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Bureau de Change

Sharif

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

Cote vertu, Bus 121 E

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

EXCHANGE

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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BACK TO SCHOOL

فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال ازمونترال بهتهران
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WELCOME
!BACK TO SCHOOL
bon
retour
a l'ecole

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750
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

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

)plein Sante (de Montreal
info: (514) 945-5259

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

خلیفی

 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

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

مریم خالقی

1303 Greene Ave, # 500
Westmount, Qc H3Z 2A7

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 983-5415

فروش سالن آرایش
اوکازیون بی نظیر

5388 Queen Mary Road
Montreal Qc. H3X 1V3

سالن آرایش با16سال سابقه
در محل شلوغ | با مشتری ثابت
----------------------برای آگاهی از جزئیات بیشتر
با شماره زیر تماس بگیرید:

GILLES COHEN
Certified real estate broker
)RE/MAX ROYAL (JORDAN

Tel.: 514-891-2523

حمیدرضا

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Agence Immobilière

Salon Farah unisex NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

جنب دانشگاه کنکوردیا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

www.sutton.com

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

فیروزهمتیان

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

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.

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

2

PAIVAND: Vol. 24  no.1334  Sep. 01, 2017

www.paivand.ca

1396  شهریور10  1334  شماره 24 سال

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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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از

• 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.

) مالیات+(

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

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
 •سالن پذیرای
ی
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان
برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New Model Unit:

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal,
Qc H3G 0B9
H3G 2T3

Collège INSA

Développement des compétences et vous-même

»کالـج بین املللی «اینسا

Soleil dental clinic
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

.با ما پیشرفت خود را تضمین کنید

• 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
__________________________

New sessions every month!
INSA College offers short-term or long-term programs
(DVS, DEP and University certificate upon completion):

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
 سال سابقه43 با بیش از
-----------------

• Starting a business (in English or French, online or in class)
• Sales and consulting (including one month internship)
• French and English courses (all levels)
• Loans and bursaries program (around 900 $ per month)*
___________________
*The amount of loans and bursary once you qualified
is determined by Financial Aid of Quebec.

for more information Call us at

514-207-9999
Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure
460 St. Catherine West, Suite 302,
Montreal QC H3B 1A7
----------------------------------------------

www.insacollege.com

• دکتر علی شریف نایینی

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

Tel.: 514-277-1157

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
 سال سابقه20 با بیش از
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

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

Tel.: 514-731-1443

3
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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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دادخواهی...

ِ
هولــوکـاست
کشتـار :67
شیعی!

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 ّ

شکایت محمــــد ملکی و
ِ
سران
محمد نوریزاد از
جمهوریاسالمی
رساندن این کشتار
به سرانجام
مخاطبان این نامه:
ِ
جناب آنتونیوگوترش  -دبیرکل بزرگ آنچنان سراسیمه بود که
شبانه جنازهی اعدام شدگان را
سازمان ملل
بانو عاصمه جهانگیر  -گزارشگر از زندانها با کامیونهای کمپرسی
گورســتان
ویژه حقوق بشر سازمان ملل در به مکانهایی چون
ِ
«خــاوران» در تهــران و دیگر
امور ایران
گورســتانهای بی نشان در سایر
عالیجنابان ،بـزرگواران،
اجازه میخواهیم برای شــما از شهرهای ایران بردند و بصورتِ
ِ
هولناک شــیعی جمعی در گودالهایی نچندان
یک فاجعهی
بگوییــم .فاجعهای کــه در زی ِر عمیق دفن شان کردند.
آوا ِر جنگ هشــت سالهی ایران عجبا که آیتالله خامنهای رهبر
فعلی جمهوری اســامی ایران
و عــراق دفنش کردنــد .و در
ِ
هیاهوی اشغال سفارتخانهها به برای این که آن فاجعه را رســماً
ِ
حاشــیهاش بردند .و با جاذبهی به ورطــهی بی اهمیتــی فرو
پولهــای روفته شــدهی مردم بتپانــد ،و برای دهــن کجی به
ایران دهان بســیاری از کشورها مردمان زخمی ،همین امســال
مســتقیم آن
و مجامع بین المللی را بستند .و یکــی از عامالن
ِ
ِ
ای کشتار هولوکاستی (سیدابراهیم
در غوغای
تأسیسات هسته ِ
زیرزمینی ،و ولولهی دستیابی رییســی) را کاندیدای ریاست
بمب اتمی گم جمهوری میکند و برای مطرح
روحانیان شیعه به ِ
و گورش کردند .و صدایش را در شــدنش میلیاردهــا پــول به
پس غری ِو چکمهی نظامیان ایران پایش میریزد .و دیگری (شیخ
ِ
که حریصانه برای شیعه گستری مصطفی پورمحمدی) را تا مقام
به ســمت نا آرامیها و کشتار و وزیر کشوری و وزارتدادگستری
تخریب کشورهای منطقه خیز باال میکشاند.
بر میداشــتند محــو کردند .و تقاضــای ما  -محمــد ملکی و
تا توانســتند به صورتش خاک محمد نوری زاد  -به نمایندگی
سهمگین از جمع کثیری از مردم ایران این
افشاندند تا مبادا امواج
ِ
آن فاجعهی مخوف ،از خیابانها است که:
و کوچههای ایران گذر کند و به شــما دو بزرگوار این کشــتار
خانهی عامالنش داخل شــود و هولوکاستی رادر آمار جنایتهای
ِ
تک به ِ
آفرینندگان آن فاجعه
بزرگ جهانی جای دهید و از آن
تک
ِ
ِ
را بکا ِم دادخواهیاش فرو بکشد .به «هولوکاست شیعی در ایران»
ایــن فاجعه ،کــه مــا از آن به یاد کنید.
ِ
«هولوکاست شیعی» نام میبریم ،نیز با اصــرار بر اعزام هیأتهای
کاوشگران بینالمللی،
و
حقوقی
پیوست
بهم
۱۹۸۸
سال
ایران ِ
ِ
در ِ
ِ
جنایــت هولناک
و خانوادههای هــزاران ایرانی را پــرده از این
سیاهپوش داغ فرزندانشان کرد .بردارید و سران جمهوری اسالمی
ِ
در آن ســال ،آیت الله خمینی ایران را درمجامع حقوقی و بین
رهبر صاحــب نــام جمهوری المللی به محاکمه بکشید.
اسالمی ،با نوشتهای چهار خطی ،همراه با این نامه ،عکسهایی از
فرمان به کشــتار زندانیانی داد گورســتان خاوران و جنازههای
صوتی
که ســابقهی همگونش در هیچ بیرون زده از خاک ،و فایل
ِ
کجای تاریخ مشــاهده نشده .به آیــت الله منتظری کــه در آن
نــگارش آن چهارخط ،برمجریان این جنایت بزرگ بر
محض
ِ
ِ
جمعی از طلبههای جوان دست میاشوبد ،و نیز فیلم اعتراف شیخ
بکار شدند و حریصانه و در یک مصطفی پورمحمدی تقدیم تان
زمانی چند ماهه ،بیش میشود که در آن به این کشتار
فشردگی ِ
ِ
زندانــی بی پناه را بُهت آور اعتراف میکند و حتی
از ســی هزار
ِ
در تهران و دیگر شهرهای ایران میگوید :حکم خدا را اجرا کرده
به جوخههای اعدام ســپردند .و شــبها را نیز بــی هیچ عذاب
آنان دســت به کشتار زندانیانی وجدانی راحت خوابیده است.
بردند کــه با قانــون جمهوری
اســامی دادگاهی شده و سالها
با احترام و ادب
دوران
بود که مشــغول گذران
ِ
محکومیتشانبودند.
دکترمحمدملکی:
نخستین رییسدانشگاه تهران
داغ اینجاســت که این کشتار،
و فعال مدنی و زندان رفته در
نه در پی اعتــراض و اعتصاب و
جمهوری اسالمی
آشــوب زندانیان پا گرفت و نه
محمد نوری زاد:
بی هیچ خطایی که بشود جر ِم
تازهای بــر پروندهی یک زندانی نویسنده ،فیلمساز ،و فعال حقوق
نشاند و فی الفوراعدامش کرد.
بشر و زندان رفته در
شــتاب آیتاللــه خمینی برای
جمهوری اسالمی
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net

طرح روی جلد :مریم نعمتی
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شعر و ترانه...

تیر جنون رها شد ،بال و پ َرت نبستی

مرطوب شد نگاهت از ما چو میگسستی
گویی ز روز آغاز بی فرصتی به پرواز
خالی شدی در آواز ،بغضت چو میشکستی
بغضت زالل و رنگین ،رغم سکوت سنگین
عشقی به نرمه پاشید بر جای جای هستی
شد قطرههاش دریا ،دریایی از تمنا
بر موج بیشکیبش بیواهمه نشستی
بودت نوید فردا ،شور و شری سراپا
فریاد شد وجودت ،بر اوج چون که َجستی
افسوس جستجویت ،بردت به ناکجایی

هم آن کجا که گفتی تا هست میپرستی
دیدم شقایقانه ،لبریز از تراته
آواز خود نخوانده ،نا آمده شدستی
پرسیدمت !...نبودی !...چیزی نمیشنودی!
رؤیات گرچه جا ماند ،در نوبتی که َرستی

پــس از هر حمله تروریســتی اما بحثها در
خصوص راههای مبارزه با تروریسم و پیشگیری
از حمــات تروریســتی در بین رســانهها،
صاحبنظران و کارشناسان تروریسم اوج گرفته
و این ســوال که چه روشی برای غلبه بر این
پدیده شوم و مهلک کارسازتر است ،پرسیده
میشود.
اولیــن واکنشها به طور معمــول پس از هر
حملهای شــامل تالش برای کنتــرل اوضاع
امنیتی و جلوگیری از هرج و مرج ناشی از ترس
و شوک ایجاد شده در جامعه است.
حضور گســترده نیروهای امنیتی و پلیس در
شهر محل حمله و در مواردی در کل کشور ،به
جز در موارد محدودی که مهاجم متواری است
یا احتمال وقوع حمله دیگری میرود ،غالبا به
منظور ارضای نیاز روانی شهروندان به احساس
امنیــت و نمایش قدرت و حس مســئولیت
پذیری پلیس اســت و عمال در دسته بندی
استراتژیهای مبارزه با تروریسم جایی ندارد.

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

در جان بیقراران ،پیچیده عطر سرخت

هستی تو بیشماران ،گر چه ز ما گسستی
ویدا فرهودی
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www.paivand.ca

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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واقعیت درباره تروریسم

از سویی دیگر در مواردی
که مسئولیت حمله از سوی
گروهی مشخص پذیرفته
میشود ،اولین و در حقیقت
اصلی ترین واکنش سیاستمداران
به آن ،تهدید آن گروه به برخورد
سخت و خشن است .این برخوردها
در مواردی که گروه تروریســتی
عامل حملهدارای قلمرو سرزمینی
باشد ،تقریبادر تمامی موارد شامل
ت نظامی علیه آن
تهدید به عملیا 
و در مــواردی هم که گروه قلمرو
مشخصی نداشــته باشد ،منجر
به بازداشــت تعداد زیادی از افراد
مظنون به عضویتدر آن میشوند.
تاریخ تروریســم امــا ثابت کرده
است هیچ کدام از این روشها آن
طور که باید و شاید نتیجه نداده
و چه بسا در موارد بسیاری سبب

ایجاد خشــونت بیشتر در جامعه
و تحمیل هزینههای هنگفتی به
بدنه اقتصادی کشور و جامعه شده
است.
از این رو واضح اســت که حمله
تروریستی پدیدهای است که اگر از
پیش از وقوع آن پیشگیری نشود،
پــس از حادثه ،هر تالشــی برای
مبارزه با آن عمال با شکست مواجه
خواهد شد.
آنچه پدیده تروریسم را تبدیل به
معضلی شکست ناپذیر کرده است
عدم تالشدولتها برای پیشگیری
از آن و بســنده کردن به اقدامات
نظامی و پلیســی پس از وقوع آن
است.

البته فشار افکار عمومی بر
دولتها و سیاســتمداران
بــرای ابــراز واکنشــی
قدرتمندانه و زودهنگام نیز
در این مســاله بــی تاثیر نبوده و
نمیتوان نقــش افکار عمومی در
شــکل دهی به واکنش دولتها
نسبت به پدیده تروریسم را نادیده
گرفت.
از این رو تصور عمومی نسبت به
این پدیده نقشی کلیدیدر تبیین
سیاستها و استراتژیهای مقابله با
آن دارد.
این نوشته بر آن است تا با نگاهی
به  7واقعیت در مورد تروریسم که
کمتر در رســانهها به آن پرداخته
میشــود ،درک بهتــری از این
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

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

آغاز بحران «فنتانیل» در کبک
از آغاز تابســتان تاکنون  2تن به خاطر
مصرف این ماده مخدر کشــته شده اند.
«فنتانیــل»  40بار از هروئین و  100بار
از مرفین قوی تر است و تاکنون موجب
مرگ صدها تن در کانادا شده است.
پس از رویداد  7مورد «اوردوز» (افراط در
مصرف)در یک روزدر مونتریال که منجر
به مرگ  2تن شد ،بسیاری از کارشناسان
اعالم کردند که پای بحران «فنتانیل» به
کبک نیز باز شده است.
ژان -فرانسوا ماری ،مدیر انجمن کبکی
برای ارتقاء سالمت افراد مصرف کننده
مواد مخدر ( )AQPSUDمی گوید« :این

مقابله با آن نیســتیم ،درحالی که می
باید این آمادگی را داشته باشیم .مرحله
بعدی این است که مرگ و میرهای خود
را بشــماریم و در آن زمان حاصلی جز
شکست نخواهیمداشت».
کارین پاکت ،فرمانــده مرکز تحقیقات
پلیس منطقه شرق مونتریال می گوید:
«در مونتریــال وضعیت به وخامت بقیه
شهرهای بزرگ کانادا نیست و ما هر مورد
مربوط به "فنتانیل" را با فوریت و جدیت
دنبال می کنیم» .سال گذشته  656تن
دراثر مصرف این ماده مخدر در بریتیش
کلمبیا جان خود را ازدست دادند.
وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی کبک
می گوید« :ما نگران وضعیت هستیم اما
بحران هــم اکنون وجود دارد و ما آماده مندر آن جنبه فوریت نمی بینم و بیشتر

سرسختی دونالد ترامپ در توافق سه جانبه
مبــادلهبازرگــانیNAFTA
کارشــناس امور بازرگانی معتقد
است که این راهبرد دولت ترامپ
برای این اســت که این موضوع را
غیرقابل مذاکره اعالم
کند .کانادا و مکزیک
نیز به نوبه خود هریک
می کوشــند امکانات
خــود در حضور فعال
در پیمانکاری
های عمومی
در ایــاالت
متحده ،به
ویژه پیمانــکاری های
پرسود زیرســاخت ها
را افزایــش دهند .این
درحالــی اســت که به
عکــس دولــت آمریکا
سعی می کند که این راه
را مسدود کند( .الپرس
مونتریال 19 ،اوت .)2017

به نظر می آید که وعده انتخاباتی
دونالد ترامپ در پیشــبرد برنامه
«آمریکایی بخریــد»« ،آمریکایی
استخدام کنید»
بر فضای مذاکرات
بازنگری در توافق
 3جانبه مبادله آزاد
بازرگانــی آمریکا،
کانــادا و مکزیک
( ALENA/
)N A F T A
حاکمیتدارد.
دولت ترامپ اعــام کرده که در
مذاکرات همه سعی خود را برای
تحقق این شعارها خواهد کرد .این
درحالی است که کانادا و مکزیک
هریک می کوشــند صحنه را به
سود خود تغییر دهند و از آمریکا
امتیازهایی بگیرند .دولت آمریکا
از دســت انــدرکاران صنایع در
آمریکا خواسته که درباره هزینه-
فایده توافق مبادلــه بازرگانی در
«توافق مبادله
قیاس با گزینه «آمریکایی بخرید»
بازرگانیبدترین
اظهار نظر کننــد .برگزاری این
مشاوره همزمان با نخستین دور
توافقی است که
گفتگوهــای بازنگــری در توافق تاکنون امضاء شده
مبادله آزاد انجام می شــود .این
است»
مشــاوره درپی فرمانی است که
چندی پیش دونالد ترامپ درباره روز یکشــنبه  27اوت ،دونالــد
بیشترین کاربرد ممکن «آمریکایی ترامپ ،رییــس جمهوری آمریکا
بخرید» صادر کــرد .یک وکیل در توییتر خود نوشــت که ایاالت

متحده احتماال می باید به گفتگو
درباره «توافــق مبادله بازرگانی»
( )ALENA/NAFTAپایــان
دهد .ترامپ نوشت که این توافق
«بدترین توافقی است که تاکنون
امضاء شــده» و افزود که کانادا و
مکزیک «خیلی پرتوقع» و «هر دو
خیلیسختگیر»هستند.
هفتــه گذشــته،
دونالد ترامپ در
برابر هوادارانشدر
فنیکس (آریزونا)
اعــام کــرد که
«احتماال» کار به
جایی می کشــد
کــه او «توافــق
مبادله آزاد» را لغو
کند .درآن زمان،
جاســتین ترودو
کوشید جلوی تندروی او را بگیرد
و اعالم کرد که کانادا به «مذاکره
با حســن نیت» ادامه خواهد داد
تا بتواند این توافق انجام شده در
 23سال پیش را روزآمد کند .او
یادآوری کرد که خود نیز با دونالد
ترامپ گفتگوهایی داشته که در
آنها او تهدیــد به لغو توافق کرده
است( .الپرس مونتریال 27 ،اوت
.)2017

آن را مواردی می دانم که باید از نزدیک
دنبال کرد» .آلکســاندر پارادی رییس
یک مرکز مددرسانی می گوید« :آشکار
است که موج برآمده از ایاالت متحده و
غرب کانادا اکنون به ما رسیده است .در
مونتریال و جاهای دیگر کبک مواردی
از ســوء مصرف دیده شده است .اکنون
آن را در همــه جا می توان یافت ،حتی
در داروهایی که پیشتر یافت نمی شد».
جســیکا تورمل از گروه پژوهش واقدام
روانشناســانه ( )GRIPمی گوید اضافه
مصرف «همواره می تواند افزایش یابد»
و یادآوری می کند که یک ذره کوچک
اضافی «فنتانیل» می تواند موجب بروز
مشــکل شــود( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 22 ،اوت .)2017

صرافی نِت

سرعت،دقت ،اعتماد

خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا
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آلکسسلیمانی

بدونکارمزد
)Tel.:514-917-9988 (cell.

)514-845-5959 (office
St-Laurent

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

یک کشته و  4زخمی
کانادایی در حمله
تروریستیبارسلون
بنا بر اعالم دفتر نخست وزیری
کانادا ،در حمله تروریســتی روز
پنجشــنبه  17اوت در شــهر
بارسلون اســپانیا یک کانادایی
کشته و  4تن دیگر زخمی شده
اند .فرد کشته شده مور ویلسون
نام داشته اســت .او پدر یکی از
اعضــای پلیس ونکوور اســت.
پلیس ونکــوور در اعالمیه ای از
او تجلیل کــرد و یادش را گرامی
داشــت .جاستین ترودو ،نخست
وزیر کانادا نیز در یک بیانیه کتبی
ابراز اندوه کرد و به خانواده این فرد
تسلیت گفت .در این بیانیه او از
کانادایی ها خواســت که در برابر
نفرت و عدم تحمل که هدف آن
ایجاد تفرقه اســت «مقاوم» باقی
بمانند( .ژورنال دو مترو 20 ،اوت
.)2017

تشکیلپلیس
ضد راه بندان

داشت .پروژه مونتریال برای اجرای
این برنامه از برنامه ای مشــابه که
در ونکوور اجرا شــده الهام گرفته
است .به گفته «پروژه مونتریال»
تراکم ترافیک در هر ســال تا 2.5
میلیارد دالر برای مونتریال هزینه
ایجاد می کند( .تلخیص از الپرس
مونتریال 21 ،اوت .)2017

برنــــدهجایزه
 7میلیون دالری
بخت آزمایی در کبک

بار دیگر بخت با کبکی ها یار شد و
جایزه بزرگ  7میلیوندالری «لوتو
 »6/49نصیــب یکی از اهالی این
استان گردید .دارنده یا دارندگان
بلیت برنده تاکنون معرفی نشده
اســت .بنابر اعالم «لوتو کبک»
شانس برنده شــدن جایزه بزرگ

«پروژه مونتریــال» وعده داده که
با ایجاد یک نیروی پلیس ضد راه
بندان مشکل ترافیک مونتریال را
حل کند .به این وعده درصورتی
عمل می شــود که این تشکل
سیاسی شــهرداری مونتریال در
انتخابات آتی شــهرداری پیروز
شــود .قرار است این واحد اقدام
دربــاره راه بندان های شــهری
مرکزی بــرای مدیریت تحرک
شهری ( )CGMUایجاد کند که بخت آزمایی یک در (حدود) 14
مرکب از افراد غیرنظامی و پلیس میلیون است.
اســت و قدرت اجرایــی خواهد [یعنی اگر کســی هر هفته بلیت

بخرد در هر  280هزار ســال یک
بار احتمال برنده شــدن دارد! ].
(ژورنــال دو مونتریــال 20 ،اوت
.)2017

دستمزد ساعتی 15
دالر :تظاهرات در
برابر شهرداری

روز دوشــنبه  21اوت شــماری
از نمایندگان ســندیکا و دســت
اندرکاران سیاســی در ســطوح
مختلف دولتی دربرابر ساختمان
شــهرداری مونتریال گرد آمده و
خواســتار آن شــدند که حداقل
دســتمزد کارگرانــی کــه برای
شهرداری کار می کنند از ساعتی
15دالر کمتر نباشد .این تظاهرات
در زمانــی صــورت گرفــت که
ماروین روتراند ،عضو اپوزیسیون
شورای شــهر با ارائه الیحه ای از
این شــورا خواست که شهرداری
سیاست پرداخت دستمزد حداقل
ساعتی  15دالر را درپیش گیرد.
(تلخیص از ژورنــال دو مترو22 ،
اوت .)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

راهپیمایی دگرباشان جنسی در مونتریال

Pièces d'Autos N.D.G.

روز یکشنبه  20اوت راهپیمایی
ساالنهدگرباشان جنسیدر مرکز
شهر مونتریال برگزار شد .دراین
راهپیمایی  7هزار شرکت کننده
از  270گروه شرکت کردند و 6
موضوع با پرچم رنگین کمانی

آن به نمایش درآمد .جاستین
ترودو نخست وزیر کانادا در کنار
«لئــو وارادکار» ،نخســت وزیر
ایرلند،در این راهپیمایی شرکت
کرد .این نخستین بار بود که یک
رهبر خارجی در کنار نخســت

وزیر کانادا در این
راهپیمایی شرکت
می کرد .وارادکار
جوان ترین نخست
وزیر تاریخ ایرلند و
اولین رهبری است
که آشکارادگرباشی
جنســی خــود را
اعالم کرده است.
نخســت وزیــر
کبک و شــهردار
مونتریال نیز دراین
راهپیمایی شرکت
کردند .ســال گذشــته حدود
 300هزار تن به تماشــای این
راهپیمایی آمده بودند.
(گازت مونتریا
ل 20 ،اوت )2017

داوید:
«قربانیان دیگر هرگز نباید
به حال خود رها شوند» .هر
موسسه آموزشی می باید
یک «باجــه خاص» برای
پذیرش و کمک به قربانیان
ایجاد کند و شیوه رفتاری
را ترویج نماید که مانع از
انجام چنیــن تجاوزهایی
شــود .همچنین ،کالج و
دانشگاه ها می باید تدابیری اتخاذ
کنند که قربانی تاحد ممکن کمتر
با متجاوز درتماس باشد( .ژورنال
دو مونتریال 21 ،اوت .)2017

جاستین ترودو :مقررات مهاجرت درمورد
پناهجویان ِاعمال می شود

جاستین ترودو ،نخست وزیر
کانادا می گویــد :درعین این
که کانادا کشــوری باز است و
آغوش آن به روی کسانی که
از کشــورهای دیگر می آیند
گشــوده اســت ،ولی
مقررات مهاجرتی آن
می بایــد درباره بیش
از  6هــزار پناهجویی
که در  2ماه گذشــته
وارد کشور شــده اند
اِعمال شود .او که روز
چهارشــنبه  23اوت
در مونتریال در جمع
مأموران آمــوزش دیده مهاجرت
غیرقانونی سخن می گفت افزود
که همکاری سطوح مختلفدولت
در زمینه های اطمینان بخشیدن
به مردم که مهاجرت غیرقانونی با
دقت دنبال می شود امری اساسی
است تا بتوان بر وضعیت پیچیده
کنونی فائق آمد.
او تأکید کرد که کنسولگری های
کانادا در آمریکا مأمور شــده اند
که با اطالعات نادرســت منتشر

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

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

بدهی می تواند مانع از رشد اقتصادی شود
در گزارشی که برای «انجمن
کانادایی وام رهنی مسکن»
( )SCHLتهیه شــده آمده
است که ســنگینی بدهی
برخــی از کانادایــی ها می
توانــد بر موقعیت کســانی
که وضعیت مالــی بهتری
دارند ،اثر منفی بگذارد .این
محتوای گزارشــی است که
مســئوالن آژانس فدرال در
ماه مارس دربــاره وضعیت
اعتباری وام دهندگان و موقعیت اقتصادی کانادا را تیره کند.
در این گزارش تأکید شــده
بازار امالک دریافت کرده اند.
در این گزارش از جمله آمده است که در نگاه به آینــده دور ،زیان
که افزایش نرخ بدهی نسبت به افزایش بدهی خانوارها می تواند
تولید ناخالص داخلی ( )PIBمی از منافع کوتاه مدت رشد مصرف
تواند چشم انداز دراز مدت رشد بیشتر شود .رشد اقتصادی ناشی

روزانه  250تــن در آغاز ماه اوت
بــه  140تن در هفتــه بعد از آن
کاهش یافته است .درحال حاضر
حدود  600تن به طور موقت در
اردوگاه «ســن برنارد دو الکول»
در  45دقیقه ای جنوب مونتریال
اسکان داده شده اند و  3هزار تن
دیگر در پناهگاه های مختلف در
شــهر مونتریال در انتظار تعیین
تکلیف توسط «شورای مهاجرت و
پناهندگان» به سر می برند.
(تلخیص از گازت مونتریال23 ،
اوت .)2017

از مصرف خانوارهــا ،همراه با
سود وابسته به پایین بودن بی
سابقه نرخ بهره ،این نگرانی را
ایجاد می کند که میزان بدهی
ها به سطحی بی سابقه افزایش
یابد .این درحالی است که این
امر خود محرک رشد اقتصادی
کشور بوده است.
بنابر ایــن گزارش ،کانادا
در زمینه افزایش میزان
بدهی نســبت به تولید
ناخالص داخلی ( )PIBدر
یک بازه زمانی  6ساله پس
از استرالیا در رده دوم قراردارد.
(تلخیص از الپرس مونتریال25 ،
اوت .)2017

پرداخت مقرری کمک های اجتماعی به پناهجویان
عملیاتی بــرای توزیع چک
هــای مقــرری کمک های
اجتماعــی بین پناهجویانی
که اخیــرا از مرز عبور کرده
اند آغاز شــده است .شمار
افرادی که ایــن چک ها را
دریافت می کنند  4تا  5هزار
تن است .توزیع چک ها در
فاصله  30اوت تا اول سپتامبر
در پالــه دو کنگره در مرکز
شهر مونتریال انجام می شود.

شده در رسانه
های اجتماعی
درباره مهاجرت بــه کانادا مقابله
نمایند .افزایش بی ســابقه شمار
پناهجویان  -عمدتا اهل هاییتی -
در  2ماه گذشــته موجب واکنش
دولت های فدرال و اســتانی شده
است .در  2هفته نخست ماه اوت،
پلیس  3700پناهجو را شناسایی
کرد که این شمار از مجموع تعداد
پناهجویان مــاه ژوییه که 2996
تن بود بیشتر است .درعین حال،
شــمار افراد وارد شده به کبک از

____________________
Pièces d'Autos NDG

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

اختصاص  23میلیون دالر بودجه برای امنیت
بیشتر کاجل و دانشگاه ها
با آغاز ســال تحصیلی،
دولت کبک درصدد است
راهبرد خود برای مبارزه
علیه خشونت جنسی در
محوطه کالج و دانشگاه
ها را بیشتر کند و بودجه
ای  23میلیــون دالری
در  5ســال آینده برای
ایــن کار اختصاص داره
است .نزدیک به یک سال
پس از موج تجاوزهای جنســی و دانشگاه ها می باید با رعایت آنها
رخ داده در اقامتگاه دانشــجویان از بــروز رویدادهای خشــونت بار
دانشــگاه الوال ،هلن داوید ،وزیر جلوگیری نموده و درصورت وقوع
آموزش عالی کبک متنی شــامل چنین رویدادهایی بتوانند با آنها
20راهکار را منتشر کرد ،که کالج بهتر مقابله کنند .به گفته خانم

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

در مجموع وزارت اشــتغال
و همبســتگی اجتماعی به
این پناهجویان حدود 2.5
میلیون دالر کمک می کند.
پس از دریافــت چک ها از
پناهجویان خواسته می شود
که محل اسکان موقت خود
را ترک نمــوده و برای خود
مســکن دائمی تهیه کنند.
(الپــرس دو مونتریال24 ،
اوت .)2017

مونتــریال :پیوند چشم مصنوعی ( )BIONICبه فــرد نابینا
پنجشنبه گذشــته ساندرا کاسل
فرزند دوســاله خود ایــوان را در
بیمارستان مزون نوو  -رزمون در
آغوش کشید .او نخستین بار بود
که فرزند خود را می دید .ساندرا
 16سال پیش دچار یک بیماری
نادر چشمی شــد و بینایی خود
را از دســت داد .امــا ،در  8فوریه
ســال جاری ،یک گروه پزشکی
بیمارستان مزون نوو -رزمون موفق

شد بخشی از بینایی ازدست رفته
را به او بازگرداند و با کاشــت یک
چشم مصنوعی ( )BIONICاو را
از نعمت بینایی برخوردار ســازد.
عمل جراحی حدود  4ســاعت به
درازا کشــید .این مادر  42ساله
که مددکار اجتماعی نیز هســت
می گوید« :هرگز تصور نمی کردم
دیگر بتوانم ببینم ،اما اکنون می
بینم ،نور را تشــخیص می دهم و

اشیاء را به صورت سیاه -سفید و
خاکستری می بینم» .دکتر رزند
جراحی که ســاندرا را عمل کرده
از امید به آینده سخن می گوید:
«امید من این است که نسل آینده
(فناوری) چشمی بسازد که بتواند
رنگی و دقیق تر ببیند و جزییات
چهره هــا را تشــخیص دهد».
(تلخیــص از گازت مونتریال24 ،
اوت .)2017
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شایسته الهامی (مونترال)

مونتریـال | کبک...

welcome back to
school

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

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

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

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

«بیایید ریشه درد را پیدا کنیم!»

روز چهارشنبه  16اوت به مناسبت
آغاز سال تحصیلی و برگشت دانش
آموزان به مدرسه ،از طرف فروشگاه
هــای ،Les Magasins –Partage
تعداد  4800کوله پشــتی با لوازم
نوشت افزار به ارزش  150دالر به
خانواده دانش آموزان بی بضاعت
توزیع شد .این کار معموالً در اواخر
ســال هم به مناسبت ایام نوئل و
سال نو با دادن کادو و مواد غذائی
در مراکز مختلف انجام میشــود.
خانم جوانی ،بنام اورلی کنفاک ،که
عکسش در صفحه هفت روزنامه
 24چاپ شده می گوید:
این ســال چهارم است که من از
این کمک ها استفاده میکنم .من
چهار بچه دارم که ســه تاشان به
مدرسه میروند؛ فرستادن بچه ها به
مدرسه برای من بدون این کمک
ها مشکل است.
در توضیح این خبر خانم شارلوت
کاستیلو می نویسد :برگشت بچه
ها به مدرسه برای خیلی از خانواده
ها که امکان خرید تمامی لیست
داده شده توســط کادر مدرسه را
ندارند ،باعث ناراحتی فکر اســت.
کار این مرکز باعث گشایش روحی
خانواده ها میباشد.
ایــن خبــر  -در ظاهــر -نه تنها
اشــکالی ندارد ،بلکه خیلی هم به
نظر انسانی است .ولی ما درمورد
کشوری صحبت می کنیم که از
نظر استانداردهای زندگی جزو 10
کشور اول دنیا محسوب می شود؛
سوال این است که چرا باید اساسا
در اول سال تحصیلی یک خانواده
جوان با چهار بچه نیاز به این کمک
ها داشته باشد.

یادآوری می شــود هــر روز که
می گــذرد تعداد کســانی که از
این کمک ها به عناوین مختلف
استفاده می کنند ،بیشتر می شود.
اگر این عمل انسانی کارساز بود که
باید وضع بهتر میشد ،نه اینکه به
تعداد گیرندگان این کمک ها هر
سال اضافه شده و سالهای استفاده
از آن ادامه داشته باشد.
یادمان باشــد یک بچه ،فقط به
کوله پشــتی و لوازم مدرسه نیاز
نــدارد .او به مواد غذائی ســالم و
محیط خانه پر از آرامش نیاز دارد.
مسلماً با شرایط اقتصادی خانواده
امکان فراهم کردن چنین محیطی
نیست.
در صفحه شش نشریه «مترو» روز
 23اوتدر مورد این مسئله نوشته
بود که بدغذائی عالوه بر مشکالت
جسمی ،باعث میشود که از نظر
روانی بچه در مدرسه خود را تنها
احساس کند.
جالب اینســت که دولت
ها  -فدرال و چه استانی-
ســرمایه گــذاری هــای
عظیمی می کننــد .این
ســرمایه گذاری بنام رفع
مشــکالت و نابهنجاری و
بحرانهای اجتماعی انجام
میشود.
بطور مثال اخیراً محل هائی برای
تزریق مواد مخدر برای معتادین
فراهم کــرده اند ،ایــن مراکز در
ونکوور بود؛ ولی ما تا حاال چنین
جائی در مونتریال نداشــتیم .اول
به خاطر این که تعداد کســانی
که در خیابانها از اســتفاده زیادی
مواد مخــدر می مردند زیاد نبود،

دوم اینکه تعداد معتادین هم قابل
توجه نبود .ولی متاسفانه روز بروز
به مشــکالت این چنینی اضافه
میشــود .ایجاد چنیــن محل ها
مسلماً زنگ خطری است.
روز  22اوت خانــم هلــن داوید،
وزیر آموزش عالــی 23 ،میلیون
دالر به مبارزه با خشونت جنسی
و ریشه کن کردن آن در خوابگاه
های دانشــجوئی ،و قربانیان این
خشونت ها اختصاص میدهد .این
اولین بار است که چنین موضوع به
این صورت رسانه ای و در دانشگاه
مونتریال مطرح میشود.
در اوایل ماه اوتدولت فدرال مبلغ
 600هــزار دالر در مونترال برای
مبارزه با خشــونت جنسی و زن
هائی که مورد آزار قرار میگیرند،
سرمایه گذاری کرده است .به باور
من ،متاسفانه خیلی از این برنامه
ها برای اســتفاده سیاسی است.
باوجود این اگر این
پولها واقعاًدر این راه
خرج بشود و گرفتار
بوروکراســی نشود
خــودش کارســاز
است.
وقتــی مســائل
اقتصادی جامعه حل
نشود ،سایر موضوعات بخصوص
مسائل اجتماعی هم تحت الشعاع
آن قــرار میگیرد .مســلماً جوان
کار میخواهد ،فکــر آرام و تفریح
میخواهد.
•

نژادپرستی در کبک

آخر هفته قبل در شهر کبک خبر
مربوط به درگیری بین گروه ضد
مهاجر و راسیســت «الموت» با
مخالفین آن نظریه را در تلویزیون
شاهد بودیم.
این مربوط به شــهر کبک است
که تا چند سال قبل ظاهراً مسئله
نداشت .ولی متاسفانه در ماههای
اخیر شاهد این موج ضد مهاجر و
بخصوص مسلمان ها در این شهر
بودیم .هر چند که آقای رژی البوم،
شــهردار کبک ،بیاید و التیماتوم
بدهد.
در همین روزها شهردار مونتریال
آقــای کــودر ،کاری بنظر مردم
ندارد .هنوز کسی نمیداند که چند

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:

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal
info: (514) 945-5259

بلیط برای رقابت های اتومبیلرانی
«فرمول الکتریک» فروخته شده،
با این وجــود برنامه دیگری با نام
«رودئو» (نمایــش های تفریحی
ســوارکاری) در رابطــه بــا تولد
مونتریال در نظر گرفته که مشابه
گاوبازی های اســپانیا است؛ تنها
فرقی کــه دارد اینکه بجای گاو از
اســب استفاده میشــود .عده ای
بخاطر حقــوق حیوانات و زخمی
شــدن آنها در طول مســابقات
اعتراض کــرده انــد و حتی روز
جمعه ،بری ویلسون هم در CTV
اعتراض کــرد .ولی گویــا آقای
شــهردار در طول چند ماه اخیر
گوش هایش را قرض داده اســت،
تا کسی مزاحم ولخرجی های بی
رویه او نباشد ،که میتوانست در راه
واقعی مصرف شود.

