province to province
are
available
will
vary
from
مطالعهدفترچه راهنما و یا جستجودر این قبیل به هنرآموز ارائه میگردد.
with the choice of having
and from school to school.
اینترنــت را ندارید ،و ترجیح میدهید • پــس از انجام مراحــل فوق ،نوبت meals ready for you sporad- province to province. Alber-
The chart at the end of
ta, British Columbia, Manبا ســرعت به نتیجه مطلوب برسید ،تطبیق مطالــب ارائه شــده بر روی
ically during the day.
article will highlight the
itoba, Newfoundland and
Most foreign students
میتوانید در یک دوره کوتاه و فشرده دوربین میباشد .به عبارت دیگر تک
average tuition costs (in
Labrador, and Saskatchewan
choose to live off-campus
عکاسی شــرکت کرده و تک مــوارد فوق را بــر روی دوربین
Canadian dollars) for full
cover international students
in an apartment. Rent in a
تکنیکهای عکاسی و نحوه هنرآموز نشــان داده و به او میآموزیم time international students, Canadian city can vary from under their provincial health
تلفناستودیوفوتوبوک:
کارکــرد دوربین را از یک که هر کدام از مولفه های تنظیم نور و
by field of study.
care packages and the cov$500 to $1500 a month,
عکاس حرفه ای بیاموزید .ثبت تصویر را به صورت عینی بر روی
(514) 984-8944
Remember that the expenses depending of the city and
erage will depends on the
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
دهد.
تشخیص
خود
دوربین
associated with attending
length
of
your
stay.
type of apartment being
در «اســتودیو فوتوبوک»
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
university include more than rented. As a tenant, you
However, students planning
یک دوره فشرده طراحی • مرحله پایانــی ،بکارگیری تمامی
WWW.FACEBOOK.COM/
just tuition costs. You must will have additional costs
on attending school in New
کرده ایــم کــه کاربران موارد فــوق به صورت عملــی و در
STUDIOPHOTOBOOK1
Brunswick, Nova Scotia,
also consider items such as such as electricity, home
بتوانند موارد فوق را بدون محیط استودیو و ثبت تصویر میباشد.
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
Ontario, Prince Edward
books and costs of living
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» اتالف وقت و به سرعت فرا در این قســمت ســعی میشود که با
or cell phone, internet and
Island or Quebec must make
and housing.
cable TV, food, as well as
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVبگیرند .مطالبی که در این توجه به خواســت و عالقه هنرآموز،
personal expenses and home arrangements to get private
دوره بــه کاربران آموزش ســبک خاصی از عکاسی به صورت
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
Citizenship & Immigrahealth insurance.
insurance. Some students
و
شده
ارائه
ایشان
به
عملی
و
فشرده
ن شماره:
tion Canada obliges you to choose to live with a room- That’s it, it doesn’t seem so
میشود شــامل موارد زیر
سپشیال ای
ا
خــودش بتواند عکس بگیرد .معموال
prove that you have enough mate to help with the costs bad now does it? Just make
جلسهرفعاشکالوتمرین است:
• تشــریح ســاختار کلی اکثر کاربران ترجیح میدهند که موارد
money to meet your finansure to properly organize
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
