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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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هاروی ،ایرما،
کاتیا ،حوزه ،مکس ...
سپتــامبر،
ماه هجوم توفان های
ویرانگر
گرمایش زمین،
تغییرات اقلیمی؟

در
این شمــاره:

 )6ایرا
ن :بحران آب و...
)7
سا
آن ن سوچی
و نسل کشی و...
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)9
گ
زی
ده
خبرهای
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)10
ت
رو
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قو
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هائی که
اجرا نشده است!
«
 )11جان ا
سنو» در تهران!
 )12جذ
ب سرمایه ایرانیا
ن خارج از کشور،
 )13آیا
س
یا
س
ت خارج
ی ما موفق است؟
 )16چ
گو
نه
ع
ش
ق
ب
ورزیم!
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ب و دیگر هیچ...
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)26
«اف
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ی
پای
یزی»!
8
 )2ویرانی فجایع
طبیعی ،یا جنگ
9
)2
شه
ری
ارا
ن ایران 
ی
االصل امپراتوری
«دیجیتال»
 )31تاب
ستان سياه ...٦٧
در
 )32خیابا 
نهای تهران
 )36عکا
سی ،مهاجرت و...
و ..

شدیدترین توفانهای آتالنتیک درقرن اخیر:
پیامد خروج ترامپ ازپیمان آبوهوایی پاریس:
آیا شرایط حاد آبوهوایی
به امری عادی بدل خواهد شد؟!

فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال از مونترال به تهران از

850

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Pars Plumbing INC

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

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

فیروزهمتیان

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

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

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

 ص7 :

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

1449 St. Catherine W

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
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آژانسمسافرتیکاسپین

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

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

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

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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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

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

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

شنبه  ۱۴اکتبر ۲۰۱۷

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

مونتـرآل

1
2

______________________

 ۲تا  ۵عصر

تشکیل و تغییر شخصیت
--------- ۶تا  ۹شب

از عشق تا سردی و خیانت

___________________________________

محل برگزاری:
دانشگـاهکنکوردیا
بلیط به روال همیشه در محل کنفرانس و در مراکز ایرانی عرضه خواهد شد.
سالن دقیق برگزاری کنفرانس ها و محل تهیه بلیط و
جزئیات بیشتر در شماره آینده پیوند به آگاهی می رسد.
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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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بحران آب...

سخنانتکاندهندهعیسی
کالنتری« :برای کل کشور
احساس خطر میکنم!»

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

م .آزرم

 ۴۶درصد و ایران با ۸۵
درصد! این یعنی بزودی
همه جای ایــران مثل
گاوخونی خشک خواهد
شد .حتی امروز هم دیر
شد.

1336

Vol. 25, Sep. 15, 2017

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

•

روز یکشنبه  ۱۹شــهریور ۱۳۹۶
عیســی کالنتری رئیس سازمان
حفاظــت محیط زیســت در یک
مصاحبه تکاندهنده به غارت منابع
۷هزار ساله آب ایران اعتراف کرد.
•

* از زمان ساسانیان و هخامنشیان
تا حدود  ۳۵ســال پیش ،برداشت
اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.
•

* جمعیــت را افزایش دادیم غافل
از اینکــه این جمعیت باید در یک
کشور آباد زندگی کند .بدون توجه
به نیازهای جمعیت ،منابع کشور را
برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم.

* امروز هیچ تاالبدرون سرزمینی،
آب ندارد ،از بختگان تا هورالعظیم،
گاوخونی و اورميه!

* گاوخونی که در زمان قدیم بدون
انتقال آب از کارون زنده بود امروز
خشک شده .هر چه آب هست در
باالدســت اصفهان بر میدارند .هر
چه صنعت آببر هست در اصفهان
ایجاد کردهاند .نمیشود همه صنایع
آب بر را در اصفهان متمرکز کرد.
فضای ســبز اصفهان از رشــت و
ساری بیشتر است .نمیشود تا قله
کوه صفهدر اصفهاندرخت کاشت.

•

* دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر
حوضههــا را نداریم همین االن در
غرب حوضه شامل غرب اصفهان و
چهارمحال و بختیاری حداقل باید
 ۲۵درصد صرفه جویی انجام شود.
نمی شود هر چه آب هست در باال
دست استفاده کنند ۴۵۰ .میلیون
متر مکعــب آب این منطقه را باال
دست دزدیده و باید برگرداند ،هیچ
راه دیگری وجود ندارد.

•

* آب هــای زیر زمینی ما در حال
شور شدن است.

•

* ادامه این روند یعنی تخلیه ایران
از جنوب البرز تــا دریاهای آزاد و
از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی
کشور.
* ما امانتدار بســیار بدی برای این
تمدن  ۷۰۰۰ساله بودیم.

•

* زاینــده رود  ۹۰۰میلیــون متر
مکعب از سرچشــمه های کارون
وارد آن می شود ،یعنی نصف آب
زاینده رود از سرچشمه های کارون
می آید.
•

* در اســتاندارد جهانــی هــر
کشوری که  ۲۰درصد از آب های
تجدیدپذیرش را هر سال استفاده
کند ،هیچ خطــری از نظر منابع
آب متوجه اش نیســت .اگر  ۲۰تا
 ۴۰درصد اســتفاده شود به شرط
مدیریت می تواننــد در دراز مدت
منابع آب را تامیــن کنند .اما اگر
باالی  ۴۰درصد استفاده کنند وارد
بحران شده اند.
دو کشــور در دنیا باالی  ۴۰درصد
استفاده میکنند ،اولی مصر است با

514-996-9692

* کارشناسان ودانشگاهیان مستقل
معتقدنــد آب هــای تجدید پذیر
حدود  ۹۵میلیارد متر مکعب است
اما وزارت نیرو معتقد اســت ۱۲۰
میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر
داریــم .اگر حرف دانشــگاهیان و
کارشناســان مســتقل را مالک
قراردهیم یعنی ساالنه  ۹۶درصد
از منابــع آب تجدیــد پذیرمان را
استفاده می کنیم.

*در حوضه گاوخونی به اندازه کافی
آب از سرچشمههای کارون منتقل
میشــود و دیگر پتانسیلی برای
انتقال آب نیست .آب مصرفی باید
کاهش پیدا کند.

•

آگهی :پیوند

•

* کاری که ما با آبهای زیر زمینی
میکنیم یعنی دزدی از نسل بعد.
یعنی نسلکشی .نه تنها آب شیرین
را تمــام میکنیم ،همه کشــور را
بیابانمیکنیم.

•

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

* اگر سیاستهایمان را
عوض نکنیم این کشور را
همراه نسل خودمان خواهیم کشت.

* در ایــن  ۳۵ســال فقــط ۱۲۰
میلیــارد مکعب آبهای شــیرین
فسیلی صدها هزار ساله که حدود
 ۷۵درصد آبهای شیرین زیر زمینی
بود را مصرف کردیم که حدود ۷۵
میلیارد متر مکعب آن در  ۸ســال
گذشــته بوده است یعنی منابع را
تاراج کردیم!

FAX: 514-342-9574

PAIVAND
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)Victoria, Calgary & Vancouver
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روبروی ادونیس

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

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

* برای کل کشــور احساس خطر
میکنم .پتانسیل برداشت بیش از
حد از آب های زیرزمینی را نداریم.
سال گذشته برای  ۴۴میلیون نفر
غــذا وارد کردیم ،فقــط برای ۳۳
میلیون نفر در داخل کشــور غذا
تولید کردیم و بیش از این توانایی
نداریم و اگر فشار بیش از حد وارد
شود مرگ سرزمین ایران سریعتر
اتفاق خواهد افتاد.
•

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!

•

•



514-996-9692
Email:

•

•

no.

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...

برادرجان...

ایرج جنتی عطایی
-----------برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
نمیدونی نمیدونی برادر جان
گرفتار کدوم طلسم و نفرینم
نمی دونی چه سخته در به در بودن
مثل طوفان همیشه در سفر بودن
برادر جان برادر جان نمیدونی
چه تلخه وارث درد پدر بودن
دلم تنگه برادر جان
برادر جان دلم تنگه
دلم تنگه از این روزهای بی امید
از این شبگردی های خسته و مایوس
از این تکرار بیهوده دلم تنگه
همیشه یک غم و یک درد و یک کابوس
دلم تنگه برادر جان
برادر جان دلم تنگه
دلم خوش نیست ،غمگینم برادر جان
از این تکرار بی رویا و بی لبخند
چه تنهایی غمگینی ،که غیر از من
همه خوشبخت و عاشق  .عاشق و خرسند
به فردا دلخوشم  .شاید که با فردا
طلوع خوب خوشبختی من باشه
شبو با رنج تنهایی من سر کن
شاید فردا روز عاشق شدن باشه
دلم تنگه برادر جان
برادر جان دلم تنگه...
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دبیرکل سازمان ملل متحد :آنچه علیه مسلمانان روهینگیا روی میدهد ،پاکسازی قومی است!

مار خوش خط و خالی به نام "آن سان سوچی"!

آرشکمانگر
زمانی نه چندان دور ،خانم ســوچی با
همسر انگلیسی ،اعتقادات عمیق بودایی
و شیفتگی ضدکمونیســتی به نظام
سرمایه داری غرب ،به گل سرسبد اکثر
مجالس و سرتیتر اکثر رسانه ها تبدیل
شــده بود .او به درستی خواهان پایان
سلطه نظامیان کودتاچی بر کشور برمه
(میانمار کنونی) بود و از آزادی احزاب و
"انتخابات آزاد" دفاع میکرد .به همین
خاطر سالها در حبس و یا حصر خانگی
بود .او بویژه برای بخشــهایی از اصالح
طلبان داخل و خارج ایران ،بسیار جذبه
داشــت .نما ِد مبارزه مسالمت آمیز و
سمبل چانه زنی با ِ
قدرت حاکم برای باز
کردن فضای سیاسی جهت جلوگیری
از یک انقالب اجتماعی حقیقی بود .او
با پرتاب گل از ویالیش به میان مردم،
میخواســت در این کشور استبداد زده

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

و فالکت زده ،بذر امید بپاشــد!! وقتی
نظامیان حاکم تحت فشار جنبشهای
مردمی و نیز فشــار کشورهای غربی
حامی "آن ســان ســوچی" حاضر به
معامله شدند که با حفظ سیستم (هم
مناسبات اجتماعی اقتصادی موجود و
هم بنیان های اساسی حکومت) راه را
برای برگزاری انتخابات چند حزبی باز
کنند ،همه عاشقان استحاله و اصالح از
باال ،هورا کشــیدند :آری این آن راهی
ست که ما نیز باید طی طریق کنیم!
جایزه صلح نوبل نیز به خانم ســوچی
اهداء شد تا موفقیت این مسیر گارانتی
شــود .حاصل کار این شــد که حزب
خانم سوچی اکثریت پارلمان را از آن
خود نمود ،اما به دلیل اینکه همسرش
خارجی بود فعال طبق قانون اساســی
نمی تواند رئیس حکومت باشــد .ولی

همه میدانند که او به عنوان رئیس بی
رقیب حزبش سرنخ اصلی کابینه و
مجلس را در دست دارد .ضمن اینکه
به سلطه بالمنازع ژنرالها بر ارتش و
بخشــهایی از اقتصاد و سیاست نیز
کاری نــدارد و جانیان همچنان بی
محاکمه سرجایشان
نفــس راحــت می Rohingya:
hidden
کشند.
غارت ،کشتار و آواره سازی آنها را
اما نمــا ِد مبــارزه genocide
صادر کرد .آنچه در روزها و هفته
"خشــونت پرهیز"
قرن
در
بربریت
های اخیر می بینیم به روشنی
وقتی دســتش به
دستگیره قدرت گیر بیست و یکم پرده از روی این مار خوش خط
و خال کنار زده است .در واکنش
کرد تابع مقتضیات
به این فاجعه ،موجی از اعتراض
یــک حاکمیــت
طبقاتی ســرکوبگر شــد .نه تنها رنج در کشورهای مختلف و توسط نهادهای
و اســتثمار اکثریــت اردوی کار و رنج بشردوست براه افتاده است .طوماری با
کشور تداوم یافت بلکه نسل کشی بی امضای سیصد هزار نفر دست به دست
رحمانه علیه اقلیت مسلمان "روئینگه" می گردد که از بنیــاد نوبل میخواهد
که فکر میکردند با آمدن برنده جایزه جایزه صلح اهدایی به آن سان سوچی
دوران رنج و حقارت شــان را پس بگیرد .اما مگر این بنیاد قبال به
صلح نوبلِ ،
به پایان رسیده اســت ،با شدت تمام جنایتکارانی مثــل مناخیم بگین این
ادامه پیدا کرد .سرکوب خونین صدها جایزه را اهداء نکرده بود و سادات و اوباما
هزار روئینگه ها نه تنها توسط نظامیان نیز از نعمت آن برخوردار نشده بودند؟
بلکه توســط دستجات لباس شخصی و مگر جوایز این بنیاد در بسیاری موارد
فاشیستی بودایی نیز حدت پیدا کرد .خصلت سیاســی با جهتگیری معین
آن سان سوچی در ابتدا سعی میکرد با ندارد؟ با این همه باید از چنین طوماری
سکوت این فاجعه را دور بزند اما برای حمایت کرد و سکانداردولت جنایتکار
حفظ موقعیت خود در میان بودائیان میانمار را از مدال دروغین صلح محروم
متعصب ،رسما با اعالم تروریست بودن نمود.
فرمان
صدها هــزار اقلیت مســلمان،
ِ
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

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

7

8

www.paivand.ca

 سال  25شماره  24  1336شهریور 1396

PAIVAND: Vol. 25  no.1336  Sep. 15, 2017

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

تظاهرات آسیب دیدگان سیل بهار گذشته کبک
جمعی از خسارتدیدگان سیلدر
بهار امسال ،به خاطر کندی روند
رســیدگی و جبران خسارتشان
توسط دولت کبک ،روز یکشنبه
 10سپتامبردر مونتریال تظاهرات
کردنــد .برخی از ایــن افراد می
گویند که تاکنون هیچ کمک مالی
ای به آنها نشده و حتی به دشواری
می تواننــد دربــاره پرونده خود
اطالعات به دست آورند .به گفته
برخی دیگر ،باید انتظار بکشند تا
گزارش بازرسی تعیین کند آیا می
توانند خانه های خود را بازسازی
کنند یا نه .آلن ســیرکو ،یکی از
تظاهر کنندگان مــی گوید« :ما
واقعا به پاسخ نیاز داریم .باید خانه
خود را بسازیم .باید کاری بکنیم،
زمســتان در راه اســت!» .آقای
سیرکودر انتظار این است که ببیند
آیا می تواند خانه خود را بازسازی
کند یا نه .پی یر  -لوک کوشون،
سازماندهنده تظاهرات می گوید:

«همه به حال خود رها شــده اند!
وزارتخانه مســئله را به شهرداری
ارجاع مــی کند ،شــهرداری به
وزارتخانه ...همه پاســکاری می
کنند» .در بهار گذشــته حدود
 278ناحیه دچار سیل زدگی شد،
به  5هزار تن خسارت وارد شد و
 4هزار تــن ناگزیر از ترک محل

اقامت خود شدند .مارتین کواتو،
وزیر امنیت عمومی مکرر از مردم
خواسته که صبور باشند زیرا دولت
می باید هزاران درخواست کمک
مالی را بررسی کند.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 11سپتامبر .)2017

درآمد در کبک :بین پایین ترین ها در کانادا
باردیگر خانوارهای کبکیدر میان
دارندگان کمتریــن درآمدها در
کانادا قرارگرفتند .وضعیتی که از
سال  2005بهبود چندانی نیافته
زیرا کبک در  10سال گذشته در
زمینه رشد درآمد نیز در جایگاه
ماقبل آخر قراردارد .اینها نتایجی
است که از گزارش درآمد خانوارها
در سرشــماری  2016مرکز آمار
کانادا کــه روز چهارشــنبه 13
سپتامبر منتشر شــده به دست
آمده است.
در مجموع ،درآمد متوسط خانوار
کبکی  59،822دالر است که 500
دالر بیش از درآمد متوسط خانوار
نوو برانزویکی اســت  -که در ته
جدول طبقه بندی قراردارد.
بنابراین آمار،درآمد متوسط خانوار
کبکی از متوسطدرآمد خانوارهای
کانادایــی ( 70،336دالر) نزدیک
به  20درصد کمتر است و این امر
بیشتر ناشی از باال بودن درآمد در
استان های غربی است.

امیر خدیر :رفتار کانادا و کبک در مورد توافق
مبادله آزاد ( )NAFTA/ALENAخطرناک است!

امیــر خدیر نماینــده ایرانی تبار
مجلــس کبک از حــزب «کبک
ســولیدر» ( )QSبا ابراز نگرانی از
«موضع ضعف» دولت های کانادا
و کبــک در مذاکــرات بازنگری
در توافق «نفتــا» آن را خطرناک
می داند .به گفتــه آقای خدیر:
«پرداختن به مذاکره با غولی مانند
ایاالت متحده ،با این موضع گیری
که همــه چیز کامال به این توافق
وابسته اســت ،یک موضع گیری
ضعیف و مطلقا باورنکردنی است».
بنابر نظر نماینده «کبک سولیدر»
دولت هــای کانادا و کبک باید به
جای تــاش برای حفــظ به هر
قیمت توافق« ،کمی شهامت» به
خرج دهند« :اگــر راهبرد دونالد

ترامپ این اســت
کــه تهدید کند که
توافق را پاره خواهد
کرد ،آقایان کوییار و
ترودو دست کم باید
بگویند که تغییراتی
را که برای کارگران
کاناداییخوبنباشد
نخواهندپذیرفت».
ژرمن بلزیل ،اســتاد اقتصاد مرکز
مطالعات عالی اقتصادی مونتریال
و پژوهشــگر انســتیتو اقتصادی
مونتریال براین باور است که کانادا
«در موضع دفاعی» قرارگرفته زیرا
توافق بــرای آمریکا اهمیت کمی
دارد« :می توان از خیر این توافق
گذشت ،اما این امر برای ما خیلی
مهم تر از ایاالت متحده اســت».
به گفته این اقتصاددان ،احتمال
ازبین رفتن توافق خیلی کم است،
اما دراین مورد «کمتر از دو یا سه
ماه قبل خوشبین است» .او می
گوید« :فکر می کنم آقای ترامپ
می خواهد به ویژه بتواند بگوید که
چیزی برای کارگران آمریکایی به

دست آورده و برای این کار نیازی
به این که همه چیز را بهم بریزد
نــدارد» .امیر خدیــر می گوید:
«مذاکره درباره توافق باید بیشتر
درجهت منافع عمومی باشــد تا
منافع نخبگان اقتصادی .این مدل
های اقتصادی معیوب است و در
ایاالت متحده هم مورد انتقاد است
زیرا نابرابری ها را افزایش می دهد.
اگر دولت فدرال با مردم مشورت
می کرد ،اخطاری به آقای ترامپ
می بود که مدعی اســت نماینده
مردم آمریکا است».
(ژورنال دو مترو 12 ،سپتامبر
.)2017

کبک :بهای متفاوت دارو در داروخانه ها

بنابر توضیح مرکــز آمار کانادا در
این گزارش:
«قیمت باالی منابع ،که موجب
جذب ســرمایه گذاران و ترغیب
مــردم بــه ســکونت در آلبرتا،
ساسکچوان و ترنوو -البرادور شده،
به فعالیت های ساختمانی و کل
اقتصاد رونق بخشــیده اســت».
(ژورنال دو مونتریال 13 ،سپتامبر
.)2017

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

نتیجه یک تحقیق نشان میدهد
که بهای خرده فروشــی دارو در
داروخانــه های مختلف در کبک
تفاوت زیادی دارد .این تحقیق که
در مجله «پروتژه وو» منتشر شده
نشان می دهد که به عنوان نمونه،
نوع ژنریــک داروی «پانتولوک»،
که برای درمان اختالالت دستگاه
گوارش تجویز می شود ،بهای هر
قرص آن بین  60سنت و  1دالر
و  53سنت در نوسان است و این
تفاوت به خاطردرصد سودی است قرار است از روز جمعه  15سپتامبر،
که داروخانه هــای مختلف برای داروخانه ها موظف به نوشتن قیمت
دارو ،ســهم عمده فروش و سود
خوددرنظر می گیرند.
نتیجه این تحقیق نشان می دهد خود روی صورتحســاب هایشان
کسانی که بیمه درمانی خصوصی باشند .نتیجه این تحقیق نشان
دارند برای دریافت  30عدد قرص می دهــد که خرید اینترنتی دارو
«لیپیتور» ژنریــک در داروخانه نیز به نــدرت ارزان تر از داروخانه
«برونه»  15.98دالر و در «فامیلی ها اســت( .ژورنــال دو مترو12 ،
سپتامبر.)2017
پری»  37.10دالر باید بپردازند.