خیلی هم امــکان دارد که هدف
پنهان کردن مشکالت اجتماعی
باشد.
در جریان شارلوتزویل مصاحبه ای
با آقائی بنام کریستیان ریکولینی
 Christian Riccoliniدر یکی از
تلویزیونهای آمریکائی انجام شد .او
کتابی نوشته با نام « زندگی بعد از
نفرت» Life after hate-
خانواده آقای ریکولینی ایتالیائی
بوده ،در سال  1987زمانی که 14
سال داشــت ،به گروه های نفرت
می پیوندد و بعد از ســالها از آنها
جدا میشــود .او عامل پیوستن به
این گروه ها را ناشی از فقر خانواده
میداند .این مسئله به جوانانی که با
داعش همکاری میکنند نیز صادق
اســت .آنها فقط اســم مسلمانی
دارند .بیشــتر آنها معتاد و الکلی

هســتند که عالوه بر فقر خانواده
فکر میکنند جائیدر جامعه ندارند.
اشتباه محض است که فکر کنیم با
حذف ،نادیده گرفتن و کشتار این
جوانان ،این معضل از بین خواهند
رفت .باید ریشهدرد رادرمان کنیم.
مثال آوردن از خبرهای گوناگون
بیشتر برای درک و شناخت اوضاع
است .با ســرمایه گذاری صحیح
در آمــوزش و پــرورش از بچگی،
جامعه ای عاری از اعتیاد ،عاری از
خشونت بوجود بیاوریم .عالج واقعه
را قبل از وقوع باید کرد.
مــا که انتخاب کــرده ایم در این
مملکت زندگی کنیــم ،و امکان
صحبت داریم ،نباید این اشکال ها
را نادیده بگیریم.

•
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

تحلیل...

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

مریم انصاری

 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

اب
ر
ا
ه
ی
م
یزدی
سرگذشتپرفرازونشیب
زیر چرخدند ه انقالب
-----ابراهیــم یــزدی ،دبیرکل
نهضــت آزادی ایران و وزیر
خارجه دولــت موقت پس
از انقالب ،در  ۸۶ســالگی،
شامگاه یکشــنبه پنجم
شهریور ماه ،بر اثر بیماری
ســرطان در ازمیر ترکیه،
درگذشت.
---------------ابراهیم یزدی از اولین کسانی بود
کــه در شــکلگیری "جمهوری
اسالمی" نقش ایفا کرد .مشارکت
او و همفکرانــش در قدرت تنها ۸
ماه بود .او عمری را در حســرت
آنچه فکر میکرد باید با انقالب
متحول میشد و آنچه در عمل
رخ داد ،سپری کرد.
او در مهرمــاه  ۱۳۱۰در یــک
خانواده مذهبی در قزوین به دنیا
آمد .در  ۶ســالگی خانوادهاش به
تهران مهاجرت کــرد ،دیپلمش
را از دبیرســتان دارالفنون گرفت
و دانشــجوی دانشکده داروسازی
دانشگاه تهران شد.
یزدی فعالیت سیاســی خود را با
عضویت در "نهضت خداپرستان
سوسیالیست" به رهبری محمد
نخشــب آغاز کــرد .نظریات این
گروه تلفیقی از باورهای اســام با
اندیشــههای سوسیالستی از نوع
اروپایی بــود .این گروه اواخر دهه
 ۱۳۲۰به حزب ایران ،به رهبری
اللهیار صالح ،پیوستند .حزب ایران
بعدا یکی از احزاب تشکیلدهنده
جبهه ملی ایران به رهبری دکتر
محمد مصدق شد.
پس از کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲و
سقوط دولت دکتر مصدق ،یزدی
مدتی فعالیت خود را در گروهی
به نام "نهضت مقاومت ملی" ادامه
داد و در سال  ۱۳۴۰از ایران خارج
و راهی آمریکا شد .او در آنجا تبعه
آمریکا شد ،به تحصیالت در رشته
داروســازی و فعالیتهای خود به
عنوان هوادار جبهه ملی ادامه داد.
با تأسیس نهضت آزادی ایران در
ســال  ۱۳۴۰به رهبری مهندس
مهــدی بــازرگان ،ابراهیم یزدی
همکاری با این گروه را آغاز کرد و
در بهار سال  ۱۳۴۱یعنی یک سال
بعد از تشــکیل نهضت آزادی در
ایران ،همراه با مهدی چمران ،علی

شریعتی ،صادق قطبزاده و پرویز
امین هســته اصلی نهضت آزادی
در خارج را تشــکیل داد .گروهی
که چهرههای برجستهاش بعدها
اعضای شورای انقالب و افراد اولین
دولت پس از انقالب ،یعنی دولت
موقت به نخســت وزیری مهدی
بازرگان بودند.
با آغــاز اعتراضها علیه حکومت
محمدرضا پهلوی در ایران و مطرح
شــدن نام آیتالله خمینی ،دکتر
یزدی و دوســتانش به او نزدیک
شدند .پس از استقرار آیتالله در
پاریس ،او به یکی از مشاوران اصلی
خمینی تبدیل شد.در سال ۱۳۵۷
ابراهیم یزدی در همان هواپیمایی
که خمینی را به فرودگاه مهرآباد
نشاند ،به ایران برگشت.
در همان ســال به دستور آیتالله
خمینی به عضویت شورای انقالب
درآمــد .در دولــت موقــت ابتدا
معاون نخستوزیر در امور انقالب
بود .ســپس برای مدتی به عنوان
سرپرست مؤسسه کیهان کار کرد
و پــس از اســتعفای دکتر کریم
ســنجابی از وزارت امور خارجه،
جــای او را در کابینــه مهندس
بازرگان گرفت.
"برنامه سیاسی امام"

ابراهیم یزدی در کتاب خاطراتش
نوشته اســت که از تابستان سال
 ۱۳۵۶یعنی زمانــی که آیتالله
خمینی هنــوز در نجف بود ،به او
مشــورت میداده؛ از لزوم داشتن
شــعار ایجابی در برابر شعار "شاه
باید بــرود" و از این که "ارتش را
باید از داخل تصاحب" کرد.
او تیرماه سال  ۵۶با این رهنمودها
بــه نجف محل زندگــی آیتالله
خمینی میرود و پس از دیدار با او
به آمریکا برمیگردد.
دبیرکل نهضــت آزادی در کتاب
خاطراتش شــرح داده اســت که

او "برنامه سیاســی امام" و
"چگونگــی انتقال قدرت" را
تهیه کرد و در اختیار آیتالله
خمینی که از نجف به نوفل
لوشاتو در حومه پاریس نقل
مکان کرده بود ،گذاشت.
«بعــد از ورود امام به پاريس
هم براى تقويت روحيه ملت
و هم پاسخگويى به سئواالت
بسيارى درباره برنامه سياسى
امام و چگونگى انتقال قدرت الزم
بود كه برنامه مطرح و اعالم شود.
اين برنامه در همان هفته اول ورود
امام به نوفل لوشاتو تهيه شده بود و
بهشخصيتهايىكهنامزدعضويت
در شوراى انقالب و يا دولت موقت
بودند ،بــه طور خصوصــى ارائه
مىشد .بهدنبال اجراى همان برنامه
بود كه اقدامات اوليه براى تشكيل
شوراى انقالب و دولت موقت انجام
گرفته بود».
متن برنامــه راهبردی که ابراهیم
یزدی به آیتالله خمینی داد شامل
تشــکیل یک گروه و یا شــورای
جمعی جهت بررســی وضعیت
جنبش و تأســیس و اعالم دولت
موقت بود تا در صورت رفتن شاه
و امکان در دســت گرفتن قدرت
سیاســی از خالء قدرت سیاسی،
جلوگیری کند .برنامه این شــورا
همچنین شامل برگزاری رفراندوم
درباره تعیین تکلیف رژیم سلطنتی
و نیز اجــرای انتخابات به منظور
تشــکیل مجلس مؤسسان برای
تدوین و تصویب قانون اساســی
جدید بــود .این قانون اساســی
میبایست مبنای تاسیس حکومت
(جمهوری) اسالمی شود.
یک تغییر "ناچیز"

دکتــر ابراهیم یــزدی در کتاب
خاطراتش نوشته است« :به طوری
کــه در اصل نســخ ِه خطی (در
پیوســتها) دیده میشود ،در این
برنامه ،تنها یک تغییر داده شــده
است .در متن پیشنهادی آمده بود:
تأســیس حکومــت جمهــوری
اسالمی بر اســاس قانون اساسی
جدید.
.....
{>> ادامه در صفحه}24 :

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 :
ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: SEPTEMBER 5,6,7, 2017
			
 9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.اطالعاتنامنویسی:

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included
اطالعات کالس ها:

Course information: Several levels are available:

		 A.M. Classes: Monday to Friday
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
Fall Session 2017
P.M. Classes: Monday to Thursday
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
Fall Session 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 QUEBECو ADDITIONALLY
RESIDENCY (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
)Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof (ask staff
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________

غیبتخیرخواهی ایرانیان:
زمینـهها و عوامل
طی سال
۱۳۹۵
ه
ر
ت
ه
ر
ا
نی
(ثرومت
مجیدمحمدی

خیرخواهــی صفتی نیســت که
انسانها بتوانند از آن بگریزند اما
بسته به شرایط میزان آن کم و زیاد
میشود .در شرایطی که انسانها
احساس امنیت و وفور کنند طبعاً
خیرخواهی بیشتر میتواند خود را
در جامعه نشان میدهد .زمانی که
همه تحت فشار ناامنی و قحطی و
فالکتهستند،خیرخواهیکاهش
مییابد .قحطــی و ناامنی ممکن
اســت افراد را به هم نزدیک کند
اما منابع را افزایش نمیدهد تا از
گروهی به دیگر گروهها ســر ریز
کند .در شرایط نا امنی و قحطی
نیز خیرخواهی قابل مشاهده است
اما نه به صورت گسترده و شایع.
همــه شــواهد موجود نشــان از
غیبــت خیرخواهــی در جامعه
ایــران میدهنــد بــدون آن که
قحطی و ناامنی ناشــی از جنگ
توســط اکثریت جامعه احساس
شود .بنا به گزارش معاون توسعه
مشــارکتهای مردمــی کمیته
امداد «میزان مشارکت مردم طی
سال  ۹۵در پرداخت صدقه بیش
از  ۲۹۰میلیارد تومان محاســبه
شده اســت؛  ...از طریق صندوق
های صدقات حدود  ۲۷۰میلیارد
تومان ،روشهای نوین حدود ۱۱
میلیارد تومــان ،مراکز نیکوکاری
حدود شــش میلیــارد تومان و
کمکهای موردی نیز حدود پنج
میلیارد تومان بوده است»( .ایسنا
 ۴اردیبهشت )۱۳۹۶
این یعنی معادل  ۷۰میلیون دالر
در کشوری که درآمد ناخالص ملی
آن حــدود  ۱.۲تریلیون دالر بوده
است.
هر تهرانــی در ســال  ۱۳۹۵به
طور متوســط دو هــزار و ۹۵۱
تومان صدقه پرداخت کرده است
(مدیــرکل کمیته امداد اســتان
تهــران ،میزان  ۲۰اردیبهشــت
 )۱۳۹۶یعنی حدود  ۷۰ســنت
برای مردمی که در ثروتمندترین
شهر کشور زندگی میکنند.
رهبر کشور که نهادهای اقتصادی
مســتقیماً تحت نظر وی صدها
میلیارد دالر ثروت و ساالنه دهها

میلیــارد دالر درآمــد دارند،
معمــوالً حــدود  ۲۰میلیون
تومان (رســانههای دولتی اعالم
میکنند  ۲۰۰میلیــون ریال که
کوچک بودن عدد را بپوشانند) در
سال (حدود  ۵.۵هزار دالر که پول
توجیبی سفر مقامات به سوئیس یا
نیویورک است) به کل خانوادههای
تحت سرپرســتی کمیته امداد و
مسکن محرومان کمک میکند.
غیر از کمیته امداد نهادی در ایران
برای جمعآوری رسمی و گسترده
صدقات وجود نــدارد و حکومت
مانــع از فعالیت نهادهای عمومی
بیارتباط با دولت بوده است.
حتــی در کمکهــای خارجی
جمهــوری اســامی ســاح و
تجهیــزات نظامی اقــام عمده
هســتند و جمهوری اســامی
کمتر به داد گرسنگان و بیماران
و آوارگان میرســد .علــل ایــن
بیتوجهی به خیرخواهی چیست؟
•
نقاط عطف افول خیرخواهی

در جامعه ایران قبل از انقالب ۵۷
شبکههایخویشاوندیوعشیرهای
و پیوندهــای روســتایی و محلی
مجراهایی بــرای دیگر خواهی و
فعالیتهای خیریه فراهم میآورد.
حکومت دســتگاهی برای خیریه
نداشــت و این کار را به نهادهای
عمومــی و مردم واگذاشــته بود.
سوسیالیستها و اسالمگرایان که
دولتمحور بودنــد این ویژگی را
برای حکومت پهلوی نکتهای منفی
میدانســتند اما چهار دهه اعمال
سیاستهای سوسیالیستی رژیم
اسالمی موجب افزایش خیریه در
ایران نشد.
اگــر هر ایرانــی ســاالنه  ۳هزار
تومان برای خیریه در ســال ۹۵
اختصاص دهد ،معادل آن در سال
 ۵۷میشــود حدود شش تومان
در ســال (با مقایسه قیمت ارز در
دو سال مربوطه) .رقمی از میزان
خیریه در ســال  ۵۷در دســت
نیست اما مشاهدات نویسنده در
سال  ۵۷گواهی میدهد که افراد
طبقه متوسط و حتی زیر متوسط
تنها در روستای زادگاه یا در محله

ف ندترین ش
هر کشور)
قط  ۷۰س
نت صدقه
پر
داخت کر
ده است!

)• 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

خود در یــک روز یا یک ما ه
بسیار فراتر از این (بدون اعالم به
دیگران) خــرج خیریه میکردند.
Metro
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856
Cote
مردم در آن دوره بر این باور نبودند
Vertu
CEA St. Laurent Adult Education Centre
www.slaec.ca
که این امر بر عهدهی دولت است.
950 Fraser
Pour le secondaire
انقالب و حکومــت ایدئولوژیک
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
برآمــده از آن ،آن پیوندهــای
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Qc H4M 1A7
خویشاوندی و روستایی و محلی
را از میان برد یا بسیار سست کرد
اما چیزی به جای آنها نگذاشــت.
شــرایط جنــگ اندکــی غریزه
دیگرخواهی را تحریک میکرد اما
پایان جنگ و حکمفرما شدن پول
GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING
و لذت شخصی بر عمل حاکمان
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
و نخبــگان جامعه و نیــز غلبه
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
حسابداری
و
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
مصرفگرایــی ،دیگرخواهی را به
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
حاشیهفرستاد.
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
ً
WITH APPOINTMENT
برای
ال
اصو
ایران
در
نهادهای دینی
_________________________
القائات دینی و برگزاری مراســم
5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
مذهبی تأسیس و اداره میشوند
Email: loyale.accounting@gmail.com
و نقش چندانی در تشویق و بروز
دیگرخواهی ندارند .نهادهای مدنی
نیزدر جامعه ایران همیشه ضعیف
موظف به تبلیــغ دین و برگزاری
بودهاند و کمتر شهروندی در آنها که به کشــتار صدها و مهاجرت
مراسمدینیمیدانندوفعالیتهای
دهها هزار بهایی و یهودی و تخریب زمینههاینظری
عضویتدارد.
خانهها و محل کسب و کار و حتی فقدان خیرخواهی و دیگرخواهی دیگرخواهانه (نگهداری از بیماران
•
قبرستانهای آنهادر ایران انجامیده در جامعه ایران سه زمینه نظری و غذا دادن به گرســنگان و تعلیم
رخــدادهایمؤثر
بیســوادان) در دســتور کار آنها
این بیتوجهــی به دیگری غیر از است؛ و
نیز دارد:
نبوده و نیســت .اسالمگرایان نیز

فقدان سنتها و نهادها و تحوالت 
همین مسیر را در پیش گرفتهاند.
اجتماعی دالیل دیگری نیز دارد )۴ .حمایت بیقید و شرط حکومت )۱سوسیالیسم.
هضم چهار رخداد و بیعملی در از کشتار جمعی توسط رژیم بشار سوسیالیسم اصوالً با خیرخواهی اسالمگرایان در یک صد سال اخیر
برابر آنها نقش پــر رنگی در افت اسد و اعزام نیروهای سپاه و ارتش عمومی به شــکل خیریه و کمک اصوالً کســب قدرت را هدف قرار
انساندوســتی و دیگرخواهی در به این کشــور برای پایان دادن به افراد به یکدیگر مخالف است چون دادهاند و نه کمک بهدیگر انسانها
اعتراضات؛ همچنین نسبت دادن مبنای خیرخواهی را وجود طبقات را.
جامعه ایران ایفا کرده است:
ظهــور داعش بــه دول غربی که میداند .سوسیالیستها معتقدند 

 )۱کشــتار هــزاران زندانــی در الپوشانی جنایات رژیم بوده است .باید طبقــات را از میان برد و فقرا  )۳دولتگرایی.
نباید بــه دیگرخواهی ثروتمندان بخشــی از دولتگرایــی مزمن
سال  ۶۷به عنوان مراسم اختتام
سرکوب مخالفان و دیگراندیشان جامعهای کــه در برابر رخدادهای نیازی داشــته باشند .دیدگاههای در ایــران نتیجه سوسیالیســم و
فوق سکوت کند میتواند فساد و چپ در ایران که هم ه مسئولیت اسالمگرایی است اما همهدولتگراها
که از سال  ۱۳۵۸آغاز شد؛
تقلب و دروغ همیشگی حاکمان رسیدگی به نیازمندان را بر عهده سوسیالسیت یا اسالمگرا نیستند.

 )۲اخــراج دهها هزار نفــر از کار و بخشی از شهروندان را به خوبی دولت میاندازد نقشــی مؤثر در ایــده دولتگرایی در ایران بســیار
توســط حکومت بــه بهانههای هضم کرده و بــا آن زندگی کند .ریشــهکنی دیگرخواهی در ایران قدرتمند است و بسیاری معتقدند
که تنها دولت مرکــزی میتواند
ایدئولوژیک در اواخر دهه پنجاه و چنین جامعــهای البته ظرفیت داشته است؛
مشکالت را حل کند.
بیتوجهی به همه انسانها را بدون 
طول دهه شصت؛
توجه به دین و مذهب و قوم و رنگ  )۲اسالمگرایی.

بر خالف مســیحیت ،در دنیای
 )۳فراینــد بهاییزدایــی و و نژاد و طبقه آنها پیدا میکند.
{>> ادامه در صفحه}30 :
اسالم نهادهای دینی خود را فقط
یهودیزدایــی در چهار ده ه اخیر •

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

کابوس فاجعه ی کم آبی بر فراز زمین
آب که در گذشتهای نه چندان دور
در بخش بســیار بزرگی از جهان عامل دوم بر هم خوردن شــرایط
عنصری فراوان و کم و بیش مجانی اقلیمی است که تغییرات مهمی
به شــمار میآمد ،امروز به گونهای را در نحوه توزیع باران در ســطح
روز افــزون به منزله یــک ماده کره زمین به وجود آورده اســت.
اولیه استراتژیک در قلب اقتصاد و به عنوان نمونــه تودههای ابر در
مناطق نزدیک بهدو قطب پرپشت
سیاست جهانی جای میگیرد.
در واقــع «طالی آبــی» بیش از تر میشوند ،حال آنکه در مناطق
دیگــری از زمین از
«طالی ســیاه» بــر آینده
جملــه خاورمیانــه،
بخش بزرگــی از جهان و «طالی
نیــز بر فراز و نشــیبهای آبی» بسیار آفریقای جنوب صحرا
روابط بین المللی سنگینی قوی تر از و آمریــکای مرکزی
ضخامت خــود را از
میکند و کاهش موجودی
آن امنیت و رفاه مردمان را «طالی
دست میدهند.
در شمار زیادی از کشورها سیاه»!
کارشناســان شرکت
کننده در نشســت
و مناطق جهان به خطر می
امســال استکهلم بار
اندازد.
دیگــر در زمینه وخامت وضعیت
•
ســفرههای آبی ،که سی در صد
خطر «جنگ آب»
بــه روال هر ســال و بــه ابتکار ذخایر موجود آب در سیاره زمین
«انســتیتوی بین المللی آب» در را شامل میشوند ،هشدار داده اند،
استکهلم روز یکشــنبه  ۲۷اوت ،به ویژه از آنرو که برداشــت از این
نشستی زیر عنوان «هفته جهانی سفرهها با آهنگی به مراتب تند تر
آب» در پایتخت ســوئد گشایش از بازسازی آنها انجام میگیرد.
وضع به ویژه از آن نظر خطرناک
یافت.
در این نشست شش روزه  ۳۲۰۰است که همزمان با کاهش «عرضه
کارشناس از کشورهای گوناگون آب» ،تقاضــای این ماده به دلیل
حجــم عظیمــی از گــزارش و افزایــش جمعیت زمیــن رو به
بررســیهای علمی خــود را ،که اوجگیری است.
به ویژه بر موضــوع فاضالبها و رشــد جمعیت و گسترش شهر
چگونگی بازیافت آنها متمرکزند ،نشــینی و فرایند صنعتی شدن،
ارائه دادند.
زوال سفرههای آبی ،کاهش باران
از مجموعــه عظیــم دادههــا و در بعضــی از مناطق بــه ویژه در
مطالعاتی که در اختیار نشســت رابطه با گرمایش زمین و تغییرات
اســتکهلم قرار گرفته ،چنین بر اقلیمــی ،همه و همــه مجموعه
میآید که خطر کمیاب شدن آب انفجارآمیــزی را در شــماری از
رو به افزایش میرود و دستیابی به کشورها به وجود آورده اند که اگر
این منبع زندگی در بخش بسیار با آنها مقابله نشــود ،دیر یا زود به
وســیعی از جهان با چالشهای بحرانهای ملی و منطقهای و حتی
جدی روبرو اســت .سخن بر سر «جنگ آب» منجر خواهند شد.
مادهای اســت که بــرای تامین •
امنیت غذایی ،حفظ سالمت ،تداوم بازار جهانی آب
فعالیتهای صنعتی و تامین انرژی از هم اکنون ،به ویژه در خاورمیانه،
ساکنان زمین اهمیت حیاتیدارد .طرفهای در گیر از ضربه زدن به
عالوه بر عوامل شناخته شده سنتی منابع و تاسیسات آبی یکدیگر ابایی
مانند افزایش جمعیت و مدیریت ندارند .نیروهای متخاصم در خاک
نادرست منابع ،که تنشهای آبی ســوریه ،و یا ائتــاف زیر رهبری
را در شــماری از مناطق جهان به عربستان سعودی در یمن ،بارها از
وجود آورده اند 2 ،عامل نسبتا تازه این حربه استفاده کرده اند.
در بر هــم زدن تعادلهای زمین در رابطــه با شــماری از آبهای
در عرصه آب نقش اساسی را ایفا جــاری ،تنش میان کشــورها رو
میکنن :د
به افزایش میرود .ترکیه که ســر
چشــمههای فرات و دجله را در

عاملنخست«گرمایشزمین»است اختیــار دارد ،با ســوریه و عراق
که خشکسالیها را طوالنی تر کرده مشکل دارد .مصر بر سر آب نیل
و حتی کمبود آب را،در مناطقی که با کشــورهای باال دست خود ،که
تاکنونازآبکافیبرخورداربودند،به به ســد ســازی در این رودخانه
وجود آورده است.
پرداخته اند ،در گیر اســت .چین
•

و همســایگانش بر سر شماری از
رودخانههای مشترک کشمکش
دارند .و این فهرســت را می توان
ادامه داد.
در ایــران نیز بحران آب در زمره
مهمترین و حساسترین مسایل
برای امنیت و آینده کشــور جای
دارد.
طی نیم قرن گذشــته ایــران با
افزایــش چشــمگیر جمعیت و
گسترش سریع شهر نشینی روبرو
بوده ،بیآنکه از ســرمایه گذاری
کافی و مدیریت درست منابع آبی
برخوردار باشد.
کشــاورزی با آبیاری غیر بهینه و
اتالف فراوان ،نود و ســه در صد از
مصرف کل آب کشور را می بلعد.
صنایع آب بر در مکان هایی غیر
مناسب (مانند صنایع فوالددر کنار
زاینده رود) مستقر شده اند .نبود
یک بازار واقعی آب ،با قیمتهای
واقعــی ،زمینه اســتفاده عقالیی
از این منبع بســیار کمیاب را از
سوی مصرف کنندگان فراهم نمی
آورد .عالوه بر همه این کمبود ها،
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی
نیز به بحران آب در کشــور دامن
زده است.
در حال حاضر ســر نوشــت تیره
دریاچههــا و رودخانههــا به یک
تراژدی بزرگ ملی بدل شــده و
افت شدید آبهای سطحی و زیر
زمینی همزمان با گسترش تنش
میانساکنانمناطقمختلفکشور
بر سر تقسیم آب ،یکی از مهمترین
دلنگرانیها را برای جامعه ایرانی به
وجود آورده است.
بهبود حکمرانی آب در ســطوح
ملی و بین المللی یکی از مهمترین
چالشهای جامعه انسانی در قرن
بیست و یکم میالدی است .توسعه
پایدار در گــرو صیانت منابع آبی
است.
دولتها در تحقق این هدف طبعا
نقش مهمــی دارنــد ،ولی نقش
اصلی بر عهده جامعه مدنی و نیز
شرکتهای خصوصی است که در
پیشبرد تکنولوژی آب و استفاده
بهینه از منابع آبی تخصص دارند.
مجموعه بزرگــی از فعالیتهای
مرتبط با یکدیگر ،از صیانت منابع
آب گرفته تا بازیافت فاضالبها و
شیرین کردن آب دریا ها ،یک بازار
عظیم چهار صد میلیارد دالری را
در جهان به وجود آورده که حجم
آن به سرعت رو به گسترش میرود.
•

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

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

اولیای محترم ،با احترام ،بدینوسیله از شما تقاضا می شود برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی
فارسی زبان دهخدا ،اطالعات زیر را تا قبل از  5سپتامبر  2017به آدرس مدرسه ایمیل نمایید
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
اند ،فراهم گردیده است.
-----------------------الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ  9سپتامبر  2017آغاز می شود
و ساعات کالس ها از  11صبح تا  2:30بعدازظهر می باشد.
-------------------اطالعات الزم
 -۱نام و نام خانوادگی
 -۲سن
 -3پایه کالس درخواستی
 -4آیا قبال در این مدرسه تحصیل نموده است.
ارسال اطالعات به آدرس

ی
ک
د
و
زن سه

admin@dehkhodaschool.com

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

http://dehkhodaschool.com

گ
مدرسه.. .

ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

IBNG

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

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca
-----------------

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005
------------------

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

همبستگیبازرگانی

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

اجنمن همدالن

کافـــه لیت

دومیــن3شنبههرماه

514-290-2211

www.cafelitt.ca
------

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

مرکز فارسی زبانان

جمعه هر هفته  4بعدازظهر
5964 rue NDG

اجنمن فارسی زبانان
4055 Ste –Cathrine, W.

Tel : 514-937-3142

کنسرت «تار و پود»:

بهروزباباخانی

ستایش عشق ،به عنوان اساس هستی

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

به گزارش مسئول هنرى بنياد
سخن آزاد« ،تار و پود» عنوان تازه
ترین اثر حمید متبسم آهنگساز
موسیقی ایرانی است که هفدهم
ماه سپتامبر با خوانندگى مهديه
محمدخانى در مونترآل به اجرا
در خواهد آمد.
این اثر بر اساس داستان عاشقانه
خسرو و شیرین نظامی گنجوی
ساختهشــده اســت که در دو
بخش كامل درســالن اســكار
پيترسن كنكورديا بروى صحنه
خواهد رفت.
----------ش از این ،تور
حمید متبسم که پی 
کنســرت «تار و پود» را در اروپا
روی صحنه برده بود قرار است این
بار در چهار شهر كانادا به ترتيب:
اتاوا  /مونترال  /تورنتو /و واترلو این
اثر را به اجرا دربیاورد.
سمیرا گلباز ،نوازنده سه تار ،بهار
مدیــری ،نوازنده قیچــک آلتو،
ارسالن علیزاده نوازنده بربت و بهنام
معصومی نوازنده سازهای کوبهای،
اعضای گروه را به سرپرســتی و
آهنگسازی حمید متبسم نوازنده
ســه تــار و خوانندگــی مهديه

محمدخانى تشکیل میدهند. .
«تــار و پــود اقتباســی آزاد و
موسیقایی است از منظوم ه عاشقانه
خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی
شاعر بزرگ قرن شش هجری (۱۲
و  ۱۳میالدی).
خسرو و شــیرین شرح عشق و
دلدادگی و ماجراهای دو شاهزاده
کهن مشرق زمین ،یعنی خسرو
پرویز ،فرزند هرمز چهارم امپراطور
ایران و شیرین شاهدخت ارمنستان
است.

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

هرچه داستان نظامی شرح
دلدادگی و عشقی است که
نخوت و غرور انسانها وصلش
را از دســترس دور میسازد،
روایت حمید متبســم شرح
عشق
من ِ
وصلی است که به یُ ِ
عمیق و ِ
پاک دو عاشق میسر
میشود؛ عشقی بیپایان که
غایتش یگانگی است و فصلی
جز بهار ندارد.
روایت متبســم نه از تغییر
اشعار وداستان ،که از گزینش
خاصش از منظومهی نظامی
به دست میآید.
پایان «تــار و پود»
آغــاز و ِ
ستایش عشــق است بهعنوان
اســاس هستی؛ گوهری
کانون و
ِ
که به گفت ه نظامی تنها با اندیشه
عمیق میتوان به اهمیتش پی بُرد.
پس از چنین دیباچهای ،متبسم
عشــق خســرو و شیرین
به آغاز
ِ
میپردازد.
بنياد ســخن آزاد با افتخار شما را
به شــركت در ايــن برنامه زيبا و
فراموش نشدنى ،دعوت مى كند.

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical

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

یکم و پانزدهم ماه

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

www.aieaq.com

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

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

Info: 514-909-1972

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

M E KI C

t.me/dehkhodaschool

14

)plein Sante (de Montreal
info: (514) 945-5259

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایــــران ...

0
3

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

مزیتکــارباجهــان!

محمودسریعالقلم

•

 -۱۲جامعه به سخندروغ سریعتر
•
 -۱شهروندان ،فرصت مقایسه پیدا پی میبرد؛
میکنند؛
•
 -۱۳نگهداری از محیط زیســت
•
 -۲چون مقایسه میکنند ،بیشتر برای همه واجب میشود؛
فکــر کــرده و دقیقتــر تحلیل •
 -۱۴با به روز شــدن ،مشــکالت
میکنند؛
سریعتر حل میشوند؛
•
 -۳حرف زدن ،مســئولیت ایجاد •
 -۱۵افراد و بنگاههایی که میتوانند
میکند؛
رقابت کنند ،پایدارتر میمانند؛
•
 -۴تاریــخ مهلت ،قداســت پیدا •
 -۱۶چــون رقابت و تولید اولویت
میکند؛
پیدا میکنند ،حکمرانی با توسعه
•
 -۵دولت مجبور میشــود سراغ مساوی میشود؛
•
متخصص برود؛
ّ
 -۱۷تملق ،کاربرد خود را از دست
•
 -۶فکر جای عصبانیت را میگیرد؛ میدهد؛
•

•

-۲۲
رسانهها نمیگذارند مدیران عوام
فریبیکنند؛
•

 -۲۳شــهروندان ،تفاوت تحلیل
از  Propagandaرا تشــخیص
میدهند؛
•

 -۲۴جامعه متوجه میشــود کار
جمعیتعیینکنندهاست؛
•

 -۲۵چــون رقابــت و یادگیری
افزایش پیدا میکنند ،ثروت تولید
میشود؛
•

 -۲۶دیگر نمیتوان هم زمان ۱۵
شغلداشت؛

 -۱۹زحمت بیشتر ،جای حسادت
را میگیرد؛

•

•
•

 -۹کیفیت صادرات و تولید داخلی •
 -۲۰بــه واســطۀ کار و تالشــی
سریع اصالح میشود؛
که افــراد میکنند ،وقت تخریب
•
 -۱۰خبرنــگاران حرفهای رشــد دیگران را پیدا نمیکنند؛
•
میکنند و منبع فکری میشوند؛
 -۲۱کسانی که حرف نو نمیزنند،
•
 -۱۱سیستمسازی جای مدیریت از صحنه خارج میشوند؛
•
فردی را میگیرد؛

درباره تلگرام میتوان به چند
نکته اشاره کرد:

•

تلگــرام هــم اکنون بــه صورت
همزمان محتوای مکتوب ،عکس
و فیلم ،صدا و  ...منتشــر میکند.
تلگــرام با انعطاف پذیری باال و به
صورت نســبی ،ارزان ،حجم باال و
متنوعــی از اطالعات را در اختیار
دامنــه گســترده و متنوعــی از
مخاطبان قرار میدهد.
•

تلگرام باعث شــد دامنه استفاده
از گوشــی هوشــمند ،اینترنت و
اینترنت موبایلی افزایش یابد .این
موضوع به معنی افزایش آگاهی و
ارتباطات میان بخشهای مختلف
ایرانیان و ساکنان ایران است.
تلگرام دو هدیه به ایرانیها
داد:

اول :امکان گفتگوی جمعی آزادانه

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

|  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

 -۲۸افراد  ،Showmanنمیتوانند
طوالنی فیلم بازی کنند؛
 -۲۹حرف ناپسند زدن ،هزینه پیدا
میکند؛
•

 -۳۰نمیتــوان طوالنــی مدت،
اطالعات و تحلیل غلط ارائه داد.

Cell : (514) 571-6592

•

www.masoudnasr.com

Email : info@masoudnasr.com

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

 4سالگی تلگرام و  ۲هدیهبرایمردمایران

برنامه اینترنتــی موبایلی تلگرام
 ۴ساله شد .این برنامه توسط دو
برادر روس ایجاد شــد .آنها برای
اداره تلگرام شــرکتی را در آلمان
تاسیس کردند و هم اکنون در
این کشور مستقر هستند.
در حال حاضر تلگرام در
ایران دهها میلیون عضو
دارد و بعد از صداوسیما،
فراگیرترین رسانه موجود
در ایران است.

ظرفیتمحدود

( 25سپتامبر تا  10دسامبر)

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

•

 -۷تخصــص جــای توصیــه را  fact -۱۸جای نمایش مدیران را
میگیرد؛
میگیرد؛
 -۸گفتار درمانی ،دوام نمیآورد؛

ترم پاییزی2017 :

 -۲۷مدیــران مجبور میشــوند
مشــکالت را حــل کننــد و نه
مدیریت؛
•

•
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ناتوان مرکز گرایی است .اینترنت و
به ویژه تلگرام میتواند از آسیبها
و تاثیرات منفــی مدیریت مرکز
گراییدر کشورها بکاهد.