of living.
دوربین عکاســی و اجزای زیر را تمرین کنند:
cial needs while attending
your
finances
to
avoid
any
Most universities will have
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
school in Canada before you a department dedicated to
surprise when arriving in
آمــوزش پرتــره مقدماتــی و انجام
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب داخلی آن:
start. It is very important
Canada. Happy semester
آموزش این قسمت بسیار اصول آن بصورت عملی در استودیو،
helping students find an
وعکسهایخانوادگی
to begin sorting out your
and good luck.
آموزش ثبت نورپردازی برای عکسهای
apartment to rent.
finances and if it applies to Transportation
For more information on
خانوادگی و تصویربرداری از کودکان،
you, to start looking for a
International student or any
Depending on the location
عکس برداری در محیطهای کم نور و
possible scholarship to help of your school relative to
aspects of Immigration,
یا داخل منزل.
fund your education.
please do not hesitate to
your apartment, you may
به
کاربران
اکثــر
عالقه
 Infos pratiquesبا توجه بــه
contact our office.
be able to walk or bike to
کاربران
به
همیشــه
پرتره،
 sur Montréalعکاســی
Keep safe, stay healthy, and
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی توصیه میکنیم که یک مدل زیباروی
make sure
2016 – 2017 International Tuition Fees for Full Time Study
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل و خوش سیما با خود به همراه داشته
laughter is in
your everyاطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو باشند تا به جای عکاسی از عروسک،
Field Of Study
Undergraduate
Graduate
day life.
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .از یک انســان تصویربرداری کرده و
Education
$17,337
$13,962
فارســی
ترجمه
عکسهایشان به هدر نرود .در ضمن
Visual & Performing Arts
$20,571
$13,150
خانم یا آقای «مدل» هم یک سری مقــاالت را در
Communications Technologies
$20,571
$13,150
Humanities
$22,229
$13,460
فایل عکس عالی در استودیو بطور وبســایت مــا
Social & Behavioral Sciences
$21,604
$13,557
مجانی دریافت میکند و همه راضی بخوانید
Law, Legal Professions and Studies
$27,056
$16,549
و خوشحال خواهند بود!
Maria CotBusiness Management
$23,555
$20,518
Public Administration
$23,555
$20,518
این دوره آموزشــی فشــرده در دو
tone
Life Sciences and Technologies
$24,456
$13,730
Regulated
جلسه به مدت یک ساعت و نیم و
Mathematics & Computer Sciences
$25,273
$13,067
Canadian
به قیمت  75دالر برای هر جلســه
Engineering
$26,582
$15,870
Immigration
Architectural Technologies
$22,171
$20,123
به عالقمنــدان ارائه خواهد شــد.
Consultant
Agricultural Resources
$20,268
$12,416
اگر میخواهید باز هم از این ارازنتر
Dentistry
$53,105
$20,565
Registered
برایتان در بیاید و فقط نصف آن را
Medicine
$33,084
Not Available
with Quebec
بپردازید ،میتوانید این دوره کوتاه را
Nursing
$18,806
$12,183
Immigration
Pharmacy
$32,886
$10,548
به صورت دو نفری گرفته و هزینه
www.mariaVeterinary Medicine
$58,629
$8,640
آن را با دوستتان قسمت کنید.
cottone.com
Health, Parks, Recreation & Fitness
$20,117
$16,031
Source: Statistics Canada
•