استخدام
Electrician
------

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

Tel.: 514-625-1400
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

نخست وزیر کبک :کمک به آسیب دیدگان
کانادایی توفان ایرما به وقت نیاز دارد
فیلیپ کوییار ،نخست وزیر کبک
می گوید« :باید درنظر داشت که
رفتن به فلوریدا و کاراییب [برای
کمک رسانی به کانادایی ها] تقریبا
غیرممکن است زیرا توفان دیگری
نیز در راه است» .به گفته نخست
وزیر کبک مقامات فدرال با خطوط
هواپیمایی بازرگانی در تماسند تا
برنامه ای برای بازگرداندن کانادایی
هایی که به خاطر توفان در فلوریدا
و جزایر کاراییب گیــر افتاده اند

تنظیم کنند .او همچنین تاکید
کرد که عملیات امــداد به زمان
نیــاز دارد ونمی توانــد به فوریت
انجام شــود .کوییار افزود که یک
کشــتی نیروی دریایی کانادا در
نزدیکی باهاماس توقف کرده «اما
به خاطر خسارات وارده حتی برای
آن کشتی نزدیک شدن به جزیره
ها خیلی پیچیده و دشوار است».
«من میلدارم بتوانم به شما بگویم
امروز می رویــم آنها را می آوریم.

حــدود  370گردشــگر کانادایی
که همچنان در جزیره های ســن
مارتن و تورک -اِ  -کاییک پس از
توفان ایرما گیر افتاده بودند ،پس
از چند روز به کانادا بازگشــتند و
به روزهای دلهره و نگرانی شــان
پایان داده شد .آنها پس از ساعت
های متمادی انتظار و بالتکلیفی
توانستند توسط خطوط هواپیمایی
وســت جت و ایرکانادا به کشور
بازگردند .به گفتــه مارک گارنو،
وزیر حمــل و نقــل ،هواپیمایی

فرودگاه به هواپیماهای کانادایی ،به
رغم کار نکردن تجهیزات بازرسی
بارها به دلیل نبــودن برق ،اجازه
پرواز دادنــد .دو هواپیمای دیگر
وست جت نیز شــمار دیگری از
گردشــگران کانادایی را از جزایر
تــورک -اِ -کاییک و ســن مارتن
بازگرداندند.
(تلخیص از الپرس مونتریال12 ،
سپتامبر.)2017

اعزام یک گروه کانادایی به جزایر کاراییب
برای ارزیابی کمک های مناسب و مورد نیاز
دولت کانادا تصمیم گرفته هیأتی
را برای برآورد و تعیین نوع کمک
های انســانی مناســب به آسیب
دیدگان توفــان ایرما بــه جزایر
کاراییب بفرســتد .به گفته وزیر
دفاع کانادا امکان دارد برای انجام
ایــن کار از «گــروه نظامی اقدام
درمورد بالیای طبیعی» ()DART

استفاده شود .این گروه که برای
ارائه کمک های فوری و ســریع
ایجاد شده ،با هماهنگی با دولت
های ملی و محلی خسارت دیده
و سازمان های غیردولتی همکاری
می کند تــا وضعیت پس از وقوع
فاجعــه را تثبیت نمایــد .در روز
یکشــنبه  10ســپتامبر 9 ،هزار

کانادایی در فهرســت ارائه شــده
توســط دولت فدرال برای بررسی
وضعیــت کانادایی هــای گرفتار
شده در مناطق توفان زده ثبت نام
کرده بودنــد( .تلخیص از الپرس
مونتریال 11 ،سپتامبر .)2017

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)

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

اگر خانــواده خودم بود ،این کاری
بــود که می خواســتم بکنم .اما
واقعیت این است که شرایط ج ّوی
و خسارات وارده این کار را بسیار
دشوار کرده است» 296 .کانادایی
به خاطر توفان در جزایر کاراییب و
فلوریدا درخواست کمک کرده اند.
(تلخیص از گازت مونتریال11 ،
سپتامبر.)2017

بازگشت کانادایی های گیرافتاده در توفان کاراییب
ایرکاناداروز یکشنبه  10سپتامبر
به جزیره تورک -اِ  -کاییک رفته
بود ولی مقامات محلی از پرواز آن
در شامگاه یکشنبه ممانعت کرده
بودند ،زیرا فرودگاه برق نداشــت
و کارکنان الزم بــرای خدمات و
ســوخت گیری هواپیما نیز آماده
نبودند .بسیاری از کارکنان فرودگاه
که دغدغه خانه های ویران شده
خود را داشتند س ِر کار خود حاضر
نشــده بودند .سرانجام با دخالت
مقامات باالی کانادایی مسئوالن

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

بودجه 50میلیون دالری برای پژوهش های ساحلی
بنابر پیش بینیدولت فدرال50.8 ،
میلیون دالر صرف پژوهش برای
درک بهتر اثر فعالیت های انسانی
در اکوسیستم ســواحل دریایی
خواهد شد .بنابر اعالم «شیالت و
اقیانوس های کانادا» ،دانشمندان
و همکاران این موسسه «به جمع
آوری داده ها در  6منطقه ای می
پردازند که تــردد دریایی در آنها
افزایش می یابد».
این مناطق عبارتند از بندر ونکوور
و بنــدر پرنس روپرت در بریتیش

کلمبیا ،سن لوران سفلیدر کبک،
بندر ســن ژان در نوو برانزویک،
خلیج پالسنتیا در ترنوو و البرادور
و منطقه دیگری در قطب شمال.
هدف این برنامه مطالعه وضعیت
کنونی این مناطق و مقایسه آنها با
داده های آتی است تا درک بهتر
اثر درازمدت حمل و نقل دریایی
میسر گردد.
«شــیالت و اقیانوس های کانادا»
خواهان «مشــارکت بــا جوامع
ســاحلی و بومیان محلی» است.

اینها درمورد زیست بوم خود تجربه
و تخصصدارند ودولت می خواهد
نظر آنها را بداند تــا «از آن برای
جمــع آوری داده ها در هر یک از
مناطق استفاده کند».
از داده های جمع آوری شــده به
عنوان پشتوانه تصمیم گیری های
آینده ای استفاده می شود که می
تواند اثراتی روی جانوران دریایی و
گونه های آن داشته باشد.
«ژورنال دو مترو 12 ،سپتامبر
.)2017

تعطیالت ترودو نزد آقاخان  215هزار دالر
برای مالیات دهندگان هزینه داشته است.
تعطیــات خانوادگی
نخست وزیر جاستین
ترودو در یــک جزیره
خصوصــی باهامــاس
متعلق بــه «آقاخان»
[رهبر فرقه اسماعیلیه]
 215398دالر بــرای
دولــت هزینه داشــته
است .این رقم نسبت
به مبلغ  127187دالر
اعالم شده به مجلس در
ماه مارس گذشــته70
درصد افزایش نشان می
دهد .این افزایش ناشی
از هزینه هــای امنیتی مربوط به
پلیس است .پلیس کانادا در ابتدا
گفته بود که هزینه های سفر نمی
تواند به تفکیک تعیین شود و بعد
تغییر نظر داد و ارقام ریز هزینه ها

را به مجلس ارائه کرد.
درگزارش پلیس به مجلس آمده
که جاســتین ترودو در کل سفر
حضورنداشتهولیتوضیحبیشتری
ارائه نشده است .جاستین ترودو

به خاطر هزینه های این
سفر مورد انتقاد حزب
های اپوزیســیون قرار
گرفت و در دفاع از خود
گفت که آقاخان دوست
قدیمــی خانوادگــی
او اســت .پیتــر کنت
سخنگوی امور اخالق
حزب محافظه کار می
گوید که سفر نخست
وزیــر «کاری عجیب و
غیرقابل بخشش» بوده
و هزینــه آن توســط
بیشــتر کانادایــی ها
«غیرقابل قبول» تلقی می شود.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 13سپتامبر .)2017
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شایسته الهامی (مونترال)

کانادا...

جـاستین ترودو:

چهارشــنبه شش سپتامبر حزب
محافظه کار بعد از انتخاب اعضاء
کابینه بــا عنوان کابینه ســایه
جلسه ای در وینیپگ برگزار کرد.
در شروع جلســه ،اندرو شی یر،
 Andrew Scheerرهبــر حزب
به مدت شــش دقیقه به دو زبان
فرانسه و انگلیسی صحبت کرد.
او در هر جمله اسم جاستین ترودو
را میاورد ،گوئی این جلسه در مورد
جواب به ترودو و کنار گذاشــتن
حزب لیبرال ،تشکیل شده است.
نه داشــتن طــرح و هدفی برای
بررسی مشکالت این مملکت و از
بین بردن کاستی ها.
با وجود اینکه ترودو اخیراً تغییراتی
در کابینــه داد ،ولی بــا توجه به
کارنامه نزدیک به دو ســال (19
اکتبر) حزب لیبرال میشود حدس
زد که متاســفانه پیروز انتخابات
دو سال دیگر ،حزب محافظه کار
خواهــد بود .مگر اینکــه لیبرالها
تغییری واقعی ایجاد کنند.
حزب محافظه کار در نظرسنجی
ها نیز نســبت به گذشــته رای
بیشتریدارد.
اندرو شی یر از نظر ظاهری (قیافه
و ســن و خانواده و بچه) میتواند
ترودو را کنار بزنــد .چون به باور
من اینها همان کارت هائی است
که ترودو در دو سال گذشته با آنها
بازی کرده اســت .روی کار آمدن
لیبرالها بخاطر کارنامه بد استیون
هارپر بود ،نه معیارهائی که عنوان
شد  -منتها ترودو در کشوری مثل
کانادا با سیاست ظاهرفریبی شروع
کرد کــه تا حاال هــم ادامه دارد.
بیشــتر کارش گرفتن عکسهای
سلفی و پوشــیدن جوراب های
رنگی و تابه تا ،عکس هنری روی
مجله رولینگ استون در ماه ژوئیه،
انتخاب پانزده زن در کابینه ،و..
(آیا سال 2015دلیلی برای انتخاب

•

اصالح انتخابات

اولین و مهمترین
قول که اجرا نشــد ،اصالح روش
انتخابات بود.
چند ماه پیــش روی این موضوع
صحبت و بحث زیاد شــد ولی در
نهایت هیچ تغییریداده نشد .مدل
انتخابات در اینجا ،چه استان و چه
فدرال اینســت که مردم به حزب
رای میدهند نه به فرد .در نتیجه
افرادی که انتخاب میشــوند روی
شایســتگی و لیاقت و توانائی آنها
نیست .بلکه عضو بودن در حزب
است.
•

بسته ماندن سفارت ایران

دومین قول که برای من (بعنوان
یک ایرانی -کانادائی) مهم است ،باز
شدن ســفارت ایران است که این
فقط برای راحتی ایرانیان و پرهیز
از یک مسافرت خارج از کانادا برای
انجام کارهای کنسولی و شخصی
اســت .ترودو حتی اجازه نداد که
ایرانیــان از حق دموکراتیک خود
اســتفاده کرده و در رای دادن به
رئیس جمهور شرکت کنند.
حتی ترامپ (با آن همه نفرتی که

ترام
پ
د
ر
ح
ا
ل
ا
ر
زی
اب
ی
ا
ستراتژی تهاجم 
یتر
علیه ایران است
خبرگزاری رویترز

در گزارشــی
به نقل از ۵
مقام فعلی و ســابق
آمریکا نوش
ــت که دونالد ترامپ
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ــوری آمریکا درحال
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است.
کنند.
به گفتــه ای
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روههای شــبهنظامی
نی
ن طرح ،آمریکا رویکرد
رو
ی
ســومین قــول حل
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(مناب
خانــم جوانی بــا نام
ع :فارس ،رادیو زمانه)
Maitée Labrecque - Sagnash
که خود از بومیان است و هر هفته
در مترو مقاله می نویسد ،در روز
ً
ً
 31اوت مینویسد:
ژولی پایت را (کــه قبال فضانورد بیشتر مهاجرین ،برای اینکه نشان  Breitbartاست که اخیرا از اکیپ
حزب لیبرال بچه های بومیان را بود) بعنوان فرمانــدار کل کانادا دهد بــا ترامپ فــرق دارد اول با ترامپ کنار گذاشته شد ،بنن این
در وضعیت ناپایدار نگه می دارد( .گاورنر جنرال) -بجای آقای دیوید تبلیغات بســیار گفت که ما آنها موضوع را به نیویورکر گفته است و
باوجود اینکه دو ســال است که جانستون -انتخاب کرد .خانم پایت را با آغــوش باز می پذیریم و بعد اضافه کرده است که باتس به بنن
دادگاه حقوق انسانی کانادا رای به در مریلند پرونده ای دارد که ترودو شروطی برای پذیرش گذاشت ،که گفته «باال بردن مالیات ثروتمندان
توقف تبعیضداده ولیدولت ترودو قبول نکــرد که راجع به پرونده او هیچ فرقی با عدم پذیرش آنها نبود .از نظر انتخاباتی میتواند ترامپ را
کمک کند».
به آن عمل نکرده است .همچنین توضیح بدهد و اعالم کرده که این •
ً
مسلما قســمتهای کوتاه شده از
خط لوله آلبرتا
تمایلی ندارد بــه الیحه  262-Cپرونده بی اساس است.
رای دهد .این الیحه دولت را وادار جریــان آنگونــه کــه روزنامه ها ایجاد خط لوله نفتی آلبرتا بدون روزنامــه ها تمــام کارنامه حزب
میکند که قوانین فدرال را با بیانیه نوشتند ،اینست که خانم پایت در هیچ مانعی به نتیجه رســید در لیبرال نیست .برای انجام قول های
ســازمان ملل در رابطه با حقوق ژوئیــه  2011خانمی را که پیاده حالیکه ظاهراً نشان میدهد که به انتخاباتی حزب لیبرال بخصوص
بومیان هماهنگ کنــد .با وجود راه میرفته با ماشین خود کشته ،قرارداد پاریس در تغییرات جوی و جاســتین ترودو ،بایــد از طرف
مردمی کــه به او رای دادند تحت
تائید همه و بخصوص کلیساهای بعد از هشت ماه تحقیق ،پلیس به اکوسیستم معتقد است.
زیاد روی این پروژه ترودو گوشش این نتیجه رسیده است که ایشان جالب اینست که طبق خبر کوتاه فشار قرار بگیرد.
صفحه سه روزنامه مترو  17اوت تا «ترامپی»دیگر انتخاب نشود.
را کر کرده اســت .چون بند  26مقصر نبوده است.
نشان میدهد که ســکرتر اصلی عکس ها:
بیانیه در مورد استقالل سرزمین •
1) Trudeau in ceremonial
جاســتین ترودو آقــای Gerald
بومیان بنظر تــرودو طرفداری از پست کـانادا
headdress in Tsuut'ina
بومیان بحســاب میاید و مطمئنا هنوز بــرای برگرداندن پســت و  Buttsجرالــد باتــس Justin
2) Gerald Butts Justin
باعث ترس او شده است .قولهای رساندن نامه های مردم به وضعیت  Trudeau's chief adviserبــا
Trudeau's chief advise
اســتیو بنن چهره جنجالی اکیپ
انجام نشده این حکومت در مورد سابق اقدامی نشده است.
3) Trudeau & Julie Payette
ترامــپ ،پس از یــک مالقات در
پرونده بومیان ،در من این شک را •
نیویورک دوست شده است .بنن
•
بوجود میاورد که در صداقت این پذیرش مهاجران
حرکت شک کنم .یک تحلیل در با وجود مشتاق بودن برای پذیرش رهبر ســایت جنجالی بریتبارت
این مورد کافیست که فکر کنیم
چنــد وزیر بــرای اداره فقر الزم
است؟!
قسمت باال چند خطی از ترجمه
خانم مئیته بود.

قول هائیکه اجرا نشده است!

پانزده زن در کابینه است؟!)
بهتر است بجای گمانه زنی برایدو
سال آینده ،کارنامه حزب لیبرالدر
دو سال گذشته بررسی شود.
بیشــتر قول هائی که ترودو داده
اجرا نشده است.
مطالب این نوشته
همــه براســاس
برنامــه هــای
Power&Politics
 CBCو همچنین
بخــش هائــی از
روزنامــه هــای
فرانســوی زبــان
است.
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

تحلیل...