و بدون خط قرمزهای سلیقهای و
در فضایی با مخاطبان حداکثری
(بیشتر از هر حزب و گروه و انجمن
و تشکل)
دوم :امکان داشــتن •
رســانه برای همه ایران سرزمین چند فرهنگی است.
(یعنی برای تک در میان کشــورهای آســیایی و
تک انســانها) اروپا و شمال آفریقا ،بعد از هند و
بــدون نیــاز به روسیه ،ایراندارای بیشترین تعداد
مجوز و به راحتی زبان است .ایران از تنوع فرهنگی،
و آسانی و ارزان ترین نژادی ،مذهبی و دینی برخوردار
اســت تلگرام به خوبــی میتواند
شکل ممکن
نمودهــای فرهنگــی بخشهای
•
رســانه و حزب از ابتدای شــکل مختلف تشــکیل دهنده جامعه
گیری آن در ایران همیشــه با دو ایرانی را پوشش دهند و ساحتی
برای بروز آنها باشد.
مشکل بزرگ روبه رو بوده است:
اول :هزینــه و ســختیهای راه این موضوع هم رضایت مردمی را
در پی دارد و هم مســووالن را به
اندازی و جلب مخاطب،
دوم :سختگیریهای حکومتها وجود چنین تنوعی آگاه میسازد.
•
برای صدور مجوز
هــر دو مانع بــزرگ و تاریخی به چالش و نقطه آسیب پذیری تلگرام
وسیله تلگرام از میان برداشته شد در موضوع امکان انتشار گسترده
و سود این موضوع عالوه بر مردم ،یــک مطلــب دروغ ،نقض حریم
برای حکومتهاست چرا که آنها را خصوصــی افراد یــا محتوایی در
به سمت حکمرانی خوب هدایت خارج از چارچوبهای اصولی است
که این آفت نیز دامنگیر هر وسیله
میکند.
انتقال پیام با کاربران عمومی است
•
تلگــرام باعث افزایش تســاوی و و تنهــا میتوان تــاش کرد این
عدالــت در بخشهــای مختلف آســیب پذیری از طریق افزایش
جامعه و در زمینــه فعالیتهای آموزش و تقویت سواد رسانی افراد،
اقتصادی ،سیاســی ،رسانهای و  ...به حداقل ممکن برسد.
•
میشــود .ایران به عنوان کشــور
پهناور شــاهد مدیریت پرضرر و

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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زندگــی...
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مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

>> بخش 1
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 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای
تازه واردین و دانشجویان

نکتهدرباره
اینکهچطور
بایدعشقورزید

بگویید :افتخار میکنــم که کا ر
جدیدی را امتحان کردم و از پس
آن بر میآیم.
 اگر فکر میکنید من در مالقات
با آدمها خیلی بد عمل میکنم ،به
جای آن بگوییــد خیلی مایلم که
مهارتهای اجتماعی جدید را یاد
بگیرم و با افرادی از جنس خودم
مالقات کنــم و میدانم که در
پیدا کردن دوست موفق خواهم
بود.

ورزیدن:
شق

ع
انواع مختلفی از عشــق وجود
دارند ،از عشــق به خود گرفته تا
عشق رومانتیک .در ادامه به نکات
و توصیههایی اشــاره میکنیم که
چگونگی عشق ورزیدن را به شما
آموزش میدهد .ابتدا از مهمترین
شخص که خودتان هستید برای
عشق ورزیدن شروع میکنیم.

الف :عشق به خود
•

 .۱قدر خودتان را بدانید.

نگذ ا ر یــد ،
بلکــه کارهایی انجــام دهید که
نشان میدهد به خودتان اهمیت
میدهید .خودتان را به یک ماساژ
یا حمام مهمان کنید .هر روز کاری
خاصی را فقط برای خودتان انجام
دهید.
 این شامل حفظ مرزها و «نه»
گفتن نیز میشود .اگر به آرامش
نیــاز داریــد ،به بیــرون رفتن با
دوستانتاننهبگویید.
•

 .۳سپاسگزار باشید.

افراد حقشناس از سالمتی بهتری
برخوردارنــد و ســطح باالتری از
شــادی را از خود نشان میدهند.
بــرای قدردانــی از چیزهای که
اطرافتــان را احاطــه کردهاند و
مهمتر از همه برای آن کســی که
هستید ،راههایی پیدا کنید.
 بــه ویژگیهایی کــه درباره
خودتان دوســت دارید فکر کنید.
شاید بســیار مهربان ،بخشنده یا
شــنونده خوبی باشــید .شاید به
آســانی مهارتهای جدیــد را یاد
بگیرید .شــاید نقاشیهای زیبایی
خلق مــی کنید یــا همانند یک
حرفهای سیمکشــی برق را انجام
میدهید .لحظهای تمرکز کنید و
سپاسگزارباشید.

قبل از آن که کســی را دوســت
داشته باشــید ،الزم اســت اول
خودتان را دوســت داشته باشید.
یاد بگیرید عاشق خود باشید ،یعنی
ضعفهایتــان را بپذیرید و آنها را
درک میکنید .شــما ویژگیهایی
بسیاری دارید که مختص خودتان
است .یاد بگیرید قدر خودتان و هر
آنچه برای نشــان دادن دارید را
بدانید.
 اگر در عشــق بــه خود دچار
مشکل هستید ابتدا سخت تالش
کنید که شخصیتتان را بسازید .با
پذیرفتن گذشتهتان و پا گذاشتن به
مسیر پیش رو اعتماد به نفستان
را تقویت کنید .شــاید فکر کنید
با کارهایی که در گذشــته انجام •
دادهاید لیاقت دوســت داشــته  .۴رویکرد 25مثبتی داشته
شــدن را ندارید ،یا احساس کنید باشید.
برای دوست داشتنی بودن زیادی حتی اگر شــرایط بر وفــق مراد
مسئلهدار هستید .حقیقت ندارد ،نیست چیز مثبتی پیدا کنید ،چه
اتفاقاتی کــه برایتان رخ دادهاند را کوچک و چه بزرگ .داشــتن یک
قبول کنید و خودتان را ببخشید و نگرش مثبت فوایــد زیادی برای
سالمتی جسم و روح دارد از جمله
به جلو حرکت کنید.
پریشانی و اضطراب کمتر و طول
•
دیگران
به
که
قدر
ن
هما

.۲
عمر بیشتر .وقتی افکار منفی در
اهمیت میدهید به خودتان نیز ذهنتان شکل میگیرد ،بخصوص
اهمیت دهید.
در مورد خودتــان ،آنها را به افکار
اگــر میبینید همیشــه مراقب مثبتتبدیلکنید.
ت حرف بزنید
دیگران هستید و یا فرزندانی دارید  ،با خودتان مثب 
ن به افکاری مثبت
کار ســختی پیــش رو دارید .به تا افکار منفیتا 
خاطر داشته باشید همان اندازه که تبدیلشوند.
مراقب خودتان هستید توانایی شما  بــا افکارتــان در مــورد
برای مراقبت از دیگران نیز بیشتر موقعیتهای جدید مبارزه کنید .به
جای اینکه بگویید من همه چیز را
میشود.
 خودتــان را در اولویــت آخر خراب میکنم ،من احمق هستم!

آناهیتابروجردی

•

 .۵به کارهایی مشغول
شوید که موجب خوشحالیتان
میشوند.

Cell.: 514-978-9962

شاد بودن بخشی از ابراز عشق به
خودتان اســت .با انجام کارهای
که باعث میشود احساس خوبی
داشته باشــید ،برای خود شادی
ایجاد کنید .کارهایی انجام دهید
که موجب میشوند جسم ،ذهن،
عواطف و روحتان احساس خوبی
داشته باشــد .شادی تا حد زیادی
به تالش شــما برای ساختن یک
زندگی مثبت بستگی دارد.
 میتوانیــد به مراقبــه ،یوگا،
نقاشی یا طراحی ،کایاک سواری،
کوهنوردی ،و مویتای بپردازید یا
در بحثهای پر هیجان مشارکت
کنید .به چیزی کــه خنده را بر
لبانتان مــیآورد فکــر کنید و
بالفاصله آن را انجام دهید.

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



•

 .۶زمانی را به تنهایی
بگذرانید.

بخش مهمی از مراقبت شخصی
این اســت که مــدت زمانی را به
تنهایی بگذرانید .اگــر فرزندانی
دارید یا اتاقتان مشترک است ،کار
سختی خواهد بود ،اما اختصاص
دادن زمانی به خود بســیار مهم
است .تنهایی به شما کمک میکند
آرامش داشته باشید ،مشکالت را
کنار بگذارید ،ذهن خود را دوباره
راهاندازی کنید و خودتان را کشف
کنید .از این که مدت زمانی را به
تنهایی سپری میکنید احساس
گناه نکنید .با این کار میتوانید با
در اولویت گذاشــتن شادی خود،
روابطتان را بهبود ببخشــید و به
خودتان اجازه دهید از نو تازه شوید.
 نکته مهم آن اســت که توجه
کنید تنها بودن به معنای سر زدن
به رســانههای اجتماعی نیست.
ســعی کنید کارهای انجام دهید
که زندگی شما را غنی میکند و به
شما احساس خوبی میدهد مثل
پیاده روی یا خاطره نویسی.
 اگر در تالش هســتید مدت
زمانی را به تنهایی سپری کنید قبل
از دیگر افراد بیدار شــوید یا وقت
نهار را تنها باشید .از شریک خود
بخواهید یک ســاعت در هفته از
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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

فرزندانتان مراقبت کند تا بتوانید
از منزل بیرون رفته و زمانی را در
تنهاییسپریکنید.

•

 .۷قبول کنید که برای کامل
بودن به شریک نیاز ندارید.

بعضــی از افــراد بــاور دارند که
خوشــبختی و عشــق را فقط در
یک رابطه میتوانند تجربه کنند یا
یک رابطه ناموفق باز بهتر از رابطه

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

از موقعیتتان نهایت اســتفاده را
بکنید .فرصتهایی را دنبال کنید
که انجام دادنش با شــریکتان یا
خانواده مشکل است .به سفر بروید،
دوستان صمیمی بهدست آورید ،و
از آزادی همیشگی خود لذت ببرید.

نداشتن است .ادامه دادن رابطهای
که به درستی پیش نمیرود یعنی
احترام نگذاشتن به خود یا شریک
زندگیتان .خلوت کــردن با تنها
بودن فرق دارد ،و ارزش آن را ندارد
که بخاطر احساس کامل شدن در
برابر فشــارهای اجتماعی تسلیم
شوید.
ب :عشق به یک شریک
 اگر ناراحت هستید یا بخاطر
بخش پایانی در شماره آینده
مجرد بودن بیحوصله هســتید،
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 -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 --:

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 ---

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

(514)585-2029

**
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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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

معضل نرخ سود بانکی در ایران:
حکایت همچنــان باقی است!
توســعه اقتصادی را به مســخره
در بخشــنامهای کــه آخرین روز
مرداد ماه از ســوی بانک مرکزی
میگیرد و هم عدالت اجتماعی را،
جمهوری اسالمی انتشار یافت ،از
ترجیح میدهم به مثالی متوسل
شوم که محسن جالل پور ،رییس
بانکها و موسسات اعتباری ایران
خواسته شــده است از رقابتهای
ســابق اتاق بازرگانــی و صنایع و
غیر مجاز برای جذب ســپردهها
معادن و کشــاورزی ایران ،برای
خوداری کــرده و مقررات مربوط
درک موضوع مورد اســتفاده قرار
به ســقف سپردههای بانکی را که
داده است.
حدود یک ســال پیش بر سر آن
او چنین می نویسد:
توافق شده بود ،رعایت کنند.
«آقای ایکس درست زمانی
در تیر ماه سال گذشته ،شورای ماجرای بیزنس آقای ایکس! که آقای روحانی داشــت
هماهنگی بانکهای دولتی ،در
در مقــام یازدهمین رییس
---------پیوند با کانون بانکها و موسسات نابسامانی شگفتی که اصول جمهور کابینهاش را در مرداد
اعتباری خصوصی ،بر سر تعیین بنیادی توسعه اقتصادی را به  ۱۳۹۲می چید ،یک میلیون
دالر سرمایه وارد ایران کرد.
نرخهای ســود بانکی به توافق
مسخـره می گیرد...
او قصد داشت این سرمایه
رســیده و از جمله ســقف نرخ
را در کار تولید به کار گیرد.
سود علی الحساب سپردههای
سرمایه دالریاش را به قیمت
بانکی یک ســاله را حد اکثر  ۱۵آنها بهره میگیرند.
در صد تعیین کرده بودند .منتها در واقع نــرخ بهره یک «قیمت» روز به ریال تبدیل کرد و سه
این کاهش دستوری ،همان طور است .صاحبان پس انداز ،با نگاه به میلیــارد و هفتصد میلیون
که انتظار میرفت ،در عمل نادیده همین «قیمت» ،در مورد سپردن تومان گرفت .به او گفته شد
گرفته شد و حتی بانکهایدولتی داراییشــان به بانکهــا یا رفتن سپرده گذاری در بانک صرفه
با توســل به روشهای گوناگون به ســوی بازارهای دیگر ،تصمیم اقتصادی بیشتری از کار تولید
دارد».
حســابداری و محاسباتی آنرا دور گیریمیکنند.
زدند و سود بیشتری را به سپرده نیازمندان تسهیالت بانکی نیز ،با آقای «ایکس» کل سرمایهاش
گذاران عرضه کردند.
توجه به ســطح همین «قیمت» ،را در بانکهای ایرانی سپرده
بانک مرکزی با بخشنامه  ۳۱مرداد در مورد تقاضا یا عدم تقاضای این گذاری کــرد و «امروز پس
ماه خود از بانکها و موسســات تسهیالت برای ســرمایه گذاری از چهار ســال حدود هشت
اعتبــاری می خواهــد از یازدهم تولیدی یــا خرید خانه و خود رو ،میلیارد و پانصد میلیون تومان
تصمیممیگیرند.
از نظام بانکی ما دریافت کرده
شهریور ماه سال جاری
شمار زیادی
در حــال حاضــر در است .چنانچه این مبلغ را به
از «اعمــال هرگونــه
های
ک
بان
از
کشــورهای توســعه دالر تبدیل کرده و قصد داشته
روشــی که منجر به
افزایش نرخ موثر سود ایرانی عمال یافته میانگین ســطح باشد ســرمایهاش را از ایران
توقع ســپرده گذاران ،خارج کند ،امروز می تواند دو
ســپردهها شود» خود
در حالت
داری کننــد ،وگرنــه ورشکستگیبه دریافــت نــرخ بهره میلیون و سیصد هزار دالر از
مدیران و کارکنان آنها سر می برند یک درصدی اســت و ایران خارج کند .به این معنی
متقاضیان تســهیالت که سپرده گذاری آقای ایکس
«تحت پیگــرد قانونی
هم به طور متوسط می در بانکهای ایران طی چهار
قرار خواهند گرفت».
توانند امیدوار باشند در سال چیزی حدود صد و سی
•
آور
گیجه
سر
ناهنجاری
یک
شرایط عادی به تسهیالت بانکی در صد برای او عایدی دالری
نرخ بهــره بانکی ،کــه در قانون با نرخ بهرههای دو تا ســه در صد داشته اســت ،یعنی به طور
متوسط هر سال  ۳۲.۵درصد».
«بانکداری بدون ربا»ی جمهوری دست پیدا کنند.
اسالمی به دالیل شرعی نرخ سود به عنــوان مثال ،هــم اکنون در رییس پیشــین اتاق ایران از این
بانکی نامیده میشود ،در کنار نرخ منطقه یورو گرفتن وام  20ســاله مثال چنین نتیجه گیری میکند:
تورم و نرخ ارز یکی از متغیرهای مســکن با نرخ بهرههای  ۲تا « ۲.۵جزو معدود کشور هایی هستیم
که ســاالنه بیش از بیست در صد
اصلی در اقتصاد کالن به شــمار درصد کامال امکان پذیر است.
میرود و بر فراز و نشیبهای نرخ یکی از مهمترین نشانههای بیماری ســود ارزی را نصیب سپرده گذار
رشد و سطح فعالیت و رفاه مردم شدید اقتصادی ایران نرخ بهرههای میکنیم و آقــای ایکس در هیچ
بسیار باالیی است که شبکه بانکی کجای دنیا نمی توانســت بدون
به شدت تاثیر میگذارد.
شماری از شــهروندان پس انداز به ســپرده گذاران مــی پردازد و کوچکترین فعالیت اقتصادی این
خود را به بانکها می سپارند و در نرخ بهرههای بســیار باالیی است همه سود از بدنه اقتصاد ایران به
ازای این سپرده گذاری از آنها بهره که از متقاضیان تسهیالت بانکی جیب بزند».
(دنیای اقتصاد،
دریافت میکنند .بانک ها ،با تکیه درخواستمیکند.
دهم تیرماه )۱۳۹۶
بر همین سپرده ها ،تسهیالت در برای نشان دادن ابعاد این نابسامانی
اختیار متقاضیان قرار میدهند و از شــگفت ،که هم اصــول بنیادی

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

با این ناهنجاری سر گیجه آور ،که
در بطن یک فساد گسترده انبوه
ثــروت را راحت و بیســر و صدا
به جیب صاحب امتیازان سرازیر
میکند ،چه باید کرد؟
مقامهای بانک مرکزی برای حل
مساله به کاهشدستوری نرخ بهره
(یا همان نرخ ســود بانکی) روی
آورده اند ،با این استدالل که نرخ
بهره باال سپرده گذار را از سرمایه
گــذاری در امور تولیدی منصرف
میکند و به متقاضیان تسهیالت
هم اجازه نمی دهد منابع الزم را
به بهایی معقول به دست بیآورند.
مساله در آنجا است که در کاهش
نرخ بهره از بخشــنامه و دســتور
کاری بر نمی آید .این ابتکار همان
قدر نتیجــه مثبت دارد
که پایین آوردن نرخ
تــورم با دســتور یا
باالبردن نرخ رشد با
فرمان .باال بودن نرخ
بهره نشانه بیماری است نه عامل
به وجود آورنده بیماری.
•
آشفتگی شبکه بانکی ایران

در پیوند با بخشــنامه اخیر بانک
مرکزی در مورد تصمیم به اعمال
کنترل بیشــتر بر شبکه بانکی به
منظور عملــی کردن کاهش نرخ
بانکی ،می توان نکات زیر را مطرح
کرد :

یک) استدالل اصلی بانک مرکزی
در مورد ضرورت کاهش نرخ بهره
این اســت که چون تورم در ایران
پایین آمده ،نرخ ســود بانکی هم
باید پایین بیآید .تردیدی نیست
کــه پایین بودن نرخ بهره در اروپا
و آمریکای شــمالی و ژاپن بیش
از هر چیز مدیون ســطح بسیار
نازل تورم اســت و حتی بعضی از

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

fhemmatiyan@sutton.com

کشورها در این مناطق با نرخ تورم
منفی در گیرند .در ایران هم نرخ
تورم البته نســبت به چهار سال
پیش از محدوده چهل در صد به
حدود ده در صــد کاهش یافته.
ولی انتظارهای تورمــی در ایران
همچنان باال است ،زیرا ریشههای
این افت در ایران خشکانده نشده
و عوامل محتملی چون جهش نرخ
ارز نیز می تواند بار دیگر تورم را به
سطوح پیشین بر گرداند.
با توجــه به همین چشــم انداز،
صاحبــان پس انــداز برای حفظ
دارایی خــود همچنان «قیمت»
باالیــی را برای ســپرده گذاری
مطالبهمیکنند.

دو) شــبکه بانکی نیز در چنان
وضعیــت خرابی
اســت کــه برای
جــذب ســپردهها
چارهای جز پیشنهاد
نرخ ســودهای بــاال را
ندارد .فراموش نکنیم که
بخش بزرگ از دارایی بانکها تنها
روی کاغذ وجود دارد ،ولی عمال یا
سوخت شده و یا دستیابی دوباره
به آنها نیازمند زمان نسبتا طوالنی
است.
«مطالبات غیر جاری» یا «معوق»
یکی از مشــکالت بزرگ امروزی
در نظام بانکی ایران است .منظور
تســهیالتی اســت که در اختیار
شماری از شخصیتهای حقیقی
و حقوقی قرار گرفته ،ولی بخش
بســیار بزرگی از آنها هیچگاه به
بانکها بــر نمیگردند .این همان
پدیده داراییهای سمی یا سوخت
شده است.
از سوی دیگر باید دارایی هایی را
در نظر گرفت که بانکها در بازار
زمین و مسکن ســرمایه گذاری

کرده اند و ،در حال حاضر ،با توجه
به رکود شــدید در این بازار ،قابل
نقد شدن نیستند.
و باالخــره مورد ســوم مطالبات
بانکها اســت از دولــت که می
دانیم ،به دالیل گوناگون ،از جمله
ضعف مالی ،توانایی بازپرداخت این
داراییهــا را ندارد .با توجه به این
موارد ،می شــود گفت که شمار
زیادی از بانکهای ایرانی عمال در
حالت ورشکستگی به سر می برند
و مجبورند با پیشنهاد نرخ سودهای
وسوسه انگیز سپرده جلب کنند تا
سود سپرده گذاران قبلی را بدهند.

سه) بانکهای رســمی با رقابت
شــدید صندوقها و موسســات
غیرمجاز روبرو هســتند که برای
جذب پس انداز نرخهای بســیار
فریبندهای را پیشــنهاد میکنند.
در مقابله با ایــن رقابت ،آنها نیز
چارهای ندارند جز متوسل شدن به
حیلههای حسابداری و محاسباتی
برای پرداخت ســود بیشتر ،ولو با
حفظ ظاهری سقف تعیین شده از
سوی بانک مرکزی.

چهار) با توجه به همه این نکات،
نرخ ســودهای فرمایشــی عملی
نمی شوند .دیدیم که توافق سال
گذشــته در مورد تعیین ســقف
۱۵درصد برای ســپردههای یک
ســاله عمال به جایی نرسید و به
همین سبب بانک مرکزی چند روز
پیش مجبور شد برای اجرای همان
توافق به تهدید متوسل بشود.
اگر در ساختارهای اقتصاد و نظام
بانکی ایران تحوالت اساسی انجام
نگیرد ،بخشنامه اخیر بانک مرکزی
نیز به سرنوشــت بخشنامههای
پیشیندچار خواهد شد.
•
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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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دندانپزشکی
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







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
خودش درسهــا را بخواند یعنی
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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زندگــی...

سعیکنیداین 3جملهرابههمسرخودنگویید!
بهصراحــت میگویید که
احساسات او اشتباه است
یادستکم توجیهی ندارد.
بــر اســاس تاریخچــه
زندگی مشــترک شما و
اینکه همسر شما چگونه
صحبتهایتان را تفســیر
میکنــد ،ممکن اســت
پریشــانی خــود را کام ً
ال
واقعی ،منطقی و معقول
بدانــد؛ بنابرایــن گفتن
اینکه از حرف من چنین
برداشــتی نکن ،میتواند
باعث آزار و اذیت او شــود
و بــه او این احســاس را
بدهد که مورد تمسخر قرار
گرفته است.
البته ممکن اســت قصد
شما این نبوده باشـــد.
بااینحال نکتــه مهم در
اینجا این است که پاسخ
عاطفی همسرتان صحت
دارد .این حالت احساسی
شایسته و نیازمند همدلی
اســت ،پیــش از اینکه
بخواهد مورد ســؤال قرار
بگیــرد؛ بنابرایــن اگر از

انتقادآمیز،غیرهمدالنه،
بیاعتبار ،حتقیرآمیز ؟!

ســه عبارت هســت کــه اگر با
همسرتان در میان بگذارید؛ چه
نیت تان خیر باشــد و چه نباشد،
به احتمال زیاد ،او را دشمن خود
خواهید کرد!
واکنــش احتمالــی بــه چنین
جملههای نســنجیده نامناسبی
در دامنــهای از رفتارهای همراه با
سکوت تا انفجار سرخوردگیها و
ناکامیها در برابر ناتوانی شما در
همدردی و درک طرف مقابلتان
قرار خواهد گرفت.
چرا این عباراتی که بهشــدت هم
رایج هستند و عموما هم چندان
بد دانسته نمیشوند ،امکان دارد
اینقدر توهینآمیز تلقی شوند؟
تجربــه میگوید ،مردان بیشــتر
احتمال دارد به دلیل بیان چنین
عباراتی متهمدانسته شوند تا زنان.
فکر میکنم وقتی بیشتر توضیح
بدهم ،متوجه خواهید شد که چرا
دریافتکننده ایــن جملهها (که
شاید خود شما باشید) احتمال دارد
هر یــک از آنها را بهعنوان بیاناتی
انتقادآمیز ،غیرهمدالنه و بیاعتبار
و چهبســا کامال تحقــــیرآمیز
احساس کند.
توضیــــح خواهــم داد که چرا
اینگونه میشــود؛ و پاســخهای
جایگزیـــنی را به شما پیشنهاد
خواهم کــرد که به حلوفصل آن
وضعیت پرتنــش کمک کند ،نه
اینکه آن را شعلهور سازد.
•

واکنش همسرتان به خاطر اینکه
(دستکم آگاهانه) با آنچه منظور
شما بوده است همخوانی ندارد به
خود آمدید ،آنچه الزم است انجام
دهید این اســت که از او بپرسید
حرفی را که گفتهاید چگونه شنیده
است.
سعی کنید بدون حالتی قضاوت
گونه و با دلسوزی و مهربانی رفتار
کنید تا بتوانید بهتر بفهمید ودرک
کنید که چه چیزی باعث ناراحتی
همسرتان شده است.
در چنین شــرایط حساسی ،هر
انتقــادی ،از هر ســو که باشــد،
میتوانــد برای رابطــه خطرناک
باشــد؛ بنابراین بــا دقت تالش
کنیــد که از پیشآمــدن چنین
گفتوگوی ارزیابانهای بپرهیزید.
بیان احساسات همســرتان ،چه
خشم باشد یا ناراحتی یا اضطراب
یا شــرمندگی و یا ترس ،ممکن
است موجب احساس ناخوشایندی
شود.
شــاید هم باعث شود تصور کنید
که موجودی ناتوان ،کودن ،یا طرد
شده هستید .در نتیجه با حالتی
تدافعی ممکن است احساس کنید
باید با اودرباره احساساتش صحبت
کنیــد و توضیــح بخواهید؛ که
معموال کار خوبی نیست،دستکم
بالفاصله این حرف را پیش نکشید.
•

همه «بایدها» توأم با قضاوت است.
اغلب در استفاده از چنین عباراتی
همســر خود را در حالت تدافعی
قرار میدهید و غیرمســتقیم به
خاطر شــیوهای که واکنش نشان
داده اســت به او حمله میکنید و

این پاسخ دور از احساس و عاطفه
نیزدرخواستی را میرساند:
«اینقدر حســاس نبــاش ».اگر
دقیقتر نگاه کنیم ،این عبارت نیز
یک «باید» انتقادیدیگر رادر خود
جای داده اســت؛ اما بهعنوان یک
واقعیت ،همه ما همانقدر حساس

« )۱نبــاید اینطور احساس
کنی»

« )۲خیلی حساس هستی»

هستیم که هستیم.
با توجه بــه برنامه بیولوژیک ویژه
مــا و تجربههــای گذشــتهمان،
حساسیت امروزمان باید همینی
باشد که هست.
بنابراین واقعا اگر همســرتان را به
خاطر اینکه شدیدا به حرف شما
واکنش نشان داده سرزنش کنید،
کار بهجایی نکردهاید .وقتی کسی
بهشدت به خاطر ناراحتیاش مورد
قضاوت قرار میگیرد ،ممکن است
آن را حملهای به هویتش احساس
کند.
افــزون بر این ،اگر همســرتان را
«بسیار حســاس» خطاب کنید،
به این معناســت که به او بگویید
احساساتش اشتباه است و با توجه
به زمینه ماجرا و تن صدایی که به
کار میبرید ،ممکن است همسرتان
از شــنیدن آن کلمات ،احساس
ضعف یا نقصان کند.
این را هم در نظر داشــته باشید
که دلیل واکنش منفی نســبت
به احساسات همســرتان ،اگرچه
ناآگاهانه ،این اســت که اظهارات
او درباره حســاس بــودن باعث
شده است احســاس گناه بکنید.
اگر واکنــش او را بهعنوان امری
انتقادآمیز و (اگرچــه بهگونهای
غیرمســتقیم) اظهار نگرانی او را
بهعنوان حمله تجربه کرده باشید،
ممکن است احســاس کنید که
مشغول توجیه خود هستید.
آنچه در چنین شرایطی ضرورت
دارد این اســت که تجربه عاطفی
همسرتان را از نقطهنظر و نگاه او
بفهمید (نه خودتــان) .من اغلب
به افرادی کــه با آنها کار میکنم
میگویم که در رویارویی با چنین
شرایط دشــوار و طاقتفرسایی،
اولین کاری که باید انجام بدهید
این است که با مهربانی و دلسوزی
ســعی کنیــد واقعیــت ذهنی
همســرتان را بفهمید و اگر خود
بهتنهایی نتوانستید ،از همسرتان
بپرسید که چه چیزی او را تا این
حد ناراحت کرده است.
این پرســش باید بــا تن صدایی
پرســیده شــود که بهروشــنی
منتقلکننده توجه و نگرانی شما
به همسرتان باشد ،نه اینکه حالت
انتقادیداشته باشد.
•
« )۳گریه نکن»

بســیاری از ما وقتی همسر خود
را در حــال گریه کردن میبینیم،
واکنش نامطلوبی نشان میدهیم.
درســت در زمانی کــه او آنقدر
غرق اندوه است که اشکش سرازیر
شده ،ما ممکن است ابراز ناراحتی،
شــرمندگی ،دلخــوری ،یا حتی
خشم کنیم.
در نظــر بگیرید کــه در فرهنگ
رایــج ،اوال مردها یــاد میگیرند
لطیــف بودن و ابراز احساســات،
آسیبپذیر بودن و احساساتی که
بیشــتر زنانه تلقی میشوند باید
سرکوب شوند و دوم اینکه از نظر
ژنتیکی ،از آنجا که مردان ســطح
تستسترون باالتری نسبت به زنان
دارند ،احساساتشــان را به ِ
شدت

فتوشاپ

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
زنان احساس نمیکنند؛ بنابراین
نهتنها احتمال دارد مرد احساس
کند که نتوانســته همســرش را
درک کند و با کلمات و نیازهایش
به او اینطور منتقل کرده اســت
که کاری جز گریــه کردن ندارد،
بلکه معموال احساس میکند که
کار وحشتناکی هم انجام داده که
همسرش به این حال افتاده است.
درســت مانند دیگر پاســخهای
نامناســب (چهبســا ناخواسته یا
ناآگاهانه) ،با گفتن «گریه نکن» به

همسرتان ،برای متوقف کردن گریه
او ،اساسا چه با تُن صدای انتقادآمیز
و یا بــا تُن صدای مهربانانه ،دارید
این پیــام را به او منتقل میکنید
که او (چه زن یا حتی شوهر) نباید
چنین احساسی را با چنین شدتی
داشته باشد.
با چنین اقدامی شما هم شخصیت
همســرتان و هــم احســاس او
را بیاعتبــار میکنیــد و نادیده
میگیرید؛ حتــی اگر این برخورد
ناآگاهانه باشــد .روشن است که

تجربــه چنین مخالفتــی ،برای
رسیدن به توافق و هماهنگی ،هیچ
کمکی به شما دو نفر نخواهد کرد.
اگر در ابتدا همســرتان به دلیل
تحقیر شــدن ،بدفهمی ،یا عدم
دریافت توجه کافی گریه میکرد،
بعد از واکنش شما به احساسات او،
یعنی تأیید نکردن و نادیده گرفتن
آنها ،اصطکاک و اختالف بین شما
بیشازپیش خواهد شد.
(منبع :سالمت نیوز)
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سالمــت...
طال به کمک درمان سرطان میآید!

دانشــمندان دانشگاه
ادینبورگ اســکاتلند
موفــق شــدهاند که
داروی شیمیدرمانی
را بــه طور متمرکز در
داخل سلول سرطانی
فعال کنند.
آنها بــرای ایــن کار
ریزذرات یا ذرات نانوی طال را در
محفظهای شیمیایی قرار دادند و
آن را با موفقیت بهداخل سلولهای
سرطانیمغزگورخرماهیرساندند.
به این ترتیب شیمیدرمانی فقط
سلولهای سرطانی را هدف قرار
داد بدون این که به ســلولهای
سالم آسیب برساند و ایجاد عوارض
جانبی کند.
دکتر آســیر اونچیتی-بروچتا که
این تحقیق را سرپرســتی کرده
میگوید" :ما خــواص تازهای در
طال کشف کردهایم که قبال کامال
ناشناخته بود و یافتههای ما نشان
میدهد که طال به خوبی و بدون
ضــرر میتوانــد دارو را به داخل
سلول ببرد".
"هنوز برای این که بتوان این کار را
برای بیماران انجامداد باید کارهای
زیادی انجام دهیم اما این یک قدم
رو به جلو است و ما امیدواریم که
جراحــان بتوانند در آینده چنین
چیزی را بدن کار بگذارند و فقط
داروی شــیمیدرمانی را داخــل
سلول ســرطانی فعال کنند و از
عــوارض آن در بافتهای ســالم
جلوگیریکند".
دکتر ایان مککارتــی از انجمن
تحقیقات سرطان بریتانیا میگوید:

بافت ســالم اطراف آن است که
مثــا در تومورهای مغزی از بین
رفتن این بافتها می تواند باعث
از بین رفتن برخی کارکردهای فرد
شود .عالوه بر این جراحی ممکن
است تعدادی سلول سرطانی را جا
بگذارد .به همین دلیل در بسیاری
موارد جراحی با شیمی درمانی یا
پرتودرمانی تکمیل می شود.
این باعث ایجــاد عوارض جانبی
شــدیدی برای بیماران می شود،
عوارضی که بخشی از آن محصول
از بین رفتن سلولهای سالم است.
بنابراین در سالهای اخیر روشی
که بتواند فقط سلولهای سرطانی
را هدف قــرار دهد به
یکی از خطوط مقدم
تحقیقــات ســرطان
تبدیل شده است.

Collège INSA

Développement des compétences et vous-même

کالـج بین املللی «اینسا»
با ما پیشرفت خود را تضمین کنید.

!New sessions every month
INSA College offers short-term or long-term programs
(DVS, DEP and University certificate upon completion):
)• Starting a business (in English or French, online or in class
)• Sales and consulting (including one month internship
)• French and English courses (all levels
*)• Loans and bursaries program (around 900 $ per month
___________________
*The amount of loans and bursary once you qualified
is determined by Financial Aid of Quebec.