«همهچیزدرموردمونترآل»

No. 11322
موتور

With the fall semester fast
approaching, I am going to
take an in-depth look into
the costs of studying in
Canada as an international
student.
Compared to many countries, the cost of getting
an education in Canada is
extremely affordable.
You will need between
$20,000CAD and
$30,000CAD annually
to live in Canada, which
includes tuition costs and
living expenses.
However, this cost range is
an average and will most
likely fluctuate depending
on the program which you
are enrolled, the location
of your school and living
expenses.
All Canadian cities have
different costs of living so
getting a precise number is
next to impossible, but staying within the price range
mentioned above should
relieve you of any problems.

www.mariacottone.com
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ُجرمشناسیسبز:

سرمایهداری چگونه زیستبوم را نابود میکند؟
آسانفهم بر پژوهش در زمینهی
---------معرفی کـــتاب
مسائلی چون تغییر اقلیم ،سطوح
آلودی ،و اثر انگشــت انسانها در
ُجرمشناسیسبز:
محیط زیست در اختیار خواننده
ُجــرم،عـدالت،
میگذارد و بدینســان بســتری
ط زیست
و محی 
میانرشــتهای بــرای تحلیل در
-----------------------شناسی سبز فراهم
ر .رمضانی زمینهی جرم
ِ
به همــان نســبتی کــه درک میآورد.
انســانها نســبت به بحرانهای کتاب برای دانشجویان و دیگرانی
شناسی سبز
زیســتمحیطی باالتــر میرود که در زمینهی جرم
ِ
به همان نســبت هــم رفتارهای پژوهش میکنند بسیار خواندنی
بیشتری آســیب بــه طبیعت و خواهد بود بهویژه که در پایان هر
ناروا به حســاب میآیند .بسیاری فصلی راهنماهایی برای مطالعهی
از رفتارها که شاید در گذشتهای بیشتر هست.
نهچنداندور عادی تلقی میشدند
**********
در بخشی از این کتاب
اکنــون جر م زیســتمحیطی به
میخوانیم:
شــمار میآینــد و مجازاتهایی
برایشان در نظر گرفته شده است .هدف این کتاب یکی این اســت
شناســی که طرحی از نوشــتارگانی که در
به همین ترتیب« ،جرم
ِ
شناسی سبز هست
ِ
شناسی زمینهی جرم
زیستمحیطی» یا «جرم
ِ
سبز» نیز عمر چندان درازی ندارد .ارائه دهد ،و دوم اینکه بررســی و
شناســی سبزُ :جرم ،روشــن کند که چگونه نظریهی
کتاب «جرم
ِ
ط زیست» بهتازگی سیاســی-اقتصادی برای تحلیل
عدالت ،و محی 
شناســی ســبز و خسارت و
جر
و
متخصصان
از
چند
بــه قلم تنی
م
ِ
از سوی انتشاراتدانشگاه کالیفرنیا قانون و عدالت سبز به کار میآید.
منتشر شده اســت .میتوان این هدف این اســت که این شاخه از
کتاب را نخســتین اثری دانست پژوهش را مــرور کنیم و دیدگاه
کــه بطور جــدی این شــاخه از خود را نیز در زمینهی مطالعهی
شناسی سبز و قانون و عدالت
ِ
جرمشناسی را به بوتهی پژوهش جرم
به آن بیفزاییم .بنابرین این کتاب
گرفته است.
شناسی سبز» کتابی آغازگر فقــط پژوهشهــا و نظریهها در
«جرم
ِ
شناسی سبز را مرور
و نوآور است که نهتنها ُجرمشناسی زمینهی جرم
ِ
در حوزهی محیط زیســت را به نمیکند بلکه همچنین در چند
ِ
شناســی
بررســی و ارزیابی میگیرد ،بلکه فصل مفهومهای جرم
همچنیــن ما را به اقــدام در این ســبز را برای مســائل جدید در
حــوزهی محیط زیســت به کار
زمینه فرا میخواند.
شناسی سبز» توجه ما میبندد .بــرای اینکه کتاب برای
کتاب «جرم
ِ
را جلب میکند به این که سازمان مخاطب آســانیاب باشد هر جا
سیاسی-اقتصادی ســرمایهداری که الزم بوده مفهومها و ایدهها را
ِ
به چه شــیوههایی بــه ویرانی و به زبانی ساده بیان شده است ،اما
ریختگیزیستبوممیانجامد .برای خوانندگانی که میخواهند
بههم
ِ
شناســی سبز کار
این کتاب بر مسائل واقعی مربوط به بیشتر در جرم
ِ
جر م سبز و عدالت زیستمحیطی کنند هم برخی اطالعات مفصلتر
متمرکز میشــود و در فصلهای دربارهی مباحث پیچیدهتر
کتاب موضوعاتی چون «برداشت از در کتاب آمده اســت .در
زیستبوم» (برای نمونه ،از طریق پایــان هر فصل بخشــی
معدن و قطع درختان و برداشت برای دانشجویان و بخشی
آب)« ،افــزودن به زیســتبوم» بــرای پژوهشــگران آمده
(بــرای نمونــه ،جادهســازی یا اســت :در بخشی که برای
رهاکردن پسماندها در طبیعت) ،دانشجویان در نظر گرفته
ِ
ســمی»« ،شــکار و شــده نکتههایی که الزم
«شهرهای
ّ
تجارت حیات وحش»« ،قانونهای است دانشــجو درک کند
زیستمحیطی» ،و «سازمانهای آمده و در بخشی که برای
محیطی مردمنهاد» طرح پژوهشگران در نظر گرفته
زیســت
ِ
میشوند.
شــده برخی ایدهها برای
پژوهش بیشتر در اختیار
این کتــاب همچنیــن درآمدی
ِ