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

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

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

«جان اسنو» در تهران
مجیدمحمدی

/۰۸شهریور -ظاهر شدن تصویر
جان اســنو (کیــت هرینگتون)
یکی از شــخصیتهای محبوب
مجموع ه تلویزیونــی "بازی تاج و
تخت" ( Game of Thronesکه از
شبکهی کابلی اچ بیاو در ایاالت
متحده پخش می شــود) بر روی
بیلبوردهاییدر تهران مایه شگفتی
بسیاری شده است.
این کار در کشوری انجام می شود
که با توجیهاتی مثل شبیخون یا
تهاجم فرهنگی غرب چهار دهه
است مردم را از اســتفاده آزادانه
بدون دردسر از بهترین آثار هنری
دنیا محروم کرده است.
در پی این رخداد برخی سایتهای
حکومتی با حرامزاده خواندن جان
اســنو و وجود زنای با محارم در
این مجموعه بهره گیری از تصاویر
آن را ناشــی از کوتاهــی و غفلت
مسئوالن فرهنگی خواندند! نکته
جالب اینجاســت که هیچ خبری
در باب برداشته شدن این پردهها
منتشر نشده است.
•

سطح متاشا در ایران

اگر از غفلت از خلط بازیگر و نقش
در اظهارنظر فوق بگذریم ،موضوع
ابعاد دیگری نیز در ایران دارد.
مســئله اول آن که علت استفاده
از عکــس این بازیگر محبوب این
است که میلیونها نفردر ایران این
مجموعهی تلویزیونی را دنبال می
کنند  -که باورش برای بســیاری
دشوار است.
این مجموع ه تلویزیونی آن چنان
در ایران محبوبیت یافته است که
ساعاتی پس از نمایش هر قسمت،
چندین نســخه از آن با زیرنویس
فارســی در فضای وب پخش می
شود.
بنا گزارش سایت مشرق آمارهای
یک نهاد امنیتی نشان می دهند
"تعــداد بازدید از ســریال «بازی
تاج و تخــت» از مرز  ۲۷میلیون
بار تماشــا و دانلود عبــور کرده
اســت ...در شرایطی که همچنان
محدودیتهــای حجمــی وجود
دارد زمان انتشــار قسمت اول از
فصل ششم ســریال «بازی تاج و
تخت» که تعارض عمیق با فرهنگ
ایرانی دارد ،توسط کاربران ایرانی
ی خانگی بیش از یک
با رایانههــا 

میلیون و دویست پنجاه هزار بار
و توسط دستگاههای تلفن همراه
بیش از  ۹۰۰هزار بار دانلود شده
است".
با معیارهایی که دستگاه تبلیغاتی
جمهــوری اســامی دارد کدام
مجموعهی تلویزیونی امریکایی یا
بریتانیایی با "فرهنگ ایرانی" مورد
نظر اسالمگرایان تعارض ندارد؟
•

چرا بازی تاج و ختت محبوب
شده؟

موضــوع دوم علت محبوبیت این
مجموعه اســت .بســیار بودهاند
مجموعههای درخشان تلویزیونی
غربی مثل "دانتون اَبـی"" ،بیگ
بنــگ تئوری" یــا "هوم لند" که
برخی از آنها حتی توســط برخی
شبکههای فارســی زبان با دوبله
برای ایرانیان پخش شــدهاند؛ اما
هیچ یک به سطح محبوبیت بازی
تاج و تخت برای ایرانیان نرسیدهاند.
چرا این مجموعه تــا این حد در
ایران طرفدار پیدا کرده است؟
علت آن است که این مجموعه با
وضعیت سیاسی ایران و موقعیتی
که ایرانیان خود را از لحاظ سیاسی
در آن می بینند ،همخوانی دارد.
بــازی تــاج و تخــت داســتان
مجموعهای از مراکز قدرت است
کهدارند برای قدرت بیشتر یکدیگر
را له می کننــد و گروهی در این
میان به ثروت خود می افزایند.
همچنین این مجموعه نشان می
دهد که هر یک از این مراکز قدرت
تا چه حد شکنندهاند ،وضعیتی که
بینندهی ایرانی در کشور به خوبی
احساس می کند .امور خارق عادت
این مجموعه (سحر و جادو و اژدها)
نیز برای بینندهی ایرانی جذابیت
دارد.
•

ورشکستگیدستگاهتبلیغاتی

موضوع ســوم شــرایط دستگاه
تبلیغاتی دولتی و حکومتی است.
آنها که از وضعیتدستگاه تبلیغاتی
جمهوری اسالمی آگاه هستند ،به
خوبی میدانند کهدستگاه رسمی
تبلیغاتی با ساالنه میلیاردها دالر
بودجه و هزینه ،ورشکسته است و
تنها برای آبروداری نظام و همراه
کردن  ۵تا  ۱۰درصدی از جمعیت
که از امتیازات و رانتهای نظام در
سطوح مختلف برخوردار هستند،

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

ادامــه کار مــی دهد.
حتی در روســتاهای کشور کمتر
کسی حوصله دارد پای برنامههای
تلویزیوندولتیبنشیند.
پیــش از گســترش تلفنهــای
هوشمند شــبکههای ماهوارهای،
تلویزیــون جمهوری اســامی را
بالموضوع کرده بودند.
امروز دسترســی بیــش از چهل
میلیونگوشیهوشمندبهاینترنت
و شبکههای اجتماعی برنامههای
تلویزیــون جمهوری اســامی را
عمال بیمخاطب کرده است .حتی
بخشهای مــورد نظر برنامههای
طنز تلویزیــون دولتی به صورت
ویدیوهای تکه پاره در شبکههای
اجتماعی و روی گوشی هوشمند
تماشا می شوند.
بالفاصلــه بعــد از تحکیم قدرت
جمهــوری اســامی ،نمایــش
فیلمهــای غربــی در ســینما و
تلویزیون محدود شده و فیلمهای
روسی و لهستانی و مانند آنها جای
فیلمهای غربی را گرفتند.
در ده ه شصت ویدیو کاستهای
بتامکــس و وی اچ اس ،در
دههی هفتاد و هشتاد کانالهای
ماهوارهای و اکنــون اینترنت به
مجرای پخش فیلمهــای غربی
تبدیــل شــدهاند .حکومت عمال
از تکنولــوژی شکســت خورده
اما به روی خــودش نمی آورد و
ممنوعیتها همچنان برقرار است.
•

محدودیت برای غیر خودیها،
سودآوری برای خودیها

و موضوع چهارمدوگانگی حکومت
در مواجهــه با انتشــار آثار غربی
در ایران اســت .قاعده مهندسی
فرهنگ در ایران این است که برای
عموم افراد جامعه محدودیتهایی
ایجاد می شــود تــا خودیها از
این محدودیتها بهــره بگیرند.
همهی فیلمسازان و نویسندگان
آثار سینمایی باید ادبیات رسمی
را دنبــال کنند و بر آنها ســخت
گیری می شود اما گروهی خاص
مــی توانند هرچــه بخواهند در
فیلمهایشان هرزگی و مسخرگی
کنند .طبعا فیلمهای این دســته
دوم بیشتر می فروشد.
{>> ادامه در صفحه}15 :

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

11

12
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور،

نامنویسیکالسهایروزانه:

رویــا یا واقعیــت؟

احمد علوی در حال ترک کشور هستند؛ خیلی
/۲۰شهریور -مسعود خوانساری ،مهم اســت که بتوانیم ســرمایه
رئیس اتاق تهران ،اخیرا در نشست خارجــی جذب کنیم ،امــا از آن
«هماندیشــی در خصوص ارتقای مهم تر این است که اجازه ندهیم
شــاخص آزادی اقتصادی ایران» ســرمایه گذاران داخلی از کشور
اظهار کرد« :ســالیان طوالنی در خارج شوند».
تحریم اقتصــادی بودیم و رابطه همین مقام بــا بیان اینکه هزاران
ایران با دیگر کشورها در
نفر نفــر ایرانی در غرب
تمام زمینهها به خصوص آیا واقعا کشــور کانادا زندگی می
حوزه اقتصــادی قطع  ۱۰درصد کنند ،افزود «بســیاری از
شده بود».
ثروت دنیا این افراد برابر بازگشــت
به ایران و سرمایه گذاری
همین مقام اتاق بازرگانی در مالکیت
افــزود« :طی  ۲ســال
در کشورشــان مقاومــت
ایرانیان
گذشته با توجه به توافق
می کنند؛ ایــن به دولت
خارج
هســتهای و برجام ،به
ایران بستگی دارد که چه
بازارهــای جهانــی راه از کشور اقداماتــی را برای افزایش
تمایل ایرانیان برای سرمایه
پیــدا کردیــم و  ۲۰۰است؟
هیات خارجی به کشور
گــذاری در کشــور انجام
ورود پیــدا کردنــد» .رییس اتاق دهد».
بازرگانی تهران بر این باور اســت بنیانگذار موسســه فریزر در ادامه
که« :در ایران نیاز به جذب بیش گفت« :رتبه ایران از نظر شاخص
از  ۵۰میلیارد دالر داریم بنابراین آزادیهای اقتصادی  ۱۵۰از ۱۵۶
شرکت هایی که به دنبال ورود و کشور است که این شاخص بهدلیل
ســرمایه گذاری در ایران هستند ،تحریم ها ،سیاستهای اقتصادی یا
باید اطالعات خوبی را از موقعیت قوانین اشتغال نیست بلکه ریشهدر
قوانین اشتباه اقتصادی دارد».
اقتصادی ایران کسب کنند».
همین مقام مدعی شد« :در  ۲سال
گذشته ...نتوانستیم سرمایه گذار رویای سرمایه ایرانیان خارج
خارجی جذب کنیم زیرا به دلیل از کشور
تحریم ها ،سیستم بانکی با مشکل منابع مالی و اقتصادی ایران در اثر
مواجه بود و همچنیــن بنگاهها فساد ،غارت و ندانم کاری ها و ...به
نتوانســتند خود را با شرایط بین باد می رود .به همین دلیل جذب
سرمایه خارجی و بخصوص سرمایه
المللی وفقدهند».
اما به نظر میرسد که مشکل تنها ایرانیان به اولویت حاکمیت تبدیل
این موارد نباشد و معضالت اقتصاد شده است .ابوالحسن فیروزآبادی
ایران بیشتر پیچیده تر از این بوده قائممقام وزیــر کار چندی پیش
گفته بود« :این وزارتخانه طراحی
و عمدتا منشاء داخلی دارد.
به گزارش ایران اکونومیســت؛ در جذب  ۳۰میلیارد دالر ســرمایه
این نشســت ،مایکل واکر ،یکی ایرانیــان خارج از کشــور را برای
از ســخنرانان و بنیانگذار موسسه اجــرای پروژههــای اقتصادی و
فریــزر ،موسســه پژوهشــی که سرمایه گذاری در مناطق مختلف
مســائل اقتصادی بین المللی و از کشور را در دستور کار دارد».
جمله رتبهبندی کشورها بر اساس آرزوهای مقامات رژیم اما بســیار
شاخص آزادی اقتصادی را بررسی بیشتر و مبالغه آمیز تر از این است.
می کند ،پرســید« :در حالی که مثال سید مجید حالج زاده ،مشاور
باید اول نگران باشید که سرمایه دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج
ایرانیان در داخل ایران ســرمایه از کشور ادعا می کند:
گذاری شــود ،چرا عالقه مند به «ســرمایه ایرانیان خارج از کشور
جذب ســرمایه گــذاری خارجی ۲۰تا  ۲۵هزار میلیارد دالر است....
و مــی توان گفت ۱۰درصد ثروت
هستید؟
مایکل واکر در ادامه یادآوری کرد :دنیا در اختیار ایرانیان است اما از
«بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی این پتانسیل استفاده نکرده ایم و

فرصتها را از دست داده ایم».
اما واقعــا  ۱۰درصد ثروت دنیا در
مالکیت ایرانیان خارج از کشــور
است؟
به نظر نمی رسد که هیچ برآورد
قابل قبولــی از «ثــروت دنیا» و
همچنین «سرمایه ایرانیان خارج از
کشور» ،در دسترس باشد یا اساسا
چنین ارقامی قابل محاسبه باشند.
بنابراین منبع ایــن این برآوردها
بیشتر آرزوها و توهماتی است ،که
بعید نیست دستمایه رانت خواری
از مقامات باالتر هم باشد.
اما از این گذشته ،با توجه به فرار
ســرمایه از ایران به کشــورهای
همسایه نظیر ارمنستان و ترکیه
و جمهوری آذربایجان ،چه کسی
تمایل دارد ،سرمایهاش را به ایران
بیاورد؟
•

تغییر جایگاه ایرانیان در نزد
نگاهحاکمیت

در نگاه حاکمیت ایران در دهه ۶۰
خورشیدی ،کمتر نامی از «ایرانیان
خارج از کشور» است.
ضد انقالب خارج از کشور ،فراریان،
مــزدوران اســتکبار عمدهترین
عنوانهایی اســت که در این دهه
برای اشــاره به ایرانیــان خارج از
کشــور بکار برده میشــود .اینک
اما رســانههای دولتی ایران از این
عناوین استفاده نمی کنند.
البته هنوز جناحهــا و افرادی در
حاکمیت ایران هستند که ایرانیان
را ضــد انقالب خارج از کشــور،
فراریان ،مزدوران استکبار میدانند،
ولی بنا به مصالحی از کاربرد این
عنوانها خــودداری می کنند .این
دوگانگی بخصوص در رابطه میان
نهادهای امنیتی و ایرانیان بیشتر
بیشتر احساس میشود.
بنابراین «ایرانیــان عزیز خارج از
کشور» بسته به اینکه به تور چه
فرد یا نهــادی بخورند ،میتوانند
ســرمایه گذار گرامی(!) دوستدار
وطن یا حتی ضد انقالب خارج از
کشور ،فراریان ،مزدوران استکبار
تصور شــوند .البتــه تبدیل نگاه
حاکمیت از ضــد انقالب خارج از
کشور ،فراریان ،مزدوران استکبار
جهانی تصادفی نیست.

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

نامنویسیکالسهایشبـانه:

de 17:00 à 19:15

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

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










Session
:
le
28
août au 1er décembre 2017

Metro

514-337-3856

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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)
به تدریج با افزایش شمار ایرانیان
در خارج از کشــور و نفوذ آنها در
نهادهای سیاســی و اقتصادی و
رسانههای بین المللی و همچنین
ارتقاء طبقاتی آنها و تبدیل آنها به
عامل قدرت ،حاکمیت نیز فرصت
طلبانه نگاهش را نســبت به آنها
البته در ظاهر تغییر داده است.
نشانهدوگانگیدستگیری ایرانیانی
نظیر رضا تقوی ،رضا شــاهینی،
سیامک نمازی و باقر نمازی ،نازنین
زاغری ،امیر میرزایی حکمتی به
بهانههای گوناگون ،است.
مشکل اقتصاد ایران از منظر
بنیانگذار موسسه فریزر

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

بنیانگذار موسسه فریزر بر این باور
است که ناتوانی در جذب سرمایه
از ســوی ایران «ریشه در قوانین
اشتباه اقتصادی دارد».
هرچند قوانین در ایــران روزآمد
و کارآمد نیســتند و بــر نگاهی
«استکبار ســتیز» و «انزوا طلب»
اســتوارند ،اما این همه مشــکل
نیست .چه ،قوانین ایران بسته به
اینکه کدام جناح سیاسی بر سرکار
بیآید میتواند بسیار متفاوت تفسیر
و اجراء شود .تفسیر جناح اقتدارگرا
به گونهای اســت که عمال سدی
برای فعالیت بنگاهــای خارجی
خواهد بــود ،حال آنکه تیم دولت
تفسیر دیگری از قانون دارد.

اما شورای نگهبان و قوه قضائیه که
در نهایت مفســر و مجری قوانین
هستند ،از گرایشی تشکیل شده
که با اقتدارگرایان همداستان است.
نمونهقوانینیکه،بنیانگذارموسسه
فریــزر ،سیاســتهای «اقتصاد
مقاومتی» است .در حالیکه دولت
مدعی اجرای این سیاست هاست،
مخالفان دولت آنــرا به اهمال در
اجرای سیاستها متهم می کنند.
ایــن دوگانگی نه تنها ســرمایه
خارجــی را جذب نمی کند ،بلکه
به باور بنیانگذار موسســه فریزر،
حتی سرمایه داخلی را هم فراری
میدهد.
•
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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

آیا سیاست خارجی ما موفق است؟
محمودسریعالقلم

برای آنکه یک کشور روابط خارجی
داشته باشــد ،ابتدا باید استراتژی
سیاست خارجی طراحی کند.
روابــط خارجــی ما نیــز مانند
اقتصــاد ،در حالت رکود اســت،
زیراکه سیاســت خارجی فعلی با
فرمولهای  ۲۵ســال پیش عمل
می کند .ابتدا باید به روز شــد تا
بتوان روابط خارجی داشت.
روابط ما با اروپا و ژاپن در وضعیت
 Standbyاســت .به جز شامات و
عمان ،تقریباً روابط ما با کل جهان
عرب ،قطع است.
آسیای مرکزی و قفقاز باب احتیاط
را با ما پیش گرفتهاند .پاکســتان
خیلــی با ما کاری نــدارد .معلوم
نیست با ترکیه در سیاستگذاری
بتوان به ثبات رسید .آسیاییها هم
در این شــرایط اضطراری ،در پی
روابط پایاپای اقتصادی و افزایش
کارمزدهستند.
پرواضح اســت ما دارای استراتژی
امنیت ملی هستیم.
در عمارت حکمرانی ،امنیت ملی
حکم فونداســیون را دارد ،ولی آیا
نباید به فکر ساخت چند طبقه در
این عمارت برای سکونت ،آرامش و
رشد باشیم؟
اینجاست که به استراتژی توأمان
سیاست خارجی و توسعه اقتصادی
نیــاز داریــم .در شــرایط فعلی،
سیاست خارجی ما همان امنیت
ملی ما شده است .آخرین باری که
یک گزارش یا سخنرانی که یک جا
کلیت روابط خارجی ما در منطقه
ّ
و جهان را توضیح دهد چه موقع
بود؟
سیاســت خارجی فعلی ما در دو
موضوع خالصه می شود:
•

 -۱تکذیب روزانه آنچهدیگران ما را
بدان محکوم میکنند؛
•

 -۲اتخاذ یک حالت تدافعی نسبت
به نیات و اهداف کشور.
این راهبرد ما را به تعامل سازنده
و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
هدایتنمیکند.
نظام بینالملل فعلی
او ًال ماهیت تجــاری ،اقتصادی و
تولیدی دارد و
ثانیًا پر از فرصت اســت .دولتها
و بنگاهها برای ســرمایهگذاری در
کشورهایی که ثبات در سیاست
ت گذاریها و
خارجــی ،سیاســ 
نظام اداری نداشته باشند ،ریسک
نمیکنند.
در ســال گذشــته میــادی،

 ۱٫۶۲۵تریلیــون دالر در جهان
ســرمایهگذاری شــده است که
۷۳درصد آن در کشورهای G20
بود.
نکته حائــز اهمیت
اینســت کــه تنها
 ۴درصــد از ایــن
ســرمایهگذاری در
ســطح جهــان در
صنایع اســتخراجی
مانند نفــت ،گاز و
فلزات بوده است.
عمدۀ ســرمایه گــذاری در ،IT
ارتباطــات ،خدمات و ســاختار
عمرانی بوده است .کشوری مانند
سنگاپور که از شهر تهران کوچکتر
است ،به تنهایی  ۶۵میلیارد دالر،
ســرمایه خارجی جــذب کرده
است .ظاهراً آمار دقیقی از میزان
ســرمایهگذاری خارجی در ایران
در سال  ۲۰۱۶موجود نیست اما
آمار  ۲۰۱۵عددی در حدود ۸۷۴
عمارتحکمرانی
میلیون دالر را نشان می دهد.
با توجه به حساسیتهای تاریخی  -طبقه دوم :اقتصاد بینالملل
و سیاسی ،بهترین شرکای تجاری - ،طبقه اول :اقتصاد ملی
اقتصادی و ســرمایهای برای ما( ،و سیاست خارجی که صرفا
کشــورهای غرب اروپــا و ژاپن تسهیلمیکند)
هســتند زیرا که توان سیاسی و  -فونداسیون :امنیت ملی
نظامی آنها بسیار محدود است.
اما برای اینکه این امر تحقق پیدا حکمرانی نوین مقرر میکند که
کند ،بنظر میرسد کشور نیاز به رشد اقتصادی یک کشور به اقتصاد
فاصله گرفتــن از کانون مدارهای بینالملل که در آن صدها کشور و
هزاران شرکت حضور دارند ،قفل
ت آمریکا را دارد.
حساسی 
در داخــل کانــون مدارهــای شــود تا منافع دیگران به سرمایه
حساسیت آمریکا بودن ،کشور را گذاری گــره بخــورد .این قفل
در ســطح حفظ امنیت ملی نگه شدن باعث میشــود تا دولتها
میدارد؛ وضعیتی که بسیاری از در نوع تعامل سیاســی و امنیتی
کشــورهای منطقه را خوشحال با یکدیگر ،مالحظات چشمگیری
سیاسیون جامعه
میکند ،زیرا فرصــت پرداختن داشته باشــند.
ِ
به اقتصاد ملی ،تعامل ســازنده و ما ،اقتصاد بینالملــل را در قالب
افزایش ثروت ملی را از ما میگیرد .کشورها میبیننددر حالی که یک
بدون سرمایه و امکانات ،فرهنگ بنگاه آلمانی مستقر در هامبورگ
و تمــدن نیز رو به افول می روند .ممکن است از  ۵۰کشور و ملیت
آحاد جامعه هم مجبور میشوند صاحب سهام داشته باشد .نگاه ما
به پیچیدگیهای جهانی بســیار
در حد بقا زندگی کنند.
یکــی از نارســاییهای جدی در قدیمی است.
راهروهــای قــدرت ،کــم بودن جایی باید بزرگ بنویسیم:
فوقالعــادۀ «متخصصین اقتصاد مهمترین هــدف مخالفین ایران،
بینالملل» اســت؛ کســانی که نگــه داشــتن کشــور در فقر و
پیچیدگیهای مالــی ،تولیدی ،انزواســت .روش ایــن کار نیــز
بانکــی ،ســرمایهگذاری و حتی جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی
تا انــدازهای سیاســی و حقوقی و سرمایهگذاری است.
مسائل اقتصاد بینالمللی را دقیق در جاییدیگر نیز بزرگ بنویسیم:
بدانند .فقدان اینگونــه افراد در حکمرانی باید امنیت و اقتصاد را با
سیاســتگذاری باعث میشــود هم ببیند و نه در دو ریل مستقل
دیالوگهادر حد سیاست و امنیت از هم .برای اینکه این راهبرد تحقق
متوقف شود و ما نتوانیم امنیت ،پیدا کند بایــد ذهنهای خود را
اقتصاد و سیاست را همزمان و به  Formatکنیم.
•
صورت یــک مجموعه حکمرانی

( )Synopticببینیم.
آنقدر این نظام بینالملل متنوع و
متکثر شده است که نیازی نداریم
خود را به لحاظ سیاسی و امنیتی
بــه قدرتهای بــزرگ قفل
کنیم.
اتفاقاً با توجه به حساسیتها،
نظام بینالملل فعلی بهترین
ســاختار را برای رشــد و
توســعه اقتصادی کشــور
عرضه میکند .چهارپنجم
دســتگاه دیپلماسی کشور
را بایــد متخصصین مالی ،بانکی،
سرمایهگذاری و اقتصا ِد بینالملل
دربر گیرد.
سیاســت خارجی مانند غلطک
آسفالت کاری است تا بعد از اینکه
ســطح زمین هموار شد ،آسفالت
(اقتصاد) ریخته شــود .سیاست
خارجی مبتنی بر لحن تدافعی و
گفتار درمانی ره به جایی نمیبرد.