شیمیدرمانی
طالیی

طال عنصری است که
به ندرت با مواد دیگر
"این روشها به خصوص در مورد واکنــش شــیمیایی میدهد .به
تومورهای مغز و سرطانهایی که هم دلیل در بدن ایجاد واکنش
دسترســی به بافت ناسالم دشوار حساسیتی یا ایمنی نمیکند،
است به پیشرفتدرمان کمک می کوچک است و سمی هم نیست.
ذرات نانــوی طال یکی از بهترین
کند.
قدم بعدی این است که آیا استفاده داروبرهایی اســت که تا به حال
شناخته شــده است .این
از این روشهادر انسان
باطال
ذرات طــا را میتوان به
بیضرر است یا نه؟
درمانی
ی
شیم
یک رزمناو تشــبیه کرد.
عوارض کوتاه مدت و
درازمدت آن چیست فقطسلولهای وقتی یک رزمناو به جنگ
و آیــا ایــن روش سرطانی را مــیرود ،آن را بــا انواع و
بهتری بــرای درمان هدف قرار داد اقسام موشکهای هدایت
سرطانهاست یا نه.
بدون این که شــونده مجهز میکنند.
های
به
ل
سلو
اگر این رزمنــاو ذره طال
سالم آسیب باشــد ،یعنی اینکه بسیار
درمان سرطان
برساند.
کوچک (یک صدم اندازه
یکــی از مهمتریــن
گلبول قرمز) و رادارگریز
مشــکالت در درمان
ســرطان این اســت که همراه با اســت و میتواند از موانع طبیعی
سلولهای ســرطانی سلولهای و فیزیولوژیک بــدن یا بافتهای
ســالم هم از بیــن میروند .در سخت بگذرد.
شــیمیدرمانی ،دارو به تمام بدن ســلولهای ســرطانی ،یا همان
میرسد در حالی که هدف فقط دشمن ،آنتنهایی (گیرندههایی)
ســلولهای ســرطانی است .در دارند متفاوت با سلولهای طبیعی،
پرتو درمانی میتوان محل تابش که با آنها رد مواد مورد نظر خود را
پرتو را محدودتر کــرد اما در هر میگیرند .دانشمندان برای مبارزه
حال پرتو به برخی ســلولهای هوشمند با سلولهایی سرطانی از
سالم هم آســیب میرسانند .در ایــن آنتنها به عنوان نقاط هدف
جراحی گاهی برداشــتن تومور اســتفاده میکنند .به این منظور
نیازمند قربانی کردن بخشــی از رزمناو یا همان ریــزذرات طال را

for more information Call us at

514-207-9999
Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure
460 St. Catherine West, Suite 302,
Montreal QC H3B 1A7
----------------------------------------------

www.insacollege.com

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

با موشــکهایی که این آنتنها را
ردیابی کرده مجهز میکنند.
به عبارت دیگر مجموعــهای از
مولکولهــای مختلــف روی این
ریزذرهها سوار میشود که هر کدام
کارکرد خود را دارد.
همچنین این رزمناو تجهیزاتیدارد
که بتواند خود را به سلول سرطانی
برســاند و همراه با سالحهایش از
دیواره سلول بگذرد (اندوسیتوز)،
یا روی سلول ســرطانی را نشانه
بگذارنــد کــه دیگر ســلولها و

'کشیدن سیگار الکترونیکی نوجوانان را سیگاری میکند'
یک پژوهش میگوید کشــیدن
ســیگار الکترونیکــی منجــر به
تمایل نوجوانان به کشیدن سیگار
میشود.
نزدیک به ســه هــزار دانش آموز
بریتانیایی در این تحقیق دانشگاه
لیدز شرکتداشتند.
آنهامتوجهشدهانداحتمالکشیدن
سیگاردر میان نوجوانانی که سیگار
الکترونیکی کشیدهاند از افرادی که
دست به این کار نزدهاند ،چهار برابر

بیشتر است.

اما ایــن نتیجهگیری
جدید با یافتههای قبلی
در مــورد روشهــای
تمایــل به کشــیدن
ســیگار کــه نشــان
میدادنــد کشــیدن
ســیگار الکترونیکی
مصرف سیگار را کاهش
میدهد در تناقض قرار
دارد.
ایــن پژوهش در مجله پزشــکی
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کنترل تنباکوی بریتانیا منتشــر
شده است.
کارشناسان پاســخهای دو هزار و
 ۸۳۶دانش آموز  ۱۳و  ۱۴ســاله
از  ۲۰مدرسه بریتانیا را یک سال
مورد بررسی قرار دادند.
در میان افرادی که هرگز ســیگار
نکشیدهاند ،اما سیگار الکترونیکی
کشیدهاند  ۳۴درصد در طول سال
میل به مصرفدخانیاتداشتند.
تنها  ۹درصد از این گروه که زمان

مولکولهای بــدن آن بتوانند آن
را شناســایی کنند .کوچکی این
ذرات بــه آنها امــکان می دهد
از ســوراخهای کوچــک دیواره
سلولهای سرطانی بگذرد و وارد
آن شود.
گاهی میتوان از این ریزذرات طال
که وارد سلول شده به عنوان ستون
پنجم اســتفاده کرد که موقعیت
دشمن (سلول سرطانی) را نشان
میدهد و بعد بــا پرتو لیزر به آن
حمله کرد.

ایــن پرتو لیزر باعث گرم شــدن
و جوش آمدن آب درون ســلول
میشــود و در آن ایجــاد حباب
میکند .حبابها بزرگ شــده و
میترکند و به ســلول ســرطانی
آسیب میزنند.
گاهی هم این ذرات و ســاحهای
همراه مانع از تقسیم شدن سلول
سرطانیمیشوند.

شروع نظرسنجی کشیدن سیگار
الکترونیکی را امتحان نکرده بودند
کشیدن سیگار را اختیار کردهاند.
مارک کنر ،پژوهشگردانشگاه لیدز،
گفته است که برای اثبات چنین
ارتباطی ،به کار بیشتری الزم است.
او می نویسد" :رابطه علت و معلول
در این ارتباط ممکن اســت قابل
اعتماد باشــد اما ما نمیتوانیم آن
را بر اســاس یافتههایمان و روال
مشاهده شده طی این مقطع زمانی
در بریتانیا تأیید کنیم".
بســیاری از متخصصان معتقدند
سیگارهای الکترونیکی که حاوی

نیکوتین اما بدون تنباکو هستند
نســبت به مصرف دخانیات خطر
کمتریدارند.
در ســالهای  ۲۰۰۶تــا ۲۰۰۷
محدودیتهایــی برای ســیگار
کشیدن در اماکن عمومی بریتانیا
وضع شد
یک نهاد وابسته به وزارت بهداشت
بریتانیــا میگوید ضرر ســیگار
الکترونیکی از سیگارمعمولی ۹۵
درصد کمتر اســت و میتواند راه
خوبی برای کمک به مردم در ترک
سیگار باشد.

•

•
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کانادا گذرنامه «جنسیت »X
صادر خواهد کرد
از اول ماه سپتامبر ،کاناداییها
میتوانند ســه گزینه را به
عنوان جنســیت خــود در
گذرنامه انتخاب کنند ،زن،
مرد یا «جنســیت  »Xکه
شامل هر هویت جنسیتی به
جز زن و مرد میشود.
احمد حسن ،وزیر مهاجرت
کانادا گفت کــه این تغییر
بــرای این اســت که همه
کاناداییها بتوانند با احساس
امنیت ،هویت جنسیتی خود
را بیان کنند.
مســافرانی که گذرنامه کانادایی
دارنــد و هویت جنســیتی آنها
تراجنســی ،تراجنســیتی و یــا
میانجنسی اســت یا که هویت
جنسیتی شــان با دوگانه زن و یا
مرد قابل تعریف نیست،دیگر ناچار
نیستند که جنسیت مرد یا زن را
انتخابکنند.
وزیر مهاجــرت کانادا در بیانیهای
گفت« :با معرفی جنسیت  Xدر
اسناد صادرشده توسط دولت ،گام
مهمی رادر راستای پیشبرد برابری
برای همه کاناداییها صرف نظر از
هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی
بر میداریم».
مشــخص کردن جنسیت مسافر
در اســناد مسافرتی تحت قوانین
ســازمان بینالمللــی هوانوردی
(ایکائو) اجباری است .ایکائو اجازه
میدهد تا یکی از ســه نشــان F
برای زن M ،برای مرد یا  Xبرای
هویتهای جنسیتیدیگر ،انتخاب
شــود .اما همه کشــورهای عضو
ایکائــو از گزینه «جنســیت »X
استفادهنمیکنند.
اگرچه رسمیت یافتن گذرنامه با
هویت«جنسیت»Xمورداستقبال
کنشگران حقوق تراجنسیتیهادر
کانادا قرار گرفته است ،اما افرادی
که بــا این گذرنامهها مســافرت

ابراهیم یزدی...
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میکنند ممکن است در ورود به
برخی کشورها دچار مشکل شوند.
به غیر از کشورهایی که هویتهای
جنسیتی غیرمنطبق را به رسمیت
نمیشناســند ،همیشه این خطر
هست که مسافران دارای گذرنامه
با «جنسیت  »Xدر کشورهایی که
قوانین جنسی محافظهکارانهدارند
یا رابطه جنسی با همجنس را جرم
میدانند ،دچار دردسر شوند.
اگر مســافرت به کشوری صورت
میگیرد که دارنــده گذرنامه را
مشمول قوانین همجنسگراهراس
یــا تراجنســیتیهراس میکند،
ریسک سفر با این گذرنامه باالست.
دولت کانادا تصمیم را به عهده خود
فرد دارنده گذرنامه سپرده که چه
طور جنسیت خود را بیان کند.
ســفرهای بینالمللی برای افراد
تراجنســی ،تراجنســیتی و یــا
میانجنسی ،پر از مشکالت امنیتی
و حقوقی است .شناسنامه ،گذرنامه
و کارت شناسایی افراد تراجنسیتی
معموال با ظاهر و رفتار جنســی/
جنســیتی آنها مطابقت ندارد .در
مرزها این عــدم مطابقت تصویر
گذرنامه و جنســیت گذرنامه با
تصویــر خود فرد و یا جنســیتی
که توسط پوشــش یا رفتار بیان
میکند ،جنسیت را تبدیل به یک

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

موضوع امنیتی میکند.
هماهنگــی بیــن آنچــه
پاســپورت میگوید و آنچه
مقابل مامور گذرنامه است،
مهم است .افراد تراجنسیتی
به خاطر این عــدم تطابق
ناچــار میشــوند در مرزها
به مامــوران مهاجــرات و
گذرنامهشخصیترینمسائل
زندگیشان را توضیح بدهند.
بسیاری گزارش کردهاند که
وقتی موضوع جنسیت آنها
تبدیل به ســوژه پرسش و
پاسخ برای مامور مرزی شود،
تحقیر جنســی و بازرسی بدنی
مراحل بعدی هستند.
گذرنامه با «جنسیت  »Xحداقل
این کمک را به فرد با جنســیت
غیرمنطبــق میکند که میتواند
از مرزها عبور کند و ناچار نباشد
زندگی شخصیاش را برای ماموران
مهاجرات بازگو کنند.
در حال حاضر استرالیا ،دانمارک،
آلمان ،نیوزیلند ،هنــد ،ایرلند و
نپال از جمله کشورهایی هستند
که جنبههای از جنســیت سوم
را در اســناد دولتی به رســمیت
پذیرفتهاند .پاکستان هم به زودی
به این کشــورها میپیونــدد .اما
هنوز تعداد کسانی که از گذرنامه
«جنسیت»Xاستفادهمیکنندکم
است و همچنان ممکن است که
هنگام عبور از مرزهای بینالمللی،
دارندگان این گذرنامهها ناچار به
دادن توضیحات اضافه شوند.
به هر حــال کار را باید از یک جا
آغاز کرد .شــاید دارنــدگان این
گذرنامهها خود بهترین سفیران
آگاهیرسانی در مورد هویتهای
جنسیتیای باشند که به دوگانه
زن و یا مرد منطبق نیستند و هنوز
در همه مرزها کنجکاوی ماموران
مهاجرت را بر میانگیزند.
•

>> ادامه از صفحه11 :

ابراهیم یزدی و بســیاری دیگر از
فعاالن سیاسی که تکنوکراتهای
مذهبیخواندهمیشدند،کوشیدند
آیتالله خمینی را با عرصه سیاست
مدرن که از آن شناختی نداشت،
آشــنا کنند .او در جایی میگوید
پیش از انجام دیدارها و مصاحبهها
با آیتالله خمینی صحبت میکرده
است:
«مث ً
ال پیش از اولین مصاحبه آقای
خمینی با تلویزیــون آمریکا من
برای ایشــان توضیح دادم که این
تلویزیون به چه گروهی تعلق دارد،
رابطهاش با صیهونیستها چیست
و مــا بایــد چه موضعی داشــته
باشیم».
در ویالی نوفل لوشــاتو خیلیها

ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭ
)Database Administration (12 months
ﺑﺭﺍی ﻭﻳﺯﺍی
)Early Childhood Education (16 months
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
)Business Administration (16 months
ﻭﻳﺰﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ

کند و شورای انقالب تشکیل شود.
آقــای یــزدی در ادامــه تصریح
میکند:
«اول هم قرار نبود که روحانیون در
شورای انقالب باشند .قرار بود که
کل اعضای شورای انقالب همه از
غیرروحانیون باشند .برای این که
این کار بشود ،آقای خمینی از من
خواستند که به مهندس بازرگان
تلفن کنم که بیایند به پاریس».

رفتو آمد داشــتند و خمینی را
در رساندن کشتی انقالب اسالمی
به ســاحل ایران یــاری کردند.
دبیرکل نهضت آزادی در یکی از
مصاحبههایشمیگوید:
«هنگامی کــه قرار شــد برنامه
سیاسی پیاده شود ،آقای خمینی
فرمودند که خوب من سیاسیون
را نمیشناسم ،من دکتر سحابی و
مهندس بازرگان و تو را میشناسم.
بنابرایــن این جور قرار شــد که
سه نفر را ایشــان معرفی کردند ،دوران گسست
مرحوم بهشتی ،مطهری و هاشمی با شــروع رسمی کار دولت موقت
رفسنجانی که این سه نفر در ایران بــازرگان و قرار گرفتــن در مقام
افراد سیاســی را به آقای خمینی وزیر خارجه ایران ،پروسه گسست
معرفی کنند و آقای خمینی اینها نیروهایی کــه ابراهیم یزدی آنها
را به عضویت شورای انقالب معرفی را روشــنفکران دینی مینامد ،از

)Residential Real Estate (6 months
TESOL Diploma/ Certificate

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
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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

دولتمردان روحانی شــروع شد.
کارشــکنی روحانیون در شورای
انقــاب و در بیت رهبری خیلی
ســریعتر از آنچه تصور میشــد،
چــوب الی چرخ دولــت موقت
گذاشت و نتیجه این شد که عمر
دولــت موقت به یک ســال هم
نرسید.
یک حادثه تاریخی آخرین تیر به
پیکر نحیف این دولت زد.
ماجرای گروگانگیری در سفارت
آمریــکا در آبانماه ســال ۱۳۵۸
یعنی تنها  ۸مــاه پس از انقالب،
دولت بازرگان را که قبل از آن هم
بارها برای استعفا دورخیز کرده بود،
به واگذاشتن نهایی قدرت کشاند.
ابراهیم یــزدی کــه از مخالفان
سرسخت این حرکت بود ،میگوید:
«اختالف میان این دو نیرو بعد از
انقالب باال گرفت .آقایان میگفتند
که چون انقالب را خمینی رهبری
کرده ،پس قدرت باید در دســت
روحانیون باشــد و بقیــه باید به
عنوان کارگزار آنها عمل کنند .ما
معتقد بودیم که مردم به جمهوری
اسالمی رای دادند ولی به حکومت
روحانیون رای ندادنــد .از خرداد
سال  ۱۳۵۸بود که احساس کردیم
این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا
کند».
او گروگانگیــری را "یک معاهده
پیشبینینشــده" میدانست که
هدفــش این بود کــه "گروههای
انحصارطلب که در راس آن خود
روحانیــون بودند ،زیر پوشــش
انقالبیترینورادیکالترینشعارها،
یعنی شعار مرگ بر آمریکا ،همه
نیروهای روشــنفکری را سرکوب

کنند.در گام اول روشنفکراندینی گروگانگیری" است.
و دولت موقت را ایزوله و از صحنه نه فقــط در گروگانگیری ،که در
بسیاری موارد دیگر هم اختالفها
خارج کنند.
شعار مرگ بر آمریکا در آن زمان عمیق بود .او و مهندس بازرگان آن
نیروهای چــپ را هم دنبال خود طور که خودش گفته و آن طور که
کشــید و روشــنفکران دینی ،به در خاطرات آیتالله خلخالی نیز
خصوص نهضــت آزادی به کلی آمــده ،از مخالفان اعدام مقامهای
سیاســی و نظامی دوران شاه ،از
منزوی شد».
یزدی میگوید روحانیون ســوار جمله هویــدا ،نصیری ،رحیمی و
موج انقالب شــدند و "گروههای خسروداد بر پشتبام مدرسه رفاه
چپ و چریکها و مجاهدین هم بودنــد .او بعدها در این باره گفت:
به این دامن زدنــد و این گام اول «ما علیاالصول با آن نوع برخورد
برای این بود که مثل همه انقالبات و با آن نوع محاکمه ،که محاکمه
یک تسویه حسابدردرون انقالب نبــود ،دادگاهی نبــود ،مخالف
بشود .و این تسویه صورت گرفت" .بودیم».
روز  ۱۲آبــان یزدی وزیر خارجه،
چمــران ،وزیر دفاع و بــازرگان ،راه دور و رجن بسیار
نخست وزیر برای شرکتدر جشن با پایان عمر دولت موقت ،زندگی
استقالل الجزایر راهی الجزایر بودند سیاسی ابراهیم یزدی مانند دیگر
که تظاهرات بزرگی در تهران علیه اعضای کابینه دولــت موقت ،به
آمریــکا راه افتاد .فــردای آن روز مســیری پر دســتانداز افتاد .او
 ۴۰۰دانشجو به ســفارت امریکا بــه نمایندگــی دور اول مجلس
حمله کردنــد .روز  ۱۴آبان دولت شورای اسالمی انتخاب شد ،ولی
موقت ،که دشــمنان آن را لیبرال این آخرین باری بــود که یزدی
در گوشــهای از دستگاه قدرت جا
میخواندند ،استعفاداد.
ابراهیم یــزدی کــه از مخالفان گرفت .صالحیت او بعدها دیگر از
سرسخت گروگانگیریدر سفارت سوی شورای نگهبان تایید نشد.
آمریــکا بود ،آن زمــان و در تمام یزدی بارها در جمهوری اسالمی
سالهای بعد ،همواره از آن شکایت بازداشت و محاکمه شد با این حال
همیشه تاکید کرد که از نقشی که
کرد:
«ایــن کار روابط ما را با دنیا دچار در انقالب بهمن داشته و از وقوع
اختالالتجدیکرد.گروگانگیری این انقالب هیچگاه پیشمان نیست.
نه تنها برای آمریکا ،بلکه برای ایران او در آبان  ۱۳۹۰و زمانی که به ۸
هم بســیار گران تمام شد .حمله سال زندان محکوم شد ،در نامهای
عراق به ایــران یکی از پیامدهای به محمدجواد حجتی کرمانی ،از
گروگانگیری بود».
روحانیون موثر در انقالب و نزدیک
او تا ســه دهه بعد هم معتقد بود به آیتالله خمینی ،نوشــت که او
که ایران هنوز هم "اسیر پیامدهای
{>> ادامه در صفحه}36 :
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ســالمت...
مبلمـان

پیام به زنان و مردان میانسال دنیا:

پریلو

پیادهروی کنید!

یک ســازمان بریتانیایی با نگرانی از
تاثیر زیانبار سطح باالی کم فعالیتی
فیزیکی برروی سالمت افراد میانسال
از آنها خواسته است برای حفظ صحت
خود سریعتر و با شتاب بیشتری راه
بروند.
مقامات ســازمان بهداشت عمومی
انگلســتان اعالم کردهاند که میزان
فعالیــت فیزیکی افراد از ســن ۴۰
سالگی شروع به کاهش میکند.
آنها از کسانی که بین  ۴۰تا  ۶۰ساله
هستند خواستهاند شروع به پیادهروی
منظمکنند.
آنها میگویند فقط  ۱۰دقیقه پیاده
راه رفتن در روز میتواند تاثیر مهمی
داشته باشد و خطر مرگ زودرس را
 ۱۵درصد کاهش دهد.
ســازمان بهداشت عمومی انگلستان
تخمین زده است که چهار نفر از هر
 ۱۰نفر افراد  ۴۰تا  ۶۰ســاله ،در ماه
بیشتر از یک بار  ۱۰دقیقه با تندی و
شتاب راه نرفتهاند.
برای کمک به اینگونه
افراد ،این سازمان
دولتی یک نرم
افــزار رایگان
موســوم بــه
"اکتیــو  "۱۰را
تبلیغ میکند.

این برنامه میتوانــد میزان راه رفتن
ســریع فرد را کنتــرل و همچنین
راهنماییهایــی را در مورد چگونگی
فعالیتهای فیزیکی ارائه کند.
دکتر جنی هریس ،معاون ســازمان
بهداشت عمومی انگلستان ،میگوید:
"من با توجه به تجربه خود میدانستم
که در اولویت هــای زندگی روزمره
اغلب اوقات تمرینات فیزیکی در جای
آخر قرار میگیرند .یعنی در صندلی
عقب".
او میافزایــد" :اما اگر شــما به جای
استفاده از ماشین ،پیاده به مغازه بروید
یا هر روز در وقت ناهار  ۱۰دقیقه تند
راه بروید میتوانید سالهای زیادی به
طول عمر خود اضافه کنید".
پزشــکان عمومی همچنین تشویق
میشوند که بیماران خود را معتقد به
سریعتر راه رفتن کنند ،زیرا مشخص
شده است که حداقل  ۳مایل (بیش
از  ۴کیلومتر) پیاده رفتن در ســاعت
تنفس را ســریع و ضربــان قلب را
افزایش میدهد.
دکتر زویل ویلیامز ،از کالج سلطنتی
پزشــکان عمومی گفت" :هر پزشک
بایــد با بیماران خود دربــاره مزایای
پیادهروی ســریع صحبــت کند و
برایشان برنامه «اکتیو  »۱۰را توصیه
کند".
با توجــه به کاهش میزان فعالمندی
افراد میانســال ،ســازمان بهداشت
این گروه
عمومی انگلستان
تو جه
را در مرکــز
قــر ا ر
خو د
داده است.
تو صیــه
میشــود که این
افــراد  ۱۵۰دقیقه در
هفته از لحاظ فیزیکی فعال باشند اما
تقریبا نیمی از آنهایی که بین  ۴۰تا
 ۶۰ساله هستند ،نتوانستهاند این کار
را انجام دهد و از  ۵نفر تنها یک نفر
آن ها کمتر از  ۳۰دقیقه فعال بودهاند.
در حالی که پیادهگــردی روزانه ۱۰
دقیقه ای خیلی کمتر از سطح توصیه
شده فعالیت فیزیکی است اما کافی
است که باعث آغاز تغیرات در
فشــار باالی خــون ،دیابت،
چاقی ،افسردگی و اضطراب
و مشــکالت اسکلتی-
عضالنی مانند کمردرد
شود.

1899$

GALEN

39,33$/mois ou

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
ون

33,12$

عالی

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

PRIX
FOU

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

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

Sofa 1499 / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT
LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

EN LIQUIDATION

PLUS

60

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

BORDEAUX

999

EASTERN CHARCOAL

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

2399$

•

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

فروش سالن آرایش
اوکازیون بی نظیر

Salon Farah unisex

5388 Queen Mary Road
Montreal Qc. H3X 1V3

GILLES COHEN
Certified real estate broker
)RE/MAX ROYAL (JORDAN

Tel.: 514-891-2523

POUR UN

JM012105749

سالن آرایش با16سال سابقه
در محل شلوغ | با مشتری ثابت
----------------------برای آگاهی از جزئیات بیشتر
با شماره زیر تماس بگیرید:

82,82 /mois ou 3999

$

$

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

ST-PIERRE

1599

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

RIDGE CHOCOLATE

33,12 /mois ou
$

PRILLO.CA
7 morceaux complet

Sectionnel
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سندروممتابولیک؛
مجموعهای از عوامل خطر

محققان عنوان می کنند گروهی
از عوامل خطرزا موجب افزایش
ابتال به بیماری های قلبی ،سکته
و دیابت می شوند .به مجموعه
این عوامل پرخطر «ســندروم
متابولیک» گفته می شود.
ســندروم متابولیــک حالتی
خطرنــاک برای ســامتی می
باشــد .افراد دچار این سندرم
میزان خطر بیشتری برای ابتال
به بیماری های مرتبط با رسوب
چربی در دیواره ســرخرگ ها
(آترواسکلروز) را دارند.
بیماری قلبی کرونری که ممکن
است منجر به حمله قلبی شود،
تنها نمونه ای از این بیماری ها
است .ســکته مغزی و بیماری
عــروق محیطی مثــال های
دیگری می باشــند .همچنین
احتمال ابتال بــه دیابت نوع دو
درافراد دچار سندرم متابولیک
بیشتر می باشد.
•
عواملخطرسندروممتابولیک

طبق اعالم موسسه ملی قلب،
ریــه و خون آمریکا اولین عامل
پرخطر ،افزایش اندازه دور کمر
یا چربی اضافی شکم است.
دومیـــن عامــل پرخطــر،
تریگلیسیرید باال (نوعی چربی
موجود در خون) است.
عامل سوم ،میزان پایین کلسترول
خوب یا  HDLاست.
متخصصان ،عامل چهارم و پنجم
را فشار خون باال و میزان باالی
قند خون عنوان می کنند.
تنها وجود سه مورد از این عوامل
پرخطر ،نشاندهنده ابتالی شما
به سندروم متابولیک است.
به گفته محققان ،افراد مبتال به
سندروم متابولیکدو برابر بیشتر
در معرض ابتال به بیماری قلبی
و پنج برابر بیشتردر معرض ابتال
به دیابت نوع دو قرار دارند.
•

چاقی شکمـی و مقاومت به
انسولین

این ســندرم با چاقی شکمی
و مقاومت به انســولین همراه
می باشــد .چاقی در پرفشاری
خون ،افزایش کلسترول LDL
خون (کلســترول بد)  ،کاهش
کلســترول ( HDLکلسترول
خــوب) و افزایــش قند خون
دخیل می باشد.
چاقی شــکمی بویژه با عوامل
خطرزای متابولیــک در ارتباط
می باشــد .ســندرم متابولیک
مجموعه ای از عوارض متابولیک
چاقی است.

در مشکل مقاومت به انسولین،
بدن بخوبی نمی تواند از انسولین
استفادهنماید.
بدندر زندگی روزانه برای تبدیل
قند و نشاســته به انرژی نیاز به
انســولین دارد .اگر بدن نتواند
ایــن کار را انجام دهد ،دیابت یا
بیماری قند رخ می دهد.
در برخــی از افــراد مقاومت به
انسولین به ارث می رسد.
در این افراد عوامل اکتســابی
(مانند افزایش چربی بدن وعدم
فعالیت جســمانی) می توانند
سبب ایجاد مقاومت به انسولین
و ســندرم متابولیک شــوند.
اکثر افــراد مبتال به مقاومت به
انسولین ،همزمان مبتال به چاقی
شکمی نیز می باشند.
•

پیشگیری از ابتال به سندروم
متابولیک

افراد مبتال به سندروم متابولیک
از طریق کنترل عوامل خطرزای
خود می تواننــد خطر ابتال به
بیمــاری های قلبــی عروقی و
دیابت را کاهش دهند.
کارشناسانبهترینراهپیشگیری
از ابتال به سندروم متابولیک را
حفظ وزن ســالم ،بهبود برنامه
غذایی و داشــتن تحرک بدنی
عنوان می کنند.
شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر
از  25و اندازه دور کمر کمتر از
 90سانتی متر برای زنان و کمتر
از  100سانتی متر برای مردان
بهترین وضعیت پیشــگیری از
ابتال به سندرم متابولیک است.
در زیر برخــی از اقدامات مهم
جهت کنترل سندرم متابولیک
ذکر می شود:
•

بطور مداوم وزن خود را کنترل
کنید (بخصوص چاقی شکمی).
•

قنــد خون  ،چربی های خون و
فشار خون خود را مرتب کنترل
کنید.
•

عوامل خطــرزای خود را تحت
درمان قرار دهید ،مانند افزایش
چربی های خون ،پر فشــاری
خون و قند باالی خون.
•

داروهای ضد فشــار خون خود
را با نظر پزشک مصرف کنید،
چرا کــه داروهــای مختلف
دارای اثرات متفاوتی بر روی
حساســیت به انســولین می
باشند.

•

پدر بودن بدین معناست کهدوست
داشته باشید فردی بخشنده باشید
و مطمئن شوید که فرزندانتان از
هر نظر تامین هستند.
اما به عنوان یک پدر دلسوز همواره
این نکته را در نظر داشــته باشید
بهتریــن کاری که میتوانید برای
فرزندانتان بکنید ،تنها مسایل مالی
و انتخاب بهترین مدرسه برای آنها
نیست بلکه از اینها مهمتر فراهم
آوردن چارچوبی است که کودکان
بتوانند در آن به خوبی رشد کرده و
تا حد امکان بهترین باشند.
شــما بعنوان یک «پدر مهربان و
دلسوز» موظف هستید شرایطی
را برای کودکان خود فراهم سازید
که این فرصت را برای رشد سالم
جسمی و روانی به آنها بدهد.
در این مقاله  10مورد از مهمترین
وظایــف و کارهایــی که یک پدر
میتوانــد برای کمک به رشــد و
اعتالی فرزندش انجام دهد ،عنوان
شده که به شرح زیر است:
•
 -1یک پدر مهربان ،نه تنها
فرزندانش را دوست دارد بلکه
عاشق همسرش نیز هست.

این نکته بسیار کلیدی ،مهمترین
نقش پــدران در مقابل خانواده و
فرزندانشان است .پس بدون هیچ
قید و شرطی به همسرتان عشق
بورزید چون این احســاس مثبت
بیش از هر کار دیگری میتواند به
نفع فرزندان شما باشد و به زندگی
آنها معنادهد.
•

 -2بدون قید و شرط به
فرزندانتان عشق بورزید

و مطمئن شــوید که فرزندانتان
میداننــد که دوستشــان دارید.
حسدوستداشتن آنها را پیچیده
نکنید .عشق ورزیدن بدون شرط
هرگز باعث بروز رفتارهای ناهنجار
در فرزندان شــما نمیشــود .در
حقیقت کودکانی کهدر سایه عشق
پدرانشان احساس امنیت میکنند،
کمتر رفتارهــای هیجانی از خود
بروز میدهند.
•
 -3رشد کنید.
شاید فکر میکنید رشد کردن فقط
برای کودکان است اما اشتباه میکنید
چون پدران هم باید رشــد کنند .در
حقیقت کودکان بــه فردی احتیاج
دارنــد که به همه چیز فکر میکند،
تصمیماتدشوار میگیرد ودر زندگی
مسئولیتپذیراست.درواقعآنهافردی
رامیخواهندکهبتوانندرویاوحساب
کنن .د

•

 -4در کنار فرزندانتان باشید
و برایشان وقت بگذارید.

اختصــاص دادن «وقــت
مفید» به کودکان بسیار
ســودمند و ضــروری
است اما «وقت غیرمفید»
هیچ نکتــه مثبتی به
همراه نخواهد داشــت .پس
برای خــود فرصتی فراهم
کنید که با کودکانتان وقت
بگذرانید و بدانید که همه مردم
به یک اندازه یعنی  24ساعت در
شبانه روز وقتدارند اما نکته مهم
برنامهریزی مناسب برای این زمان
و اهمیت دادن به فرزندان است.
•

 -5فرزندانتان را تامین
کنید.

مهمترین نیازهــای فرزندان که
باید تامین شــوند شامل فراهم
کردن یک خانه آرام و با محیطی
باثبات ،عشــق ورزیدن و محبت
کردن ،تامین نیازهای مادی و بودن
در کنار اعضای خانواده هستند.
•

 -6در مقابل کودکان باانضباط
رفتار کنید.

کــودکان همیشــه ارزش نظم و
مقررات عادالنه ،مسئوالنه و مملو
از عشق را میدانند .این یک رابطه
منطقی است .بدون تعریف حد و
مرزهای مشخص و معین ،رشد و
بلوغ معقوالنه فرزندان بسیاردشوار
خواهد بود.
•

 -7برای حتصیالت ارزش قائل
شوید.

فقط برای کودکان کتاب نخوانید
بلکه با آنها کتاب بخوانید .ســعی
نکنید فقط از نمرههایشــان ابراز
ش کنید
خرسندی کنید بلکه تال 
در انجام تکالیف درســی آنها نیز
مشارکت داشته باشید .فقط درباره
یادگیــری حرف نزنیــد بلکه در
یادگیری با آنها همراه شوید.
•
 -8فرزندان را برای تشکیل
زندگی آماده کنید.

یکی از وظایف مهم یک پدر دلسوز
این اســت که برای فرزندان خود
شــرایط را به منظور ترک خانه و
تشکیل خانواده فراهم سازد.
•

 -9مسئولیتپذیری را به
فرزندان خود بیاموزید.

کودکانی که سعی میکنند از زیر
بار مسئولیت شــانه خالی کنند
دیر یــا زود شکســت میخورند.
یک «پــدر مهربان» باید مطمئن
شود که فرزندش میداند چگونه
به اعترافاتش اشــتباه کند ،آنها
را تصحیح کــرده و رو به جلو
حرکت کند.
•
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 -10به آنها یاد بدهید
خــ
زندگی را دوست داشته
بیا ــــود
باشند.
مو
ز
ی
د
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بهتریــن چیزی که خوشــحالی

کــودکان را تضمیــن میکنــد،
خوشحالی والدین آنها است.
اگر یاد بگیریم چگونه عاشق زندگی
باشیم در نتیجه این هدیه بزرگ را

به کودکانمان نیز خواهیم بخشید.
در نتیجه آنها کامال از زندگی خود
راضی خواهند بود.
•

پیشگیری از سرطان و..
آیا می دانستید؟!...

پیشگیری از سرطان به مجموعه
اعمالــی گفتــه میشــود که
میتوانند احتمال بروز بیماری
سرطان را کاهشدهند .بسیاری
از ســرطانها قابل پیشگیری
اســت و چنانچه بیماریهای
سرطان به موقع تشخیص داده
شوند ،قابل درمان است.
از آنجاکــه امروزه بســیاری از
ســرطانها زود تشخیص داده
میشوند ،میتوان بیمار را تا حد
زیادی زنده نگهداشــت و بیمار
میتواند بــه زندگی خود ادامه
دهد .این کار با انجام خودآزمایی
و غربالگری امکانپذیر است.
آنتی اکسیدانها نقش مهمی
در پیشگیری از سرطان دارند.
آنتی اکسیدانها موادی هستند
که از تشکیل رادیکالهای آزاد
در سلولها جلوگیری میکنند
و از اثــرات رادیکالهــای آزاد
میکاهند.
از آنتی اکسیدانهای مهم بدن
میتوان ویتامیــن  Eرا نام برد.
اگر چه سیســتمهای آنزیمی
متعددی بــرای خنثی کردن
رادیکالهای آزاد در بدن وجود
دارد ،ولی آنتی اکســیدانهای
اصلــی ویتامینهــای  E ، Cو
بتاکاروتنهستند.
ســلنیوم نیز بعنوان یک ماده
معدنی نقش آنتی اکســیدانی
مهمــی دارد کــه بــد ن
این
قادر بــه تولید
ویتامینها و
ماده معدنی

نیست؛ بنابراین باید از طریق غذا
آنها را دریافت کرد.
اکســیدکنندهها به اشــکال
مختلفــی وجــود دارنــد که
معروفتریــن و خطرناکترین
آنها رادیکالهای آزاد هستند.
مهمترین آنتیاکسیدها شامل
لوتوین و زیگانتین است که در
تخممرغ وجود دارند و این مواد
عالوه بر جلوگیری از سرطان،
باعث پیشــگیری از بــروز آب
مروارید نیز میشوند.
دومین آنتی اکسیدان ویتامین
 Cاست .نام دیگر این ویتامین،
اسید اسکوربیک بوده که محلول
در آب است و در تمامی مایعات
بدن وجود دارد .به همین دلیل
یکی از اولین خطوطدفاعی بدن
محسوب میشود ،اما نمیتواند
در بــدن ذخیره شــود .برای
دریافت این ویتامین باید به طور
منظم و پیوسته میوه و سبزی
مصرف کرد و نیاز روزانه آن ۶۰
میلیگرم است.
دریافت ویتامیــن  Cبه مقدار
بیش از  ۲۰۰۰میلیگرم در روز
در بعضی افــراد ،اثرات جانبی
مضری مثل ایجاد سنگ کلیه،
تهوع و اســهال دارد .مهمترین
منابع تامین ویتامین Cمرکبات،
فلفــل ســبز ،کلــم بروکلی،
ســبزیجات برگی شکل سبز،
کیوی ،کلم ،طالبی ،توت فرنگی،
اسفناج و سیب زمینی هستند.