ن
خواننده گذاشــته میشود .بدی 
قرار ،این کتاب هم میتواند چون
کتابی درســی و راهنمــا خوانده
شود و هم برای پژوهش جدی در
شناسی سبز.
ِ
زمینهی جرم
شناسی
ِ سبز در اوایل
ایدهی جرم
دههی  ۱۹۹۰پدیدار شــد یعنی
زمانی که فجایع زیستمحیطی،
که از مسامحهکاری و حتا رفتارهای
جنایی سرچشمه میگرفت ،کمکم
انســانها را در مقیاسی بزرگ به
دردسر میانداخت.
بــرای نمونــه ،در ســال ۱۹۸۴
فاجعهی نشت گاز در کارخانهی
آمریکایی یونیون کارباید در شهر
بوپال هند دســتکم جان ۲۲۰۰
انسان را گرفت و نی م میلیون انسان
را در خطر مســمومیت از متیل
ایزوسیانات قرار داد .تاکنون شمار
کسانی که در نتیجهی این رخداد
کشــته شــدهاند به  ۱۶۰۰۰تن
رسیده است.دولت هند چندین نفر
را در این باره به جرائمی متهم کرد
که از جملهی آنان وارن اندرسون
مدیر کارخانهی «یونیون کارباید»
بود که به جرم نسلکشــی متهم
شده بود .اما اندرسون هیچگاه در
هیچ دادگاهی در هند حاضر نشد.
از دیگر فاجعههای زیستمحیطی
ِ
شناسی
که توجه به توسعهی جرم
سبزرابرانگیخترویداد«چرنوبیل»
در ســال  ۱۹۸۶در اکرایــن بود
طی آن یک رآکتور هســتهای
که ِ
منفجر شد و تشعشعات هستهای
به محیط بیرون راه یافت.
رخداد چرنوبیل بالفاصله شــمار
زیادی از انســانها را نکشــت اما
قرار گرفتن در معرض آالیندههای
هســتهای که از نیروگاه چرنوبیل
آزاد شــد در درازمــدت به ِ
مرگ
چیزی در حدود  ۴۰۰۰تا ۹۳۰۰
انسان انجامید .با این حال اما شمار
دقیق مرگومیر بر اثر این رویداد را

اولیای محترم ،بدینوسیله از شما تقاضا می شود
برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی فارسی
زبان دهخدا ،اطالعات زیر را تا قبل از  5ســپتامبر
 2017به آدرس مدرسه ایمیل نمایید
تا قبل از شروع کالس ها برنامه ریزی و هماهنگی
های الزم انجام پذیرد.
بدیهی استدر شروع کالس ها کتاب هایدرسی و
سایر مقدمات برای افرادی که پیش ثبت نام نموده
اند ،فراهم گردیده است.
الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ 9
سپتامبر  2017آغاز می شود
و ساعات کالس ها از  11صبح تا 2:30
بعدازظهر می باشد.

اطالعات الزم
 -۱نام و نام خانوادگی
 -۲سن
 -3پایه کالس درخواستی
 -4آیا قبال در این مدرسه تحصیل نموده است.
ارسال اطالعات به آدرس
admin@dehkhodaschool.com

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت،
تلگرام و یا فیسبوک مدرسه مراجعه فرمایید:

http://dehkhodaschool.com
t.me/dehkhodaschool

https://www.facebook.com/Dehkhoda.
Iranian.School

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21, 29 août et le 6 septembre 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 28 août au 1er décembre 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

de 17:00 à 19:15

Inscriptions pour le soir:
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017

Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 10, 17, 22 et 30 août de 9:00 à 11:15










Session
:
le
28
août au 1er décembre 2017

Metro

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
Cote
Vertu
CEA St. Laurent Adult Education Centre
www.slaec.ca
950 Fraser
Pour le secondaire
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Qc H4M 1A7

نمیتوان بطور دقیق محاسبه کرد
آالیندگی تشعشعات بسیار
چراکه
ِ
گســترده بوده و مطالعات نشان
داده که این آالیندگی تا فاصلهای