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مرکز فارسی زبانان

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

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

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﻦﻦ
ﻦ ﮔﮔﮔﮔﺎن

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

مدرسه فرزانگان

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

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

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

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

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  ۳٥ :ﺩﻻﺭ

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

اجنمندوستدارانزرتشت
--------------------

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

Bus: 90, 104

بنیاد سخن آزاد

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

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن

Tel.: 514-485-3652

514-290-2211

دومیــن3شنبههرماه

5206 DECARIE #3

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

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

ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  2ﺗﺎ  8ﺳﺎﻝ  20 :ﺩﻻﺭ

514 325 3012
514 660 2251

ﻓﺭﻭﺗﻥ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

ﻣﺭﻳﻡ

514-223-3336

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

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

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن فارسی زبانان
4055 Ste –Cathrine, W.

کنسرت «تار و پود»:

ستایش عشق ،به عنوان اساس هستی
به گزارش مسئول هنرى بنياد
ســخن آزاد« ،تار و پود» عنوان
تازه ترین اثر حمید متبســم
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.

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

همبستگیبازرگانی

Tel : 514-937-3142

ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻧﻴﻜﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:

IBNG

گروهرقصخورشیدخانوم

(514) 731-1443

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

15/30
)2900 Lake (DDO

ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺯﺑﺎﻝ

ایران-مونترال
www.addhi.net

www.aieaq.com

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

ﺷﻧﺑﻪ  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﺳﺎﻋﺕ ۱۸:۳۰

اجنمندفاعازحقوقبشر

جمعه هر هفته  4بعدازظهر
5964 rue NDG
Info: 514-909-1972

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻭ ﺷﺎﻡ

ﺟﺎ :

M NTREAL

مدرسه دهخدا

!Une soirée riche de la culture Perse

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

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

)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

15
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خدمات حسابداری و دفترداری

ایــــران ...

سرورصدر

اقتصــاد 10 :تنگنا و  2گـریزگـاه

«اقتصــاد دروغ نمی گوید» :این
عنوان کتابی است که چند سال
پیــش به قلم «گی ســورمان»،
اقتصاد دان فرانسوی در پاریس
انتشار یافت .حتی در بستهترین
نظامهای سیاسی ،تبلیغاتدولتی
نمی تواند واقعیتهای اقتصادی
را در پرده نگاهدارد .ناتوانی مردم
از تامیــن غذا و ســر پناه پنهان
کردنــی نیســت ،همانگونه که
استفاده از شعار و خطابه برای انکار
نابرابریهای اجتماعی و فساد مالی
به جایی نمی رسد.
چهره اقتصاد ،اگر زشــت باشد ،با
بزک کردن زیبا نمی شود.
تــا پیش از فــرو ریختــن دیوار
برلین ،به رغم تالشهای شــبانه
روزی ایدئولوگهــای «جمهوری
دموکراتیک» آلمان ،مردمان بخش
خاوری این ســرزمین به روشنی
میدیدند که زندگی آنهادر سطحی
بسیار پایین تر از شهروندان بخش
باختری اســت .و همین واقعیت
روشن تر از آفتاب ،نیرومندترین
محرک آنهادر فرو افکندن «دیوار»
بود.
در ونزوئــای امــروزی نیز ،برای
پنهان کردن ســوپر مارکتهای
خالی و الغر شدن مردم به دلیل
کمبود غذا و فرار آنها به کشورهای
همســایه ،از نیــکال مــادورو،
جانشــین هوگو چــاوز در راس
«نظام بولیواری» مدعی اســتقرار
«سوسیالیزم قرن بیست و یکم»،
کار چندانی ســاخته نیست ،جز
نسبتدادن همه این مصیبتها به
توطئهآمریکا.
•

تولید ناخالص داخلی
یک ایرانی نسبت به
 40سال پیش 30درصد
کمتر شده است.

رفــت .در رســانههای فرهنگی و
اجتماعــی آن روزگار ،که از توان
تاثیر گذاری بر قشــرهای با سواد
کشور برخوردار بودند ،ادیبان و به
ویژه شاعران حرف اول را میزدند
و اقتصــاد دانان چنــدان فرصت
قلمزنی نمی یافتنــد و یا اگر هم
می نوشتند ،کسان زیادی حوصله
خواندن نوشتههای مالل آور آنها را
نداشتند.
در دهههــای  ۱۳۴۰و ،۱۳۵۰
نیروهای فعال سیاســی مخالف
حکومت وقت ایران عمدتا از مراجع
ایدئولوژیک کمونیستی و یا چپ
جهان سومی الهام میگرفتند که
ویژگی اصلی آنهادشمنی با اقتصاد
آزاد (سرمایهداری) و الگوی توسعه
غربی بود.
همان دیــدگاه بر بخش بزرگی از
جریانهای مذهبی نیز ،که بعدها
سکان انقالب و نظام برخاسته از
آن را در دست گرفتند ،به شدت
تاثیر گذاشــت .بودند ایدئولوگ
هایی که سخنان کارل مارکس را
دردهان یاران پیامبر میگذاشتند و
یا در جمع شهیدان صحرای کربال،
بهدنبال چه گوارا میگشتند.
البتــه طیف غالــب پیروزمندان
انقالب با شعار «نه شرقی نه غربی»
به معجزه «اقتصاد اسالمی» باور
داشــت و تصور میکرد که با تکیه
بر ایمان و آموزههای مکتبی ،طی
فرصتی نه چندان دراز ،به «مدینه
در جستجوی «مدینه فاضله»
در ایــران پیــش از انقالب ،تفکر فاضله» مطلوب خوددست خواهد
اقتصــادی از محــدوده معــدود یافت.
حلقههای کارشناسی فراتر نمی بنــد دوازدهم اصل ســوم قانون

جان اسنو در تهران...
در باب توزیع آثار تصویری خارجی
نیز برای همــه محدودیتهایی
(مثل گرفتن مجوز قســمت به
قسمت برای سریالها) وجود دارد
اما آنها که به نظام متصل هستند
بدون هیچ مجوز کلی و جزئی به
راحتی می توانند هر چه خواستند
به بازار عرضه ÷کنند .معلوم نیست
چگونه بدون صدور پروانه نمایش
برای تک تک قسمتهای مجموعه
«بازی تــاج و تخت» یک عرضه
کننده فیلم و سریال در ایران می
تواند این مجموعه را برای فروش
در اینترنت عرضه کند.چرا ســایر

اساســی هدفهــای
جمهوری اسالمی را در
زمینه اقتصادی چنین
بر می شمارد:
«پــی ریــزی اقتصاد
صحیــح و عادالنــه بر
طبق ضوابط اســامی
جهت ایجاد رفاه و رفع
فقر و بر طرف ساختن
هر نــوع محرومیت در
زمینههــای تغذیــه و
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم
بیمه ».ولی برای تحقق بخشیدن
به این «بهشــت» ،نویسندگان
قانون اساســی چون نتوانستند
در متون اسالمی به رهنمودهای
اقتصادی دست یابند ،به ناچار به
سراغ تئوری «راه رشد غیر سرمایه
داری» رفتند که دستپخت نظریه
پردازان حزب کمونیســت اتحاد
شوروی بود و توسط حزب توده به
گونهای وسیع در همه طیفهای
انقالب  ۱۳۵۷پراکنده شده بود.
تئوری «راه رشــد غیر ســرمایه
داری» با دو اصــل چهل و چهار
و هشــتاد و یک به متــن قانون
اساســی جمهوری اســامی راه
یافــت و جهتگیریهــای عمده
نظام تــازه را در زمینه اقتصادی
مشخص کرد .اصل چهل و چهار
مالکیت خصوصی و ابتکار فردی
و رقابــت آزاد را هــدف گرفت ،و
زمینه حقوقی دولتی کردن بخش
بسیار بزرگی از بنگاهها و بانکها و
مصادرههای کالن بعد از انقالب را
فراهم آورد.
اصل هشتاد و یک نیز به بزرگترین
مانع قانونی بر ســر راه ســرمایه
گذاریهای خارجی در کشور بدل
شد .اقتصاد ایران هنوز هم ،بعد از
گذشــت نزدیک به چهل سال ،از
زیــر آوار این گزینش مصیبت بار
بیرون نیآمده است.
از ایدئولوژی بــرای اقتصاد ایران
معجــزهای بر نیآمــد و در فاصله
سالهای  ۱۳۵۵تا  ،۱۳۶۷تولید
سرانه هر ایرانی به نصف رسید
(حمید زمان زاده« ،پنج دهه فراز
و فرود تولید» ،فصلنامه «تازههای
اقتصاد» ،شماره  ،۱۳۶تابستان
 ،۱۳۹۱ص .)۲۰۲
{>> ادامه در صفحه}30 :

>> ادامه از صفحه11 :

وبسایتهای عرضه کننده فیلم
و سریال نمی توانند دهها هزار اثر
سینمایی و تلویزیونی خارجی را به
مشتریان خود عرضه کنند؟
آنهــا اگر چنین کننــد بالفاصله
فیلتر شــده و دست اندرکارانشان
بازداشــت می شــوند .توزیع آثار
ســینمایی و تلویزیونی غربی از
ســوی غیرخودیهــا جنگ نرم
فرهنگی و از سوی خودیها کسب
و کار مشروع است.
فراتر از آن نمایش چهرهی بازیگران
غربی در خیابانهای تهران عمال
ممنوع است اما کیت هرینگتون
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ظاهرا غربی به حســاب نمی آید.
وبســایت «فیلمیو» حتما مجوز
تبلیغات شهری در تهران با تصویر
هرینگتون را در دورانی گرفته که
چهره بسیاری از بازیگران شناخته
شده ی ایران مجوز آمدن روی به
بنر و نصب در سطح شهر را ندارند.
چرادیگر تبلیغ کنندگان کاال نمی
توانند از عکس برد پیت یا رابرت
دونیرو یا تام هنکــس در تبلیغ
کاالهای خود استفاده کنند؟

•

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

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

Email : info@masoudnasr.com

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

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...

>> بخش2
پایــانی
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مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای
تازه واردین و دانشجویان

نکتهدربارهاینکهچطور
بایدعشقورزید

ب :عشق به یک شریک
•

 .۸تعهـد...

برای رابطهتان تالش کنید و برای
بهبود آن سخت کار کنید.
در مورد اهــداف رابطهتان و این
که بــه کجا مــیرود ،با صراحت
با شــریکتان صحبت کنید .اگر
فقط بــه رابطهای کوتــاه مدت
عالقهمند هستید ،صادق باشید.
اگر چشمتان دنبال رابطهای جدی
و طوالنی مدت است ،صادق باشید.
هیچ مشکلی با این دو نوع عشق
وجود ندارد ،اما باید مطمئن شوید
شریکتان هم به همان نوع عشقی
پایبند است که شما پایبند هستید.
به آن فرد و رابطه متعهد باشــید.
کاری کنیــد که شــریکتان
احســاس خاص بودن کند و در
جهت بهبود این رابطه تالش کنید.
•

 .۹صمیمی باشید.

کلمه صمیمیت اغلب با رابطهی
جنســی در ارتبــاط اســت ،اما
صمیمیــت عاطفــی بخــش
عمــدهای از رابطهی عاشــقانه
اســت .صمیمیت عاطفی یعنی
به خودتان اجــازه دهید ،در کنار
شریکتان احساس آسیبپذیری
کنیــد و آن را بیان کنید .اجتناب
از آسیبپذیری میتواند مانند عقب
نشینی ،حمله ،یا تهمت زدن باشد.
برعکس صمیمیت میتواند مانند
در میان گذاشتن ترسها ،ناراحتی،
و ناامیدیتان با شریکتان باشد.
احساســات یا شــرایطی که قبال
خطرناک احساس میشدند ،االن
در یــک رابطه صمیمــی بخاطر
آســیبپذیری و اعتمــادی کــه
پیشــرفت کرده است ،بیخطرتر
احساسمیشوند.
 وقتی احســاس آسیبپذیری
میکنید ( مثل تجربه ترس ،غم و
اندوه ،شرم یا لطمه خوردن) ،یک
لحظه مکث کنید .هر احساسی را
که پدیدار میشود قبول کنید و از
ن را حس
آن خــودداری نکنید؛ آ 
کنید .با خود احســاس همدردی
کنید و با مالیمت بــا آن برخورد
کنید.
 لحظههای آســیبپذیری تان
را در میان بگذارید و به شریکتان
اجازه دهید از شما حمایت کند.

و عشــقتان در حــال
کمرنگ شــدن باشد،
بدانید که عشق همانند
امواج اتفاق میافتد.
بعضی اوقات به شدت
احســاس میکنید که
عاشــق فردی شدهاید
و ســایر اوقــات حس
میکنید عشق کمتری
به شــریکتان دارید یــا او حس
کمتری به شما دارد.
فروکش کردن احساســاتتان به
معنای آن نیست که این وضعیت
برای همیشــه ادامه پیدا میکند.
زندگی به صــورت چرخهای اتفاق
میافتد و کامال عادی اســت که
عشقتان باال و پایینهایی را تجربه
کند.
 چیزهای زیادی باعث به وجود
آمدن پستی و بلندیهایی در عشق
می شــوند ،مثل بچه دار شدن و
افزایش سن.
میتوانید از پس آنها بربیایید.
•

 .۱۱پذیرای عشق باشید.

الزم نیســت شــما عشــق را در
رابطهتانکنترلکنید،بهشریکتان
اجازه دهید به شما ابراز عشق کند.
پذیرش عشــق در بعضی از افراد
باعث ایجاد احساس آسیبپذیری
میشود زیرا مســتلزم رها کردن
کنترل است .شاید حاال احساس
کنید مدیون هستید ،اما بیخیال آن
شوید و از تجربه پذیرش عشق لذت
ببرید .در عشق بدهی وجود ندارد و
چندین برابر میشود.
•

 .۱۲شریک خود را ملس کنید.

الزم نیست این لمس کردن جنسی
باشد ،اما یک آغوش گرم و طوالنی
یا گرفتن دست شریکتان ،راهی
برای برقراری ارتباط است .عشق
خــود را با شــروع و حفظ تماس
جسمانی به شریکتان ابراز کنید.
مهربانی راهی برای نشــان دادن
توجه ،قدردانی ،و سایر احساسات
مثبت و نزدیککننده است.
 به کمــک مهربانی میتوانید
عالقهتان را به شــریکتان نشان
دهید و احســاس کنید دوســت
داشتنیهستید.
•

 .۱۳از شریـــک خود
قدردانی کنید.
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همدیگرباشید.

هدف کلی زندگی بــا افرادی که
دوستشــان دارید دســت و پنجه
نرم کردن با چالشهای زندگی به
کمک یکدیگر است .باهم به دنبال
راه چاره باشــید ،مشکالت را حل
کنید و در مواقع سختی همدیگر
را تســلی ببخشــید .نمیتوانیم
به تنهای از پس همه مشــکالت
برآییم ،ما قادر نیستیم همه چیز
را بدانیــم ...اما خیلیها به کمک
یکدیگر و با معجزه عشق از پس
هرمشکلیبرمیآیند.

آناهیتابروجردی

پ :دوسـت داشنت
برخالفتفـاوتها
•

Cell.: 514-978-9962

 .۱۵انتظار کامل بودن را
نداشتهباشید.

توقع نداشته باشــید فردی را که
دوســت دارید یا حتــی خودتان
کامل و بینقص باشــید زیرا فقط
باعث انتظارات واهی و باورنکردنی
میشــود .هیچ یک از شــما قادر
نخواهید بود با این اســتانداردها
زندگی کنید و در آخر هر دو شما
در معرض آســیب و ناامیدی قرار
خواهید گرفت .به خود و شریکتان
ســخت نگیرید ،و انتظــار وقوع
اشتباهات را هم داشته باشید.
•

 .۱۶از زندگی درس بگیرید
و آن را در روابطتان استفاده
کنید.

بلــه ،اتفاقات بد ممکن اســت در
رابطهتان رخ دهد .ممکن اســت
حرف اشتباهی بزنید یا شریکتان
احساســات شــما را جریحهدار
کند .ایــن اتفاقها میافتد .وقتی
مشکلی پیش میآید (حتی وقتی
اینها مشکالت زندگیتان است)
مهمترین بخــش درس گرفتن از
مشکالت و پیشروی به جلو است.
سعی کنید از موقعیتهای منفی
بیشــترین بهره را ببرید ،و با رشد
و کسب تجربه آنها را به چیزهایی
مثبت تبدیل کنید .صادقانه سعی
کنید دیدگاه مخاطبتان را در مورد
هر بحث جدی در نظر بگیرید.
 اگر اشــتباه کردهاید ،معذرت
بخواهید و اشــتباه خود را گردن
بگیرید .روابط خوب نارضایتیها
را برطــرف میکند و جو را عوض
میکند.

بعضــی اوقــات راهی کــه با آن
با شــریک خــود ارتبــاط برقرار •
میکنید غیرقابل تفسیر است ،اما  .۱۷اختالفات را برطرف کنید.
قدردانی همیشه قابل فهم است .کار ســختی اســت که از کسی
با سپاســگزاری از شریکتان از او ناراحت یا عصبانی باشید ولی در
قدردانی کنید .از شریک خود تشکر عین حال او را دوست بدارید .خواه
کنید تا نشان دهید به تالشهای شما یا شریکتان باشید که کنترل
او در رابطهتان توجه میکنید .به خود را از دست میدهید یا از دعوا
خاطر کارهایی که شریکتان انجام خودداری میکنیــد ،در واقع در
میدهد و صفاتی که محبوبتان سطح شادی زوجها تفاوتی وجود
•
ندارد .مهمترین نکته آن است که
 .۱۰قبـــول کنید که عشـق دارد سپاسگزار باشید.
پویا است.
پس از دعوا شــادی را با یکدیگر
•
پیداکنید.
اگر نگران هســتید جذابیت اولیه  .۱۴در زندگی شریـــک

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



کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168
•

ک
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.

 مراقب باشــید که همیشــه
فرصتی برای آشتی وجود دارد .چه
در حال داد و بیداد کردن باشــید
یــا قبل از باالگرفتــن بحث کنار
هم نشسته باشید ،تقریبا هر نوع تعــادل امر مهمــی در ایجاد یک
از دعوایی اجازه میدهد به نوعی رابطه شــاد و عاشــقانه اســت.
باهمدیگر آشتی کنید .مهم نیست تحقیقیات نشان میدهد در رابطه
که شما و شریکتان چگونه دعوا با ثبات با گذر زمان ،نرخ جادویی
میکنید ،مطمئن شوید که در آخر تعامالت مثبت و منفی در روابط،
صحبتهای هر دوی شما شنیده پنج به یک است ،یعنی در ازای هر
شده باشد و بتوانید به توافق برسید .پنج تعامل مثبت یک تعامل منفی
 .۱۸احساسات مثبت و
منفیتان را در قبال یکدیگر
متعادلکنید.