ساعتها دس��تتان را سايبان چشمتان كرده يا چشمهايتان را از «دوربين كشي» نابينا
كنيد تا ما را ببينيد محتاج حمايت شما بودهايم .يادم نميرود كه يوزپير ما از قرن گذشته
ميگفت :وقتي موتورهاي وحشتناك نبودند ،وقتي ماشين نبود؛ چه راحت در سايه بوته
خوردن چاييِساربان بيموتور و شتردارِبي آزار را
«تاغي» ميآرميديم و از فاصله كمي،
ِ
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نواز بيسالح،
Vol.امن ،ساربانان ني
سرزمينهاي
هاي بي
دشت
ياد آن
س��ايههاي بدون خون ،بوتههاي سبز ،آس��مان فارغ از دود و آرامش دلنواز بدون صداي
ناهنجار به خير.
اي آدمي��ان؛ حال كه پس از نابودي ش��ير و پس از آن بب��ر ايراني ،به فكر نجات اين
حرکاتپاي
انگشتان دست و
حيوان دورافتاده
مجموعهاز انجام
تعدادمان در آسيا از دو برابراســت
كويري75كهدقیقه
مــدت
يك نفر بيشتر نيست افتادهايد ،حال كه ميخواهيد از انقراض ما جلوگيري كنيد ،حال
یوگا که
حكمتمی
تمرین
زيبايمان
ســختپوست
نيامدهايم ،حال كه فقط به خاطر تبديل
یــوگابدون
كه باور كردهايد ما
مفاصل و
کردند.نيامدهايد من يعني يوز به نمايندگي يوزهاي ديگر،بر
شيرها
به نمايندگي
به پالتو ،گرد هم
ســتوندر
و ببرهاي��ي ك��ه رفتهاند و ديگر نخواهند آمد و به نمايندگ��ي جانوراني كه اينك من
رأس هرم كميابي آنها ايس��تادهام از ش��ما ميخواهم به درستي حفاظتم كنيد ،نگهبان
بيش��تري در زيس��تگاههاي بزرگ و پراكنده من بگماريد و آنگاه براي ش��ناخت بهتر و
بيش��تر من ،براي بهرهبرداري از رازهاي پيچيده زيس��تگاه ،جوالنگاه ،بدن و حركت من،
فشاربا مطالعه و تحقيق ببينيد چرا
فقراتكنيد و
ايستگاههاي مطالعاتي در حاشيه قلمروهايم داير
آفريده ش��دهام ،چرا غ��رور دارم ،چرا خجولم ،چرا با آنكه ق��درت دارم و در عرض چند
کننــد،
ثانيه ميتوانم بهترين دوندهها را به چنگوارد
نيازم شكار ميكنم ،چرا
مــی به اندازه
بياورم فقط
کنید.
تمام توله هايم را به ثمر برس��انم و
پرهیزتوانم
براي خوردن مانده غذايم برنميگردم ،چرا نمي
•كه با سريعترين حركت در ويراژهاي تعقيب
هزاران چراي ديگر و چگونه ساخته شدهام
به زمين نميخورم.
انجام نیاز
قدرتی بی
مترینات
رسانيد.
سادهميتوانيد به
جانوران آنچه
از شما ميخواهم كه براي حفظ من وهمه
وزنه
ديدگانت ش��و ،آنگاه از دقيقترين زاويه
اي آدميزاد ،خلوتي به دس��ت آور و برازمركز
فعالیتوتو
آدميزادهاي
چون
كه
ر
س
چشم
با
فقط
نگريستني عميق،
اگرنهاز آرتروز َ
رنج می برید،
ديدهات گذشتهها را بنگر ،البته
را اشرف مخلوقات گذاشتهاند ،سزد كه دلت را به ايوان چشم خوانده و از مغزت نيز بخواهي
ســاده
قدرتی
تمرینات
بهتردر خانهخود را
گذشته
چشمانداز
كند.آنگاه
چشمتباجلوس
تا در اين گردهمايي ،گذشته بيني،
ورزشــی
تمرینات
این
کنید.
آغازكه نه تنها سرسلسله جانوران جنگل وجود
را خوب بنگر و صحنهها را زود نگذر .آنجايي
دهندقدم
خاطرجمعي
عضالنیدررابيشهها با
بيايي داشته و
افزایش می
دارد ،بلكه با دارودس��ته و زيردستانش بروتوده
ميزده است .يك لحظه ،همان صحنه ،در همان مكانها را در منظره كنوني بنگر كه نه
کنند.
تقویت می
استخوان ها
تنها سلطان ما بلكه اثري از دودمانش و
گذار و
ديگري قدم
سپسرابه صحنه
ديده نميشود،
وحشي،شنا با
گربهمانند
تمریناتی
کمکخر،
پاالس ،گوره
انجامما كاراكال،
دورنماي ببر و وضعيت حال او را بنگر ،نزديكان
زرده
اشورا در كنار
حالت كنوني
آن زمان و
جبير و خود ما را ببين ،رنگ و زيبايي آفتابي
چرخش
صندلی
اسکات با
دیوار،
تخم مرغ محلي و نوع ماشينياش قراربده و هر دو را مقايسه كن.
دســت را مد نظر قــرار دهید .به
به شفافي سپيده آن زمان بنگر ،به سايههاي سرد گرماي تابستان زير درختان مقاوم
انجام
باشــید که
داشــته
خاطر
انگار با
برگرد كه
هاي بيروحي
هاي رودخانه
كويري آن زمان نگاه كن و به سايههاي كناره
زغال كاروانكش رنگشان زدهاي.
تمریناتی بیش از اندازه سخت می
بگو ببينم اي آدميزاد چرا سلطان ما را بردي ،چرا ببر زيباي ما را چنان كردي و چرا
توانند درد را تشدید کنند.
ما را و زيس��تگاههاي ما را چنين نمودي تا تعداد چند هزاره ما فقط همين كه ميبيني
قشنگایران»
سالمت عصر
باشيم .اي انسان سوگندت ميدهيم به آفريدگار ،بهمنبع:
گذشته،
«گروهسايههاي
زمين و به
به درختان زيبا ،به رنگهاي قشنگ پرندگان ،به زمانهاي بدون موتور ،به فضاهاي بدون
آلودگي ،به تعادل ،به آبها و خاكهاي پاك ،به طبيعت گذشته ،به سرزمين ايران ،به آسيا
و ب��ه كره زمين كه مرا درياب ،گلههاي قوچ و ميش و جبير و خرگوش و همه گونههاي
جانوري و گياهي را قدر بدان و بر ما نگهبانان زيادي بگمار ،آنگاه تحقيق و تبليغ درباره ما را
در بين همه نفراتت آنقدر زياد كن تا آنهايي كه ما را نميشناسند ،بشناسند و ما را مزاحم
ندانند و فقط در انديشه تهيه پالتو از پوستمان ،خيره خيره نگاهمان نكنند.

كنيد تا ما را ببينيد محتاج حمايت شما بودهايم .يادم نميرود كه يوزپير ما از قرن گذشته
ميگفت :وقتي موتورهاي وحشتناك نبودند ،وقتي ماشين نبود؛ چه راحت در سايه بوته
خوردن چاييِساربان بيموتور و شتردارِبي آزار را
«تاغي» ميآرميديم و از فاصله كمي،
ِ
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س��ايههاي بدون خون ،بوتههاي سبز ،آس��مان فارغ از دود و آرامش دلنواز بدون صداي
ناهنجار به خير.
اي آدمي��ان؛ حال كه پس از نابودي ش��ير و پس از آن بب��ر ايراني ،به فكر نجات اين
حيوان دورافتاده كويري كه تعدادمان در آسيا از دو برابر مجموعه انگشتان دست و پاي
يك نفر بيشتر نيست افتادهايد ،حال كه مي •
خواهيد از انقراض ما جلوگيري كنيد ،حال
پوست زيبايمان
تبديل
خاطر
به
فقط
كه
كه باور كردهايد ما بدون حكمت نيامدهايم ،حال حرکات کششی سبک
شيرها
نمايندگي
يوزهاي ديگر،
به پالتو ،گرد هم نيامدهايد من يعني يوز به نمايندگي
کششیبهنه تنها به حفظ
حرکات
و ببرهاي��ي ك��ه رفتهاند و ديگر نخواهند آمد و به نمايندگ��ي جانوراني كه اينك من در
کنند،
حفاظتممی
درستيکمک
تناسب اندام
نگهبان
كنيد،
رأس هرم كميابي آنها ايس��تادهام از ش��ما ميخواهم به
کاهــش درد
بلکــه
ش��ناخت بهتر و
در آنگاه براي
بگماريد و
بيش��تري در زيس��تگاههاي بزرگ و پراكنده من
بدنو و حركت من،
جوالنگاه،
زيس��تگاه،
برداريرااز رازهاي
براي بهره
بيش��تر
وظایف
اینمن،قبیل
بیشــتر مردم هنگامــی که درد می کند .شنا به نرم کردن عضالت انجام
افزایشپيچيدهنیز موثر هســتند.
ايستگاههاي مطالعاتي در حاشيه قلمروهايم داير كنيد و با مطالعه و تحقيق ببينيد چرا
توجه
جالب
دیگری
بسیار
مثبت
دهد و
دارنــد ،ورزش را کنار می گذارند .کمک می کند.
دارم و در عرض چند
ق��درت
نکتهآنكه
خجولم ،چرا با
دارم ،چرا
غ��رور
نتایجام ،چرا
آفريده ش��ده
استاندازهکه
رویبهتولید
بهترينپیاده
باشــد.
داشــته
اما این اشتباهی بزرگ است زیرا امــا در صورت احســاس درد در
نيازم شكار ميكنم ،چرا
اینفقط به
چنگ بياورم
دوندهها را
ميتوانم
ثانيه
ت هايم را به ثمر برس��انم و
کاتوله
حــرتمام
چرا نميتوانم
خوردن مانده
براي
گردم،که
برنميدهد،
غذايممی
افزایش
اندورفین را
انجام ورزش به روشی درست می ناحیه گردن یا پشت ممکن است
هزاران چراي ديگر و چگونه ساخته شدهام كه با سريعترين حركت در ويراژهاي تعقيب
می دهد.
کاهش
را
درد
تواند به کاهش درد کمک کرده و مجبور به پرهیز از انجام شــنای
کششــی
به زمين نميخورم.
روی
دقیقه
حداقل 30
کیفیت زندگی را بهبود ببخشد.
ســبک
آنچه ميتوانيد به انجام رسانيد.
وهمه جانوران
پیاده من
براي حفظ
خواهم كه
پروانه و شنای قورباغه باشید .این روزانهاز شما مي
انجامش��و ،آنگاه از دقيقترين زاويه
ديدگانت
مركز
بر
و
آور
دس��ت
به
خلوتي
آدميزاد،
اي
تمرینات
يوز هر
نیســت تا
کنند کنید.
تصويرمی
آزادیرابهوادار
استاديومپشت
نوع شنا
روز با حضور  10هزاردو
که
درآورند
نفر در
ايرانی را
نیازی دارند نقش
ت و گردشگری قصد
وتودرآورند
تصوير
چونآزادی به
استاديوم
هزاربا نفر
يوز ايرانی را
نقش
گردشگریاتقصد
آدميزادهاي
چشمدر َسر كه
حضورنه10فقط
نگريستنيباعميق،
بنگر،
دارندها را
گذشته
فعاالن حوزه محيطزيست و ديده
می
که
بگیرد
قرار
قوسی
حالت
در
انجام
را
دویدن
یا
«اسکات»
سخت
•
هر
در
آنها
را اشرف مخلوقات گذاشتهاند ،سزد كه دلت را به ايوان چشم خوانده و از مغزت نيز بخواهي
ضع��ف و هم
نقاط
طبيعتراه��م
خواهي��م
جنوبي،
رضوي و
خراس��اني
سمنان،
ي كه
چنینهم
ضع��ف و
نقاط
ه��م
خواهي��م
چشمتمي
جنوبي،
رضوي
خراس��اني
سمنان،
كمك
ايران
چی
ی
تشدید
حفظ ميتواند درد
خود را
اندام
تناسب
دهید تا
اندازنیز
است
پذیر
امکان
مکانی
پس از
درست
كرد،
«نپال» هديه
حمايت از ببر
گذشته
چشم
كند.آنگاه
جلوس
بيني،ودر خانه
گذشته
گردهمايي،
تــااين
کند.كند؛ بستري كه تا در
ايراني را به
ي��وز
وضعيت
قوت
نق��اط
داشته باشد.
محيط وجود
جمعكرمان
اصفهان و
ايراني را به
ي��وز
وضعيت
قوت
نق��اط
باشد.
داشته
وجود
كرمان
و
اصفهان
است.
نيامده
بوجود
هنوز
حمايت
و
ها
زيستي
در
را
فيفا
يس
دارند.جنگل وجود
همراهجانوران
سرسلسله
آنجايي كه نه
صحنههابهرا زود
چیبنگر
تارایخوب
هایی •
«هوم��نورزش
گفتهحاضر،
ب��هحال
کنید .در
اثریتنهارا به
نگذر .درد
کاهش
میو تواند
كنيم.
معرفي
دي دنيا
افكارعمومي
جوكار»،
البته
پور
كنيم.
معرفي
دنيا
افكارعمومي
جوكار»،
«هوم��ن
گفته
ب��ه
البته
پور
فردوسي
جای
به
كاپريو
باش�گاه
عامل
مدير
زاده»
اهلل
«فتح
و
برد
�ؤال
دارد ،بلكه با دارودس��ته و زيردستانش برو بيايي داشته و در بيشهها با خاطرجمعي قدم
وجود
موثر
حال
عین
در
اما
ساده
انجام
روز
هر
را
کششــی
حرکات
تمرین
ایــن
کند.
کمک
مزمــن
روی
پیاده
دارد
بازي
كشورمان
ملي
تيم
وقتي
يوزپلن��گ
الملل��ي
بين
ط��رح
مدي��ر
ليون
بازي دارد
وقتيدرتيم
يوزپلن��گ
ط��رح بين
مدي��ر
مرغ و گوسفند به بالتر با مديران ليگ برتري
كشورمانكه نه
مليكنوني بنگر
منظره
همان مكانها را
الملل��يصحنه ،در
لحظه ،همان
است .يك
درحالي كه دي كاپريو 10ميليون ميزده
بب��راز
کهازكنند
مي
ن��گاه
خ��رج را
آنها
فوتبال
آســیب هم��ه
فدراسيون
قوانين
آسيايي بر
پ��ال
محيطبانان
توانیداز
اس��اسيكي
نگاري
پي داشت و به
در
بدون
نامه می
که
دارند
پذیر
انعطاف
نرمراو
عضالت
دهید تا
کنترل
کششــی،
چینی
شایسته
ای
اندازه
روی به
كنند از
مي
ن��گاه
صحنهآنها
فوتبال
هم��ه
فدراسيون
قوانين
اس��اس
آسيايي
حفاظ��ت
پیادهدالر
گذار و
قدم
ديگري
سپس به
نميشود،
ديده
دودمانش
اثري از
حرکاتبلكه
سلطانبرما
نپ��ال تنها
تا
ته��ران
ش��هر
ش��مال
نقاط
م��ردم
تبليغ
هرگون��ه
درج
فوتب��ال
جهاني
عادل
ايراني
يوزپلنگ
نماينده
او
كه
كرد
اعالم
ود
ته��ران تا
ش��هر
ش��مال
نقاط
م��ردم
تبليغ
هرگون��ه
درج
فوتب��ال
جهاني
عادل
اما
ماجرا
س��وي
اين
در
كند
مي
گربه وحشي ،پاالس ،گوره خر،
كاراكال،
حال واو را بنگر،
تنفــس،ببر و وضعيت
دورنماي
دهید.
آنها را انجام
خود
زدن به
گیرد.
قرار نمی
مورد توجه
آن است
بمانند.
نزديكان ماباقی
قدرتی را
مدیتیشــن
باوج��ودكشور ،به
روس��تاهاي
«زوريخ»،در دورافتادهترين
ه��ايبهحاض��ر
محض تيم
پيراه��ن
رسيدن
روياو به
يد.كههمچنين
كشور ،به
روس��تاهاي
حالتترين
دورافتاده
حاض��ر
فردوس��يپور
كنار زرده
كنونياش را در
درآن زمان و
آفتابي
ه��ايزيبايي
تيمرنگ و
پيراه��نببين،
رويو خود ما را
انتظارات��ي كه جبير
این
انجام
از
پیــش
باشــد
یادتان
به
فعالیت
این
انجــام
صورت
در
•
کند.
می
ترکیب
از
حفاظت
پيام
توانيم
مي
ش��كل
اين
دنبال
به
ما
اس��ت
ممنوع
جهان��ي
سازمان جام
جمع
اما
كرد
اعالم
زيست
محيط
از
حفاظت
كن .ميتوانيم پيام حفاظت از
ش��كل
دنبالهر دو رااين
اشما به
اس��ت
ممنوع
مقايسه
قراربده و
ماشيني
جهان��ي و نوع
جاممرغ محلي
از او م��يرود ،حضور بالت��ر در جمع تخم
به
فراگير
س��طحي
در
را
ايران��ي
يوز
اس��تفاده
براي
الزم
راهكارهاي
يافتن
شهروندان
از
را
ساده
روي
پياده
يك
حتي
هر،
��وع
خود
پزشک
با
ورزشی
های
فعالیت
یــوگا
که
داد
نشــان
مطالعه
یک
نتایج
تواند
می
روی
پیاده
منظم،
صورت
فراگير به
ايران��ي را
زمانبراي
راهكارهايآنالزم
محيطزيس��تيها و در م��وزه تن��وع
س��طحيمقاوم
تابستاندرزير درختان
يوزگرماي
اس��تفادههاي سرد
بنگر ،به سايه
يافتنشفافي سپيده
به
نورآقايي»
«آرش
شود؟
رو
به
رو
برخوردهايي
برسانيم».
مردم
همه
هستيم».
ها
بازي
اين
در
نماد
اين
از
برسانيم».
همه
هستيم».
بازيها
نگاهاين
آننماد
از
دهد،ميبرد.
کاهشسؤال
زيستي را زير
نشان انگار
برگرد كه
مردمبيروحي
هاي
سايه
كن ودربه
مشورت کنید.
دادباکه
پژوهش
رودخانهیک
كنارههاينتایج
هاي به
هفته و
بار
زماندردو
چی
اينی
كويريتا
انجام
استقامت را
استرس را
difficultyبااينايران از
وگو
گويد در
مي ملي
تيم
ايراني در
ك��هيوزهاي
حضور
بدون شك
اس��ت
گفتاوليه
هدف
روي پيراهناو
هز0.يوز
Puzzle
(Hard,
difficulty
rating
)0.61
Puzzle
42
(Hard,
rating
توانند در
 41ايراني
يوزهاي
حضور
شك
بدون
اس��ت
اين
اوليه
هدف
گويد
مي
او
اي.
زده
رنگشان
كاروانكش
زغال
يوز
نماينده
را
خ��ود
بالتري
خيران و كه•
دیگر مدت  12هفته به کاهش تجربه حرکات پایه و ساده یوگا می
توجهفواید
بسیاری
دهد و
افزایش
هزينه
تومان
ميليون
100
مبلغ
تأمين
بسياري
برزيل،
جهاني
آوردگاه
شناس��اندن
براي
فوتبال
اب��زار
از
ز اين
توجهچرا
برزيل،كردي و
جهاني چنان
زيباي ما را
بردي ،چرا ببر
برايسلطان ما را
آدميزاد چرا
ايراني ميداند و ميگويد« :ما از اين كهبگوازببينم
بسياري
آوردگاه
شناس��اندن
اب��زارايفوتبال
(آس��يايي)10وهزار
ايرانيو با حضور
خواهد آمد
آزادي به بازي
کورتیزول
سطوح
درد و
کاهش
کند.
شنا
مبتال
در
زيست
فعاالن حوزه
ارائه و
نفوذ از رانهادها
وضعيت يوز
مدم از
بيني
كه مي
همين
فقط
هزاره
چند
تعداد
فیبرومیالژیاتا
نمودي
ايرانيمابهرا چنين
هاي
زيس��تگاه
درد را و
خودم از ما
زيست
محيط
حوزه
فعاالن
نهادهاماو
به از
نفوذ
(آس��يايي) و
افراديوز
وضعيت
محيطكنيم.
اس��تقبال مي
موضوع
كرد؛
جهان را به
هم��ه مردم
مي��ان
چش��مگير آن
بودم
گذشته،
خودقشنگ
بههاي
سايه
به
زمين و
مي��اندهيم به
سوگندت مي
باشيم .اي
كرد؛
خواهد
جلب
جهان
آفريدگار،دربهدر
هم��ه مردم
است.در
انسانآن
چش��مگير
خواهددرد
احســاس
نمايندگانای
اندازه
محسوب درآیا به
پایین
ورزشیدربا اثر
شنا
کمک
فیبرومیالژیا
مبتالرابه
زنان
کرده
میبودم کمک
موضوع
جلب اي��ن
خودكار در
در
ايران
كه
ظريفي
عملكرد
با
بوي��ژه
شود.
استفاده
جهان
دانم.
فضاهايكهبدون
به
موتور،
بدون
هاي
زمان
به
پرندگان،
قشنگ
هاي
رنگ
به
زيبا،
درختان
به
شــرکت در
ايران
ظريفي
عملكرد
با
بوي��ژه
شود.
استفاده
جهان
خوبي مي
توانید را به
اي��ن كار
ارزش
و
می شــود که بر مفاصل بدن شما
کفشدانم .همچنین ،انجام تایچی به کاهش کننــد .در این مطالعه،
بندهای
نمی
کنید که
مطلوبي
بس��يار
داش��ت،
ده از
بس��يارآسيا
شرايطايران ،به
داش��ت،سرزمين
ژنو گذشته ،به
هاييبه طبيعت
تالشپاك،
خاكهاي
آبها و
تعادل ،به
مطلوبي
تاكنون
جوكار
آلودگي ،بهگفته
به
اس��تفاده از
الملل��ي
شرايطبين
ب��ازار داغ
به گفته جوكار تاكنون تالشهايي ژنو در
محي�طبهکند.
نمی
فشــار وارد
گونهبه
بينو
هفته
جبير ودو بار
کنندگان
مبارزه
كرهخون،
فشــار
شــرایطی
ه��ایا
بزنید
گره
خود را
المللي پيش
بين
ه��اي
همكاري
ورزش براي
اين
ایندر
م��ردم
آگاه��يدادن
ب��راي
ه��ايهمه
در و
خرگوش
اينو ميش و
افسردگیقوچ
درياب ،گله
كه مرا
زمين
خوب و ب��ه
ايران
زيس�ت
خوبكم��ك
ت.
هاي پيش
المللي
همكاري
براي
هايدر
م��ردم
دادن بابه
آگاه��ي
ب��راي
خيلي
ميدرتواند
موضوع
اين
میاً
بنابراي��ن
کند و آمده
نفوذ
تقویتقطع��
ب�ا اما
ش��ده
انج��ام
رابط��ه
وري
بنابراي��ن درباره ما
تحقيق و تبليغ
بگمار ،آنگاه
نگهبانان
بدان
قدر
رابط��هگياهي را
جانوري و
ســامت
ايرانيجانوري و بهبود
کنید؟
رانندگی
راحتی
ه�مرا
شما
عضالت
گرفت�ن از
مدد
قلبوامابر ماقطع��اً
شخص براي
يوزهايراايراني
اس��ت.
نفوذزيادي آمده
ش��ده
انج��ام
يوزهاي نماد
بخواهيد از
اس��ت .اينكه
باشد.
پيداو ما را
بشناسند
كه ما را نمي
فوتبالآنهايي
زياد كن تا
نفراتت آنقدر
همه
كني��د در
تواناییكرد
خواهند
میپيدا
خوبي
بس��يار
واس��طه
موضوع به
الملل�ي
بين
هاي
ش�خصيت
ني��د س��ال
ال تا
مزاحمكرد كه
خواهند
شناسند،خوبي
دوس��تان
بس��يار
واس��طه
کند.به
موضوع
اين
اس��تفاده
توانده��ا
لباس
در
حت��ي
كهدر
شما
دوس��تانروی
کمک پیاده
فوتبالبدن
پذیری
انعطاف
اينبه حفظ
بينمی
کمک
درپالتو
رف��ت.تهيه
خواهدانديشه
باالتر فقط در
اس��ت ».در نهايت ندانند و
كاپريو باشد.
مورد شايد دي
چارچوب يكي از آنها
خود اين
رف��ت .در
باالتر خواهد
ت.هايت
چون «عباس
سينماي ملي
كمكي كه
نكنند.ديكاپريو باشد.
نگاهمانشايد
خيرهاز آنها
پوستمان ،خيرهيكي
اينازچارچوب
اس��تقبال ما
تيجه
وانمندسازي كيارستمي»« ،اصغر فرهادي»،
او و معصوم��ه ابت��كار به اي��ن نتيجه
تركامنيتي «بهرام بيضايي»« ،امير نادري»،
ريب
ميرس��ند ك��ه در نامهاي مش��ترك
دو شـــرح
جـــدول با
یک جـــدول با دو شـــرح
5522
زمان
«داريوش
یکفرم�انآرا»،
ببرها منجر «بهم�ن
5522
ب��ه «بانكيمون» دبيركل س��ازمان
��رح
مهرجويي»،
در از ط��رح
بخواهن��د
متح��د از
تسليمي»«ش�رح ملل
روزنام�ه
ج�دول
وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ص�ورت تماي�ل به
وي�ژه»اواس�ت.
ع�ادی و
«سوسندارای دو
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
صفحهاز34
حل در
روي
دست
حوزه
اين
در
تواند
مي
و...
چيني
قويم
روي
يوزپلنگ
نماد
از
ايران
اس��تفاده
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
هاني
سالي كه در به ظرفيتسازي زده و نامداران
لباس تيم ملي فوتبال در جام جهاني
عادي15 14 13 12
جدول 11
كند10 9 8 7 6 5 .
حمايت 4
برزيل 3
2 1
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
عاديس�ينماي جه�ان را
ثروتمن�د
عنوان سال جدول
جدول ويژه
.يدياز كاپريو
همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از
ترغي�ب ب�ه حماي�ت از ط�رح 1
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
در
آسيايي
يوزپلنگ
از
حفاظت
زاريميليون
س��ه
اين نام��ه فوتبال را بهعن��وان ابزاري
 -1 2م��درك – بن��اي تاريخ��ي
 -1دروازهب��ان – يك��ي از غذاهاي
2
 -1م��درك – بن��اي تاريخ��ي
 -1دروازهب��ان – يك��ي از غذاهاي
صلحجمعيت اي�ران و ديگ�ر طرحه�اي
دن
مناس��ب براي تروي��ج و تبليغ صلح
كنگاور
همههماننداصيل ايراني
كنگاور
اصيل ايراني
3
مشابهكند
الي
3
و حفاظ��ت از محيطزيس��ت در همه
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 -2نگاه كردن – لوس – ناپديد،
 -2دردمند شدن – عدد يك رقمي
 -2دردمند شدن – عدد يك رقمي
س��ط
جهان ذكر ميكنند .اين نامه توس��ط
4
 4غايب – اولين قوم ايراني
– نام پسر طهماسب – مخفيانه
– نام پسر طهماسب – مخفيانه
با نام
برنامه محيطزيس��ت ملل متحد با نام
5
 -3 5چرك زخم – غالم س��لطان
معني
به
–
ساز
اس��لحه
–
تاك
-3
 -3تاك – اس��لحه ساز – به معني
» كه
اختصاري «يوانايپي »UNEP -كه
 6محم��ود – روز چهارده��م ماه
لقب – رود آرام
لقب – رود آرام
تحد
6
نهادي وابسته به س��ازمان مللمتحد
شعبان – پايين حوض
 -4حقوق دائمي قديم – هنوز شاد
 -4حقوق دائمي قديم – هنوز شاد
�انده
رس��انده
مون
كي
بان
دس��ت
به
اس��ت
7
 -4 7دوقلو – مخفف كاه – گال
نشده – جيحون قديم
نشده – جيحون قديم
س از
ميشود .ايده نوشتن اين نامه پس از
8
 -5 8س��پاس – تنگ��ه معروف –
شهری
–
گذرگاه
 -5پاكت لباس! –
 -5پاكت لباس! – گذرگاه – شهری
تر در
ديدار معصومه ابتكار و س��پ بالتر در
 9توزيعكننده
بختياري
و
چهارمحال
استان
در
ست
در استان چهارمحال و بختياري
محل سازمان حفاظت از محيطزيست
9
��دار
 -6ن��ام ب��اوت مداف��ع س��ابق
 -6دع��وا ب��راي خي��رات آن
اي��ران ش��كل گرف��ت .در آن دي��دار
 -6دع��وا ب��راي خي��رات آن
10
10
تكار
منچس��تر – كشور سري بگاوان
نيس��ت – س��رزمين هزار معبد –
در پاي��ان صحبتهاي بالت��ر و ابتكار
نيس��ت – س��رزمين هزار معبد –
11
ام به
طرفين عن��وان كردند كه اين پيام به
 –11بزرگ شدن
قريحه شعري
قريحه شعري
سانده
اطالع دبيركل س��ازمان ملل رسانده
 -7س��بزي نقلي – سبيل – جزيره  -712توپ پارچه – با س��نگهاي
 -7س��بزي نقلي – سبيل – جزيره
12
شود.
قيمتي سرو كار دارد – ظرف
معروف اندونزي
معروف اندونزي
13
13
يپور
پور
فردوسي
واكنش
ديگر
سوي
از
 -8عزي��ز عرب – ب��ا پريدن آن
 -8ماض��ي ش��دن – جداش��ده –
 -8ماض��ي ش��دن – جداش��ده –
راني
14
ايراني
يوز
تصوير
درج
به
زاده
اهلل
فتح
و
14
برق ميرود – درياچه قزاقستان
ضدگرسنگي – همراه لرز
ضدگرسنگي – همراه لرز
بالت�ري ك�ه خ�ود را
ي به
روي پيراه��ن تي��م مل��ي درحالي به
 -9نهاي��ت ،مقص��ود – خ��وراك  –15جهت
خ��وراك
–
انقراض قرار -9نهاي��ت ،مقص��ود
15
نماين�ده ي�وز ايران�ي
زيستگاه»
ب
حوزه
حوزه
وفعاالن
افكارعموم��ي
ناراحتي
7
mcx
 -9شمارك – پاسبان – كريم
پسوندميحرفه
مي–
سنجاب
سنجاب – پسوند حرفهساز
ساز«ما از اين
گوي�د:
داند و
نوني» پيش
ركت
ش��ركت
ازاين
پيش
كه
ش��ده
منجر
حالتي–از ماده
مركز– شهد
حرفهساز
مرتاض
جنوبي –
ايرلند
موضوعمركز
 -10تاس –
مرتاض
ايرلند –جنوبي
پسوندتاس –
-10 -10
خودم
ميكنيم.
استقبال
س��ت .همان
هوان
ايران خودرو حمايت خود را از آهوان
موضوعميان ستون فقرات – مهمانخانه
اينطناب
متحرك –
خنك
هواي
خنك كانادا –
هواي– پول
-11برنده
 -11ارث
چاقطناب ميان ستون فقرات – مهمانخانه
متحرك –
نمايندگان كار در
اظترقم زده -11از
اني
ايراني اعالم داشت و  5سال حفاظت
پيكاندار – روزنامه
اي�ن– تير
ميآيد
ب�ودماز وافاده
شيرايراني را -12قبل
ستودن
موس –
جاهليت –
 -12بت
نيكويي– روزنامه
تير بهپيكاندار
تشكآيد –
افاده مي
 -12قبل از
كار را ب�ه
ارزش
مين
از آن را ب��ه عهده گرف��ت .در همين
مادر عرب
قسمت كننده -
ريزه آتش
سوهان –
 -13دندانه
كدو تنبل
شيطان
قسمت لقب
رويي– چرخ –
دندانهمعطر –
نوعي گياه
مادر–عرب
كننده -
الستيكآتش
سوهان – ريزه
آهوي ايران��ي به نم��اد ايران -13 -13
ب�ازار–داغ
دان�م .در
خوب�ي مي
ايران
راس��تا
هلهله
كهنه –
حرفدلآزار
جلو –
شادي
هلهله
–
پايين
–
كهنه
آزار
دل
–
جلو
پيش،
پيش از اين-14
شاديو چوب
difficultyتوپ
هاي
پايين –بازي
فلج – از
-rating
همراهي
پيش– ،
-14چهارم
تبديل ش��د و آرم برجس��ته  -14يك
Puzzle 43 (Hard,
)0.63
Puzzle
44
(Hard,
difficulty
0.
الملل�ي اس�تفاده از اي�ن
ratingبين
خ��ودرو
س��ته
فضانورد تاريخ –
 -15ازاولين
صف
–
تاريخ
فضانورد
اولين
-15
صف– طبع
الروشفوكو
لويي هنري
آهوي ايران��ي روي پيراهن بازيكنان  -15اثري
بر
كناندر پارك موضوعها ميتواند خيلي خوب
كمك كرده باش�د .اينكه بخواهيد از نماد
آن قرار گرفت.
ع��ادل فردوس��يپور پي��ش ازاين عمودي:
عمودي:
زاين50قالده عمودي:
به
جان�وري حت�ي در لباسه�ا
Easy Sudoku Puzzles 1
بزرگترين توليدكنندگان خودرو در سراسر جهان
يكي از
گياه-سرشوي
مرثيهسرايي
روكفشي–– پدر
ه��م دس��ت رد ب��ه س��ينه فع��االن 1 -1
سرايي
مرثيه
پدر
–
روكفشي
1
رئيس
س»
�االن
اس�تفاده كنيد مورد استقبال ما
لقب – كم
رمق آخر
واجب–وروز –
-2نصفه
فرهنگ��ي و گردش��گري زد  -2آجر
يحش
دليچه چيزي؟  -پاره و بخش
اروپايي –
ضروري –
پاره و بخش
است».ضروري – لقب اروپايي – چه چيزي؟ -
زد اعتقاد -2واجب و
ميراث
ورود 1
نيام5شمشير – 9محل 4 2
شمردن
الزم –
كيسه زر
دشوار –
درنده –
نشده بود در برنامه  90درباره -3
كاپريو در
ي
وحاضر
–
بودن
–
اتومبيل
فرمان
-3
رباره
ورود
محل
–
شمشير
نيام
–
بودن
الزم
–
اتومبيل
فرمان
-3
1
7
8 9
نجوميرسمي4بر كاغذ
نوشتن
الفباي –ابجد –
هجدهم
حرف
ظرافت –
رويحفاظت -4برتريها – من و جنابعالي – جدول نجومي يوزپلنگ ايراني و حك نقش آن روي -4
اي
جدول
جنابعالي
و
من
–
ها
برتري
-4
8
5
2 4
تعليل –
ماهكلمه
رفيق –
.ازي
2
هتلآيد – 8
ابزار 4تزريق
سرسرايگفت
قمري – با
هفتم سال
وس��ايل تيم ملي صحب��ت كند .اين -5 -5
اين جامعه -5ماه هفتم سال قمري – با گفت آيد – ابزار تزريق
قابل
نپال
در
3
1 2 6
شكست
سرآغاز
–
كارآمد
و
بالغ
–
لج
-6
حوزه
كارشناسان
كه
اس��ت
درحالي
حوزه
نيروها 7،زورها
 -6بسيار بخشنده – از نانهاي سنتي1ما –
 -6بسيار بخشنده – از نانهاي سنتي ما – نيروها ،زورها
8
وجه 2 9 –4
زينتي
درختچهاي
هيچ
به
–
سوز
بنزين
اتومبيل
مخترع
-7
از
طبيعي
مناب��ع
و
زيس��ت
محي��ط
از
ي
 -7نمو – پول سابق آلمان – دوختن شكاف
5
2
 -7نمو – پول سابق آلمان – دوختن شكاف 6
چني��ن به
خراب9––4شلوار
حضرت مقابل
پدرزن قديم –
پانصد هزار
محل ورود –
جين2
سوغات 8
موسي 1
قمصر – تولد
(ع)
پراكندگي –
افش��ينتولدعليزاده شعباني ،عضو -8 -8
جملهقمصر –
عضوطبيعي -8پراكندگي – پدرزن حضرت موسي (ع) – سوغات
اي
سنگ 7 9 1
پرتاب 8
هيأت محيطزيس��ت دانشكده منابع  -9توده بسيار بزرگ برف – صداي خطر – 5 3
منابع
 -9مركز افغانستان – با سرعت – از مشتقات نفتي
 -9مركز افغانستان – با سرعت – از مشتقات نفتي
ه
هماهنگ كشور اعتقاد دارد ،محيطزيست ايران طبيعي هم اعتق��اد دارند درج تصوير  -10امر به نگريستن – شهرك زراعي قزوين – خبر پرسيدن
صوير
 -10س��نگيني – آزرده شدن
شدن
مدد– آزرده
س��نگيني
عت» كمك-10
هاي
ش��خصيت
از
گرفتن
با
هم
تواند
مي
ملي
پيراهن
روي
ايراني
يوز
تواند
–5521
شماره چين
هدف – 1پول
-11عادی
جدول
– حل
حل جدول عادی شماره 5521
روان جدول ويژه شماره  5 5521حل9 4 7
موجود اين– روانبينالملل��ي س��ينماي مل��ي خ��ود توج��ه جامعه جهاني را ب��ه اين گونه
گونه
2
آغشته3به 7سم5
1
2
جس��ت7 6
5 4 3-11
2 1
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3 14
2 13
1 12 11– 10
«اصغر 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
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غ ل
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 -2نگاه كردن – لوس – ناپديد،
غايب – اولين قوم ايراني
 -3چرك زخم – غالم س��لطان
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 -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 شيطان – كدو تنبل
 -14يك چهارم – حرف همراهي  -فلج – از بازيهاي توپ و چوب
 -15اثري از لويي هنري الروشفوكو – طبع