بسیاردورتر از نیروگاه رسیده است.
برخی حتا گفتهاند این آالیندگی
در سطح جهان پخش شده است.
افزون بر این ،چون تشعشات بسیار
گســترده بودند ،و چون امکان
دارد تشعشعات تا دههها هنوز
اثرگذار باشند ،همیشه ممکن
نیســت بیماری یــا مرگ یک
فرد را مســتقیماً به این رویداد
نسبت داد .با این حال اما برخی
پژوهشها بــرای مثال افزایش
سرطان تیروئید و سرطان خون
بهویژه در میان کودکان را به این
رویداد نسبت میدهند.
شناســی ســبز
ِ
وقتــی جرم
پایهگــذاری شــد ،هنــوز در
نوشتارگانجرمشناسیجرمهای

زیســتمحیطی هنوز تا اندازهی
باالیی نادیده گرفته میشدند حتا با
نگرانی عامهی مردم
اینکه توجه و
ِ
به این جرائــم زیاد بود .و وقتی از
این جرائم بحث میشددر ارتباط با
جرم ایالتی یا جرم شرکتی یا جرم
ســازمانیافته بود و بهخودیخود
بااهمیت تلقی نمیشدند .اکنون،
بیش از بیســت و پنج سال پس
شناســی ســبز
از آن زمان ،جرم
ِ
چشمگیرانه توســعه یافتهاست
و از ایــن رو میتوانیم تعریفها و
توصیفهای پرشــماری دربارهی
شناسی سبز و جایگاه
چیستی جرم
ِ
ِ
آن بیابیم.

•
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1190 Mackay: Phase2

• CENTRAL AIR CONDITIONING SYSTEM
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET)
• QUARTZ COUNTER TOP
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING
• TWO ELEVATORS
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF
• OUTDOOR ROOF-TOP SWIMMING POOL & 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

E

OR
ST

F

OR

INV

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

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

FO

RI

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

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

ES

TO
R

S

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

NV
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کـتــاب...
کتابی برای اندیشیدن

«گامبـی شاه»