وجود دارد .وقتی یک عمل منفی
را در برخورد با شریکتان تشخیص
میدهید ،تمام تالشتان را بکنید تا
برای برگردادن تعادل به رابطهتان
تعامالت مثبتی را مهیا کنید.
 تعامالت مثبت شامل صمیمت
جســمانی از جمله لمس کردن،
لبخند زدن و خندیدن است.
•
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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»

17

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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شرکت حمل و نقل بین املللی

فریدون خاوند

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نامه

/۱۶شــهریور« :جمهــوری
دمکراتیــک خلــق کــره» (نام
رسمی کره شــمالی) ،که بر پایه
شاخصهای بین المللی در زمره
فقیرترین کشورهای جهان است،
ژاپن بسیار ثروتمند را در وحشت
فرو می برد و ایاالت متحده آمریکا،
نیرومندترین قــدرت اقتصادی و
نظامی جهان را ،به چالش میکشد.
این تناقض شگفت زاییده جنگ
افزارهای هســتهای و بالیستیک
است که دســتیابی به آنها ،حتی
برای کشــوری با اقتصاد ضعیف
و مردمانی مفلــوک ،یک حریم
امنیتی کم و بیش محکم به وجود
میــآورد و نظام حاکمــه آن را به
برخورداری از نوعی «بیمه عمر»
امیدوارمیکند.
•
سلسله سرخ

سلســله ســلطنتی کمونیستی
«کیم» ،که از حــدود هفت دهه
پیش تا بــه امروز زمــام قدرت
حکومتی را در بخش شمالی شبه
جزیره کره در دست دارد ،به این
جنگ افزارهادست یافته ،هر چند
که در مورد تواناییاش به استفاده
تمام عیــار کاربردی از این جنگ
افزارها هنوز تردیدهایی وجود دارد.
با این حال مسلم به نظر میرسد
که پیونگ یانگ به مرز یک قدرت
برخوردار از نیروی موثر بازدارندگی
بســیار نزدیک شــده و ،در این
مرحله ،بسیار بعید به نظر میرسد
که مجازاتهای اقتصادی مصوب
شورای امنیت سازمان ملل متحد
و یا مجازاتهای اضافی از ســوی
آمریکا و متحدانــش بتوانند این
کشور را از رسیدن به هدف نهایی
منصرفکنند.
در پایــان جنگ جهانــی دوم و
شکســت نظامی امپراتوری ژاپن،
(که از ســال  ۱۹۱۰شبه جزیره
کره را در اشغال خود داشت) ،این
منطقه در طول مدار سی و هشت
درجه بهدو بخش جنوبی و شمالی
تقسیم شد.
در ســپتامبر  ،۱۹۴۸شمال مدار
سی و هشــت درجه زیر حمایت
اتحاد شوروی سابق به «جمهوری
دمکراتیــک خلــق کــره» (کره
شــمالی) بدل شــد و در جنوب
همان مدار ،که در اشــغال آمریکا

بود« ،جمهوری کره» (کره جنوبی)
به وجود آمد.
در فاصلــه ســالهای  ۱۹۵۰تا
 ،۱۹۵۳رژیــم پیونــگ یانگ با
پشــتیانی صدها هزار «داوطلب»
چینی بــه منظور یکپارچه کردن
دو کــره زیر لوای کمونیســم به
جنوب هجوم آورد ،اما با مقاومت
شــدید آمریکا و متحدانش روبرو
شد و سرانجام ،در پی جنگ هایی
مخوف و امضای آتــش بس ،دو
بخش شــبه جزیره کره در سال
 ۱۹۵۳بدون کمترین تغییر ارضی
بار دیگر در دو ســوی مدار سی و
هشتدرجه تثبیت شدند.
آتــش بس میــان دو بخش کره
هرگز به یک قرار داد دایمی صلح
بدل نشد و شمالیها و جنوبیها
همچنان با انبوه اسلحه رو در روی
هم صف کشیده اند.
از اواخردهه  ،۱۹۵۰رهبران نظامی
کره جنوبی به این نتیجه رسیدند
که چتر امنیت آمریکا برای تامین
بقای آنهــا و کشورشــان کافی
نیست .تنها راه گریز از فرو افتادن
در اردوگاه کمونیســم ،از دیدگاه
آنها ،برانگیختن یک اراده ملی در
خدمت تامین توسعه اقتصادی بود.
کره جنوبی به این راه گام گذاشت
و یکــی از معجزههای بزرگ
اقتصادی رادر تاریخ معاصر جهان
رقم زد.
کره شمالی اما به راه دیگری افتاد
و نظام سیاســی آن ،برای تامین
بقایش« ،الگو»یدیگری را برگزید.
کیم ایل ســونگ ،کــه با کمک
شوروی استالینی و در پی تصفیه
هایی خونیــن در درون جنبش
کمونیستی کره به قدرت رسید،
کشــورش را به یکی از بستهترین
کشورهای جهان بدل کرد .او واضع
دکترینی اســت به نام «جوچه»
که می توان آنرا تسلط بر خویش،
استقالل و حتی خودکفایی ترجمه
کرد.
پسرش کیم جونگ ایل و نوهاش
کیم جونگ اون ،کــه بعد از او بر
تخت کمونیسم موروثی تکیه زدند،
به همان دکترین وفادار ماندند.
این سه سلطان کمونیستدر نظام
حاکمه کره شمالی به خدایگانی
بدل شده اند که «درخشانترین
خورشیدهای آسیا و حتی جهان»
لقب گرفته اند و کیش پرســتش

آنها بر مردمان تحمیل شــده
است.
آنچه این سه رهبر موروثی بر سر
هموطنان خود آوردند ،مخوف و
شــاید هم برای بخش بزرگی از
افــکار عمومی جهان باور نکردنی
است.
شــعارهای رســمی این کشور از
مردم می خواهند همانند کیم ایل
سونگ ،کیم جونگ و کیم جونگ
اون «بیاندیشند ،سخن بگویند و
عمل کنند».در هیچ کجای جهان
چشــمان «برادر بزرگ» به اندازه
کره شمالی مردمان را نمی پاید.
زیر نظارت این چشمان همیشه
بیدار ،بسیاری از مردم کره شمالی
از جهان بیخبرنــد و از ابزارهای
اطالع رسانی مدرن محرومند.
•
کابــو س

با این همه حتی زیر فشار بدترین
نوع توتالیتاریسم ،هستند وجدان
هایی کــه نافرمانــی میکنند و
صداهایی که از صدای رسمی دور
میشوند .اینان به سرنوشتی شوم
گرفتــار میآیند ،و نــه تنها خود،
بلکه افراد خانواده آنها (گاه تا سه
نســل) در چنــگ «عدالت توده
ها» به مجازات میرسند .آنچه در
زندانها و اردوگاههای «جمهوری
دموکراتیک خلق کره» گذشــته
و هنوز هــم میگــذرد ،در زمره
سیاهترین تبهکاریهای سیاسی
تاریخ معاصر جهان است.
شگفت آنکه در روزگار نخستین
سلطان سلسله «کیم» (کیم ایل
ســونگ) ،کم نبودند روشنفکران
غربی که در ستایش او و نظامش
کاغذ سیاه کردند و بخش بزرگی از
افکارعمومی جهان را به پشتیبانی
از جنایت سوق دادند.
ولی در ورای زندانهــا و اردوگاه
مخوف ،این کل اقتصاد کره شمالی
است که زندگی را برای بیست و
پنج میلیون نفــر از جمعیت این
کشور به کابوس بدل کرده است.
فیلمهایتبلیغاتینظامکمونیستی
پیونگ یانگ ،خیابانهای تمیز و
زیبای پایتخت و ساختمانهای سر
به فلک کشیده و متروهای مافوق
مدرن را بــه افکار عمومی جهان
نشان میدهند .ولی معدود ناظران
خارجی که به درون این کشــور
راه یافته اند ،دنیایی عقب مانده و

info@loadextransport.com

ن کنترل تسلیحات
ش از  ۸۰کارشناسا
بی

کره شمالی :مبب ،موشک و دیگر هیچ ...ز برجام خارج نشوید!
ا

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

به پرزیدنت ترامپ:

ناســان دیپلماسی
کارش
شــرایطی پدید
منع گســترش
هریور -پرزیدنت ترامپ
 ۲۳شــ
جنگ افزار هسته
ره آورده است که
اه دیگر دوبــاره دربا
باید مــ
ی از سراســر جهــان
صمیم «هر گونه
ا
ندی ایران به برجام ت
پایب
ستند .در میان آن ها
ه
و به کنگره اعالم کند.
بگیرد
اسامی «نوبویاسو آبه»
-------------نر کمیســیون انرژی
شتاد کارشناس خلع
کمیسیو
بیش از ه
ن« ،هانس بلیکس»
ضمن تاکید بر کارآیی
اتمی ژاپــ
ســاح
پیشــین آژانس بین
ته ای ایران از رییس
مدیرکل
س
ه
توافق
رژی اتمــی« ،تامس
ی آمریکا می خواهند
المللی ان
جمهــور
ام پیشین امور ایمنی
م خود برای لغو برجام
شی» مق
در تصمی
بیــن المللی انرژی
در آژانس
د.
کن
تجدید نظر
«تامــس کانتریمن»
اتمــی،
زارش نیویورک تایمز ،این تال ش
به گ
ینــده برای پیگیری
پیشین وزارت خارجه
ساندربیانیهایمشترک ایران در آ
مدیرکل
کارشنا
زار هسته ای حتی در
امنیت بین المللی و
آمریکا در
را «دستاوردی مثبت در جنگ اف
برجام
مه پنهانــی بی درنگ
ترش تسلیحات هسته
منع گس
های بین المللی برای منع یک برنا
ش
تال
خیص داده می شود».
ی ،به چشم می خورد.
سترش جنگ افزار هسته ای» تش
ی ا
به ابتــکار «انجمن
گ
م
رشناســان هشــدار
این بیانیه
ف کرده و تاکید دارند که این کا
توصی
«اقدام یکجانبه آمریکا
لیحات»در واشنگتن
کنترل تس
قدرت نظارتی مندرج دهند که
در سایه
بــر مبنای مجادله بی
تهیه شد.
ــق از قابلیت ایران برای خصوصا
در تواف
فریبکاری ایران تنها
سلیحات هسته ای به پشــتوانه
ت
ت
ساخ
منزوی خواهد کرد».
چشــمگیر کاسته شده آمریکا را
شکلی
کنندگان ایــن بیانیه
ن ها معتقدند این توافق امضــاء
است .آ

بریده از جهان را توصیف میکنند.
بهترین راه شناخت واقعیت
اقتصادی کره شمالی ،مقایسه
آن با کره جنوبی است .و این
مقایسهای است بسیار پر معنا که
در واقع نقش آزمایشــگاه را برای
علم اقتصاد بازی میکند:
کشــوری را بــا مردمانی متعلق
بــه یک تاریخ و یک نــژاد و یک
فرهنگ به دو بخش تقسیم کنید
و در هر بخش یک نظام اقتصادی
را ،که با بخش دیگر تفاوت بنیادی
دارد ،پیاده کنید .بعد از سه چهار
دهه ،دو بخش کشور مورد نظر و
دستآوردهایشان را با هم مقایسه
کنید.
شــبه جزیره کره در تاریخ معاصر
خود همین تجربه را از سر گذرانده
اســت .بخش شمالی آن امروز در
زمره فقیرترین کشورهای جهان
است ،حال آنکه بخش جنوبی در
صف قدرتهای اوج گیرنده جهان
با صــادرات و تکنولوژی خود دنیا
را شــگفت زده کرده است .تولید
ناخالص سرانه کره جنوبی امروز
حدود  ۲۷۰۰۰دالر در سال است،
حالی آنکه همین شــاخص برای
کره شمالی ،بر حسب ارزیابیهای
گوناگون ،بین  ۶۰۰تا  ۱۰۰۰دالر
در سال نوسان میکند.

کره شــمالی از بیشــترین حجم
کمکهای غذایی در سطح جهانی
برخوردار شده است (بخشی از این
کمکها به گرســنگان نرسیده و
مستقیما به مراکز نظامی فرستاده
شده).
قشــرهای صاحب امتیاز مافیای
حاکم بر کره شــمالی طبعا از این
همــه مصیبت برکنــار ماندند و
گردی بر خاطرشــان ننشســت.
آنها مغازههــای ویژه خود را دارند
بــا مرغوبتریــن فرآوردههــای
کشــورهای «امپریالیســتی» .و
هم اینان هســتند که برای تداوم
سلطه خود به بمب و موشک روی
میآورند.
این جنگ افزارها مســلما سلطه
مافیای سرخ را طوالنی تر میکند،
ولــی در این که یک «بیمه عمر»
ابدی باشــند ،جای تردید فراوان
وجود دارد .نظام شوروی ،با آنهمه
بمب و موشک ،سر انجام در زیر بار
دروغ و ناکار آمدی فرو ریخت.

حتــی اگر رقــم بــاال را در نظر
بگیریــم ،هر شــهروند جنوب به
صورت متوسط بیست و هفت برابر
ثروتمند تر از هر شهروند جنوب
اســت .می توان گفــت که کره
شــمالی در حال حاضر ،از لحاظ
سطح زندگی مردمانش ،در سطح
سالهای  ۱۹۷۰کره جنوبی قرار
دارد.
«جمهوری دمکراتیک خلق کره»،
یکی از آخرین دژهای مارکسیسم
 لنینیسم ناب ،در اوج بیتفاوتیجهانیان ،دورههای سیاه قحطی را
از ســر گذرانده است ،از جمله در
سالهای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰میالدی.
بر پایه ارزیابیهــای ناظران بین
المللی ،حــدود دو میلیون نفر از
مردمان این کشــور به دلیل این
قحطیها جان باخته اند.
در کره شــمالی نیز همانند چین
دوران مائــو و یــا کامبــوج دوره
پول پــوت ،در مــواردی مردمان
گرســنه به آدمخــواری و حتی
کشتن و خوردن فرزندان خود روی
آورده اند .بدون دریافت کمکهای --------------
عظیم غذایی از کشورهای دیگر و عکس :دختران دانشــجوی کره
به ویژه از کره جنوبی ،گرســنگی شــمالی جارو بدســت در حال
در کره شــمالی می توانست ابعاد پرستش تمثال رهبر پیشین کره
فریدون خاوند
بســیار مخوف تری داشته باشد.
(تحلیلگراقتصادی)
در آغاز سالهای دو هزار میالدی،
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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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شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
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 6سالگی
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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






















کلیه
قبول


















 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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Lumineers Veneer
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www.ismapquebec.com
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انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اجتماعی
وزارت کار و پیشــرفت
پزشکان
برای
و
داریم
رایگان
درس
ismap@ismapquebec.com
------------کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
ی
خودش درسهــا را بخواند یعن 
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهد.
Guy --------------

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

Tel.: (514) 933-3337,

www.clinique-arya.com

شن
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ه با موسیقی
و
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ص و پایکوبی

NT
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TA

RES

6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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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

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

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

• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
• با بیش از  30منونه
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

 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

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

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

!
vin
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زندگــی...

4

عامل مهم که بر درک ما از گذر
زمانتأثیرگذارهستند

زمانــی (یــا
د ر ک
قضاوت زمانی) به تفاوت بین زمان
خارجــی و درک درونی ما از آن
اطالق میشــود .به این معنی که
هر فردی برداشــت خودش را از
زمان دارد  -یک سال لزوما چهار
برابر سه ماه نیســت .درک زمان
تحت عنوان زمان بسیار طوالنی
با هزینههای بسیار باال در ارتباط
است ،که به انتخاب یک جایگزین
بــا بروندادهــای فــوری منجر
میشود.
در ادامه  ۵عامل رایج را به شــما
معرفی میکنیم که بر درک ما از
گذر زمان تأثیر میگذارند.
•
.۱خستــگی

خســتگی میتواند درک ما را از
زمــان تغییر دهــد .درواقع ،گذر
آهستهی زمان در زمان خستگی
یک مشــخصهی بارز خستگی و
کسالت است .بهعنوان مثال ،وقتی
یک کالس برای شما خستهکننده
اســت زمان بهکندی میگذرد ،و
وقتی در کنار عشــقتان هستید
زمان به ســرعت حرکت میکند.
وقتی در انتظار آسانسور هستید
نیز دو دقیقه بسیار طوالنی بهنظر
میآید.
•
 .2هیجــان

برآوردهای زمانی ممکن اســت
تحت تأثیر هیجانات و احساسات
مادستخوش تغییر شوند .افرادی
که از افســردگی یا اضطراب رنج
میبرند ممکن است احساس کنند
زمان به کندی ســپری میشود.
وقتی بیصبرانــه در انتظار وقوع
یک اتفاق هستیم ،گذر آهستهتری
اززمانراتجربهمیکنیم.همچنین،
این گفتــه به لحاظ تجربی اثبات
شدهاست که وقتی به شما خوش
میگذرد زمان به پرواز در میآید.
(دخوا ووله و جیل.)۲۰۰۹ ،
•

.3
ولــع

زمانی که افراد نســبت به چیزی
ولع دارند زمان را بهگونهی دیگری
تجربه میکننــد ،زمان برای
آنها بسیار آهسته میگذرد.
بهعنوان مثال ،سیگاریهایی
که نیاز شــدیدی به ســیگار
کشیدن دارند ،احساس میکنند
زمان بســیار آهســته میگذرد.
بااینحال ،سیگاریها ممکن است
در زمان استفاده از فرصت سیگار
کشیدنشــان زمان برایشان به
سرعت سپری شود .محرکهایی،
که کافئیــندار هســتند ،باعث
میشــوند افراد احســاس کنند
زمان به ســرعت میگذرد .زمان
برای افراد مست به سرعت سپری
میشود.
•
 .4ســن

هرچه ســنمان باالتــر میرود،
زمان با سرعت بیشتری میگذرد.
در مقابــل ،زمان بــرای کودکان
طوالنیتر بهنظر میرسد .بهعنوان
مثال ،تابستان برای یک کودک ۵
ساله تا ابد ادامه دارد ،ولی برای یک
فرد بزرگسال  ۵۰ساله به سرعت
میگذرد .یک ایده این اســت که
گذرزمان با میزان آشنا بودنتان
با آن شــرایط ســرعت میگیرد.
هرچه ســنمان بیشتر میشود،
چیزهای بیشتری برایمان آشنا
محســوب میشــوند ،و فواصل
زمانی کمتری را در این بین درک
خواهیم کــرد (بوردیک.)۲۰۱۷ ،
هرچه روال زندگی یکنواختتری

«ساعت درون»
داشتهباشــیم از شدت آن کاسته
میشــود و نتیجتا ذهن شفافیت
کمی نسبت به زماندارد .تجربیات
مهیج و جدید زندگی را طوالنیتر
میکنند.