عمودي:
 -1گياه سرشوي – يكي از بزرگترين توليدكنندگان خودرو در سراسر جهان
 -2آجر نصفه – روز – رمق آخر – كم دلي
 -3درنده – دشوار – كيسه زر – شمردن
 -4ظرافت – حرف هجدهم الفباي ابجد – نوشتن رسمي بر كاغذ
 -5رفيق – كلمه تعليل – سرسراي هتل
 -6لج – بالغ و كارآمد – سرآغاز شكست
 -7مخترع اتومبيل بنزينسوز – به هيچ وجه – درختچهاي زينتي
 -8محل ورود – پانصد هزار قديم – مقابل خراب – شلوار جين
 -9توده بسيار بزرگ برف – صداي خطر – پرتاب سنگ
 -10امر به نگريستن – شهرك زراعي قزوين – خبر پرسيدن
 -11هدف – پول چين –
حل جدول ويژه شماره 5521
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

یادتان باشداین اوباما بود کــه... :

از زمانی که ترامپ روی
 2016ریخــت ،کــه
باعــث بــی ثباتی و
کار آمده ،انرژی تمام
رسانه ها صرف زیر ذره
نابــودی گردیــد و
بین گذاشتن کارهای
قربانیان آن کشورها را
ترامــپ و خــودی و
وادار به فرار کرد.
ناخودی کردن جامعه
ایــن اوباما بــود که:
آمریکائــی اســت؛ به
همزمان بــا تصویب
نحوی که تمام جنگ
فروش سالح به گروه
ها و کشتارها و تهدید
های ترور و کشورهای
به جنــگ و حمله به
دیکتاتــوری ،جنگ با
سایر کشورها را تحت
ترور را وسعت داد.
الشــعاع قــرار داده؛
این اوباما بود که :جنگ
موضوع اینطور عنوان
با پهپــاد جورج بوش
میشودکهاوبامابهشتی
را توســعه داد .درواقع
ساخته بود که با آمدن
جنگــی نامرئــی که
ترامپ به جهنم تبدیل
هزاران نفر را میکشد
شده است.
بــدون اینکــه اثری
در
اوت
17
درتاریــــــــخ
بگذارد .بدتر اینکه کسانی که
Commander in cool
 Mint Pressو طبــق
در ایــن کشــورها مثل یمن،
معمول « روزهای خوب قدیم؟!»
در اینفورمیشــن کلیرینــگ
پاکستان ،سومالی یا افغانستان
هاووز مقاله ای چاپ شده بود
کشته میشوند ،شــهروندانی
مشی
خط
یک
از
جمهور
رئیس
که
از منار موهاوش با عنوان « لیبرال
هستند که تنها «جرم» شان این
های عزیز عصبانی :ترامپ از جائی ناشی از تعصب ،نژادپرستی ،ترس بوده که در یک زمان بد و در مکان
شــروع کرد که اوبامــا پایان داده از اسالم ،و نفرت از زنان ،دشمنی اشتباهی حضورداشتند.
بود» .موهــاوش خانمی محجبه با بیگانگان در مبارزات انتخاباتی ایــن اوباما بود که :کمک شــش
است و مصاحبه های جالبی دارد .استفاده کرده است ،عصبانی بودند .میلیاردی نظامی به اسرائیل داد که
 Mnar Muhaweshترامپ نیز جنگ با رسانه ها را آغاز در تاریخ دولتهای قبلی بی سابقه
 Dear Outraged Liberals:کرد و در عین حال ورود افراد هفت بود.
Trump’s Just Taking Over
 Where Obama Left Offکشور را به آمریکا قدغن نمود .این این اوباما بود که :جنگ با افشاگران
فرمانها غیر قانونی ،و صریحا سزاوار را شــروع کرد کــه در زمان او به
او می نویســد :توجه به حرکات سرزنش است.
دوبرابر رسید.
محل
تغییر
پذیرش
مســخره ی پــس از ریاســت ترامپ حتی با
این اوباما بود کــه :قدرت اجرائی
جمهوری اوباما مثل کایت سواری سفارت آمریکا از تل آویو به شرق را به این صورت وســعت داد ،که
روی امواج و دوســتی با میلیاردر اورشلیم ،ناقض قوانین بین المللی میتوانســت اعالن جنگ بدهد،
معروف چون ریچارد برنسون تنها خواهد شد که اخیراً چراغ سبز به بــدون اینکه بــه تصویب کنگره
خبرهائی اســت که میشود آنرا با اسرائیل داده است.
برساند.
حمله
مورد
در
هم
ترامپ به ایران
ترامپ مقایسه کرد.
این اوباما بود که :تحت نظارت قرار
از آخرهفته ای که ترامپ مراسم به نیرویدریائی آمریکا اخطارداده دادن ایالتی جورج بوش را توسعه
تحلیف انجام داد و از شغل مربوط  --که ایران هرگز این کار را نکرده داد.
به امالک و ستاره سینما به رئیس اســت .این با هر معنی که باشد
سری دادگاهی
سیســتم
از
اوباما
ّ
و فرمانده کل تبدیل شــد ،تعداد آمریکا را به ســمت یک برخورد اســتفاده کرد که با نــام دادگاه
زیادی از امریکائــی ها برعلیه او نظامی با ایران خواهد برد.
نظارت اطالعات خارجی شناخته
شوریدند.
فردای روز مراسم تحلیف ترامپ ،شــده بود ،و به دولتش اجازه داد
در حالــی که حــزب دموکرات و میلیونها نفــر در دنیا بــا عنوان که قوانین دادگاه فدرال را نادیده
حکومت پنهــان در ماتم خروج راهپیمائی زنان در خیابانها جمع بگیرد که تمام تحت نظرگرفتن ها
اوباما از کاخ سفید بودند ،شروع به شدند .هر چه وسیعترمی شد ،این از نظر آن غیرقانونی بود و نتیجه
اخطار کردند ،این که:
فکر به نظر میرسید که چرا چنین این شــد که آژانس امنیت ملی،
"ما داریم وارد یک دوره فاشیسم بسیج وسیعی در  8ســال اوباما قدرت جمع آوری ســوابق تلفن
بوجود نیامد.
در تاریخ آمریکا می شویم"
میلیونها آمریکائی راداشته باشد.
هزاران نفر برای تظاهرات به خیابان شــاید یادآوری برای کسانی که در مــورد قانون جلوگیری از ورود
ها آمدند .هر لحظه بســیج مردم فرمانده سابق « Commander inمسلمانان و ســایر سیاست های
گســترده تر میشد ،طوری که در  » coolرا کورکورانــه دنبال می ترامپ بنظر میرســد که شرایط
گذشته سابقه نداشت .آنها از این کردند ،دیگر دیر باشد ،ولی اوباما مشابهی با زمان اوباما وجود دارد.
تمام مجوزهای سیاسی اوباما با ایجاد شرایط مرگ و نابودی
را بــا ســخنان دور از در کشــورها باعث شــد که آنها
توضیـــــح
لطافتی چون «امید و بعنوان پناهنده از کشورشان فرار
نوشتن این مطالب توجیه و دفاع از یک ضد تغییر» آغشته کرد.
کنند .عجیب اینکه همه کسانی که
ارزش نیســت .لطفاً تیرهایتان را در کمان در واقع بدون این ابزار زمان او سکوت کرده بودند ،حاال
نگهدارید و در زمان الزم استفاده کنید!
دیکتاتوری که اوباما و که ترامپ و جمهوریخواهان پشت
من
ضمناً یادآوری میشــود کسانی مثل
حزب دموکرات آماده فرمان قدرت نامحدود نشسته اند،
که سالهاســت از ایران دور هستیم و دیگر کردند ،سیاست های شروع به اعتراض کرده اند.
شــناختی از ایران نداریم ،بهتر اســت که جدید ترامــپ امکان بهتر این اســت که تمــام اعمال
در مورد آنچه میدانیم بنویسیم .تا بتوانیم پذیر نبود.
نفــرت انگیز سیاســی که دولت
جامعه خود و دنیا را برای نسل آینده بهتر این اوبـاما بود که:
اوباما مرتکب شده ،منعکس بشود،
بسازیم .بنظر من اگر هر کسی کارش را در  26000بمــب را در که لیبرال ها و دموکرات ها آنرا با
رشته و توانائی های خود متمرکز می کرد ،خاک کشــور خارجی بعنوان « روزهای خوب قدیم» می
دنیا به این درجه سقوط نکرده بود.
آنهــم فقط در ســال نامند.

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
متاسفانه این مسئله نادیده گرفته
میشــود ،که بیشتر تظاهراتی که
برعلیه قدرت ترامپ دارد صورت
میگیــرد در واقع اوباما ازان قدرت
اســتفاده کرده بــود و دولتش با
توســعه آن به جانشین او تحویل
داد.
نقش رســانه مســتقل ،در زمان
تغییرات بزرگ و ناگهانی ،نشــان
دادن واقعیت هاســت .این ربطی

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

ندارد که کدام یــک از احزاب در
قدرت باشــند .اول باید اعتراف به
جنایاتی بشود کهدولت های سابق
چه دموکرات و چه جمهوریخواه
مرتکب شدند و با توسعه قدرت آنرا
به جانشین خود منتقل کردند.
باید یک مقاومت واقعی در مقابل
دولت ترامپ بوجود بیاید ،ما باید
خودمان را در مقابــل ابزاری که
اودارد آماده کنیم.با توجه به آماده

بودن آمریکائی ها برای تظاهرات،
زمان آن رسیده است که با ایجاد
جنبش ضد جنگ ،شــرایطی را
بوجود بیاوریم که به تغییر واقعی
برسیم و آن ایجاد یک دنیای صلح
آمیز اســت .وقت ان رســیده که
جعبه ابزار دیکتاتور را خالی کرده
و سیستمی را که باعث رسیدن به
این نقطه شده است ،بی اثر کنیم.
•
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راز سبقت کره جنوبی از ایران چیست؟
ایران و کره جنوبیدر حالی در برنامه ششم دولت مشخصه
از دهه  ۱۹۶۰میالدی روند های یک برنامۀ توسعۀ راهگشا
مدرنیزاســیون و توسعه را برای کشور دیده منی شود.

همزمان با هم شروع کردند
که این کشــور آسیایی در
مقایسه با ایران رشــد اقتصادی
سریعتری را تجربه کرد و در حال
حاضر جزو  ۲۰کشــور قدرتمند
اقتصادی اســت .بررسیها نشان
میدهد که کره جنوبی با موفقیت
در برنامهریزی اقتصادی توانسته
است این مســیر را طی کند .این
در حالی اســت که ایران با وجود
داشتن منابع غنیتر و سابقه نسبتا
طوالنیتر در زمینــه برنامهریزی
توســعه در مقایسه با کشورهایی
نظیــر کــره جنوبــی ،از منظر
شــاخصهای توسعه در وضعیت
نامطلوبتری قرار دارد و سازوکار
تنظیم برنامهها نیز با ایراداتی همراه
است.
اینکه چه عواملی سبب کمتر بودن
شتاب توسعه در ایران در مقایسه
با کشــورهایی نظیر کره جنوبی
شــده ،در گزارشی از سوی بازوی
پژوهشی بخش خصوصی بررسی
شده است .تجربه برنامهریزی در
ایران نشان میدهد که هیچ یک از
برنامههای پنج ساله طی دورههای
گذشته ویژگی یک برنامه موفق را
نداشته است.
با بررسی دالیل این امر در ایران و
برخی از کشورهایدر حال توسعه،
راز موفقیــت در نظام برنامهریزی
را با توجه به دو تجربه آسیایی دو
کشور کره جنوبی و چین شناسایی
کرده اســت .روند پیش گرفته در
ایران طی دهههای اخیر نشــان
دهنده آن است که گامهای زیادی
تا دستیابی به برنامههای توسعه
محور و راهگشا برای اقتصاد پیش
رو داریم ،چرا که نگاه رایج به برنامه
در ایران بیش از آنکه نگاهی توسعه
خواه باشد ،نگاهی مکانیکی است
و بدون توجــه به محدودیتهای
موجود و اولویتهای کشور ،اهداف
بی شماری رادنبال میکند ،نگاهی
که باعث فرصت سوزی ودور شدن
از مسیر توسعهای میشود.
آنچه در برنامه ششم که از ابتدای
سال جاری استارت اجرای آن زده
شد مشاهد میشود ،گویای عدم
وجود مشــخصههای یک برنامه
توســعهای راهگشــا برای کشور
است که این مساله موجب شد تا
نقدهای فراوانی از سوی نخبگان و
صاحبنظران به این برنامهها وارد
شود.
براســاس ارزیابی صــورت گرفته
سیاست برنامهریزی در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه نهتنها
موفقیتآمیزنبوده،بلکهپیامدهایی
از قبــل افزایش فقــر ،نابرابری و
بیکاری را نیز بهدنبالداشته است.
از ســوی دیگــر هرچنــد درباره
اثربخشی برنامهریزی برای کشورها
به ویژه کشــورهای توسعهنیافته
تردیدی وجود ندارد ،اما مســاله
اساســی این اســت کــه عوامل
متعــددی منجر بــه عدم تحقق
نتایج مورد انتظار از برنامهریزی در
کشورهای در حال توسعه میشود
که در این خصوص میتوان به
 -توسل به برنامههای جامع توسعه،

 فقدان درک مشــترک از مفهومبرنامه،
 فقدان خواست سیاسی، عدم توجه به شرایط موجود، عدم توجه به عوامل برونزا، محدودیت آمار و اطالعات»اشاره کرد.
با این شرایط میتوان گفت طراحی
یک برنامه توســعه انعطافپذیر،
مشــارکتی و واقعبینانــه (که از
جمله مشــخصههای برنامههای
توسعهای موفق محسوب میشود)
نیازمند الزامات و بسترهایی است
که اهم آنها به «شناخت وضعیت
موجود ،شــناخت عوامل برون زا،
آینده شناســی ،وجود بسترهای
نهــادی کارآ ،اجماع نظر در میان
مجریــان و صاحبنظــران ،نظام
کارآمــد آمار و اطالعــات ،تامین
ثبات و امنیت ،همراســتایی بین
برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت ،ماهیت مشارکتی برنامه
و نظام مطلوب ارزیابی و نظارت»
باز میگردد .الزاماتی که تحقق آنها
شرایط را برای رسیدن به برنامهای
کارآمد فراهم میکند.

•

جتــربههای موفق آسیایی

در ایــن خصوص میتــوان به دو
تجربه موفق آسیایی (کره جنوبی
و چین) اشاره کرد.
 )1کره جنوبی

دولت کره جنوبــی از اوایل دهه
 ۱۹۶۰از ابزارهــای قانونــی و
سیاســتی متعددی برای تحرک
بخشی به اقتصاد ضعیف این کشور
اســتفاده میکرد که قانون برنامه
توسعه یکی از این ابزارها محسوب
میشــود .هدف اصلی برنامههای
پنج ساله توســعه اقتصادی این
کشور ،تحقق توسعه ملی از طریق
صنعتی شــدن بود .از همین رو
مهمتریــن اصــل در برنامههای
توسعه کرهجنوبی انتخاب صنایع
اولویــت دار و تخصیــص منابع
کمیاب بــرای تقویت این صنایع
محسوب میشد و این کشور برای
تحقق صنعتی شدن باید صنایع
ارجــح در هر برنامه مشــخص با
تحرک صنایع پیش رو رادردستور
کار قرار میداد.
در کنــار برنامههای توســعهای،
قوانین موردی دیگری نیز در این
کشــور در دستور کار قرار گرفت،
قوانینی که سیاســتهای میان
مــدت برنامههای توســعه را به
سیاســتهای کوتاهمدت تبدیل
میکردند.
نکته قابل توجه این اســت که با
تغییر صنایع ارجح در هر برنامه،
قوانین پیشــین ملغــی و قوانین
جدیدی تصویب میشدند که این
امر پویایــی خاصی به برنامههای
توســعهای این کشور میبخشید
و منجر به حفظ هماهنگی میان
نظام برنامهریزی توسعه و تحوالت
حوزه اقتصاد میشد.
در واقع گزینش صنایع استراتژیک
برای توســعه کره ،در هر دوره با

یکدیگر متفاوت بود و با
این حال،دامنه وسیعی
از صنایــع پیچیــده
الکترونیــک تا صنایع
کشتیسازی و اتومبیل
زوئال در مقطعی گرفتار
یادمان باشد كه ون
را در بر میگرفت.
كه نه تنها مثل ایران
این بال شده اســت
اما پس از رکود اقتصادی
•
ل شاید تنهادستگاهی
ــاالنه حدود دو برابر
-۱دستگاه چاپ پو
تحریم نبوده بلكه س
شــرق
دهــه  ۱۹۹۰در
وزها بر خــاف همه
آن هم برای جمعیتی
باشــد كــه ایــن ر
ایران نفت صادر كرده
آسیا نزدیک به یک دهه
ال از كار نیفتاده است.
فر یعنی كمی بیش از
دستگاهها در ونزوئ
حدود  ٢٨میلیون ن
برنامههای توســعه پنج
ونزوئال اسكناسهای نو
تمام خودپردازها در
ك سوم جمعیت ایران!
نیز
ســاله در کره جنوبی
ی دهند اما روی ی
ماره سریال متوالی م
با ش
متوقف شدند و پس از آن
ش شدن فاجعه •
را بایــد نگاه كنیم و
گر این ســكه ،بی ارز
 -٤وضعیــت ونزوئال
به
نیز کره جنوبی بســته
دی
ــور بوده است؛ شبیه
ریم كه اقتصــاد ایران
بار پول ملی این كش
همزمان از یــاد نب
موضوعات مهم برای اقتصاد
یمبابوه كه قیمت یك
جهی برای گرفتار شدن
هشت سال پیش ز
اســتعداد قابل تو
کشــور برنامه کوتاه مدت،
میلیارد دالر زیمبابوه
اسف باری دارد .ظاهرا
كیلو گوشت به چند
در چنین وضعیت
را
میان مــدت و بلندمدت
شور را تا مرز فروپاشی
اع و همدلی برای حل
رسید و اقتصاد این ك
بــه جای اینكه اجم
تدوین و بــه اجرا میگذارد،
ت عدم حل مشكالت
مشكالت باشددر جه
كامل پیش برد.
ها
که همراستایی این برنامه
رد تومان بدهی برای
اســت .هزاران میلیا
در موفقیت این کشور بسیار
•
در ونزوئال  ١٠بولیوار
ت ،منابع بانكی بهدلیل
 -٢نرخ رسمی دالر
دولت ایجاد شده اس
حائز اهمیت بوده اســت .این
تا  ١٢٠٠بولیوار جهش
شتریان مادام العمر نظام
است امادر بازار آزاد
ورشكستگی اكثر م
با
برنامههــا در همراســتایی
ریب به ذهن و مفهوم
وامها قفل شده است،
كرده است( .برای تق
بانكی و تمدید مرتب
برنامههای گذشته برنامههایی
تصور كنید نرخ دالر
زار استفاده از بازار بدهی
فاجعه بار این اتفاق،
مجلس به راحتی اب
موردی
کمتر متمرکز و بیشتر
تومان به حدود ١٢٠
ل غیرتورمی به اقتصاد
در ایــران از ١٠٠٠
ملی برای تزریق پو
با هدف رفع مشکالت مشخص،
ـید) كه به معنی تورم
ی كند و تیم اقتصادی
هزار تومان می رسـ
را از بودجه حذف م
تــداوم توســعه اقتصــادی -
است كه قیمت كاالها
یری موضوع ،مشغول
افسارگسیخته ای
دولت هم به جای پیگ
بهبود
اجتماعی کــره جنوبی و
آمیــزی افزایش داده
از تداوم پرداخت یارانه
را به صورت جنون
دفاع پوپولیســتی
وضعیــت شــاخصهای حوزه
بسته پودر لباسشویی
عملی محض گرفتار
است .مثال قیمت یك
نقدی است و در بی
خاص را شامل میشد.
است به  ٦٠٠بولیوار
یپلماسی هم كه باید
كه رسما  ٣٢بولیوار
شده است .دستگاه د
در واقــع با عبور کــره جنوبی از
ت .ظاهرا از هفته آینده
خارجی ها فریاد نكشد
افزایش یافته اســ
مراقب باشد بر سر
مراحل اولیه توسعه و ایجاد صنایع
چهار ساعت برق قطع
معادله “برجام مساوی
هم قرار است روزانه
تا مبادا رقبایداخلی
شکل
دارای قابلیت صادراتی باال،
آیا در شرایطی كه ایران
هیچ” را علم كنند.
ود!
ش
و ماهیت برنامهریزی توسعهای این
شــت سرمایه گذاری
امروز می تواند به به
•
قابل
کشور نیزدستخوش تغییرات
تعهدات سنگین برای
نین همكاری وسیعی
 -٣این عاقبت ایجاد
منطقه تبدیل شود چ
توجهی شده است .اما درخصوص
ارانه های بی حساب و
وقوع این اتفاق آن هم
دولت با پرداخت ی
بــرای جلوگیری از
روند پیش گرفته از ســوی چین
با چاپ پول است .این
ن بلكه توسط كسانی
كتاب و اداره اقتصاد
نه از ســوی دشمنا
میتوان گفت این کشــور برنامه
است كه بدون تولید
ك كشتی هستند چه
قانون آهنین اقتصاد
كه همگی ساكنان ی
توسعه را از دهه  ۱۹۵۰آغاز کرد و
پول نفت یارانه داد و
ی می تواند رقم بزند؟
نمی توان با تكیه بر
بت
دردودهه اول الگوی برنامه نویسی
عاق
گه داشــت! البته برای
علی میرزاخانی /
همه چیز را ارزان ن
توسعه این کشــور تا حد زیادی
ود اما تاوان وحشتناك
سردبیر دنیای اقتصاد
چند سال شاید بش
برگرفته ازمدل برنامههای توسعه
چیز را ویران می كند.
آن به سرعت همه
اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بود.

اقتصـــــاد

تهای ونزوئال برای ما
عبر 

رویکرد اصلــی برنامهریزی در دو
دهه مذکور رویکردی به شدت از
باال به پایین بود؛ به نحوی که روی
جزئیات هر پروژه متمرکز میشد
و جزئیات دقیق هر اقدام بهصورت
مکتوب مورد توجه قرار میگرفت.
هرچند این کشــور در برنامه اول
تا چهــارم و تا حدی برنامه پنجم
از این شیوه برنامه نویسی پیروی
کرد ،اما شیوه مذکور نتایج مورد
انتظار را به همراه نداشت.
از همین رو تجربه شکست چین
در برنامهریزی توسعه در دو دهه
اول و دگرگونــی سیاســتهای
داخلی و خارجی آن منجر به تغییر
شکل و ماهیت برنامهریزی توسعه
در این کشور شد.
 )2چیـن

دولت چین در میانه دهه ۱۹۷۰
اولین ســند چشــمانداز ده ساله
( )۱۹۷۶ -۱۹۸۵را تدوین و سپس
براساس محورهای مهم این سند،
قانون برنامه ششم توسعه را تهیه
و تصویب کــرد .چین برای تهیه
این برنامه توســعه ،از کشورهای
موفق شرق آسیا الگوبرداری کرد
و همانند کرهجنوبی در هر برنامه
صنایع ارجح را مشــخص کرد و
با تالش در جهت تحرک صنایع
پیشرو ،به دنیال این بود که رشد
اقتصادی مشخصشــده در سند
برنامه را محقق سازد.
با افزایش ســرعت دستیابی به
توسعه در چین،دولت تغییراتی را

در سبک برنامهنویسی اعمال کرد
و در سال  ۲۰۰۶نام برنامه یازدهم
را به رهنمون یا راهنما تغییرداد .از
برنامه یازدهم به بعد ،تعیین اهداف
دستخوش تغییراتی شد؛بهنحوی
که اگــر در گذشــته چند هدف
مشخص میشد و همه تالشهای
برنامههایتوسعهمعطوفبهتحقق
این اهــداف در دورهای میانمدت
بــود،امــا در برنامههــای جدید
اهدافــی بلندمدتتر با نگرشــی
منعطفتر و هماهنگتر با تحوالت
اقتصاد داخلی و خارجی مشخص
میشوند.
نکته قابلتوجه در این برنامهها به
مواردی از قبیل دستیابی به رشد
اقتصادی بلندمــدت در دهههای
آینده و بهبود وضعیت اجتماعی
شهروندان توجه ویژهای میشود.
در واقع راهنمای توســعه چین،
بیشــتر راهی برای بهبود کیفیت
رشد و توسعه اقتصادی این کشور
محسوب میشود.
•

روند برنامهریزی در ایران

رونــد پیشگرفته در دو کشــور
آســیایی مذکور در حالی اســت
که ایران بیش از  ۶۰سال ،سابقه
برنامهریزی توسعه دارد و از جمله
پیشــگامان تدوین برنامه توسعه
محســوب میشــود ،اما هنوز به
اهــداف خود از اجــرای برنامهها
دســت نیافته است .این در حالی

است که بســیاری از کشورهای  -برنامههــای بلندپروازانــه و
جهان که دیرتــر از ایران اقدام به غیرواقعی،
برنامهریزی کردهاند ،توانستهاند در  -فقــدان نگاه آیندهشناســی در
رسیدن به اهداف برنامههای خود تدوین برنامه توسعه،
بسیار موفقتر از ایران عمل کنند - .مشخص نبودن اولویتها،
بررســی دو متغیــر مهم رشــد  -فقدان استراتژی توسعه صنعتی
اقتصــادی و تــورم در برنامههای  -و عــدم مشــارکت فعال بخش
توسعه کشــور حاکی از آن است خصوصی اشاره کرد.
که در اکثر برنامهها اهداف برنامه
با آنچه محقق شــده است فاصله عدم موفقیــت در برنامههای پنج
معناداری دارد .اگرچه عدم تحقق ســاله مصوب در حالی است که
نتایج مورد انتظار از برنامهریزی در براساس نتایج این گزارش تدوین
کشور منجر به این شد که عدهای یک برنامه مسالهمحور ،واقعبینانه
نسبت به برنامهریزی بدبین شوند و اولویتمحور نیازمند وفاق ملی
اما نکته حائز اهمیت این است که و اجمــاع نخبــگان ،برنامهریزان
شکســت برنامهریزی هیچ شک و سیاســتگذاران بر ســرمفهوم،
و تردیــدی به اصــل و ضرورت نقش و اهمیــت برنامه در حل و
برنامهریزی برای حرکت در مسیر فصل مسائل و مشکالت پیشرو
دستیابی به توسعه وارد نمیکند .اســت .با توجه به شرایط پیچیده
برنامهریزی در کشور ما به دالیل و چالشهای فراوان که کشور در
فراهمنبــودن بســترها و الزامات حالحاضر با آن روبهرو اســت و با
در نظر گرفتن شکنندگی اقتصاد
برنامهریزی موفق نبوده است.
در واقع آسیبشناسی برنامههای کشــور در برابر هر گونه شوک و
توســعه در ایران گویای این است تهدیدی،انتظار میرود به مساله
که  8عامــل در عدم موفقیت در برنامهریزی بسیار جدیتر از پیش
برنامهریزی در کشور موثر بوده که توجه شــود و حل و فصل موانع و
تنگناهای پیشرو و تدوین برنامه
در اینخصوص میتوان به
 نبود تعریف روشــن از توسعه و راهگشا از اولویت و جایگاه خاصیبرخوردار شود.
برنامه،
دنیای اقتصاد
 تعدد اهــداف و انعطافپذیری•
برنامهها،
 نظام آماری و اطالعات غیرشفافو ناکارآمد،
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ی زنده
دارو

علمـــی..

یک روش جدید درمان سرطان در
آمریکا مجوز گرفت

ســازمان دارو و غذا آمریکا برای
نخستین بار به یک مدل درمانی
جدید بــرای مبارزه با ســرطان
مجــوز داده اســت؛ در این روش
جدید متخصصان بــا بازطراحی
سیســتم دفاعی بدن بیمار ،آن را
برای مبارزه با سلولهای سرطانی
تجهیــز میکننــد .متخصصان
میگوینــد با مجــوز گرفتن این
روش درمانی ،مبارزه با ســرطان
وارد "عصرجدیدی" میشود.
ســازمان دارو و غــذا آمریکا پس
از صــدرو مجوز بــرای این روش
درمانی ،از تصمیم خود به عنوان
"یک لحظــه تاریخــی" در علم
پزشــکی یاد کرده و گفته اکنون

'بینهایتمسرتبخش'

میگویند این عارضه جانبی با دارو
قابل کنترل است.

علم پزشکی برای درمان سرطان
وارد «عرصه جدیدی» شده است.
شــرکت ارایه کننــده این روش
درمانی که نوارتیس ()Novartis
نام دارد هم اکنــون این خدمات
را در ازای  ۴۷۵هــزار دالر ارایــه
میدهد و مدعی استدر ۸۳درصد
موارد مبتالیان به یک نوع سرطان
خون را «کامال» درمان میکند.
پزشکان در بریتانیا با استقبال از
تایید این روش درمانی در آمریکا،
آن را یگ گام بسیار هیجانانگیز
در درمان سرطان خواندهاند.
در این روش ،متخصصان برخالف
روشهای معمول شیمی درمانی
یــا جراحی که برای همه بیماران
یکســان تجویز میشود ،برای هر
بیمار داروی ویژهای تهیه میکنند
که بر مبنای مشخصات سیستم
ایمنی بدن او آماده شده است.
این محلــول کــه "داروی زنده"
نام گرفته با اســتفاده از استخراج
گلبولهای سفید بیمار و سپس
بازطراحی ژنتیکی آنها تهیه مشود
به طرزی که بعد از بازگشــت به
بدن بیمار شــروع به ازبین بردن
سلولهای سرطانی میکند.
ن ُکش" به
این سلولهای "سرطا 
لحاظ ژنتیکــی طوری بازطراحی
میشوند که به محض مواجهه با
سلولهایسرطانیتکثیرمیشوند
و بدین ترتیب توده سرطانی را از
بین میبرند.

کاملدرمان کنیم".
ایــن روش درمانی جدید که قرار
است با نام تجاری "کیمریا" عرضه
شود برای بیماران مبتال به سرطان
خون از نوع حــاد لنفاوی کاربرد
دارد؛ این دسته بیماران در صورتی
که به درمانهای رایج پاسخ ندهند
کیمریا برای آنها تجویز میشود.
دکتر اســتفان گروپ کــه برای
نخســتین بار با استفاده از همین
روش یک کودک را در بیمارستان
شهرفیالدلفیادرمانکردهمیگوید
"بینهایت هیجانزده" شده است.
او گفته" :تاکنون هیچ چیزی شبیه
به این روش درمانی ندیده است".
نخستین بیماری که با این روش
درمان شده در حالی کیمریا برای
او تجویز شده که رو به مرگ بوده
اما اکنون حدود  ۵ســال است که
رها از سرطان زندگی میکند.
از میان  ۶۳بیماری که با این روش
تحت مداوا قرار گرفتهاند ،سرطان
 ۸۳درصد از آنها طی سه ماه کامال
متوقف شده و پزشکان همچنان
دادههــای مربــوط بــه وضعیت
سالمتی را تحت نظر دارند.
با وجود این ،کیمریا که نام پزشکی
آن کار-تی ( )CAR-Tاست بدون
خطر هم نیست.
اســتفاده از این روش میتواند به
ســندروم آزادســازی سیتوکین
منجر شــود؛ ســیتوکین نوعی
پروتئین اســت کــه افزایش آن
میتواند خطرناک باشد اما پزشکان

"ما معتقدیم این تنهــا آغاز کار
اســت و بــه زودی درمانهــای
فراوانی که بر اســاس روشهای
جدید ایمینوتراپی شکل خواهد
گرفت"؛ ایمینوتراپی روشی است
که درآن از تحریک یا ســرکوب
پاسخ سیستم ایمنی برای مبارزه با
سرطان استفاده میشود.
هم اکنون روش کار-تی در درمان
انواع سرطان خونی بسیار کارآمد
نشان داده است هر چند این روش
در برابر تومورهای جامد نظیر آنچه
در سرطان ریه مشاهده میشود،
کارآیی چندانی ندارد.
دکتر پراکاش ســاتوانی ،پزشک
اطفالدردانشگاه کلمبیا میگوید:
"وقتیدرماندر این نوع سرطانها
را با درمانها برای ســرطان خون
حاد لنفاوی مقایســه میکنیم،
نتایج خیلی خوب نیست اما من
مطمئنم که این فناوری به زودی
بهبود و ارتقاء مییابد".
تقویت سیستم ایمنی بدن برای
مقابله با ســرطان مدتی است که
به عنوان یک روش مهم در میان
درمانهای مدرن سرطان کارآیی
خود را نشان داده است.
دســتهای از داروها هم اکنون هم
در نقــاط مختلف جهــان به کار
گرفته میشوند که پس از تجویز
اصطالحا سیستم ایمنی بدن برای
حمله به ســلولهای سرطانی را
"افسارگریخته"میکنند.
روش درمانی کار-تی که یک گام

دکتر اســکات گاتلیب از سازمان
دارو و غــذا آمریکا گفتــه" :ما در
زمینــه ابداع روشهــای درمانی 'عصـر جدید'
پزشــکی وارد مرحلــه جدیدی اگرچه هم اکنــون روش کار-تی
میشــویم که به درمانگران این بیشتر برایدرمان سرطان خون به
توانایی را میدهد با توانمند کردن کار گرفته میشود اما توانایی آن را
و برنامهریزی دوباره ســلولهای دارد که برای انواع دیگر سرطانها
خود بیمار ،ســرطان مرگبار او را هم به کار گرفته شود.
دکتر دیویــد مالونی ،مدیر بخش
درمان کنند".
"فناوریها جدید چون ژن و سلول درمانی ایمنی ســلولی در مرکز
درمانی پتانسیل این رادارد که علم مطالعات سرطان فرد هاچینسون
پزشکی را دگرگون کند و میتواند گفته تصمیم ســازمان دارو و غذا
ما را در آستانه ورود به عصری کند آمریــکا در تاییــد روش کار-تی
که بتوانیــم بیماریهای مهلک و "ســنگبنای" ورود به یک عصر
العالج را کنتــرل و حتی به طور جدید است.