مزدک بامدادان

انقالب اسالمی امســال سیونهمین سالروز پیروزی
خود را به جشن خواهد نشســت .در گذر این چهار
دهه نزدیک به همه دستاندرکاران این انقالب ،بویژه
آنــان که از این پیروزی بهرهای نبردند و دیر یا زود از
گردونه قدرت برون افکنده شدند ،در چرائی این رخداد
و چگونگی انجام آن سر در گریبان اندیشه بردهاند و
با فرانهادن پرسشهای بیشمار تالش کردهاند به آنچه
که خود آن را «حقیقت انقالب» مینامند دست یابند.
هواداران پای َورز پادشــاهی ،ناسپاســی مردم ایران و
بیماری سهمگین شــاه را ریشه بنیادین این رویداد
میدانند .مشروطهخواهان ،که بخشــی از هواداران
خرد َورز پادشــاهی را در خــود گردآوردهاند ،با نگاه
به کنفرانس گوآدلوپ سیاســت جهانــی را در کنار
دیکتاتوری محمدرضاشــاه و پیرامونیان او مینهند
و انقالب را برآیند ایــن دو پدیده میبینند .گروهی
از دســتاندرکاران و نقشآفرینان آن انقالب ،بویژه
چپ مارکسیستی نیز میگویند چارهای جز انقالب
نبود و همچنان بر درستی مبارزه مسلحانه خود پای
میفشــارند و برآنند که انقالبشان تا سرنگونی رژیم
شاهنشاهی تُهی از کاســتی بود و پس از پیروزی از
سوی اسالمگرایان ودیگر نیروهای واپسماندهدزدیده
شد .حتا بخشی از هواداران جمهوری اسالمی نیز برآنند
که این انقالبدر آغاز پدیدهای فرخنده و خوششگون
بود ،که رفتهرفته «به انحراف کشیده شد».
تاریخنگارانی چون یرواند آبرامیان و عباس میالنی نیز
از نگاهی دیگر به ریشهیابی این توفان سهمگین ،که
هستونیست ما ایرانیان را برباد داد ،پرداختهاند و آن
را از ن َگرگاه آکادمیک کاویدهاند .همه این انگاشت ها
در یکسو ،و پژوهشهای آکادمیک در سوی دیگر ،به
گمان من تنها و تنها بخشی از راستی این انقالب را به
ما نشان میدهند و مادر پیوند با این رخداد سهمگین
همچون بازیگران ســروده موالنا پیــل بزرگی را در
تاریکی میکاویم و در پندار خویش هر یک پیکر آن را
بر پایه آنچه که در دست خود گرفتهایم ،بازمیسازیم.
انقالب اسالمی چگونه آغاز شد؟
چرا و چگونه رژیمی که توانسته بود ایران را از ژرفنای
تهیدستی و نادانی و تیرهروزی سالهای پایانی پادشاهی
قاجار به جایگاهی درخور برساند ،در درازای یکسال
چون طوماری در هم پیچیده شد و فروریخت؟
چرا ارتشــی که یکی از  ۱۰ارتــش برتر جهان بود،
نتوانست بیاری فرمانده خود برخیزد؟
چرا و چگونه آیتاللــه کمابیش گمنامی ،که همان
انــدک آوازه خود را هم در ســتیز با حق رأی زنان و
دیگردینان بدست آورده بود ،در اندک زمانی به همه
ایرانیان شناسانده شد ،تا جایی که نقش چهرهاش را
در ماه دیدند؟
چرا بیبیســی ،کــه در آن روزگار بزرگترین بنگاه
سخنپراکنیجهانبود،بلندگویخودرادستودلبازانه
به خمینی بخشید تا پیام خود را حتا در روستاهای
دورافتاده نیز بگوش ایرانیان برساند؟
چرا ســران جمهوری اسالمی اندک زمانی پس از به
قدرت رسیدن درگیری با عراق را آغاز کردند ،تا یک
سال و نیم پس از سرنگونی شاه ،جنگ میان دو کشور
آغاز شود؟
چرا سردمداران این رژیم این جنگ را به بهای نابودی
سرمایههای دو کشور هشت سال بدرازا کشاندند؟
فهرست پرسشهای اینچنینی درباره انقالب ایران
و رخدادهای پس از آن بســیار درازتــر از این اندک
اســت .برای نمونه جایگاه بریتانیا و نقش بیبیسی
خود نیازمند پژوهشی گســترده و ویژه است ،بویژه
که این رســانه امپریالیستی امروز نیز میزبان بخشی
از سرشناس ترین بازیگران انقالب اسالمی است و از
عطاءالله مهاجرانی گرفته تا فرخ نگهدار ،کسانی که
دیروز در سرنگونی شاه دست داشتند و امروز دلبسته
رژیم والیت فقیهاند ،میهمانان همیشگی آن هستند.
گفتنی اســت که بیبیســی برای زنده نگاهداشتن
آتش دودســتگی میان ایرانیان همه ساله برنامههای
پُر آبوتابی درباره ســرنگونی دولت محمد مصدق و
جنبش ملیشدن نفت میسازد ،ولی درباره نقش رادیو
بیبیســی در این سرنگونی و دشمنی آن با جنبش