جمعبندی

فتوشاپ

اختالل عملکرد «ساعتدرونی» ما
به تمرکز شدیدتری بر زمان حال و
بزرگ کردن زمان میانجامد .زمان
میتواند دستخوش تغییر شود و
کوتاهتر یا طوالنیتر از آنچه هست
ظاهر شود .بهعنوان مثال ،وجود
رستوران و فروشگاه در فرودگاهها
عامــل حواسپرتی ایجاد میکند
تا در زمان انتظار مســافران گذر
زمان زیاد احساس نشود و انتظار
را خوشایندتر میکند .توجه کردن
به فعالیتهای جاری بهجای توجه
به گذر زمان باعث میشود زمان با
سرعت بیشتری سپری شود.
این مورد تشریح میکند چرا کتاب
خواندن در یک پرواز طوالنی مدت
میتواند باعث ســریعتر سپری
شدن زمان پرواز شود .ولی وقتی
به زمــان توجه میکنیــم ،زمان
آهستهترمیگذرد.
منبعpsychologytoday :

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

پزشکانبدونمرز :کمککنید!
by the crisis in Syria or to other emergencies around the world by completing the
form below.
To help MSF respond to emergencies as
soon as they happen, join our Partners
Without Borders monthly giving program
by clicking here:

www.msf.ca

Donation

Two years after the start of the conflict,
Syrians are caught in a humanitarian
catastrophe. Despite significant challenges
and insecurity, MSF is on the frontlines of
the emergency, providing care to those in
need.
Please donate now to assist those affected

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
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خانــواده...
یک نهنگ آبی روی دســت است
و پس از آن برای مثــال از کاربر
خواسته میشــود ،تا لب خود را
ببرد ،روی دســت خــود با چاقو
کلمهای را حک کند و یا باالی یک •
ساختمان مرتفع با پاهای آویزان از نوجــوان دائــم تــاش میکند
خود عکس بیندازد.
فعالیتهای آنالین خود را پنهان
راهنماها هویت خود و ارتباطاتشان کند
با بازیگران را که عمدتا نوجوان و از •
نظر روحی آسیبپذیر هستند ،به بیش از گذشته در اینترنت یا در
شدت پنهان میکنند.
شبکههای مجازی وقت می گذراند
چطور میتوان نشــانه خطر را وقتی کسی به او نزدیک میشود،
صفحه کامپیوتر یا گوشی خود را
تشخیصداد؟
انجمــن ملی مقابله با خشــونت تغییرمیدهد
علیه کودکان در بریتانیا در یکی •
از راهنماهای خود نشــانههایی را بعد از اســتفاده از اینترنت یا رد و
فهرست کرده است که میتواند به بدل کردن پیامــک ،در خود فرو
شما کمک کند که تشخیصدهید میرود یا عصبی به نظر میرسد
یک نوجوان در دنیای مجازی و به •
طور پنهانی با کسانی ارتباط دارد و تعداد زیادی شماره تلفن یا آدرس
ایمیل جدیددر کامپیوتر یا گوشی
تحت تأثیر آنهاست.
اما باید توجه داشــته باشــید که خود دارد
دیدن هر یک از این نشانهها لزوما
به معنای وجــود چنین رابطهای چه باید کرد؟
نیست و ممکن استدالیلدیگری اداره مقابلــه با سوءاســتفاده از
کــودکان و حفاظــت آنالین در
هم داشته باشد.
شایعترین نشانههایی که انجمن
ملــی مقابلــه با خشــونت علیه
کودکان فهرست کرده و نباید به
آنها بی توجه بود ،اینهاست:

گ آبی»

«نهن

چیست و با خطر این بازی چه باید کرد؟

نام بازی نهنگ آبی ظاهرا به پدیدۀ
آمدن نهنگها به ساحل اشارهدارد
که به مرگ آنها منجر میشود.
دلیل این پدیده طبیعی هنوز به
روشنی آشکار نشده است

اما "نهنگ آبی" چیســت و پدر و
مادرها چقدر باید نگران آن باشند؟

گزارشهــای مربــوط بــه بازی
"نهنگ آبی" از روسیه آغاز شد و
به کشورهایی چون اوکراین ،هند،
اســپانیا ،پرتغال ،فرانسه ،آمریکا،
بریتانیا و حتی عربستان سعودی
گسترش یافت.
خودکشــی بعضی از نوجوانان در
این کشورها به بازی "نهنگ آبی"
مربوط دانسته شــده ،اما با توجه

خالصه چنین توصیف کرد:

به پنهانکاری شــدید که بخشی
از ماهیت این بازی است ،شواهد
قطعی در این مورد وجود ندارد.
یک جوان  ۲۲ســاله روس به نام
فیلیــپ بودکین ادعا کــرده که
این بازی ابتکار اوســت و به اتهام
تشویق تعدادی جوان و نوجوان به
خودکشی به زندان محکوم شده،
اما خود بازی متوقف نشده است.
بازی "نهنگ آبی" را میتوان به طور

برای هر شــخصی که میخواهد
وارد این بازی شــود یک راهنما
تعیین میشــود .ایــن راهنما به
تدریــج  ۵۰وظیفه بــرای بازیگر
تعیین میکند که شــامل آسیب
زدن به خود است.
ایــن وظایف به تدریج خشــنتر
میشود و ممکن استدر نهایت به
خودکشی فرد بینجامد.
در این چالش اینترنتی از مخاطبان
عمدتاً نوجوانان خواسته میشود
روزانه تکلیف خود را انجام داده و
در پایان ،عکسی از خود را بفرستند
تا بتوانند وارد مرحله بعد شــوند.
مرحله نخست این چالش کشیدن

www.carsrtoys.ca

بریتانیا میگویــد که تغییر رفتار
نوجوانــان گاهی عادی اســت و
هشدار داده که نباید به آن واکنش
شدید و خارج از اندازه نشان داد.
بهترینراه،برقرارکردنگفتوگوی
آرام و باز با نوجوانان است .از طریق
چنین گفتوگویی می توان عامل
تغییر رفتار نوجوانان را شناخت و
نگرانی آنها را برطرف کرد .حمایت
روحــی و عاطفی از نوجــوان و
اطمینان دادن به او از سوی والدین
در چنیــن گفتوگویی اهمیت
فوقالعاده زیادی دارد.
باید به نوجــوان اطمینان داد که
حرف زدن در مورد مشکالت باعث
تنبیه او نخواهد شــد .تحقیقات
نشــان داده اســت که نوجوانان
اگر احســاس کنند حرف زدن در
مورد یک مشــکل باعث میشود
اجازه استفاده از اینترنت یا گوشی
تلفن همراه از آنها گرفته میشود،
معموال ترجیــح میدهند که در
مورد مشــکل حرفــی نزنند؛ و
همین پنهانکاری است که آنها را
آسیبپذیرترمیکند.
(بی بی سی)

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

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
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:

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

Tel.: 514-484-8181

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

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

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

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

)Residential Real Estate (6 months
TESOL Diploma/ Certificate

اداری و ژنیتال

قند خون باال ودیابت چیزی نیست
که بتوان آن را کم اهمیت دانست
و از کنار آن به سادگی عبور کرد.
هیچ کس بدون عالمت و در خفا
به این بیماری دچار نمی شود.
قند خــون باال عالئــم کمابیش
مشــهودی دارد از جمله تشنگی
شدید ،خســتگی بیش از اندازه،
تغییر وزن و غیره.
•
ممکن اســت بدون اینکه بدانید •
قندخون باال :مشکالت بینایی
قند خونتان باال باشد و شما عالئم قند خون باال :کاهش وزن
آن را به مشکالت دیگری نسبت دومین عالمت نشان دهنده قند اگرچه این روزها اطالع رســانی
دهید .باید نسبت به برخی عالئم خون باال می توانــد کاهش وزن زیادی در خصوص بیماری دیابت
مــی شــود و این بیمــاری جزو
که نشــان دهنده بــاال بودن قند ناخواسته فرد باشد.
خون است آگاه تر باشید و به موقع در حالت کلی ایــن کاهش وزن بیماری های شناخته شده است اما
نسبت به بررســی سالمتی خود بین یک تا سه کیلو بوده و گاهی آگاهی بخشی در خصوص عالئم
اقدام کنید تا خطرات این بیماری با خســتگی زیاد همراه است .اما آن همچنــان ضروری به نظر می
به حداقل برسد.
ممکن اســت بیماری احســاس رسد .چون باال بودن قند خون می
قند خون باال به چه معنایی است؟ سالمت جســمی داشته باشد .در تواند عوارض شناخته شده دیابت
در زبــان علم به میزان قند خون هر صورت اگر متوجه کاهش وزن را داشــته باشد .در واقع باال بودن
گلیســمی می گویند .زمانی که ناخواسته خود شدید و در کنار آن قند خون ممکن است با عالئمی
میزان قنــد خون از  1.10گرم در خستگی زیادی احساس می کنید از جمله دردهــای کمری(هرنی
هر لیتر خون باالتــر برود نگران به پزشک مراجعه کنید و آزمایش دیسک کرورالژی) ،زخم پا ،کاهش
قدرت بینایی یا حمله قلبی نمایان
خون بدهید.
کننده خواهد بود.
شود.
اگر در افرادی که سابقه خانوادگی •
*****
دیابت و چاقی مفــرط در ناحیه قند خون باال :احساس تشنگی
شکم هستند ،میزان قند خون به شدید
در صورت مشکوک شدن به قند
 1.15گرم در لیتر یا  1.20گرم در عطش و تشــنگی شدید معموال خون باال چه باید کرد؟
لیتر برسد باید جدی گرفته شده جزو عالئم نشــان دهنــده ابتال قندخون باال مسئله بی اهمیتی
و بررسی های فوری شروع شود ،به دیابت اســت ،اما یک عالمت نیست و نباید از آن غفلت شود .در
چون باال رفتن قند خون می تواند دیرهنگام اســت که اغلب صرفا صورتی که عالئم قند خون باال را
نشان دهنده مرحله پیش دیابت زمانی بروز می کند که قند خون به دارید و یا نسبت به احتمال ابتال به
باشد.
باالی  3گرم در لیتر رسیده باشد .آن شک دارید ساده ترین کار این
مرحله پیش دیابت شرایطی است زمانی که قند زیادی در خون وجود اســت که با یک پزشک مشورت
که در آن قنــد خون باالتر از حد دارد ،بدن ادرار بیشتری تولید می کنید .یک آزمایش خون ساده می
نرمال است ،اما به اندازه ای نیست کند تا مازاد قند را دفع کند .این تواند قند خون شما را نشان دهد.
که تشــخیص دیابت قطعی شده دفع ادرار بیشــتر نیز باعث ایجاد امروزه دستگاه های سنجش قند
خــون به طور رایــگان در اختیار
باشــد .به گفته سازمان بهداشت تشنگی و عطش می شود.
مردم قرار می گیرد و کار کردن با
جهانی تشــخیص دیابت زمانی •
تایید شده است که قند خون در قندخون باال :احساس گرسنگی آنها ساده است.اگر میزان قند خون
دو بار تست در حالت ناشتا باالتر زیاد
باالتر از حد طبیعی باشد باید به
احساس گرسنگی زیادی نیز مانند طور مرتب قند خون چک شــود
از  1.26گرم در لیتر خون باشد.
تشنگی شــدید جزو عالئم نستبا بخصوص اگر فرد سابقه خانوادگی
•
دیرهنگام قند خون باال می باشد .دیابتداشته باشد و از چاقی مفرط
اولین عالمت قند خون باال:
خستگی زیاد
اما این احســاس گرسنگی شدید شکمی رنج ببرد.
زمانی که اختــال در قند خون در اثرکاهش غیرعادی قند خون البته توصیه متخصصان این است
قدیمی بوده و بررسی نشده باشد در ناحیه سلولی و مغزی به وجود که هرگز منتظر بروز عالئم دیابت
عالئم جسمی آن خیلی دیر بروز می آید .اگر بدون افزایش فعالیت نباشید .اگر شــما در خانواده تان
می کند .اگرچه قند خون باال در بدنی تان متوجه احساس گرسنگی ســابقه بیماری دیابــت دارید و
ابتــدا معموال عالمتی نــدارد ،اما شدید خود شــده اید وضعیت را خودتان را مستعد ابتال می دانید
بهترین کار این اســت که به طور
خســتگی زیاد و خواب آلودگی از جدی تر بگیرید.
منظم آزمایش خــون داده و قند
نخستین عالئم رایج و مشهود این •
خون تان را بررسی کنید.
قندخون باال :عفونت های
مشکل محسوب می شوند.
البته باید گفت که خســتگی می
تواند با عالئمدیگری از جمله تپش
قلب و تعریق بیش از حد نیز همراه
باشد .باید بدانید که خستگی زیاد
مختص بیماری قنــد و باالبودن
قندخون نیســت ،اما مــی تواند
هشداردهنده این مسئله نیز باشد.
بنابراین بهتر است آزمایش داده و
وضعیت تان را بررسی نمایید.

عفونت های پوستی یا عفونت های
ادراری یا ژنیتال(دستگاه تناسلی)
ماننــد عفونت باالنیــت (التهاب
سر آلت تناسلی مرد) ،قارچ های
واژینال یا عفونت مثانه می تواند
از جملــه عالئم قند خــون باال و
همچنین منشا کشف و تشخیص
ابتالی فرد به دیابت باشد.

salamatnews

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

FONDATION CULTURELLE

LIBRE EXPRESSION

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

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
ونع
PRIX
FOU

نشانههای کاهش اکسیژن در بدن
«هیپوکســمی» زمانی رخ می دهد
که فردی با ســطوح پایین اکسیژن
در خون به ویژه در شــریان ها مواجه
اســت .هنگامی که اکسیژن کافی از
طریق خون به بافت های بدن حمل
نشود تا نیازهای آنها را پاسخگو باشد،
هیپوکسی (کاهش اکسیژن بافت ها)
شــکل می گیرد .اگرچه هیپوکسی
اغلب بــرای توصیف هر دو شــرایط
استفاده می شود.
کاهش اکسیژن بدن می تواند به طور
ناگهانیدر نتیجه مصرف برخیداروها
یا یک حمله آســم شکل بگیرد ،یا با
گذشت زمان به واسطه مشکالت قلبی
یا بیمــاری های ریوی ،مانند بیماری
انسداد مزمن ریوی ( )COPDو آمفیزم
ایجاد شــود .اگرچه عالئم هیپوکسی
اغلب از فردی بــه فرد دیگر متفاوت
است ،برخی از شایعترین آنها در ادامه
ارائه شده اند.
•

حمله آســم شــدید از دالیل شایع
هیپوکسی است ،که طی آن دریافت
هوا توســط ریه ها با دشواری صورت
می گیرد ،زیرا مسیرهای هوایی تنگ
شده اند .در تالش برای پاکسازی ریه
ها ،فرد ممکن است به طور مکرر سرفه
کند .در شــرایطی که این واکنشــی
طبیعی محسوب می شود ،اما می تواند
خطرناک نیز باشد ،زیرا سرفه کردن
برای پاکسازی ریه ها اکسیژن بیشتری
را مصرف می کند و می تواند عالئم را
وخیمتر سازد.
•

ضربان قلب و تنفس سریع
ضربــان قلب افزایش یافته بیشــتر
مواقع زمانــی رخ می دهد که درگیر
یک فعالیت جسمانی هستید ،از این
رو ،مواجهه با آن زمانی که در وضعیت
استراحت قراردارید ممکن است نشان
دهنده هیپوکسی باشد .هنگامی که
بدن به میزان کافی اکسیژن دریافت
نمی کند ،قلــب عملیات پمپاژ خون
را در راســتای کمک به گردش خون
حاوی اکسیژن در سراسر بدن و تامین
نیاز سلول ها سریعتر انجام می دهد.
تسریع تنفس نیز زمانی که نیاز بدن
به اکسیژن تامین نمی شود ،در تالش
برای افزایش اکسیژن دریافتی شکل
می گیرد .انسان در شرایط عادی  12تا
 16بار در دقیقه نفس می کشد ،اما در
چنین موقعیت هایی ممکن است نرخ
تنفس به  24بار یا بیشتر افزایش یابد.

الی

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG
Sectionnel

CELTIC

41,40$/mois ou1999

$

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

31,05$

1299

$

26,91 /mois ou
$

Lily Anne

/mois pour sofa

LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

$

$

JUSQU’À

%

65

BORDEAUX

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

999

PRILLO.CA

20,69 /mois ou
$

Sectionnel

EN LIQUIDATION

PLUS

60

EASTERN CHARCOAL

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

1299$

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

Sofa 1499 / Causeuse 1469 / Fauteuil 1299 Sectionnel

VENTE
DANS TOUT

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

2399$

82,82$/mois ou 3999

$

POUR UN

JM012105749

تغییررنگپوست
گلبول های قرمز خون وظیفه حمل
اکسیژن به بافت های بدن را بر عهده
دارند و مقدار ناکافی از آنها می تواند
موجب تغییر رنگ پوست شود .رنگ
کبود شرایطی است که در آن پوست
معموال ظاهر آبی-قرمز تیره پیدا می
کند ودر صورت افت چشمگیر سطوح
اکسیژن شکل می گیرد.
برای افرادی که دارای پوستی تیرهتر
هســتند ،رنج کبود ممکن است در
غشاهای مخاطی مانند لب ها ،لثه ها• ،
و اطراف چشم ها ،و ناخن ها راحتتر تنــگی نفس
تنگی نفس به عنوان یکی از نشــانه
مشاهده شود.
های آشکار هیپوکسمیدر نظر گرفته
•
می شــود و اغلب در نتیجه افزایش
ســردرگمی
ســردرگمی به عنوان شــرایطی که ضربان قلب و نــرخ تنفس که پیش
انســان قادر به تفکر واضح یا ســریع از این به آنها اشاره شد ،رخ می دهد.
نیست ،احساس از خود بیخود شدن تنگی نفس اغلب در حالت استراحت
دارد ،و بــرای حفــظ توجه ،تصمیم شکل می گیرد و می تواند چنان شدید
گیری ،یا به یــادآوردن چیزی تالش شود که احساس خفگی در فرد ایجاد
شود.
می کند ،تعریف می شود.
اگر متوجه شــدید خودتان یا فردی تنگی نفــس ،هنــگام فعالیت های
دیگر به طــور ناگهانی هر یک از این جسمانی هرچه بیشتر خود را نشان
عالئم را نشان می دهد ،ممکن است می دهد و ممکن است تحمل فرد در
با هیپوکســی مواجه شــده باشید .انجام آنهــا را کاهش دهد .همچنین،
هیپوکسی ناگهانی می تواند به واسطه تنگی نفس ممکن است طی خواب رخ
دالیل مختلفی شکل بگیرد که از یک دهد و فــرد را از خواب بیدار کند .در
حمله آســم شدید تا بروز مشکلی در برخی موارد ،تنگی نفس ممکن است با
صدای خس خس ،به ویژه هنگام عمل
قلب یا ریه ها را شامل می شود.
بازدم ،همراه باشد.
•
•
ســرفه

33,12$

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

ST-PIERRE

1599

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

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

RIDGE CHOCOLATE

33,12 /mois ou
$

PRILLO.CA
7 morceaux complet

Sectionnel

25

26
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عمرطوالنیتر؟!
فشار خون تان را
اندازهبگیــرید

نتیجه یک تحقیق در انگلستان نشان میدهد ده
درصد مردان  ۵۰ساله قلبی در بدن دارند که ۱۰
سال از سن شان پیرتر است.
یعنی از هر  ۱۰مرد میانسال یکی از آنها بیش از
بقیهدر معرض حمله قلبی کشنده یا سکته است.
موسسه تحقیقاتی سالمت عمومی انگلستان با
آزمایش قلب یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر به این
نتیجه رسیده است .از این میان  ۳۳هزارنفر ۵۰
ساله بودند.
آیا قلب این موسسه پیشبینی کرده که فقط
شما  ۱۰در مــاه جاری میالدی  ۷۴۰۰نفر بر
سال از اثر بیماریهای قلبی یا سکته جان
سن تان خواهندداد.
پیرتر بیماری قلبــی اولین دلیل مرگ در
است؟! میان مردان و دومین علت در میان
زنان است.
بیشــتر موارد مرگ ناشــی از حمله قلبی قابل
پیشگیری اســت .یک چهارم افرادی که بر اثر
بیماری قلبی میمیرند زیر  ۷۵سال دارند.
جیمی واترال ،متخصص قلب در این موسســه
تحقیقی ،توصیه میکند که پیش از باالرفتن سن
باید به فکر جلوگیری از سکته و حمله قلبی بود.

چطور سالمت قلب تان را بهبود
دهید:

	• ترک سیگار
	• فعالیتبیشتر
	• کنترل وزن
	• خوردن فیبر بیشتر
	• کاهش چربیهای اشباعشده در غذا
	• مصرف روزانه پنج واحد میوه و سبزی
	• کاهش مصرف نمک
	• کم کردن مصرف الکل
	• خواندن مشخصات بستههای غذایی و
مواد به کاررفته
	• پیشنهادهای دیگر برای افزایش عمر:
	• پیادهروی در پیری
	• گرسنگی گاه به گاه
مرکز تحقیقات ســامت عمومی در انگلستان
میگوید که از میان یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر
نیمی نمیدانستند که فشار خونشان چقدر است.
به گفته این موسسه پنج میلیون و  ۶۰۰هزار نفر
در بریتانیا فشار خون باال دارند و از آن خبر ندارند.
پزشکان این مسئله را بسیار نگرانکننده میدانند.
دکتر مایک نپتون ،متخصص بنیاد قلب بریتانیا،
اعتقــاد دارد که این ویژگی پنهــان ،اگر درمان
نشود ،میتواند به سکته و حمله کشنده منجر
شود.
یک آزمایش آنالین (به زبان انگلیسی)در سایت
بنیاد قلب طراحی شده که به طور بسیار خالصه
به اشخاص میگوید سن قلب آنها چقدر است.
پزشــکان شــرکت کننده در این تحقیق اعتقاد
دارند که دانستن فشار خون اولین قدم مهم برای
افزایش عمر است.