از فواید شگفت انگیز چند دقیقه مطالعه در روز
مناسب را برای غرق شدن یک فرد
در افکار و احساسات فردی دیگر
فراهم می کند .پژوهش ها نشان
داده اند که این شرایط می تواند به
افزایش همدلی و توانایی اجتماعی
منجر شود.
داستان های عاشقانه و کاراگاهی از
بهترین گزینه ها برای شکل گیری
همدلی محسوب می شوند و اوتلی
رمان «غــرور و تعصب» اثر جین
وبستر را یکی از رمان های ایده آل
در این زمینه عنوان کرده است.
•

مطالعــه از برخی جهات بســیار
شبیه به شکالت تلخ است .هنگام
مطالعه احساســی خوشــایند و
ناپایدار در انسان شکل می گیرد،
اما به واســطه زیــاده روی در آن
لزومی ندارد دچار احســاس گناه
شوید! هر دو آنها سرشار از فواید
مختلف و تقریبا بدون جنبه های
منفیهستند.
هر چه بیشتر در مطالعه غرق می
شــویم ،بیشــتر از آن چیزی که
هستیم و شرایطی که در آن قرار
داریم فاصله می گیریم .از کاهش
اســترس تا تشخیص احساسات کتاب ها موجب افزایش شادی
دیگــران در ادامه با برخی دالیل شما می شوند
که بر مطالعه کردن تاکید دارند ،پژوهش های گذشته نشان داده
اند که تجربیات زندگی در مقایسه
بیشتر آشنا می شویم.
با مادیات شادی بیشتری را برای
•
انسان به ارمغان می آورند ،اما این
مطالعــه مغز شما را روشن
می کند
پایان داستان نیست .نتایج مطالعه
مطالعــه بخــش هــای عصب ای جدید که در نشریه Journal of
شــناختی در مغز را تحریک می  Consumer Psychologyمنتشر
کند زیــرا در تجربــه ای جدید شــده است ،نشــان می دهد که
زندگــی می کنید و خــود را در محصوالت تجربی که برای خلق یا
محیطی جدید احساس می کنید .ارتقا تجربیات زندگی طراحی شده
به عنوان مثال ،پژوهشــگران در اند ،مانند کتاب ها ،از تقویت کننده
اسپانیا طی یک مطالعه دریافتند های شــادی هستند .محصوالت
که خواندن کلمه «دارچین» بخش ورزشی ،بازی های ویدئویی و آالت
های وابسته به حس بویاییدر مغز موسیقی نیز در این فهرست قرار
را فعال می کند .به طور مشــابه ،می گیرند.
مطالعه ای دیگر در فرانسه نشان مطالعه می تواند به افزایش حس
داد که مطالعه درباره اقدامات (به رضایت نیز کمــک کند .مطالعه
عنوان مثال ،پابلو توپ را شــوت ای که در دانشگاه تگزاس شمالی
کرد) قشر حرکتی مغز را تحریک انجام شد ،نشــان داد ،افراد مسن
که همچنان به مطالعه و یادگیری
می کند.
ادامه می دهند هرچه بیشــتر از
•
زندگی خود رضایت دارند.
داستان درک ما از یکدیگر را
شکل می دهد
•
بــه گفته کیــت اوتلی ،اســتاد مطالعه موجب کاهش استرس
روانشناسی شناختی در دانشگاه می شود
تورنتو و رمان نویــس ،اگر درباره گم کردن خوددردنیای یک کتاب
ژنتیک مطالعه کنید ،نکات جدید ممکن است گزینه ای کارامد در
درباره ژن هــا یاد می گیرید .اگر کسب آرامش باشد .پژوهشگراندر
داستان مطالعه کنید درباره مردم ،دانشگاه ساسکس طی یک مطالعه
دیگــران و خودتان آمــوزه های دریافتند که مطالعه یکی از بهترین
جدید فرا می گیرد .مطالعه فرصتی گزینه ها برای مقابله با اســترس
جلوتر میرود و برنامه سیســتم
دفاعی بدن را "بازنویسی" میکند؛
هنوز در مراحل اولیه خود اســت
و به گفته پروفسور پیتر جانسون،
رئیس کلینیک خیریه تحقیقات
درمان ســرطان بریتانیــا "تایید
نخســتین ســلول درمانی که به
لحاظ ژنتیکی اصالح شده ،یک گام
هیجانانگیز به سوی آینده است".
"هنوز چیزهای بسیاری است که
باید بیاموزیم و دریابیم که چه طور
بــه طور ایمن از این روش ســود
ببریم و بسیار مهم است که متوجه
باشیم این تنها گام نخست است".

خیرخواهی و...
به همین دلیل افراد تالش زیادی
در بخش غیردولتی (غیرانتفاعی یا
خصوصی) برای کمک به دیگران
انجام نمیدهند .این دو بخش در
جامعه ایران بسیار ضعیف هستند.
•
موانعخیرخواهی

سه مانع جدی برای تبلور و افزایش
خیرخواهی در ایران وجود دارد:

محسوب می شــود و کارایی آن
در ایــن زمینه از گــوش دادن به
موســیقی ،پیاده روی ،و نوشیدن
چای و قهوه نیز بیشتر است.
اســترس می توانــد موجب افت
ســطوح انرژی شما شود ،در میل
جنسی اختالل ایجاد کند و حتی
ابتال به بیماری را به همراه داشته
باشد .تنها شــش دقیقه مطالعه
برای کاهش سرعت ضربان قلب و
تسکین تنش عضالنی کفایت می
کند.
•
کتاب ها ماده خاکستری مغز را
تقویت می کنند

غرق شــدن در دنیای یک کتاب
خوب می تواند سد دفاعی خوبی
در برابر از دست دادن حافظه ایجاد
کند .مطالعه ای که توســط مرکز
پزشکی دانشگاه راش انجام شده
و در نشــریه  Neurologyمنتشر
شــد ،نشــان داد که انجام منظم
فعالیت های تحریک کننده ذهنی
در زندگی ،مانند مطالعه ،می تواند
آهنگ زوال شناختی را به میزان
 32درصد کاهــش دهد .مطالعه
ای دیگر نیز نشان داد ،افرادی که
فعالیت های مغزی مانند مطالعه،
بازی شطرنج و حل جدول را انجام
می دهند ،دو و نیم برابر احتمال
کمتری دارد به بیمــاری آلزایمر
مبتال شوند.
•
باز کردن کتاب ذهن شما را باز
می کند

مطالعه موجب باز شــدن ذهن
انسان می شود و می تواند دیدگاه
فرد نسبت به موضوعات مختلف
از نژاد تا ملیت ،رنگ پوســت و ...
را تغییر دهد .یکــی از بزرگترین
فواید مطالعه شناخت افراد دیگر،
در جوامع دیگر ،و خارج از حباب
فردیتی است که یک نفر دور خود
شکل می دهد.
منبع":پریونشن"

>> ادامه از صفحه12 :


 .۱آمیخته شدن خیرخواهی و
منایش.

بروز خیرخواهــی در ایران تحت
جمهوری اسالمی به یک صحنه
نمایش تبدیل شده است .بخش
قابل توجهی از خیرخواهیها در
مراســم مذهبی (مثل
نذری و افطــاری) بروز
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
به چه علــت او را از کار و زندگی
فاضلهفراهانی اش انداخته و نگذاشته به قرارش
برسد؟
رمـــان
وقت بعدی دادگاه منصور نزدیک
اســت و ترالن بایــد تکلیف یک
ســری چیزها را روشن کند .برای
دادن دیــه منصور روی پول رهن
(بخش )7
خانه حساب کرده .شب قبل وقتی
-------------ترالن بادهان باز مانده نگاهش می مــادرش خوابید رفت ســر کمد
نیلوفر .کنارش نشســت و بعد با
کند.
چشم های بسته درش را باز کرد و
_مطمئنید؟
خانم سروی سرش را باال و پایین بو کشید .بوی خواهرش با کهنگی
می کند و مــی رود توی اتاقش .چوب کمد و لباس های چند ماه
ترالن می نشیند و در بسته ی اتاق پوشیده نشــده تا ته بینی اش را
متین نگاه می کند .بعد بی آنکه سوازند و اشکش را در آورد .چشم
چایش را بخــورد برگه ی صورت هایــش را باز کرد و به لباس های
جلســه را برمی دارد و سمت اتاق خواهرش نگاه کرد .از جا بلند شد
متین مــی رود .تقه ای به در می و لباس هــا را ورق زد .انگار لباس
زند و می رود تو .متین پشت میز ها هم داد می کشــیدند زندگی
نشسته و سیاوش محدث روی لپ خواهــرش از بعد و قبل از منصور
تاپ خم شده و تند-تند چیزی را چقدر فرق کرده .دست به روسری
برایش شرح می دهد .ترالن کاغذ های رنگی آویزان کشــید و حس
کرد دارد نیلوفر را تماشا می کند
را روی میز می گذارد.
_ می بخشید ولی برگه ی صورت وقتی می خواست با منصور برود
جلسه ی دیروزه گفتم خودتون یه بیرون .وقتی تند تند لباس عوض
می کرد و ترالن را می نشاند توی
نگاهی...
اتاق تا به رنگ روسری و مانتویش
متین نگاهش می کند.
نظر بدهد .لباس هایی که گاهی
_ بگذارش برای یک ساعت بعد.
تــرالن نفس عمیقی می کشــد منصور برایش خریده بود .دســت
و دســت از پا دراز تــر از اتاق می کرد تــه کمد و چنــد جعبه ی
رود بیــرون .دلش می خواســت مخملی را کشید بیرون .در اولین
یک جوری از متین می پرســید جعبــه را باز کــرد .یک حلقه ی
سفید بود .پر از نگین
های درشــت برلیان.
نمی دانست قیمتش
چقدر می شــود ولی
زمان:یکشنبه10سپتامبر
وقتی نیلوفر شــب از
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
بیرون آمــد و ترالن را
-----------کشــاند توی اتاق و در
در محلدفتر انجمن
جعبه را باز کرد ،چشم
--------------------های تــرالن از زیبایی
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
اش برق افتــاد و فکر
می گوئیم
کــرد اگــر کاوه نرفته
8043 St Hubert
بود می توانست چنین
Montréal, QC H2R 2P4
حلقه ای برایش بگیرد.
)(Metro: Jarry
نیلوفر حلقه را کرده بود

شب روشن

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.

نمایشی موضوع که رهبران دینی
از آن اســتقبال کرده و میکنند
نمیگــذارد آن ارزش قــوت و
گســترش پیدا کند .میزان نذری
چند روزه ماه محرم که بیشتر به
خویشان و همسایگان (و نه فقرا)
میرســد فراتر از بودجه سازمانی
مثل بهزیستی است.


مییابــد و این امر افراد را
به پاداش ناشــی از قبول
و ارجگــزاری افــراد عادت
میدهد به گونهای که دیگر بدون
این پــاداش و ارجگــزاری دیگر
حاضر نمیشوند خیرخواهی کنند.
در عیــن آن که کمک به دیگران
به صورت ناشــناخته یک ارزش
در میان بســیاری از مســلمانان
شیعه به حســاب میآید اما وجه  .۲مشکل خیرخواهی درجامعه

توی انگشتش.
_ باورت میشــه .ازم خواستگاری
کرد.
ترالن را بغل کرده بود و بوســیده
بود.
_ خیلی دوستش دارم .خیلی.
ترالن با ناباوری نگاهش کرده بود.
_ یعنی می خوای زنش بشی؟
نیلوفردوباره بوسیده بودش.
_ وای فکرش رو بکن.
ترالن دســت هایش را دور کمر
نیلوفر محکم کرده بود و فکر کرده
بود خواهرش کار درستی می کند.
با مردی که اصال نمی شناسد؟ با
مردی که تنها یک بار حاضر شده
برای آشــنایی با مادر ترالن بیاید
توی خانه شــان .پــا روی پایش
انداخته بــود و حتی به چایی که
ترالن برایش ریخته بود لب نزده
بود.
ترالن خودش را از خواهرش جدا
کرده بود.
_ ازش مطمئنی نیلو؟
نیلوفر سرش را باال و پایین کرده
بود .گوشش را برده بود کنار گوش
ترالن و چیزی گفته بود که رنگ
صورتش گلی شده بود .ترالن جیغ
کشیده بود.
_ واقعااااا باورم نمیشه .به این زودی!
شــب که دو تا خواهر با هم رفته
بودند تــوی تخت بــه چهره ی
معصوم و رنگ پریده ی نیلوفر نگاه
کرده بــود و به گونه و لب هایش
دست کشــیده بود .فکر کرده بود
منصور اول کجا را بوسیده؟ گونه
هایــش را؟ پیشــانی اش را؟ لب
هایش را؟ و یا...
نمی توانست چیزی را تصور کند.
در این یکی دو ســاله که با کاوه
دوســت بود جز یک باری بیشتر
نبوسیده بودش .آن هم لحظه ای
که قرار بوددیگر هیچ وقت همدیگر
را نبینند .وقت جدا شدنشان .شبی
کــه کاوه بعد از یــک چند هفته
پیام داده بود می خواســت ترالن
را ببینــد .چند وقتی بود بی هیچ
دلیلی نه جواب تلفــن هایش را
مــی داد نه جایی بــود که ترالن
پیدایش کنــد .وقتی بعد از چند
وقت همدیگر رادیدند کاوه نه مثل
همیشه دستش را گرفت و زل زد
توی چشم هایش تا بگوید که نمی
داند چقدردلش برایش تنگ شده.
فقط خم شده بود و پیشانی ترالن
را گرم و طوالنی بوسیده بود .بعد
چشم هایش را بسته بود تا ترالن
خیسی تویش را نبیند.

_ می تونی با مردی باشه که بیش
تر از این نمی تونه بهت بده؟
اخم های ترالن رفته بود توی هم.
_ بعد این همه وقت اومدی؟ معلوم
نیست کجا گم و گور شدی؟ حاال
هم که اومــدی چرند تحویل من
میدی!
کاوه سرش را کوبیده بود به فرمان
و داد کشیده بود.
_ چی بهت می گفتم هان؟ چی
می خواستی بشنوی؟ تو احمق تو
این مدت نگفتی چرا من یه بار هم
تا حاال هیچی ازت نخواستم؟
ترالن با چشــم های گشاد شده
نگاهش کرده بود.
_ چی میگی کاوه؟
کاوه ســرش را گذاشته بود روی
فرمان و شانه هایش تکان خورده
بود.
_ من هیچی نیستم! هیچی! حتی
نمی تونم با عشقم...
ترالن در جعبه ی حلقه را بســته
بود و جعبه های بعدی را باز کرده
بود .اولی هدیه منصور بود .دومی
هدیه پدر منصور .ســومی هدیه
مادر منصور .چهارمی هدیه برادر
منصــور که نیلوفر می گفت نمی
داند کجاســت .چنــد جعبه ی
کوچک دیگر هم بود که انگشتر و
ساعت و دستبند های طالی زرد و
سفید تویش بود.
همه را منصور خریده بود و وقت
محرمیت انداخته بود به دست و
گوش و گردن نیلوفر .وقتی رفته
بودند دفترخانه و پنهانی صیغه ی
دائم محرمیت خوانده بودند .نیلوفر
خودش گفتــه بود .وقتی از ترالن
خواسته بود ســر مادرش را چند
روزی گرم کند تا پیرزن بهانه ی
نیلوفر را نگیرد و نفهمد با شوهر
صیغه ای اش رفته ماه عسل .ترالن
صیغه نامه ی توی دست نیلوفر را
چنگ زده بود و گفته بود.
_ چــی کار کردی خــره؟ رفتی
صیغه شدی؟
نیلوفر در کمد را باز کرده بود.
_ موقتیه .بعــدش هم مگه نمی
بینی نوشته دائم .چه فرقی با عقد
می کنه؟ هر وقت بتونه خانواده اش

را راضی کنه دائم عقد می کنیم.
ترالن در کمد را کوبیده بود بهم.
_ نمــی فهمم ات نیلــو! تو چت
شــده؟ عقل و درایتت کجا رفته؟
یارو داره سرت رو شیره می ماله! تو
که عاقل بودی .یه عمره زندگی ما
رو تو داری می چرخونی .االن چرا
این جوری شدی!
خنده از چشم های نیلوفر پرده بود.
همانجا پای کمد نشسته بود.
_ خســته ام ترالن .می فهمی؟
خســته ام! بگذار خوش باشم با
همین االنم .نمی خوام به چیزی
دیگه ای فکر کنم.
دست ترالن را محکم گرفته بود.
_ هیچ وقت تو و مامان رو ول نمی
کنم .هیچ وقت.خیالت جمع.
ترالن جعبــه ها را نگاه کرده بود
و فکر کــرده بود نیلوفر فکرش را
می کرد روزی طالهای سر عقدش
بشود مبلغی از خون بهای عشقش
تا جواب خون خودش را بدهد.
از جا بلند شــده بود و در کمد را
بسته بود .پیام دیگری به دوستش
داده بود تا اگر بتواند وقت دیگری
از وکیــل برایش بگیرد .داشــته
هایش را روی کاغذ نوشته بود تا
ببیند چقدر پول برای پرداختدیه
منصور دارد .هر چقدر حساب کرده
بود انقدری کــم آورده بود که از
فشار به خنده افتاده بود .انقدر که
باید چندین سال در شرکت متین
کار می کرد و رنگ مو و دندانش
مثل هم میشد تا بتواند پول خون
آن مردک را بدهد .به خنده افتاده
بود خودش و نیلوفر و همه ی زن
های توی شهرش را یک نصفه آدم
حساب کرده بود .فقط یک نصفه
آدم .نصف یک مرد .دستش را به
کف خانه کشیده بود و فکر کرده
بود همین نصفه آدم حاضر است
برای بهــای خون بهای خواهرش
هرکاری بکند! هر کاری را!
تا عصر چند باری خواست تا دوباره
برود اتــاق متین و یک جورهایی
حالی اش کند فهمیده دیروز بی
علت نگهشداشته شرکت و اجازه
ی مرخصی نــداده .ولی انقدر کار
ریخته بود سرش و شرکت شلوغ

بود که نتوانست.دیگر نایی برای راه
رفتن و حتی تلفن جواب دادن هم
ندارد .پایش دوبــاره به ذوق-ذوق
افتاده و امانش را بریده .چشمش
مدام به ساعت رو به رویش است
تا شرکت تعطیل شود .چنددقیقه
ای بیشــتر به تعطیلی نمانده که
متیــن از اتاقش بیــرون می آید.
نگاه تــرالن می رود بــه پیرهن
آبی کمرنگ و شلوار سفیدی که
پوشیده .متین دستی به موهایش
می کشــد .خستگی از چهره اش
می ریزد بیرون .ترالن لپ تاپ را
خاموش مــی کند و کیفش را باز
می کند .متین می گوید:
_ موجودی انبار چی شد؟
ترالن ورق مســکن را بیرون می
آورد و دو تا می اندازد کف دستش.
_ گفتم خانم سروی در بیاره.
قرص ها را با لیوان آب ســر می
کشد و چشــم هایش را روی هم
فشار می دهد .اخم های متین می
رود توی هم.
_ من گفتم خانم سروی در بیاره
یا شما؟
_ آخه من خیلی به این کارها وارد
نیستم.
متین جلو می آید.
_ فکر کنم روز اول شــرح وظایف
کردم براتون .گفتم اینجا شرکت پر
کاریه .از پسش بر می آی یا نه؟
ترالن وا می رود روی صندلی.
_ من کــه همه ی کارها رو انجام
مــی دم .این رو هم خــود خانم
سروی گفته که...
متین نفسش را می دهد بیرون.
_ پایین منتظرم .این بار رو خودم
یادت مــی دم تا دفعه بعد حرفی
توش نباشه.
می رود توی اتاقش.
_ پنجدقیقه بعد پایین باش.
در اتاق که بســته می شود ترالن
سرش را می گذارد روی میز .حس
می کند چشم هایش خیس می
شــود .نمی داند از دلتنگی نیلوفر
است یا از خســتگی بیش ار حد
امروزش؟ شــاید هم از این حس
مسخره ی نصف آدم بودن را!

که بــه دیگران کمک کند یکباره
در ذهنش دهها سناریوی فاجعه و
بالیا را که بسیار محتمل هستند و
چتر حمایتی نیزدر برابر آنها وجود
ندارد تصور میکند .طبیعتدشوار
و حکومتهای غارتگر و غیرمردمی
و غیرقابل پیشبینی این ذهنیت را
تقویت کردهاند .و


بــه همان ترتیب که بســیاری از
ایرانیان عامل مشــکالت خود را
دیگر کشورها و دولتها میدانند
(نظریه توطئــه ،و این نگرش در
چهار دهه گذشــته تشدید شده
اســت) در مشکالت و آسیبهای
اجتماعــی هم همیشــه دیگران
مســئولیت دارنــد و طبعا خود
آنهــا باید بــرای این مشــکالت
چارهاندیشــی کنند .اگر مردمی

فقر و بیماری و بیکاری و اعتیاد را
ناشی از تصمیمات نادرست خود و
دیگر شهروندان بدانند در برابر آنها
احساس مســئولیت کرده و خود
برای مقابله با آنها اقدام میکنند .اما
تا وقتی که علت بیرون از جامعه یا
دیگران هستند هیچ فردی خود را
در مقام کمک بهدیگران نمیبیند.

ایــران فقر و نــاداری بخش قابل
توجهــی از مردم نیســت چون
همیشــه افراد حتــی در بدترین
شرایط میتوانند به دیگران کمک
کنند اما بیثباتی شرایط سیاسی
و اجتماعــی در ایران افــراد را به
ذخیرهســازی هرچه بیشتر برای
خود و پرهیــز از خرج کردن رأی
دیگران ســوق میدهد .هر ایرانی
همیشه وقتی تمایل پیدا میکند  .۳نگاه به بیرون.

•

•
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وان اینطور فهمید

روحانی میت
ایران وجود دارد.
که دو

یخواهیم میزان این
اکالم برنامــه م 
صادق زیب
ی که در ذهن روحانی
شکاف را کم کنیم.
ت یکی ایران
ن
ــ
ری
یکنــم اصلیت
ل دارد در بهترین حال
فکــر م 
رد و عاری از مشکالت
در خصوص او قبو
زار وجود دا
نکتهای کــه باید
میتواند تنها  ٦٥٠ه
گر احیانا مشکلی هم
سجمهوری دولت
رد است و ا
تهای ریی 
ل ایجاد کند .اذعان دا
صحب 
اشــته باشد ،قابل حل
ـغ
مصاحبه خود شـ
له وجود د
ن
تی
ـا
ــ
سـ
س
که یک میلیون نفر هر
و دیگر ایرانی واقعی و
در نخ
را اســت.
نه ملی بعد از تشکیل
یشوند و این
ـا
که رکود کمرش را خم
سـ
با ر
ت وارد بازار کار م 
ـال جدی
اس
ن
ای
ت
گف
م
ده
واز
سـ
کابینه د
یداند که ظرف ٤
٧میلیون بیکار دارد ،با
بر دالیلی هم م 
داد کــرده،
خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا
که آقای روحانی بنا
حسب آمار خود ،بر تع
ی در ســرمایهگذاری
ادی دارند که دیگر
و مشکالت
اصرار و تاکید زی
فعلــی یک میلیون
بهای
رو اســت ،آســی 
یدر کشور بیکاران
شود ،روب ه
بگویند مشکل مهم
ی
 ٢٠٠هزار نفر اضافه م 
ی از جملــه طالق و
)(cell.
اجتماعــ
ور
ش
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وزیر وارد کابینه کنم.
جامعه صحبت نکنیم
م
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تنیس

جام راجرز

مســابقات تنیس ســال 2017
در مونتریال بــا حضور قهرمانان
بــه نام تنیس دنیا در اســتادیوم
«یونــی پری» انجــام گردید .در
این مســابقات قهرمانان معروفی
چون آقایان نواک جوکوویچ ،اندی
موری ،اســتن واورینکا و کی نی
شی کوری حضور نداشتند.
از جمله شــگفتی های این دوره
مســابقات حضــور آقــای دنی
شاپووالو ،تنیس باز  18ساله کبکی
بود که با مهارت و قدرت بی نظیر
و بازیکن به نام تنیس ،آقای خوان
ماتــرن دل پورتو و آقــای رافائل
ندال ،قهرمان اول دنیا را شکست
داد و توانست به یک چهارم فینال
دست یابد.
در ایــن دوره در مقابــل آقــای

الکساندر ِزورو ،بازیکن  20ساله از
آلمان قرار گرفت و دریک مسابقه
تقریبا برابر مغلوب بازیکن آلمانی
شد.
در این رقابت ها آقای شاپووالو
مبلغ  240هزار دالر دریافت
کرد و در رده بندی قهرمانان از
ردیف  143به  67صعود نمود.
وی در گفتگو بــا خبرنگاران
ورزشــی اظهار داشت که از
سن  8سالگی در زمین های
تنیس توپ بازیکنان را جمع
آوری می کرده اســت و این
مسابقات بهترین و پرخاطره
ترین دوره زندگی وی بوده است؛
خصوصا آنکه استقبال تماشاچیان
در هنگام بازی های وی بی نظیر
بوده و نام وی تقریبا هر  5دقیقه
در اخبار ورزشی اعالم شده است.
بازی فینال ایــن دوره بین آقای
روژه فدرر و آقای الکســاندر زورو
انجام گردید که در این بازی آقای
زورو به راحتی آقای فدرر را با نتایج
 6-4و 6-3مغلوب نمود.
ســرویس های محکــم زورو با
ســرعت  215کیلومتر در ساعت
مورد اســتقبال
تماشاچیان قرار
گرفت و مفسران
ورزشی محبوبیت
وی را در مقایسه
با محبوبیت آقای
بوریــس بکــر،
قهرمان پیشین
اول دنیــا قــرار

دادند.
پس از پایان مسابقات آقای فدرر
اظهار داشــت که آقای زورو باری
بهتری را ارائهداده است .آقای فدرر
تا به حال  36پیروزی و  2شکست
(در ســال  )2017مسابقات مهم
تنیسداشته است.
در این دوره از مسابقات آقای زورو
با بدست آوردن جام قهرمانی مبلغ
 750هزار دالر دستمزد دریافت
داشته است.
آقای اوژی الپی یر برگزار کننده
این مسابقات اشاره نموده است که
استقبال تماشاچیان بسیار خوب
بوده و جمعا تعداد  216597نفر
این مسابقات را تماشا کرده اند و
درآمد مسابقات مبلغ  15میلیون
دالر بوده است.

تنیـس
بانوان جام راجرز

در مســابقات جام بانوان دوشیزه
 22ساله الینا اسویتولینا از کشور
اوکراین با برتری بســیار ،بازیکن
دانمارکی ،دوشــیزه وزنیاکی را با
نتایج  6-4 ،6-0شکست
داد و جام بانوان راجرز را
نصیب خود نمود.
الینــا در ســال 2017
موفق شده اســت  5بار
عنوان قهرمانی مسابقات
تنیس را بدســت آورد.
در فینال مســابقات وی
مورد اســتقبال شــدید

تما شا چیا ن
قــرار گرفت و هنگام دریافت جام
قهرمانی از این استقبال و مسوولین
برگزارکننده مسابقات تشکر نمود.
در بازی فینال دوشیزه وزنیاکی با
چندین اشتباه و با از دست دادن
کنترل بازی نتوانست بازی جالبی
رادر مقابلدوشیزه الینا انجامدهد.

باالترین دستمزد برای
یکفوتبالیست

بازیکن معروف تیم بارسلون آقای
نیمار (داسیلوا سانتوس جونیور)
 25ساله از کشور برزیل که یکی
از بهتریــن گلزن هــای فوتبال
دنیاســت ،قراردادی  5ســاله
(تا ســال  )2022با فدراسیون
فوتبال فرانسه منعقد نموده تا با
بازی در تیم پاریس سن جرمن
مبلغ  325میلیون دالر کانادایی
دریافت نماید.
نیمار اظهار داشــت این تصمیم
دشــواری برای وی بوده که بتوان
خود را راضی به انتقال به کشــور
فرانسه نماید و صرفنظر از این که
کیفیت باالی بازی خود ،این یک
معجزه است کهدر مقابل بازیکنان
بــه نامی چــون لیونل مســی و
کریستیانو رونالدو ،برنده کاپ های
طالیی فوتبال بازی نماید.
آقــای نیمار در گفتگــو با مجله
«فوربس» یادآور شــده است که
تا قبل از انتقال به فرانسه ،حقوق
وی سالی  35میلیوندالر کانادایی

بوده است.

شنا و
شیرجه
«همزمان»
از سکوی 3
متری

ورزشـــی...

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

دوشــیزه جنیفــر ابل،
شناگر  25ساله از ناحیه
الوال کبک موفق شــد
در مسابقات قهرمانی دنیا FIMA
که در شــهر بوداپست با شرکت
 12کشــور انجام گردید ،عنوان
دوم قهرمانی دوم دنیا را با امتیاز
 297/72بدست آورد و مدل دوم
شنا را ضمیمه ســایر مدال های
خود کند.
در مسابقه میکس از سکوی سه
متری به همراه آقای فرانسوآ ایمبو

دوالک ،دوشیزه ابل ،بخاطر چند
اشــتباه کوچک نتوانست عنوان
قهرمانی اول را بدست آورد و برنده
مدال دوم شناخته شد.
جنیفر ابل اظهار داشــت علیرغم
این اشــتباهات از نتیجه مسابقه
بســیار راضی است که با دو مدال
نقره و با سربلندی به خانه بر می
گردد.
•

33

 سال  24شماره  10  1334شهریور 1396

 7مشخصه تروریسم...

>> ادامه از صفحه7 :

معضل جهانی و علل شکل گیری و وقوع
آن ارائه دهد.

رسید و پس از آن تا وقوع حمله
تروریستی  ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱
در آمریــکا به شــدت کاهش
یافت.
اگر چــه در پــی حمالت ۱۱
ســپتامبر دوبــاره حمــات
تروریستی افزایش پیدا کرد؛ اما
همچنان تعداد کل حملههای
تروریســتی به عنوان مثال در
سال  ۳۶ ،۲۰۰۷درصد کمتر از
سال  ۱۹۹۲بود.
اگرچــه باید دانســت این به
معنی کم شدن تعداد قربانیان
تروریسم نبوده و برعکس علی
رغم کاهش تعــداد حمالت،
تلفات حملههای تروریســتی
در ســالهای اخیر به شــدت
افزایش داشته است .همچنین
در سالهای اخیر تعداد حمالت
تروریستی دوباره به شمار آن در
دهه  ۹۰میالدی نزدیک شده
است.
از ایــن رو باید توجه داشــت
فعالیت تروریســتی پدیدهای
پویاســت و با توجه به شرایط
جهانی ممکن است کاهش یا
افزایش پیدا کند.

دوم -تروریسم سابقهای طوالنی در
طول حیات بشر دارد

چهارم -یک مهاجم
تروریستی الزاما بیمار روانی
نیست

•

اول -تروریسم یک روش تاکتیکی
است نه یک ایدئولوژی

واقعیت این است که تروریسم یک روش
تاکتیکی اســت که هر فرد ،گروه و حتی
دولتی نیز میتوانــد آن را به کار بگیرد؛
چنانچه بســیاری از دولتها از گذشته تا
به حال از این روش برای حذف مخالفان
داخلی یا دشمنان خارجی خود استفاده
کردهاند.
در حقیقت میتوان گفت تروریسم آن قدر
که بستگی به شرایط سیاسی ،محیطی،
اقتصادی و استراتژیکی گروه ،فرد یا دولت
عامل آن دارد ،ارتباطی به هیچ ایدئولوژی،
دین ،مذهب ،مرام ،مسلک یا تفکر حزبی
نداشــته و تحقیقات تاریخی نشان داده
اســت هر گروهی با هر ایده و مرامی در
مواقعی به خصــوص از این پدیده مهلک
استفادهمیکند.
از این رو مرتبط کردن تروریســم با یک
ایدئولوژی خــاص یا تفکر به خصوص نه
تنها کمکی به مبارزه و پیشــگیری از آن
نمیکند ،بلکه میتواند خود سبب ایجاد
نفرت فزاینده و در نتیجه خشونت بیشتر
شود.
•

برای بســیاری از ما تروریســم پدیدهای
نوظهور و جدید است.
حتی برای بســیاری از افراد با تجربه تر و
مســن تر نیز تروریسم پدیدهای است که
محصــول دنیای امروزی اســت .واقعیت
اما این اســت که این پدیده به هیچ وجه
نوظهور و جدید نبوده و سابقهای به اندازه
سابقه تمدن بشریتدارد.
مطالعات و شواهد تاریخی نشان میدهند
پدیده تروریسم از دوران یونان و رم باستان
وجود داشته و مردم در ادوار مختلف تاریخ
با آن دست و پنجه نرم کردهاند .البته باید
خاطر نشان کرد در دوران گذشته شکل
این پدیده متفاوت بوده و قربانیان آن غالبا
شاهان ،سیاستمداران ،فرماندهان نظامی و
ثروتمندان بودهاند .به عنوان مثال میتوان
به ترور ژولیوس سزار توسط سناتورهای
روم اشاره کرد.
در حقیقت آنچه سبب شده است امروزه
تصور عمومی به سمت تازه انگاشتن این
پدیده رود ،گردش آزاد و ســریع اخبار و
اطالعات از حوادث در دنیای امروز است.
از ایــن رو بررســی ســوابق تاریخی این
پدیده میتواند کمک شایانی بر طراحی
سیاستهای کارآمد در مبارزه با آن داشته
باشد.
•

سوم -تعداد حمالت تروریستی در
دنیای امروز بیشتر از گذشته نیست

امروزه تصور رایج بر این است که حمالت
تروریستی از لحاظ کمیت بسیار بیشتر از
گذشــته بوده و خطر آن در دنیای امروز
بیشتر است.
باید گفت که این باور عمومی نیز مبنی بر
واقعیت نبوده و تعداد حمالت تروریستی
در دنیای امروز بیشتر از گذشته نیست.
آمارهای سایت «پایگاه دادههای تروریسم
جهانــی» نشــان میدهــد فعالیتهای
تروریستیدردهه  ۱۹۷۰بسیار پیچیده تر
از امروز بوده و حمالت تروریستی در سال
 ۱۹۹۲بــا بیش از پنج هزار و  ۱۰۰حمله
در کل جهان به اوج خود در قرن بیستم
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باور عمومی بر این اســت که
رهبران گروههای تروریســتی،
اعضای آنها یــا مهاجمان یک
حمله تروریستی ،الزاما افرادی
با مشکالت روانی و شخصیتی
هستند.
در مقابل بایــد گفت الزاما این
گونه نیســت .تحقیقات انجام
شــده در ایــن زمینه نشــان
میدهند تعداد نسبتا کمی از
اعضای گروههای تروریســتی
دچار بیماری روانی یا اختالل
شخصیتیهستند.
در حقیقت آنها انســان هایی
باهوش ،منطقی با شخصیتی
به خصوص آمریکا در خاورمیانه و حمایت
نافذ و اثرگذار هستند .تحقیقات انجام شده سازههای استراتژیک انجام شدهاند.
نشان میدهند بسیاری از اعضای القاعده در حقیقت هدف تروریســت ها از انجام این کشور از اسرائیل و نیز سالها استعمار
شــخصیت محکم و اثرگذار بن الدن را عملیات تروریســتی ،وادار کردن دولتها و بهره کشــی برخی کشورهای قدرتمند
دلیل پیوستن خود به این گروه تروریستی به گردن نهادن بر خواســتههای آنان یا از کشورهای ضعیف و همچنین ظهور و
عنوان کردهاند.
معطوف کردن حواس جامعه به ســمت سقوط کمونیســم به عالوه ظهور اسالم
از ســویی دیگر طراحــی و برنامه ریزی موضوعی به خصوص از طریق ایجاد رعب سیاسی از تاثیرگذارترین عوامل سیاسی
حمالت تروریستی نیاز به هوشی نسبتا و وحشت در بین مردم جامعه است و چه بر پدیده تروریسم در دنیای امروز هستند.
باال و قدرت تحلیل قوی دارد .از این رو بی بسا اگر در آینده راه بهتری به جز کشتار •
سبب نیست که اغلب فرماندهان حمالت پیدا شود ،حمالت تروریستی دیگر به طور هفتم -تروریسم تنها با اقدام نظامی
قابل نابودی نیست
تروریستی در کشــورهای غربی افرادی کل بدون هیچ تلفاتی انجام شود.
تحصیلکردههستند.
توجه به تمامی واقعیتهای فوق نشــان
•
•
ششم -ترویسم پدیدهای سیاسی است میدهند این پدیده مهلک تنها با اقدامات
پنجم -تروریستها از کشنت مردم
واقعیت این اســت که تروریسم پدیدهای و عملیاتهای نظامی قابل نابودی نبوده
لذت منیبرند
کامال سیاسی بوده و به شدت تابع شرایط و نیاز به سیاســتهای کالن و دراز مدت
خالف تصور رایج در مــورد اینکه هدف سیاسی کشورهاســت .از این رو هر گونه جهانیدارد.
تروریستها کشــتن افراد بیگناه و قتل تغییــری در سیاســتهای منطقهای و از ســویی دیگر هیچ کشــوری
عام مردم اســت ،هدف قریــب به اتفاق جهانی اثر به سزایی در شکل گیری ،ایجاد و دولتی به تنهایی نتوانســته و
تروریستها از انجام عملیات تروریستی و نابودی آن دارد.
نمیتواند با تروریسم مقابله کرده
ایجــاد ترس و وحشــت در جامعه و بی سیاسی بودن این پدیده به حدی است که و در این راه موفقیتی کسب کند.
کفایت و بی توان نشان دادن دولتها در بسیاری از گروههای تروریستی در ابتدا با آمارهای «پایگاهدادههای تروریسم
تامین امنیت است ،نه الزاما کشتن افراد.
هدف فعالیت سیاسی یا تشکیل حکومت جهانی» نشان میدهند بسیاری
آمارهــای «پایــگاه دادههای تروریســم ایجاد شده و پس از کنش و واکنش هایی از گروههای تروریستی در دنیا از
جهانی» در این زمینه نیز نشان میدهند در دنیای سیاست به سمت فعالیتهای ســوی دولتهای دیگر حمایت
در حقیقت اغلب حمالت ترویستی بدون تروریستی سوق پیدا کردهاند.
مالی و تســلیحاتی میشوند .از
تلفات بوده و تعداد زیادی از آنها حتی علیه سیاستهای جهانی کشورهای پرقدرت سوی دیگر عدم وجود یک تعریف
مکانهای خاص ،ساختمانهای دولتی یا

جهانی از پدیده تروریسم که مورد پذیرش
اکثریت کشــورها باشد سبب شده است
گروهی که توســط یک یا چند کشــور
به عنوان یک گروه تروریســتی شناخته
میشــود ،از سوی کشــوری دیگر تحت
عنوان یک گروه آزادی بخش شــناخته
شود.
از این رو مبارزه با تروریسم و پیشگیری از
بروز آن جدای از نیاز به داشتن اطالعات
و درک صحیــح از این پدیده ،نیاز به یک
اراده و همکاری جهانی داشته و حمایت
همه دولتها را میطلبد و تا زمانی که این
اجماع جهانی صــورت نگیرد ،این پدیده
شوم همچنان قربانی خواهد گرفت.
•
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استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

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:

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973
aznov-jan’17tpshP

نیـازمنـدی هـای پیوند
اتو الگانس 482-4500 ...................................
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شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

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

•
•
•
•
•

 -4توده
اعتماد-
 -5س��
زرداب
 -6گش
ترويجد
 -7كراي
كلمه ش
 -8رهر
 -9راهن
مادها
 -10زا
 -11نوعي فرش -زحمتكش -دستگاه نساجي
 -12جاي بيهوا -خوگيري -نفس چاق -اگر در عقرب ب
 -13كار نسنجيده -از عناصر شيميايي -كلمه افسوس
 -14جاي عكس! -پذيرش و قبول كاري -ايمان قلبي
 -15زيرمجموعهاي از مكانيك محيطهاي پيوسته -شه

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

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

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

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.