www.paivand.ca

ملی ،یا برنامهای نساخته است و یا چندان اندک
و کمرنگ بــه این نقش پرداخته که من هرچه
در بایگانی این رسانه و جهان هزارتوی اینترنت
َگشتم ،چیزی نیافتم.
ســیروس جهانبخــش در کتــاب ارزشــمند خود
«گامبی شــاه (نقش انقالب اســامی سال ۱۳۵۷
ایران در فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و ساخت
نظام نوین جهان) با نگاهی نوین و بســیار ریزبین و
ژرفان َگر به ریشههای انقالب ایران پرداخته و کوشیده
اســت ،بدور از دچار شــدن به «تئــوری توطئه» و
«انگاشت دزدیدهشدن انقالب» و دیگر انگاشت های
آزمونناپذیر ،سرنگونی شاه ،جنگ ایران و عراق ،نوسان
های بهای نفت ،جنگ سرد ،سیاست پولی آمریکا و
وابستگی آن به نفت ،جایگاه نوین آمریکا پس از جنگ
جهانی دوم و سرنوشت بلوک سوسیالیستی را برپایه
دادهای آزمونپذیر فراوان ،تکههای به همپیوســته
نمایشی پیچیده ببیند که صحنه آن بسیار بزرگتر از
خاورمیانه بوده است .انقالب اسالمی در این نمایش
تنها یک رخداد کناری اســت ،که بکار زمینهسازی
رویداد فرجامین نمایش که همانا فروپاشــی بلوک
سوسیالیستیباشد،میآید.
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کتاب در  ۳۲۰برگ و ده بخش نگاشــته شده است،
که  ۱۰برگ پایانی آن ویژه کتابشناسی است .بیشتر
برگهای کتاب پانویس دارند و نویســنده در سرتاسر
کتاب بُنمایههای دادهها و گفتآوردهای خویش را به
خوانندگان نیز شناسانده اســت ،کاری که به کتاب
درونمایهای آکادمیک ودانشپایه میدهد.
جهانبخش در بخش نخست که خود  ۵زیربخش را
دربرمیگیرد ،به «موقعیت سیاسی-اقتصادی آمریکا از
جنگ اول جهانی تا پایان جنگ ویتنام» میپردازد.
از نکتههای ارجمند این بخش یکی سیاست «طرح
پرزیدنت ویلســون برای کاهش قدرت اســتعماری
انگلستان و فرانسه به هدف گسترش بازراهای جهانی
در بین مســتعمرات و همچنین تجارت آزاد در همه
آبهای جهان در فوریه  »۱۹۱۸است ،دیگری پیمانی
که از آن بنام «توافقنامه برتون وودز» یاد میشــود و
بر پایه آن «از سال  ۱۹۴۵رسما دیگر پشتوانه دالر بر
اساس میزان طالی همه کشورهای شرکتکننده در
اجالس تعیین گردید ( ۴۴کشور منجمله ایران)» و از
آن دو پُرارجتر اینکه «آمریکا در سال ۱۹۷۲-۱۹۷۳
با عربستان سعودی توافقنامهای به امضاء رسانید که
در آن دولت آمریکا خود را متعهد میکرد تا از خاندان
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آلسعوددر مقابل هر خطری چهداخلی و چه خارجی
حمایت میکرد .به شرطی که عربستان نفت خود را
فقط در مقابل دریافت دالر آمریکا بفروشد و بدینگونه
نفت پایهای استوار و باارزش برای تحکیم ارزش دالر
شد».
در بخش دوم و ســوم جهانبخش «توســعه قدرت
جهانی آمریکا» و نقش «مکتب سیاست واقعگرایانه»را
بازمیگوید.
بخش چهارم نمودهای بیرونی این چرخش سیاست
خارجی را با نمونههای آشکار در پیش روی خواننده
مینهد .یکی از این نمونههــا «جداکردن جمهوری
خلق چین ازدنیای کمونیسم» است .نام بخش پنجم
«اتحاد جماهیر شوروی در تله آمریکا» است.
در همین بخش برای نمونه میخوانیم «هدف آمریکا
از افزایش بهای نفت (از طریق اعالم ایران در اجالس
اوپک) بازخریــد ارزان دالرهای ذخیره شــدهاش از
کشورهای صنعتی دیگر بوده که به این هدف تا پایان
سال  ۱۹۷۶رسیده بود».
{>> ادامه در صفحه}28 :
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باباخانی

2178 Ste-Catherine
W. Montreal, QC H3H 1M7
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri
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Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

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

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

 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 مجهز به کلیه کارت های
 تضمینبهتریننرخروز
بانکی ایران
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

صرافی نِت

سرعت،دقت ،اعتماد

خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا
آلکسسلیمانی

ALIKO
بدونکارمزد

)Tel.:514-917-9988 (cell.

pg.: 16

Cell.: 514-978-9962

)514-845-5959 (office
St-Laurent

1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8

به مدیریت :بیژن احمدی
با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
----------------------- st-Laurent
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limited time offer
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اروپـا و آسیـا
کوبا،مکزیک،دومینیکن،
باهاماس،دبی
انواع بیمه های مسافرتی
اجاره روزانه و ماهانه اتومبیل
ویــزایدوبی
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1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

Tel.: 514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