اگر اواخر تابستان به سر کار
یا مدرسه بر میگردید و
روزهای کوتاهتر و سردتر
به چشمتان غمبار میآیند،
در ایــن احســاس تنها
نیستید .پاییز میتواند به
گفتــ ه متخصصان
به اضطــراب و
افسردگی دامن
بزند .چــرا پاییز
چنین اثری بر ما میگذارد
و چطــور میتــوان این
افسردگی را شکست داد؟
کل اســترود ۲۵ ،ســاله
ســاکن لنــدن اختالل
عاطفی فصلی دارد یعنی
تّهای
عاد 
وضعیتــی کــه باعث بی
سالم را
حــس و حالــی و حتی
افســردگی در طــول پاییز و حفظ کنید ،باشد ولی تادیر وقت بعد و احســاس میکنند بهتر میتوانند با آماده کنید.
معاشرتهایی از ظهــر در رختخواب مشــکالت کنار بیایند .تابستان وقتی او میگوید" :عادتهای سالم را حفظ
زمستان میشود.
است که به طور کلی فضا آرامتر است .کنیــد ،معاشــرتهایی را که معموالً
ً میماندم" .
او میگوید" :هر سال به خودم
میگویم که این دیگر آخرین را که معموال
در اختــاف فصلــی ترافیکدر خیابانها کمتر است و همه حالتان را خوب میکند برای خودتان
نگهدارید".
زمســتانی اســت که من در حالتان را عاطفی ،تصور این است چیز آن جورها سازمانیافته نیست" .
بریتانیا تاب مــیآورم .همین خوب میکند که کمبود نور بر بخشی او میگوید پاییز میتواند باعث "حسرت دکتر کامیال روزان ،روانشناس بالینی،
اآلن هــم به نظــر تاریکتر و حفظ کنید از مغــز که بر ســطح ما از رفتن تابستان شود" به خصوص میافزاید" :در طول تابستان مردم زیاد
خواب و انرژی حکمرانی اگر یک برنامه بزرگی هم داشته باشیم تعطیالت میروند و خیلی در دسترس
ســردتر میآید و درســت در
که محقق نشــده باشــد .او میگوید :نیســتند .حال فرصتی دست داده که
میکند اثر میگذارد.
همین ایام اســت که احساس
با فرا رســیدن ماه سپتامبر ،کل قصد "حتــی اگر مدتها پیش از مدرســه دوستان را ببینند".
افسردگی و کمبود انرژی میکنم" .
تصور میرود یک نفر از هر  ۱۵نفر در دارد که هــر روز  ۴۵دقیقه کنار یک رفتن فارغ شده باشیم ،باز هم سپتامبر او توصیه میکند که از قبل برای روزها
بریتانیا بین ماههای سپتامبر و آوریل ،جعبه نور وقت بگذارند که باعث تخفیف حال و هوایی جدیتر دارد و میتواند برنامهریزی شود از جمله برای رفتن به
باشگاه ورزشی و دیدن مردم.
به گفته خدمات ملی بهداشت بریتانیا ،عالیم این اختالل میشود ولی اذعان باعث القاء حس اضطراب شود" .
میکند که پیدا کردن وقت برای چنین ولی اوضاع آن قدرها هم بد نیســت  -او میگوید" :وقتی روزها کوتاهترند ،مهم
اختالل عاطفی فصلیدارند.
برای کسانی که گرفتاری جدیتری با کاری "زحمت" دارد .او میگوید" :این روانشناســان میگویند که ما با امور است که برنامه تکراری روشنی داشته
این اختالل دارند ،طی ماههای پاییز و هفته حتی در مسیر رفتن به سر کار روزمره و تکراری رشد میکنیم چون باشیم که چه وقتهایی ورزش کنیم،
زمستان کار عادیشان دچار اختالل فکر میکردم که امروز چه روز خوبی باعث نظم و سازمان بخشیدن به کارها کی برویم باشــگاه و کی دوستانمان
میشــود و گمان میرود که علت آن است و همین باعث بهتر شدن حال و میشود و فرصتی به ما میدهد کهدور را ببینیم .هوا و نور ممکن است مانع
از این شوند که بیرون برویم ولی گیر
و بر مردم باشیم.
کمبود نور و همچنین عوامل دیگری روزم شد".
مثل دمــای پایینتر و بازگشــت به حتی برای کسانی که چنین اختاللی دکتر شــریلین تامپســون  -مشاور افتادن در خانه موقع تاریکی و غمبار
ندارند ،ماه سپتامبر میتواند به خاطر روانشــناس  -میگوید" :بعد از مدتی بودن فضا را تبدیل به فرصت کنید".
رفتارهای عادی روزمره باشد.
سازمان اضطراب بریتانیا که یک خیریه شــروع دوباره مدرسه و شلوغتر شدن استراحت،استرسشروعسالتحصیلی «کل» سعی میکند خوب غذا بخورد و
بهداشت روانی است نیز میگوید که محل کار ماه پر از سختی و اضطرابی جدید یا شلوغتر شدن کار پیش میآید به تغذیهاش اهمیت میدهد.
ولی کارها و عادات روزمره سالم هم بر او میگوید" :بعضی روزها احســاس
انتظار دارد در ماه سپتامبر تلفنهای باشد.
میکنــم انرژی غذا پختن ندارم و آدم
بیشــتری دریافت کنــد و میگوید عالوه بر این ،هوا بد میشــود .روزها میگردند.
موقعی که هوا آفتابی است شمار بسیار کوتاهتر میشــوند و تا فرا رســیدن اگر وســط کارهای روزمره احســاس دلش میخواهم غذاهای آماده چرب
کمتری با این خیریه به خاطر اضطراب تعطیــات طوالنی آخــر هفته حاال گیر افتادن کنید و انتخابی هم نداشته و پــر از کربوهیدرات بخورد .ســعی
باشــید ،وضع میتواند بدتر باشد ولی میکنم روزهای آخر هفته وقت بگذارم
حاالها باید صبر کرد.
و افسردگیشان تماس میگیرند.
نیکی لیدبتر ،مدیر اجرایی ســازمان میتواند فرصتی هم باشد برای تغییر و چیزی درســت کنم مثل خورشت
•
لوبیای درشت که تا وسط هفته دوام
دادن چیزها" .
اضطراب بریتانیا میگوید:
«روحیهام خراب شد!»
«کل» در خیریه بنیاد بهداشت روانی "ما هر سال شاهد این هستیم؛ تابستان او پیشــنهاد میکند که بــا انتخاب بیاورد  -جــای نور آفتاب را نمیگیرد
چالشی تازه یا عهد کردن به رها نکردن ولی کمک میکند" .
کار میکند و شش سال پیش که برای واقعاً حال مردم را بهتر میکند".
•
تحصیل به آمریــکا رفته بود اختالل خانم لیدبتر میگوید" :وقتی هوا آفتابی تفنن یا فعالیتی که در طول تابستان
فصلی عاطفیاش تشخیصداده شد .است مردم احساس انعطاف بیشتری انجام دادهاید خود را برای ســپتامبر
او میگوید" :ســن دیهگو بودم و برای میکنــد
تعطیالت کریسمس داشتم میرفتم
خانه که ناگهان حال و روزم خراب شد
و احساس کردم دیگر انرژی انجام هیچ
نشانههایی هستند کهدر صورت مشاهده آنها باید
کاری را نــدارم .این ایام قرار بود وقت
سریع تلفن را بردارید و از یک پزشک متخصص
خوشی به همراه خانواده و برای جشن
غدد وقت بگیرید.
گر فتن
اگر این نشانهها را در خود مشاهده میکنید باید
زودتر تلفن را بردارید و از یک پزشک متخصص
غدد وقت بگیرید .این عالئم یعنی تیروئید شما
درست کار نمیکند و به معالجه احتیاج دارد:
 -1شما مرتب احساس خستگی میکنید.
 -2شمادائم افسرده و غمگین هستید.
 -3شما احساس ترس و اضطراب میکنید.
 -4اشــتهای شــما تغییر میکند (در پرکاری
تیروئید باعث میشــود فرد به طور دائم احساس  -8شما درد در اندام یا عضالت را تجربه میکنید.
گرسنگیکند).
 -9شما با فشار خون باالدست و پنجه نرم میکنید.
 -5قدرت درک ذهنی و مغزی شما مبهم میشود -10 .خواب شما دچار اختالل میشود.
 -6پوست شما خشک میشود.
(جام جم آنالین)
 -7روده شما غیر قابل پیشبینی میشود (یبوست).

 ۱۰عالمتی که تیروئید شما را آشکار میکند!
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طرح حدود  700هكتار از منابع جنگلي
 700اين
حدود كه از
طرح گرفته
زاگرس فرا
حدودجنگلي
ميزانمنابع
هكتار از
داده
زي و توسعه استان اجازه
صورت
تفکر به
ناتوانیقابلدر
شدن و
براي فروش درنظر گرفته ش��ده بود كه
درنظرتوجهي
اندازه
 15درصد
خش��كبود كه
گرفته ش��ده
برايبهفروش
ضالب را به صورت  99ساله به
س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
شدهاند.
بروزو کرده یا
ممکن
واضح
آبخيزداري
اســتمراتع
جنگلها،
س��ازمان
راي اين طرح قراردادهاند كه
كش��ور بخشي از اين اسناد را باطل كرد
اقليم،
تغيير
خشكسالي،
صاحبنظران
اینكرد
باطل
را
اسناد
اين
از
بخشي
كش��ور
يعي وآبخيزداري از مخالفت
به تدریج خود را نشان دهند.
و باقي اس��ناد نيز در جريان باطل شدن
طوالن��ي
يافت��ن و
زمان شدن
ش��دن باطل
در جريان
اس��ناد نيز
ش��دت باقي
و
تومورهــایرئيس
ورد« .هادي كيادليري»
برای
مس��ائلياولیه
تواند هشدار
است.ومی
شرایط
همچون
همچنين
مغــزی مــی تواننداست.منظم با این مشکل سرو کار دارید ،همراه برخی انواع خاص تومورهای ريزگرده��ا
«طرح نح�وه تأمين غيرنقدي
دقیهاقتر
بررسی
پزشک و
مراجعه به
خیــم
ضالب» را يكخوش
جنگل
اشكوب
زراعت در زير
خواند(غیرســرطانی) یا این می توانددالیل مختلفیداشته مغزی مانند گلیوم های با رشــد ش��خم و
فاجعه مي
شدند
آپارتمان
كه
هايي
جنگل
درختان
به
زيادي
اس��ترس
و
فش��ار
كه
شدند
آپارتمان
كه
هايي
جنگل
(ســرطانی) باشند ،اما در اســت که از آن جمله می توان به آهسته ،مننژیوم (غشاهای مغز و و ریشه یابی مشکل در نظر گرفته
ح بايس�تد.بدخیم
افكارعمومي هم
ش��يوع اين
در باعث
ك��رده را
منطق��ه وارد
كيادليري در حال��ي روي غير قابل
غير قابل
حال��ي روي
كيادليري
شدن است
خشك
شود.
دهد)،
می
قرار
تاثیر
تحت
را
نخاع
می
سردرد
کرد.
اشاره
مغزی
تومور
تواند
می
تومور
خــود
صورت
ر در حال هر
كه106وهزار و
بيماري
دانند.
بيماري مي
واگ��ذار ب��ودن زمينه��ا و اراضي ملي
اراضي ملي
زمينه��ا
ب��ودن
واگ��ذار
خش�ك است ،اين نمايندگان
اولیه
دولتهای
ك��هنشانه
یکی از
تواند
روش های
ابع طبيعي به
دولت را بين
ك��هزاگرس
كندهاي
جنگل
شکل و تومورهای مغزی متاســتاتیک •440هكتار
براي
ده��م
ميكند
مختلف بر شــرایطتأيي��د
ده��م براي
تأيي��دازمي
كنند؟ آن
برداشت
است.
آلوده
درصد
دیگری آغاز  75تا 100
بهترين
روي
مهر
مسكن
شهرك
ساخت
روي بهترين
كرده مهر
مسكن
شهرك
ساخت
به
ها
آن
تبديل
و
مراتع
ياز تخريب
تعادل و
حفظ
در
دشواری
(سرطانی
دهندباشد.
مغزی
گزارش
قطعتاثیرگذار
بیمار
قسمتها به
مراتعکهو ازتبديل آن
براي جلوگيري از تخريب
تومورمي
گیریهشدار
كارشناسان
بنابركند و
باشد .وارد
درختان ،چوب
جلوگيري از
ش��انزدهمين
جاللي»
كرم
«نادر«اهلل
اس��ت.
سازمانو جنگل
شد.س��بز كشور
مناطق
روو
جنگلي
نقطههاي
براي كشور
مناطقهاس��بز
ديگرجنگلي
سويهاي
از نقطه
مردم
نماينده
پور»
قاضي
ون
مردم
نماينده
پور»
قاضي
چون
نمايندگاني
رو
به
نمايندگان
برخي
مخالفت
با
و
رفت
بهارستان
به
مهرماه
ريت آن
هماهنگی
گسترشازمی
س��ازمانمغز
شده و به
خــاص
ســردردهای
«نادر کلینیک مایو ،عالئم و نشانه های ایــن
انقالب
جنگلها پس
تخريبکه با رئيس
ميليارد
گذاش��ت900
زاگرس
یابد) بلوطزارهاي
طرح به
گذاش��ت كه اين
تومانتخريب
طرح به
كه اين
دست
دستكنند.
رح به عنوان طرحي براي ويراني منابع طبيعي ياد مي
شکل
نشانه های
برخی
هستند و شایع
مرتبط
مغزی
تومورهای
يازدهمين رئيس
گیریكه
اينجاس��ت
ح��ال
هستند .اين س��ازمان از سال الزم دارد.
ش��د .اين
منج��ر
جنگله��ا
یک تومور مغزی بســیار متفاوتبخش��ي از
یکاين
ش��د.
منج��ر
س��ؤاله��ا
جنگل
بخش��ي از
هایحاضر در
خبرنگاران
ســردردهای  84تا 92
ميزان بايد
تأمين اي��ن
درحاليبراي
مجلس
كارشناسانبامعترض بارها
هستند و به اندازه ،مکان قرارگیریدرحالي بود كه
بارها
معترض
كارشناسان
بود
جسمانی
صورت
مغزیكهبه
مرتبط با آي��اتومور
واکنشــی مشابه
اس��ت.تشنج
خصوصیات
اختيارفلسفه
كه راايندرطرح
وي ديگراعتقاد ودارد
ها
دارند
طرحاعتقاد
مطبوعاتي او
جلسه
كشورطرحهانخستين
پيمانكاران
كردندرا به
جنگلها
وجوديبخشي از
بسياري از
وجوديبگذاريماعالم كردند
فلسفه
دارد كه اين
اعتقاد
كه اين
بخش مي
كههشدار
درنهايت
پيمانكاران
مراتع
بدهدازتا كشور
بسياري
كه بخش
شود؟کهآيامی
دهند،
نشــان می
اعالمرا
خود
مشکل،
ناگهانی
هاييآغاز
شامل
محمدرضاهای
دهددرمان
برسد.از
اســتفاده
دیگرتا به
بستگی
تومور
رشد
نرخ
نردانههاي و
دچارو
زيس��ت
س��ازمان
محيطهماره
چ��ونمجلس
نماين��دگان
تومور از
باهنركه برخي
زاگرس
شده
خشك
تش��كيل
بيابان
تصويبرا
بندرعباس
دارند.آسيباز تهران
س��ازمان
نبايد به
محيطكشور
چ��ونو مراتع
هاييزيست
محيط
تش��كيل
احيابيابان
بندرعباس را
تهران تا
زيس��ت ودرختاز
تومور یا
خــود
واســطه
توانند
قرص
نســخه
کنندهدادهبدون
بدن،
عملکرد
دست
هایاينبه از
بالقوه
÷برخی
ناتوانبرد.
س��ؤال مي
عالئمزير
جنگلها را
نكش��يدس��ازمان
منبعي
عنوان
رفتنبه
طبيع��ي
منابع
ميتأثير
عمران
به در
گيران
ایستبرد.تصميم
تواند
مي
اراضي
اين
اس��ت ،و
قابلمي
س��ؤال
زير
جنگلها را
س��ازمان
براياگر
گويد
ماننــدمي
مجلس هم
رئيس
نايب
شود».
مي
براي
تواند
كميسيوناراضي
اس��ت ،و اين
داده
كه
دارد
مس��يرهاي
كردن
هموار
براي
پرداخت
و
سيالب
زمين،
رانش
روي
درختان
قطع
البته
كه
ش��ود
استفاده
مسكن
اصلس��اخت
س��ازمان
30دارد كه
اعتقاد
كيادليري
دهند.هابابايد
كميس��يون
ط��رح رأي
هايي9
مغزیبند
س��ازمانو
اصل 50
استناد به
ت.هطرحيكيادليري او
البته
ش��ود كه
استفاده
هایمسكن
س��اخت
شــوند.
پدیدار
درمانی
هايي روش
آورد نمی
نشــان
مسکن
بیشتر)
ثانیه یا
(برای
اینبه تنفسی
وجود
تومور
اعتقاد یک
مرتبطبهبا
نسبتها،بههرگز
اساس��يجنگل
زيس��ت و
محيط
خود نگاه
نميدانند
عمرانيها
دانند؟آيا
نمي
س��الهاي
گيران در
تصميم
طرح مورد قبول
چونميمحيط
الزم را
طرح دقت
جزئيات
قانون
د.بش��دتچون 43
س��الهاي
گيران در
كنند .زيس��ت و جنگلها ،هرگززلزله رامورد
بخشی
نخاع
تصميم و
مغز
قبولکه
رنگ از
آبی
مجلسبه
تواند
باشند .کهدرمی
داشتهنکته
به این
پزشکی
منابع
نحوه وجود،
بهترین
مطالب��اتاز
استفاده
پزشک
دارند و
نداشتهاند:
جايگاهي
گيريها
هم اينكدر تصميم
ها
شــدنداد
نشان
گذش��ته
انتخابات
ريزگردها
مقابل
س��طح
آنجایی و
ديواره
واقع نشد.
جايگاهي
گيريها
تصميم
سؤال پيش بيايد كه آيا مجلسيها
پيمانكارانگذشتهتا اين
غيرنقدي
تأمي��ن
واقع نشد.
نداشتهاند:كه تنهاگذشته
محسوبازهامی
عصبی
سیســتم
رویدادهایهايدر از
شــود،
منجر
مواجههكهبا
دارندازکه
اشــاره
چه
درمانی،
روش
تصميم
در
هايها
جنگل
ماري ای«سازمان
2
تصميم رأي
مجلس براي
پوستاز
سردرد22كه برخي
ك��ههاآن
اس��ت
هايي
كش��ورازجنگل
مناطق
ريزگردهااز
واگذاريها
ديگر
گيري
نمايندگانها در
جنگل
«سازمان
آسمان
س��ويناشي
جراحی ،و از بحران
هايو آب
گيرينقل
عملو
حمل
عمران��ي
پروژه
مناطق
واگذاري
ديگر
س��وي
نشده
ش��ناخته
رس��ميت
به
حاكميتي
تد
دادند
را
هايي
جاده
ساخت
وعده
آوردن،
پيمانكارها
به
س��ال
99
براي
خواهند
مي
كه
رفت
س��متي
به
ها
جنگل
و
طبيعي
نشده
ش��ناخته
رس��ميت
به
حاكميتي
اند
کرده
فراموش
كرده،
درگير
را
اس��تان
زغالي»
«اين
گويد:
مي
و
كند
مي
انتقاد
فاضالب
سرطانكه
س��متي رفت
بیمارانها به
طبيعي و جنگل
مبتال به
پرتــو درمانی یا روشــی دیگر را نباید موجب هراس شــما شود ،کوتاه کلی  2یا ســه دقیقه ای ،و شــوند،
ايندارد كه
اعتقاد
كيادليرياس��ت ».او
يا
دارد وكهپاركهاي
زيستگاه
هس��تند؟ آياكه از دل
جاللي
تحقيق��ات به گفته
جنگلهاي��ي كه
سياستگذاريبدهند؟
جمله باغ
كش��ور از
جنگلاوها،اعتقاد
اس��ت».
طرحي
تحقيق��اتچنين
سياستگذاريمناطق،مناطقكه به دنبال
معناست كه تمامي
طرح به
جملهازباغ
از
كش��ور
مناطق
ای
گسترده
طیف
توانند
اشاره مغز می
ارتباط با
س��د بی
سردردها
بیشتر
ادامه با زیرا
پس
بی
ضعفاينیا
انف��ال ودر
کــرد.
س��ازمانخواهد
ارزیابــی
سياس��ي
كش��اورزي،افراد
توس��ط
آن هم
توس��طابرازكه
حسیجاده
جمله
گذش��ت .از
ميانگين
درخت،
سن و نوع
سياس��يبدون توجه به
پي��شهاي
ب��ه طرح
ه��م
نوش��هر
اراضي مليتحقيقات��ي
افراد
س��ازمان
روي اينملي در
آخرين
زماني كه
هن بحراندر اين اراضي
طرحهاي
ه��م ب��ه
نوش��هر
تحقيقات��ي
تجربه
ناخواسته
عوارض
مغزی
کرد.
اينمی
بیشتراً باآشنا
تاراجاین عالئم
شود.از
برخی
قطع
هستند.بلوطزارها درمنجر به
هزارراتومان
شد250.
جانبیآن
درخ��ت
درختان زيادي در جنگل قيمت يك
تومورهایشد.
طرحعمراني واگذار
ميشود.
انجام
البرز يعن��ي
در
درخت��ان
بگذاري��م و قطع
ميبه
در انجام را
واگذار
عمراني
مديركل
انتخ��اب
ب��ه
مثال
ب��راي
ه
اين
در
را
زمي��ن
رانش
ه��م
و
ش��ده
ابر
شده است.
برآورد
مجلس
جديد
ط��رح
به
ه��ا
واگذاري
مديركل
انتخ��اب
ب��ه
مثال
ب��راي
چه
ها
عمراني
است،
ش��دن
خشك
حال
دچار
كشور
كش��اورزي
و
زيست
محيط
واگذاريه��ا به ط��رح جديد مجلس
کنند.
•
•
شویم.
گوي��د
مي
و
كن��د
مي
اش��اره
ها
اس��تان
ن
روستاي
جان مردم
منطقه به
پرس��ند
اعتراضمي
همچني��ن
افكارعموم��ي
حوزه
خبرنگاران
اعتراض
رس��د،
مي
كه
«شيرينگوي��د
كن��د و مي
اش��اره مي
اس��تانها
اين
احتمالي
تصوي��ب
ب��راي
توجيه��ي
99
اراضي
واگذاري
او
شود».
مي
آسيب
حوزه
خبرنگاران
رس��د،
مي
كه
ُا ِ
جنگلهاپیشتر
شناختی که
آن از افت
جدا
تشــنج
يس��يونمعموالً
فـتالً
وزارت
اطرافتوسط
ساله افراد
•اين
ظر
حامياني
شناختیجاده
ساخت
دانند كه
ه��ا نمي
توسطابروزارت
افراد
انداخت.اين
رئيسبه نظرآباد» معمو
س��ؤاالتی كه
دارند؟
كشاورزييك نوعمحيططرح
طبيعي به
مخربمنابع
زيس��ت و
پيمانكار را
پروژه به
آبرئيس
منابع طبيعي به
زيس��ت و
كشاورزيكه آيا محيط
مبتال
بیماران
شــد،
اشاره
آن
به
برای
مغز
توانایی
در
مشکالتی
بروز
محرک
توانند
می
مغزی
تومورهای
سردرد
پذيرفت��ه
س��ازمان
توس��ط
و
انتخ��اب
سه
نمايندگان
و
س��منان
اس��تانداري
چون
پذيرفت��ه
س��ازمان
توس��ط
و
انتخ��اب
به
اي
عالقه
عمران
كميس��يون
رسد
مي
حاشيه
و
مراتع
ها،
جنگل
تمام
به
تعرض
كه
كنند
مي
نگهداري
و
تأمين
را
كش��ور
طرح
از
دارد.
پي
در
را
ها
جنگل
س��ازمان
جديد
جديد س��ازمان جنگلها را در پي دارد.
در
كه
است
معتقد
كيادليري
ش��وند.
مي
داشت.
پي
در
را
محلي
است كه
معتقد
كيادليري
ش��وند.
مي
ندارد.
ها
آن
پاسخگويي
كه
دارد
اعتقاد
و
دان��د
مي
ها
زمين
اين
اراضي
ر
هزينه
تأمين
براي
خواهند
ها
جنگل
س��ازمان
كه
دارند
اعتقاد
آنها
جنگلها
س��ازمان
دارند كه
اعتقاد
یکیدرميبه آنها
پيمانكاران در
اســت
ممکن
مغزی
تومور
اگر فردی نیســتید کــه به طور تشنج باشند ،که می تواند نخستین پردازش اطالعات ممکن است
مديركله��ا
طنزيس��تانتخ��اب
شاهرود
خوش��ي از
البته خبر
حفاظتهماز عنوان جاللي
«محبت
مديركله��ا
انتخ��اب
ب��راي ديگر را
يك نكته
كيادليري
ها»و بند
«محبت50
كميس��يون اصل
اقدام
ب��رايهزينه
مل��ي را
اراض��ي
فاض��الب،
ها» جايآب و
باي��د
جاي 9اصلدر قامت��ي ك��ه
حفاظت از
باي��د
ك��ه
قامت��ي
در
مغزی راه رفتــن و حفظ تعــادل خود
تومور
گیری
«ضرورتشکل
كارشناسانبراياز نتایج
غیرمعمول را
اتفاقی
خود بروز
سرنخ از
اعتقادبرد و
می
ســردرد
زيررنجاو
اس��ت.
قانونازگرفته
معمول را
43ها»
رن جنگل«ضرورت
گرفتهگويد:
دارد و مي
اس��ت .او
خبرنگارانها» را
مانند
كند .رااو هم
مي
سؤال
اساسي را
س��اير نشده
دهد وارد
نش��ان
ميبرد .اوجنگلها
«ادامهاعتقادكنند؟ جنگلها خود را نش��ان دهد وارد نشده