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

ریوسود:

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

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

7
 -4نمايش��نامه -پ��س ندادن��ي
8
خسيس! -هر تكه از غذا -طرف
 -5اش��اره به دور -س��رطان خون-
9
گيرنده خانگي
10
 -6جمع قبيله -تصور ،رأي -دختر
11
 -7آگه��ي -ن��ژاد روس��ي -جانور
پيشاني سفيد
12
 -8روغن نفتي -آمودريا -آزاد شده
13
 -9پرچم -شهری در استان فارس-
14
خودرو سنگين وزن
 -10پايه -زيور ،پيرايه -مواد مذاب
15
آتشفشاني
 -11داراي نقش و نگار -آن كه عكس تو بنمود راست -گندم
 -12گردش كودكانه -هيمه -عدد عنقا -داروي هوشبري
 -13درازترين شب سال -شماره -فرشته
 -14جانشيني -باز هم پرچم -آشاميدني شفابخش
 -15اطراف و جوار -ماهر ،كاردان

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

 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؟...

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

عمودي:
-1غصه -نام يك تفريح و ورزش رقابتي هوايي
 -2پلوخور است اگر نو باشد -همراه داماد -دالور ،نترس
 -3جمع رأس -زاج سياه -ماه دوم تابستان
 -4طريقهها -تنپوش -كدبانوي خانه -نياكان
 -5سرنامه -پنبه داخل دوات -دويدن
 -6يكي از ضماير شخصي پيوسته -گلزن بارسا -نايب
 -7حنجره -با نرمي رفتار كردن -گوهري سبز رنگ
 -8جلوهگر شدن ،نمود -صبح زود -فرماندهان لشكر
 -9سزاوار -پليدي و ناپاكي -واژه فقدان
 -10آشكار -ظرف پلوخوري -حرف فاصله
 -11پسوند شباهت -هندي-
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پزشــکی

بیمه اتومبیل

15
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ز

خدمات
ساختمـانی

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

امالک و مسکن

14

و

ر

د

ن

ن

اتومبیل :خرید و فروش

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

ه

اتومبیل-تعمیر

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

Tel.:438-990-6529

بیمه و مشاور مالی

ارز

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

از صفحه 27

ر

آموزشگاهحتصیلی

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

و

آموزش نقاشی

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

ر

آموزش موسیقی

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

د

آموزش رانندگی

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

ا

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

ه

عمودي:
 -1امر به پختن -يازدهمين كتاب كاميك از سري ماجر
 -2سالي كه در آنيم -دلانگيز -يار مجنون
 -3نبرد ،تالش -پدر -غذاي فرنگي
 -4پرنده خوشبختي -واحدي در وزن -سركه -راه آذر
 -5گلو -دار فاني -تاك
 -6سماق -نوعي قارچ -دارايي كسي
 -7حرص و آز -بينيازي -ضد اصلي
 -8زين و برگ -نوبت بازي -درجه
 -9حرف -سرحددار -پشيماني
 -10اثري ديدني در استان كرمانشاه -پول نقد -پياپي
1
حل جدول ويژه شماره 5522
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 15ز ن د گ ي س و ي ي س ي چ ا پ مي
آرایشـــــگاه

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

ازدواج

Tel.: 514-625-1400

MONTRÉAL QC



آمــــوزش
نوازندگی پیانو

Tel.:438-990-6529

ا

Tel.: 514-484-8072

514-503-7391

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

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

514-996-9692

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

ا

به چند نفر ویترس

به يك نفر برقكار با سابقۀ
حداقل يك سال کار
در كانادا نيازمنديم.
تلفناطالعات:
Uazsp17

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

پرستــار استخدام

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

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

azag17

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

514-806-7870

Ptojan18

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

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

Tel.: 514-649-9366

استخدام

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

شماره تماس:

ز

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ر

E vol W eb

خدماتمالیاتی
azsp17

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Electrician

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

Tel.: 613-261-4818

فروش فرش

MMUNITY

استخدام

پرستــار

ي

P2esp7

pd2nov0117

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ر

Tel.: 514-999-2480

به یک نفر آشپز
برای کار (تمام وقت)
در رستوران ایرانی
در اوتــاوا نیازمندیم.
تلفناطالعات:

و

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 514-929-3937

Persian Cook

کامیونیتی

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

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

Tel.: 514-483-7777

گ

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

گ

آمــوزش

ي

استخـدام

استخدام

ي

34
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فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در
این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

وبسایت

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

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

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

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

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

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

وکیل دعاوی
ویدیو

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

35

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 24  no.1334  Sep. 01, 2017

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

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

) (نبش دکاری

SNOWDON

azjly1u

Sectionnel

Sectionnel

گلآرائی

Sectionnel

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

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.:

ساختمان

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

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 مربی کاریابی

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

6565

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

879

879

017ازسپU

223-3336

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

abaee:azsepfree

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

Canapé

com

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

514 585 - 2345

• 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

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

فال قهـوه
و ورق

اجنام امور ساختمانی




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

قابلتوجهخامنها

(514) 527-8944

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

ارز

Tel.: 514-675-4405

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

مترجم رمسی

شریف

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
---------------پروینعبائی

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

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca
514-889-8765

azmay2013hoomanfree

فروش پیانــو

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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¢
£















¢






©



¸




½



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









¦









 ¦



½



Tel.:
514-745-0318
ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486
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©



¸




½




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

صرافی
 ستاره5

514-833-8684

تدریس فارسی

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

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

514-

7 mcx

999

 رضا هومن:توسط

تپشدیجیتال

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

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

514 585 - 2345

15امید رایگان از فوریه

• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
PrilloPrillo
liquideliquide
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
بهره
شغل با
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àبرداری
Ensemble
partir salle
à dîner
à partir  تغییر و پیشرفت،• مشاور در کاریابی
$
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
...
و
استخدامی
مصاحبه
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à
partir
sectionnels
de
879$
en
/
Sofas
cuir
à
partir
de
879$
/
اسناد و مدارک
رسمی کلیهrabatables
ترجمه
• à partir
Sectionnel Sofas جهت
Sectionnelمفید از بازار کار • آماده سازی
rabatables en cuir à partir
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de  گواهی،رسمی
deà caféدعوتنامه
...کار
• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در
/ Table
à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin
à partirجستجوی
de 199$ /
امضاء و کپی برابر اصل
Miroirs à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
افراد
مرکب از
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/،ایرانی
Matelas
à partir
de 499$
/ Matelas • با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال
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
. سال سابقه20 فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
Tel.: 514-518-4568
$
$
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel
Sectionnel

1399 1399

Sectionnel

$

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent être
vendu!
vendu! 7 mcx

%%

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:

999$ jusqu’à
999$
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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
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شده اند که شــدت نور آنها بطور
«دیفالت» (وضعیت قراردادی) زیاد
بوده و باید حتما آنها را تنظیم کرد.
زندگی امروز به گونه ای است که
از صبح تا شــب ،در منزل و محل
کار ،چندین ســاعت از وقتمان را
در مقابل مانیتــور کامپیوترهای
جورواجــور میگذارنیــم .اگــر با
کامپیوتــری کار میکنیم که پس
از چند دقیقه کار ،چشم مان را به
درد یا سوزش می اندازد ،نشانه آن
است که مانیتور آن تنظیم نبوده و
برای سالمتی خودمان ،باید آن را
کالیبره نماییم .تلویزیون ودستگاه
«پروجکشن»(پرتوافکن) نیز باید
کالیبره شــوند تا به چشم بیننده
آسیبنرسانند.
این چند مــدل کالیبراتور ،جزء
مشهورترینها بوده که در اینجا به
شما معرفی میگردند:

استودیو نگهداری خواهد شد! اما
نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک» و مدیر
مدتــی بعد متوجه شــدم که هر
گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل» وش!
چند وقت یکبار باید از این وسیله
خ
استفاده کرده و رنگها را به بهترین
وجه تثبیت نمود.
عوامل متعددی باعث میشــوند
که رنگ و نور مانیتور تغییر کرده
و رتــوش تصاویر ،بــا دقت انجام
نشــود .مثال تغییر مقدار و شدت
نور موجود در محل کار ،تغییرات
الکترونیکی جزئی کامپیوتر ،کهنه
شدن تدریجی مانیتور و تغییر رنگ
آن و عوامل دیگری باعث میشوند
که بــرای بهبود نتیجه کارمان ،از
این وســیله استفاده کنیم .اغلب
شرکتهای سازنده این ادوات توصیه
میکنند که از این وســیله حداقل
ماهی یکبار استفاده نماییم.
کار دیگــری که پــس از تنظیم
مانیتور و اســتفاده از این دستگاه
باید انجــام بدهیــم ،ایجاد یک
پروفایل برای نوع و مدل پرینتر و
ثبــت ویژگی های فیزیکی همان
پرینتر در نرم افزار چاپ است.
به زبان ساده تر ،باید برای کامپیوتر
تعریف کنیم که فالن مدل پرینتر،
قرار اســت این عکس را به چاپ
Display Calibration System
برساند .کامپیوتر هم با پروفایلی که
حتما بارها برایتان پیش آمده که کامپیوتر خودتــان آماده و رتوش رنگها در عالم حقیقی اصال وجود از قبل از آن مدل پرینتر در حافظه
ندارند.
عکــس و یا ویدئویــی را بر روی کرده اید ،شبیه نیست!
خود دارد ،ویژگی های فیزیکی آن
کامپیوتر خود مشــاهده کرده و این مسئله گاه میتواند به کابوس در نتیجه تنظیم مولفه های نور و
پس از رتوش و صرف وقت فراوان ،همه کســانی تبدیل شود که به رنگ و کنتراست مانیتور با چشم
کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر
نهایتا از وضعیت و شدت نور ،رنگ این امور عالقمند بوده و عکاسی و انســان قابل انــدازه گیری نبوده
و کنتراست آن کامال راضی بوده فیلمبرداری مینمایند .هر تغییری و حتما باید بــه روش دیگری آن
هم که بــر روی تصویــر بوجود را تنظیم نمود .برخی نرم افزارها
باشید.
اما بعــد از چاپ بــر روی کاغذ میآوری ،هیچ فایده ای نداشته و و حتی برخی وبســایتها هستند
)plein Sante (de Montreal
عکاسی و یا مشاهده همان فایل با هر تغییر ،وضعیت بدتر میشود! که به کمک آنهــا میتوان اندکی
info: (514) 945-5259
بر روی یک کامپیوتردیگر ،متوجه نتیجه این که مقادیر فراوانی کاغذ وضعیت را بهبود بخشید ولی این
شــوید که اصال به عکسی که در عکاســی ،جوهر پرینتــر و حتی تغییرات بصورت نســبی بوده و
ابراهیم یزدی >> ...ادامه از صفحه24 :
زمان زیادی صرف این کاملنمیباشد.
تلفناستودیوفوتوبوک:
موضوع شــده و نتیجه بهتریــن راه برای رهایــی از این و یارانش در تاســیس جمهوری مــردم در خیابان بــه دخترش رژیم شاه ظالم و نیروی برآمده از
بنام
ای
وســیله
تهیه
مشــکل،
نخواهد
جالب
اصال
کار
اسالمی خود را سهیم میدانند و زشتترین حرفها را میزنند اما انقالب ،نیروی جهل بودند.
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بود .فشار عصبی زیادی  Display calibration systemیا اگر نقش اصلی نداشتند ،اما نقشی او توان مقابلــه و برخورد را ندارد .ابراهیم یزدی آذرماه سال ۱۳۸۷
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
اكنون آقــای خامنهای اشــتباه و زمانی که به مالزی رفته بود ،در
هم به کاربر وارد کرده  Colorimeterیا «کالیبراتور رنگ» تعیینکنندهداشتهاند.
WWW.FACEBOOK.COM/
و احتمال خرد شــدن (تنظیم گر) میباشد.
اتهام اول دکتر یزدی "اقدام علیه آقای هاشــمی را تكرار میكند .دیدار با اعضای حزب عدالت مردم
STUDIOPHOTOBOOK1
پرینتر و سایر ادوات هم این وسیله ،در زمان تنظیم رنگ بر امنیت كشور" و اتهامدوم اودر متن فرانكنشتاینهای خلق شده همه را مالزی از والیت فقیه انتقاد کرد و
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» وجود دارد!
روی مانیتور نصب شده و به کمک کیفرخواست "تشــكیل و ادارهی نابود خواهند كرد و همه چیز را بر گفت:
«دولــت موقت ،پــس از پیروزی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVقضیه از این قرار است نرم افزاری که با آن عرضه میگردد ،جمعیت غیرقانونی و ضدامنیتی باد خواهند داد».
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
انقالب ،پیشنویســی برای قانون
که باید مانیتور و پرینتر رنگهای اصلی را به ترتیب بر روی نهضت آزادی ایران" بود.
ن شماره:
سپشیال ای
اساســی تهیه کرد که رکن اصلی
را تنظیم و یا به اصطالح مانیتور به نمایش درآورده و میزان ابراهیم یــزدی پیش از آن نیز در «مثل خیلی از روشنفکران»
ا
تمرین
و
اشکال
رفع
جلسه
فنــی آن را «کالیبره» هر کدام از آنها را اندازه گیری و در دیماه سال  ۱۳۸۸و در پی وقایع ابراهیم یزدیدر ویدیویی میگوید :آن جمهوریت و دموکراسی بود و
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو نمود .مانیتورهای زمان عرض چنددقیقه تصحیح میکند .پس از انتخابات آن سال به مدت «اشــتباه من مثل خیلی از مردم در آن نشانی از والیت فقیه وجود
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر ما مجهز به چندین هزار به بیان دیگر ،این دســتگاه یک  ۶۰روز در ســلول انفرادی در بند ایران ،مثل خیلی از روشــنفکران نداشــت .اما روحانیــان به مدل
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
رنگ بوده و خیلی از آن حسگر دقیق نور و رنگ بوده و هر  ۲۰۹اوین زندانی شــده بود و در حتی جریانات چــپ این بود که خلیفهگری و مجالس مشــورتی،
وعکسهایخانوادگی
آنچه را که بر روی صفحه مانیتور پاییز ســال  ۱۳۸۹نیز زمانی كه مبارزه با شاه را اصل کردیم .گفتیم مانند مجالس برخی کشــورهای
به نمایش در میآید ،اندازه گیری و برای شرکت در یک مراسم ختم شــاه برود هرکس بیاید بهتر عربی ،عالقه بیشتری نشان دادند
به بهترین وجه به نمایش میگذارد .به اصفهان رفته بود ،بازداشت شد .است .فقــط من نگفتم که ،همه و نظریــه والیت فقیــه از همان
این وسیله از طریق یک کابل «یو ابراهیم یزدی در نامه خود به آقای گفتیم .مسئولیت را لوث نکنید و زمان برای کنترل انحصاری قدرت
Infos pratiques
اس بی» به کامپیوتر نصب شده و حجتی کرمانی ،درباره حضورش نگویید که کی بــود کی بود ،من تئوریزه و نهادینه شد».
او پیشنهاد کرد که «بهتر است که
 sur Montréalکار خود را به صورت اتوماتیک به در یکی از جلسات دادگاه نوشته نبودم».
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ابراهیــم یــزدی ،اگرچه صدمات این مفهوم از قانون اساسی حذف
است:
انجاممیرساند.
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو در صورتی که باز هم از نتیجه کار «در جلســهی دادگاه خطــاب زیــادی از نظامی خــورد که به شود و به همان پیشنویس قانون
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .اتوماتیک راضی نباشیم ،میتوان به بــه دادرس دادگاه و نماینــدهی گفته خودش نقشی تعیینکننده اساسی بازگردیم» و علتش را هم
صورت دستی ،رنگهای جدیدی دادستان گفتم به هوش باشید این در شــکلگیری آن داشت ،اما در "ناکارآمدی این نظریه در ســی
را برای آن تعریف و اسکن کرد دومین محاكمهی نهضت آزادی مقایسه با بسیاری از همقطارانش سال حکومت جمهوری اسالمی»
تا پروفایلهای جدیدی برای هر در طی  ۵۰سال عمر فعالیتهایش مانند امیرانتظام ،قطــبزاده و از دانست.
رنگ ساخته و اجرا نماید .پس از میباشــد .در طی این  ۵۰سال ،همه دردناکتــر داریوش فروهر ،یزدی در ســال  ۲۰۱۱در نامهای
پایان مراحل کالیبره کردن رنگ نهضت هم در دوران ستمشــاهی "جان ســالم" بدر برد تا مرگ در سرگشاده به راشد غنوشی ،رهبر
و نور ،نرم افزار این وســیله به ما و هم در جمهوری اسالمی والیت هیبت سرطان به سراغش بیاید.
حــزب اســامگرای النهضه در
این امکان را میدهد که تفاوتهای فقیه ،تحت فشار و سركوب بوده در ســالهای گذشــته نظر او در تونس ،از او خواست از تجربههای
باره "انقالب اسالمی" تغییر کرد تلخ ایران و الجزایر درس بگیرد ،به
قبل و بعد تنظیم را دیده و با هم و هست».
اودر همین نامهدرباره اکبر هاشمی و به این اعتقاد رســید که تفکر تنوع و تکثر نیروهای جامعه احترام
مقایسهنماییم.
اولین بار که با این دستگاه آشنا رفسنجانی و علی خامنهای نوشته ایدئولوژیک با آزادمنشــی بگذارد ،به ضرورت رعایت تساهل و
مغایــرت دارد و بیگمان به مدارا توجه کند و با دیگر گروههای
شــدم ،تصور میکردم که پس از بود:
یکبــار تنظیم ،دیگــر نیازی به «آقای هاشمی فرانكنشتاینها بدتریننوعاستبدادمیانجامد .سیاسی برای توســعه کشورش
اســتفاده از این دستگاه نبوده و تربیت كرده است و حاال آنها یزدی میگفت این انقالب "پیروزی همکاریدر پیش بگیرد.
•
مثل دهها وسیله دیگر ،در انبار نافرمانــی میكنند .در حضور جهل بر ظلم" بــود .بنابر تعبیر او،

آموزشعکاسیبهزبان .. .

وسیلهتنظیمشدتنورورنگمانیتور

پرینتــر را در نظر گرفته و ویژگی
های رنگی آن را در محیط رتوش
در مقابل چشممان آشکار میسازد.
نتیجه این میشود که بر روی فایلی
کار میکنیم که به عکسی که بعدا
از پرینتر بیرون خواهد آمد بسیار
شبیه بوده و از دیدن تصویر چاپ
شده ،شاخ در نمیآوریم!
همچنین در پروفایل پرینتر ،باید
گزینــه نوع کاغذ و بافت آن را نیز
ثبت نمود و برایدستگاه مشخص
کرد کــه داریم از چه نوع کاغذی
اســتفاده میکنیــم .همانظور که
میدانید ،انواع بسیار متعددی کاغذ
در بازار وجود داشــته که هر کدام
برای سبک خاصی از عکس مورد
استفاده قرار میگیرد .از کاغذهای
براق و گالسه گرفته تا کاغذ مات
و نیمــه مات و بــوم و دهها مورد
دیگر .بنابراین باید نوع کاغذ را برای
X-Rites ColorMunki Smile
سیستم تعریف کرد.
Spyder5PRO Colorimeter
جدا از زیباتر شدن تصاویر و رنگها
ViewSonic CS-XRI1 Color
کردن
و چاپ بهتر آنهــا ،کالیبره
Calibration
مانیتور برای تمامی کامپیوترهایی
که از آنها استفاده میکنیم ،توصیه هزینه خرید این ادوات (بسته به
میگردد .البته این مورد اخیر برای پکیج و لوازم جانبی آن) از 160
جلوگیری از آســیب رسیدن به دالر تا  550دالر متغیر میباشد.
سیمایتاننورانی
چشم و خســتگی مفرط آن در
و عکستان رنگین!
مقابل کامپیوتر اســت .خیلی از
•
مانیتورهای بــه گونه ای طراحی

Clinique paramedical

«همهچیزدرموردمونترآل»
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نامنویسیمدرسهفارسیدهخدا

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
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

 بدینوسیله از شما تقاضا می شود،اولیای محترم
برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی فارسی
 ســپتامبر5  اطالعات زیر را تا قبل از،زبان دهخدا
 به آدرس مدرسه ایمیل نمایید2017
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
. فراهم گردیده است،اند
9 الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ
 آغاز می شود2017 سپتامبر
2:30  صبح تا11 و ساعات کالس ها از
.بعدازظهر می باشد
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All aspects of Imm

Federal-Quebec-Provi

Immigration

Thank you ﺳﮕﺰارﯾﻢ

təşəkkür ً ﺷﮑﺮاGracias 谢

Immigration Canada

Regulated Canadian Immig

ICCRC Membership N

Registered with Quebe
No. 11322

ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

رت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

ﮏ و ﻓدرال

ﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

!آماده شوید

C anada

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

!انگلیسیبیاموزید

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

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

de 17:00 à 19:15

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

514-337-3856

Metro

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

zarbarg paivand

Z

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

ARBARG

Iranian Business Directory

6621 rue, Sherbro

but No Free Passes! Montreal, Qu

he RCMP has seen
an unprecedented
amount of asylum seekers
in the first two weeks of
August, It has been reported that more than 3,800
people crossed the border
illegally in Quebec.
“Our officers are patrolling 24 hours a day,
all year long and we
have never seen such
numbers come in” said
RCMP spokesperson
Claude Castonguay after
a meeting held between
the Canada Border Service
Agency (CBSA) and
Immigration, Refugee
and Citizenship Canada
(IRCC).
According to the IRCC,
the RCMP also intercepted 2,996 asylum seekers
crossing illegally into
Quebec in July.
Everyone knows internationally, that Canada
is an “open and welcoming country” to asylum
seekers but the CBSA says
that crossing the border is
illegal and there are not
“free passes” into Canada.
Now we have to look
at how this will effect
Canada and immigration
applications. But before I
do that, let’s review what
exactly an asylum seeker
is.
An asylum seekers is a
person who has left their
home country as a political refugee and is seeking
safety in another, usually
due the war or poverty.
Canada is definitely a
welcoming country to

The Honorable Ahmed
By appointment
Hussen knows
that Que- only, Mon
becers are not pleased
with this situation as
Quebec and Canada has
its own issue with poverty, veteran housing and
hospital wait times, and
allowing more people into
the province and country
will not help those issue,
but Mr Hussen seems
confident that all asylum
seekers accepted into
Quebec will be spread
across Canada so that
Quebec will not take all
the responsibilities.
A Centre in Cornwall,
Ontario has already been
set up and is processing as
many asylum seekers as
possible in order to help
Quebec. It is unsure how
much longer the process
will take but the situation
is under control and the
demand is being met.
Any questions on the
immigration Programs
contact us, a member
of our staff will gladly
answer to any questions or
concerns.
---------------Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.

www.maria

those looking to start a
new life in a country that
is flourishing and has a
great future ahead, But
Canada will not guarantee
residence to those seeking
asylum.
There are stringent
processes put in place for
all those seeking refugee
protection, regardless how
they enter Canada. The
Government of Canada is
continuing to discourage
people from entering Canada outside of designated
points of entry, and are
reminding them that those
who do not meet specific
requirements to be considered a refugee must depart
Canada or be removed.
In 2016 more than half of
all asylum claims were
rejected and the claimants
were obligated to leave
Canada.
The IRCC has released a
statement saying that the
current influx of asylum
seekers will not affect
current immigration application response times nor
will it affect their decisions made on application
to enter Canada. Federal
Immigration Minister
Ahmed Hussen has
gathered together a task
force to oversee the surge
of asylum seekers and are
assuring everyone that the
matters at hand are being
taken very seriously.

ترجمه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigratio
www.mariacottone.com

www.paivand.ca

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

(

ﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت اﯾران
۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴

an Open & Welcoming Country

T

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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دارا خسروشاهی

مدیر عامل جدید
اوبــر کیست؟
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cÉlÉbrons mehregan

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

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﻦﻦ
ﮔﮔ
ﻦ ﮔﮔﺎن

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

دارا خسروشاهی به
عنوان مدیر عامل
جدیــد شــرکت
اوبر ،ارزشمندترین
شرکت نوپای تکنولوژی در دنیا برگزیده شد .نام
او هر چند به گوش بعضی آشنا بود اما کسانی
که منتظر معرفی چهره سرشــناستری بودند
مجبور شدند به سراغ گوگل بروند .یک دلیل آن
این است که دارا خسروشاهی از حلقه معروف
"سیلیکون ولی" نیست ،بلکه برخاسته از عرصه
تکنولوژی سیاتل است.
او  ۴۸سال دارد و در ایران در خانوادهای ثروتمند
و اهل کسب و کار متولد شــده است .خانواده
آقای خسروشاهی کمی پیش از انقالب ،وقتی او
 ۹سال داشت ،به آمریکا مهاجرت کردند.
البته آقای خسروشاهی به بلومبرگ گفت پدرش
که مجبور شــده بود برای مراقبت از پدربزرگ
بیمارش به ایران سفر کند ،شش سال را در ایران
در زندان گذرانده و مادرش مجبور شــده ســه
فرزند را در خارج از کشور به تنهایی بزرگ کند.
دارا خسروشاهی مهندسی الکترونیک خواند و
مثل بعضی از اعضای فامیل خود در امور مالی
و فناوری مشغول کار شد .هفت سال برای یک
بانک سرمایهگذاری کار کرد و بعد به یک شرکت
اینترنتیپیوست.
دوازده سال پیش به ریاست شرکت "اکسپدیا"
رســید و آن را بــدل بــه پردرآمدترین آژانس
مســافرتی آنالین آمریکا کــرد .دامنه کار این
شــرکت را به شصت کشــور دنیا توسعه داد و
درآمد آن را چهار برابر کرد.
نیویــورک تایمز در ســال  ۲۰۱۵درآمد آقای
خسروشاهی را در میان مدیران عامل در آمریکا
باالترین اعالم کرد :حدود  ۹۵میلیون دالر.
او در کنار مسئولیتهای متعددش عضو هیات
مدیره روزنامه نیویورک تایمز هم هست.
آقای خسروشاهی چهار فرزند دارد و آنها که او را
از نزدیک می شناسند می گویند وقت زیادی را
با فامیل بزرگ خود میگذراند.
آقای خسروشاهی جای تراویس کاالنیک مدیر
عمل قبلی اوبــر را گرفته که به دلیل اتهاماتی
ِ
فرهنگ کاری و آزار جنسی در محیط کار
درباره
و بیعملی او برای تغییر آن مجبور به استعفا شد.
بر خــاف آقای کاالنیک کــه مدتی عضو گروه
مشــاوران تجاری دونالــد ترامپ رییس جمهور
آمریکا بود ،آقای خسروشاهی به دلیل انتقادهای
صریحش ازدونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هم
شهرتدارد و از حامیان مالی هیالری کلینتوندر
انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود.
او که خود را تجســم رویای آمریکایی میداند از
منتقدان فرمان آقای ترامپ برای ممنوعیت سفر
شهروندان شش کشور به آمریکا بود.
به عقیده او آمریکا "ملت مهاجران" است.
اکنون آقای خسروشــاهی با وظیفهای بزرگ در
اوبر روبرو است .از او انتظار میرود فرهنگ کاری
اوبر را پاکسازی کند و شهرت نامطلوب زمان آقای
کاالنیک را به حسن شهرت تبدیل کند.

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻭ ﺷﺎﻡ

ﺯﻣﺎﻥ :

ﺷﻧﺑﻪ  ۳۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﺳﺎﻋﺕ ۱۸:۳۰

ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺯﺑﺎﻝ

ﺟﺎ :

Quilles G Plus - Rose Bowl
6510-Rue Saint-Jacques
H4B 1T6 Metro: Vendôme
Bus: 90, 104

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  ۳٥ :ﺩﻻﺭ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  2ﺗﺎ  8ﺳﺎﻝ  20 :ﺩﻻﺭ
ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻧﻴﻜﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 660 2251

عالوه بر این اســاس کار شرکتهایی مثل اوبر از
جنبههای دیگر هم هدف انتقادها اســت و این
انتقادها رو به افزایش است.
آنچه اوبر در برخی کشــورهای دنیا انجام داده به
شدت زیر سوال رفته است؛ این شرکت متهم
است که حق و حقوق رانندگان خود را آن
گونه که باید پرداخت نمیکند ،به رانندگان
وعدههایی داده که به آنها عمل نکرده و با
از بین بردن مشاغل سنتی مثل رانندگان
دارای مجوز تاکسی ،درآمد و کار بسیاری را
در خطر نابودی قرار داده است.
این که آقای خسروشاهی برای این فرهنگ کاری
چه تدبیری خواهند اندیشــید شاید مهمترین
چالش او باشــد؛ اگر موفق شود احتماال شیوه او
سرمشق شرکتهای مشابه خواهد شد• .

ﻓﺭﻭﺗﻥ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
514-223-3336

ﻣﺭﻳﻡ

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,
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پیک نیک
تابستــانی
مدرسه دهخدا
روز یکشــنبه  27آگوست ،در
هوایی لطیــف و آفتابی ،پیک
نیک تابستانی مدرسه دهخدا
بــه روال هر ســال در پارک
آنگرینیون به مناسبت شروع
سال تحصیلی 20178-2017
و با استقبال خانواده های ایرانی
ساکن مونترال برگزار شد.
برای این جشــن بــازی ها و
فعالیتهای متنوعــی تدارک
دیده شده بود که نه تنها بچه
ها ،بلکه پدر و مادرها را در این روز آفتابی
وارد بازی کرد که هیجان و شور بچه ها با
حضور بزرگ ترها به اوج خود رسید که با
رقص و پایکوبی به همراه موسیقی دی جی
پرشیا تا ساعت ها ادامه یافت.
گروه های مختلــف برای برگــزاری این
داوطلبانه و با عشــق کمک کردند؛ که جا
دارد در این جا از تک تک این عزیزان تشکر
کنیم که این چنیــن برنامه
هایی بدون همیاری آنان میسر
نخواهد بود.
شایان ذکراست که کلیه عواید
و درآمد این جشن تماما صرف
هزینه های ســال تحصیلی
جدید و مدرسه دهخدا خواهد
شد.

FONDATION CULTURELLE

•

since3
199

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

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

LIBRE EXPRESSION
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باباخانی

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

Tel.: 514-996-9692

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

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

خدمات ارزی
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

since3
199

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

999

$
$
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel
ناهیدپاکروان

کلینیک مدیکال آلفامدیک

GUY

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

$

Sectionnel

UNION MONDIALE

Sectionnel

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎري-  اداري- ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان مجهز به کلیه کارت های
 تضمینبهتریننرخروز
بانکی ایران
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

H3H 1M2 (Corner:

St- Marc)

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

GUY

Dé

DÉCOR RES
ِ صرافی ن$DÉCOR REST-PALLISER-MI
$
$
ت
1699
1699
1099
169
7 mcx
7 mcx
7 mcx 7 mcx
7 mcx

 اعتماد،دقت،سرعت

 کانادا و آمریکا، بین ایران،خدمات ارزی
آلکسسلیمانی

ALIKO
بدونکارمزد

 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از

1855 Ste-Catherine W.

Beau

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

 بیژن احمدی:به مدیریت

____________________

99
jusq

<< pgs. 2

1399 1399 139

1253Sectionnel
Rue Guy (Metro: Guy)

$

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

E
X
C
H
A
N
G
E

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

656

999

info@expertfx.ca

info@paivand.ca www.paivand.ca
Sectionnel

روز7
هفته

v

جنب دانشگاه کنکوردیا

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
----------------------- st-Laurent

Tel.: 514-871-1119

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

514-845-5959 (office)
1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8

St-Laurent

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Magasins Magasi

STORES

Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-LéonardPie
Pierrefonds
Saint-Léo
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W.
157576025
Gouin
Jean-Talon
Blvd. W.
157
15757, Gouin Ouest
15757,
6025,
GouinJeanOue
514 620-1890
514 620-1890
514
259-1890
514
514 620.1890 * Allat purchases
514must
620.1890
514
259.18
* All purchases must be paid in full
time of purchase:
beInteract,
paid in full
cash
* All
at po

اسپشیال
از مونترال به تهران از

$999
limited time offer

 ستاره به5 تورهای
اروپـا و آسیـا
،دومینیکن،مکزیک،کوبا
دبی،باهاماس
انواع بیمه های مسافرتی
اجاره روزانه و ماهانه اتومبیل
ویــزایدوبی

TAKESTORES
12 MONTHS
TAKE
TO
12
P
ST

*Avec tout achat d’un ensemble
*Avec tout
setachat
de cham
d’u
اوکازیونعالی

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