مجلس با استناد به اصل  50و كش��ور زده ،است ،زنگ خطري است که
بند  9اصل  43قانون اساس�ي به طرح از بيم��اري مرموزي كه به جان بلوطهاي
نح�وه تأمي�ن غيرنق�دي مطالب�ات اي��الم ،لرس��تان ،ف��ارس ،چهارمح��ال و
بختياري ،كهگيلويه و بويراحمد و ...افتاده
پيمان�كاران پروژههاي عمراني حمل و
گويد
Vol.تا آنطور كه
خبرميدهد
PAIVAND:
25  no.1336  Sep. 15, 2017
جاللي مي 27
نق�ل و آب و فاضالب انتق�اد ميكند و
 4660ميلي��ارد توم��ان ب��ه جنگلهاي
ميگويد« :اين طرح به اين معناس�ت زاگرس خس��ارت وارد كن��د .دردي كه
ك�ه تمامي مناطق ،اراضي كش�اورزي ،جاللي از آن به بيماري زغالي بلوطها ياد
انفال و اراضي ملي را به تاراج بگذاريم ميكن��د .به گفته او از س��ال  88كه آفت
و قطع� ًا ب�ا اين طرح محيط زيس�ت و زغالي بلوط در اين جنگلها طغيان كرده
كشاورزي كشور دچار آسيب ميشود ».تا يك م��اه پيش ،بي��ش از يك ميليون
و  130ه��زار هكت��ار را در جنگله��اي
زاگرس فرا گرفته كه از اين ميزان حدود
 15درصد به اندازه قابل توجهي خش��ك
شدهاند.
صاحبنظران خشكسالي ،تغيير اقليم،
ش��دت يافت��ن و طوالن��ي ش��دن زمان
ريزگرده��ا و همچنين مس��ائلي همچون
ش��خم و زراعت در زير اشكوب جنگلها
كه فش��ار و اس��ترس زيادي به درختان
منطق��ه وارد ك��رده را باعث ش��يوع اين
بيماري ميدانند .بيماري كه 106هزار و
 440هكتار از جنگلهاي زاگرس را بين
 75تا  100درصد آلوده كرده است.
اس��ت« .اهللكرم جاللي» ش��انزدهمين
از سوي ديگر سازمان جنگلها براي
رئيس س��ازمان جنگلها پس از انقالب بلوطزارهاي زاگرس  900ميليارد تومان
و يازدهمين رئيس اين س��ازمان از سال الزم دارد .ح��ال س��ؤال اينجاس��ت كه
خبرنگاران
تجربهاس��ت.
 84تا 92
قراربايد
ناحیهميزان
ایناي��ن
برايدرتأمين
مجلس
حاضر در آي��ا
وجود دارد.
سرگیجه
امکان
کــه
تومورهای
نخستين جلسه مطبوعاتي او اعتقاد دارند بخشي از جنگلها را به پيمانكاران بدهد تا
مشکالت در هماهنگی ،به عنوان دارند اثری شدیدتر در پی خواهند
كه برخي از نماين��دگان مجلس هماره درخت خشك شده زاگرس احيا شود؟ آيا
کار بهساده
منابعانجام
مثال در
مانندقابل داشت.
عنوانایمنبعي
طبيع��ي
به
تصميمگيران در كميسيون عمران تأثير
بند براي
پرداخت
سيالب و
نواحیزمين،
روي رانش
درختان
مس��يرهاي قطع
كردن است از
هموارممکن
کفش،
بستن
دیگر مغز
که در
تومورهایی
خود نگاه ميكنند.
زلزله را نميدانند؟آيا عمرانيها نميدانند
تومور مغزی باشند .شکل می گیرند می توانند موجب
نشانه های یک
انتخابات مجلس گذش��ته نشان داد كه تنها ديواره و س��طح مقابل ريزگردها
ناراحتی
و
هورمونی
تعــادل
عدم
• كه برخي از نمايندگان مجلس براي رأي در كش��ور جنگلهايي اس��ت ك��ه آنها
آوردن ،وعده
پيمانكارها
 99س��ال
خواهند براي
ساخت جادههايي را دادند مي
شوند،بهبه ویژه
بیماران
شــدید در
شخصیتی
تغییرات
كه از دل جنگلها ،زيستگاه و پاركهاي بدهند؟ جنگلهاي��ي كه به گفته جاللي
کردن
صحبت
در
آنها
توانایی
اگر
افراد
مراقبان
یــا
خانواده
اعضای
ملي گذش��ت .از جمله جاده ابر كه هم بدون توجه به سن و نوع درخت ،ميانگين
مبتال
بگیرد.
يكقرار
تاثیر
جنگل تحت
ممکن دراست
قطع مغزی
منجربه بهتومور
مبتال
درختان زيادي
تومان
بیمارهزار
آن 250
درخ��ت
قيمت
اين
در
را
زمي��ن
رانش
ه��م
و
ش��ده
ابر
است.
شده
برآورد
متوجه تغییر در رفتار آنها شوند .به تومور مغزی کــه توانایی خود
منطقه به جان مردم روستاي «شيرين
پرس��ند
مي
همچني��ن
افكارعموم��ي
تغییرات شخصیتی در یک بیمار در صحبت کردن را از دست داده
آباد» انداخت .ساخت جاده ابر حامياني كه آيا آنه��ا نميدانند كه جنگلها آب
اســت
نمايندگان است
مضاعفــی را به
تواند فشــار
اس��تانداري س��منان و
میچون
داشته كه
قصد ميكنند
نگهداري
ممکنتأمين و
كش��ور را
پيازداشت.
محلي را در
پيمانكاران
هزينه
براي تأمين
خواهند
نوه خود
فرزند یا
همسر،
ميبه
آنجایی که لوب باشد
کنــد.
وی وارد
جاللي البته خبر خوش��ي
هزينه
مل��ي را
اراض��ي
شاهرود آب
دارد،
دوست
فاض��الب ،او را
بگوید وکه چقدر
فرماندهیازبرای
پیشانی مغز مرکز
براي خبرنگاران دارد و ميگويد« :ادامه كنند؟

سالمتی...
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این

6

j

نشانه تومورمغزی رانادیده نگیرید

999$

Sectionnel

1399$

Sectionnel

ناگهان متوجه شده اید که به طور

در مغــز ارائه کند .تشــنج ها به

یک جـــدول با دو شـــرح

دچار مشکل شــوند و همچنین

یک جـــدول با دو شـــرح

5523

5523

وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ویژهها را
ش�رح
و از
يک�ی
ش�رح ابتدا
حل دو
هایوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به
اس�ت.
«ش�رح
عادی دو
دارای
صفحه از34
حل در
حل دو>>
____________________
____________________
جدول
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.
جدول عادي

1

2

3

افقي:
 -1از آثار ديدني ش��هر بافت استان
كرم��ان ك��ه در نوع خ��ود بينظير
3
است -شهر گناه
4
 -2راه و ج��اده -جزي��ره مثلث��ي-
بزرگواري ،سروري
5
هرز-
گياهان
پاكسازي
 -3انتظار-
6
پيشخانه
7
 -4نمايش��نامه -پ��س ندادن��ي
8
خسيس! -هر تكه از غذا -طرف
خون-
 -5اش��اره به دور -س��رطان
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

4

5

7

6

1
2

DÉCO
$

1699

7 mcx

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-
حل جدول عادی شماره 5522
انس دادن
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عادي15 14 13 12
جدول 11
10 9

جدول 2
1
ويژه

3

4

5

7

6

 -11نوعي فرش -زحمتكش -دستگاه نساجي
 -12جاي بيهوا -خوگيري -نفس چاق -اگر در عقرب باشد اوضاع آشفته است
 -13كار نسنجيده -از عناصر شيميايي -كلمه افسوس
ايمان قلبي
 -14جاي عكس! -پذيرش و قبول كاري-
ard, difficulty rating
)0.61
 -15زيرمجموعهاي از مكانيك محيطهاي پيوسته -شهری در استان گلستان

عمودي:
عمودي:
 -1امر به پختن -يازدهمين كتاب كاميك از سري ماجراهاي تنتن و ميلو
 -2پلوخور است اگر نو باشد -همراه داماد -دالور ،نترس
 -2سالي كه در آنيم -دلانگيز -يار مجنون
تابستان
 -3جمع رأس -زاج سياه -ماه دوم
1 4 2
9
5
 -3نبرد ،تالش -پدر -غذاي فرنگي
1
7
4
 -4طريقهها -تنپوش -كدبانوي خانه8 9-
نياكان
آذري
راه
سركه-
وزن-
 -4پرنده خوشبختي -واحدي در
8
5
2 4
تاكداخل دوات -دويدن
فاني-پنبه
سرنامه-
-5 -5
گلو -دار
2
4 8
بارسا 1-نايب
3
 -6يكي از ضماير شخصي پيوسته -گلزن 2 6
 -6سماق -نوعي قارچ -دارايي كسي
8
سبز 7 2
گوهري9 4
1
رنگ
كردن-
نيازي-رفتار
حنجره-بيبا نرمي
-7 -7
اصلي
ضد
حرص و آز-
5
2
6
لشكر
فرماندهان
زود-
صبح
نمود-
شدن،
گر
جلوه
2 8
9 4 1
 -8و برگ -نوبت بازي -درجه
 -8زين
7 9 1
 -9سزاوار -پليدي و ناپاكي -واژه فقدان 8 5 3
 -9حرف -سرحددار -پشيماني
پولفاصله
حرف
پلوخوري-
ظرف
-10 -10
نقد -پياپي
كرمانشاه-
استان
آشكار -در
اثري ديدني
هندي-
شباهت-
پسوند
-11
1
9 4 7
نفس-
جمع
فشفشه-
5522
شماره
-11عادی
جدول
حل جدول ويژه شماره 5 5522حل
2
5 7 3 1
2
انس دادن
فرزند عزيز
13 12 11 10 9 48 7 6 5 5 3 4 1 3 28 1
 10و15 14 13 12 11
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گرانتر 5از 8 7 6
4 3-12
2 1
پايين
رديف
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ش ك ر
 5ج
9
4
ط
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ر ش د
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روزگاره��ا -ر
ب
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فرشته
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8
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ا
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 12ت براي
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 13ا
ا س م
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ج
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ج
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فراوان ر
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تهمين��ه
فيلم��ی
-15
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ر
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ر ي گ ا گ
 15ي و
ميالني -اتذكره
پ
ا
چ
 15ز ن د گ ي س و ي ي س ي

عمودي:
 -1امر به پختن -يازدهمين كتاب كاميك از سري ماجراهاي تنتن و ميلو
 -2سالي كه در آنيم -دلانگيز -يار مجنون
 -3نبرد ،تالش -پدر -غذاي فرنگي
 -4پرنده خوشبختي -واحدي در وزن -سركه -راه آذري
 -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
 -11فشفشه -جمع نفس-
حل جدول ويژه شماره 5522
فرزند عزيز
1 1س 2ن د5 4 3م ع7 6ب د 8ا 9ن 10ا 11ه 12ي 13ت 14ا -12 15زن��دان پرنده -رديف
2
م ا د قالي -سرزمين -شهری در
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 1314رو جب ع ت اب اي ر ل رم جس ي هم ا اك جي  -15فيلم��ی از تهمين��ه
 15ز ن د گ ي س و ي ي س ي چ ا پ ميالني -تذكره
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Sudoku
Puzzle

3

4

1
3
4

2

Sudoku
Puzzle

2

6

5

افقي:
 -1غذاي ش��يرازي -درختي با
چوب عالي
 -2مهار -ميوه تابستاني -گرفتن
سند جداگانه براي بخشي از يك
ساختمان
 -3پوستكن -كشور همسايه-
چك
 -4توده غله -چاه كهنه -طرف
اعتماد -آسمان
 -5س��رخ كمرن��گ -آتشزنه-
زرداب
 -6گش��ادگي رگه��اي پ��ا-
ترويجدهنده -كشنده بيصدا
 -7كراي��ه خان��ه -درس دادن-
كلمه شرط
 -8رهرو – دكان -سالم
 -9راهنم��ا -رود اروپا -پادش��اه
مادها
 -10زاج يمني -نغمه-فرزندان
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15 14 13 12 11 10

جدول ويژه

افقي:
 1افقي:
 -1از آثار ديدني ش��هر بافت استان
 -1 2غذاي ش��يرازي -درختي با
كرم��ان ك��ه در نوع خ��ود بينظير
چوب عالي
3
است -شهر گناه
 -2مهار -ميوه تابستاني -گرفتن
 -2راه و ج��اده -جزي��ره مثلث��ي-
 4سند جداگانه براي بخشي از يك
بزرگواري ،سروري
 5ساختمان
 -3انتظار -پاكسازي گياهان هرز-
 -3 6پوستكن -كشور همسايه-
پيشخانه
چك
7
 -4نمايش��نامه -پ��س ندادن��ي
 -4توده غله -چاه كهنه -طرف
خسيس! -هر تكه از غذا -طرف
 8اعتماد -آسمان
 -5اش��اره به دور -س��رطان خون-
 -5 9س��رخ كمرن��گ -آتشزنه-
گيرنده خانگي
10زرداب
 -6جمع قبيله -تصور ،رأي -دختر
 -6گش��ادگي رگه��اي پ��ا-
 -7آگه��ي -ن��ژاد روس��ي -جانور 11ترويجدهنده -كشنده بيصدا
پيشاني سفيد
 -712كراي��ه خان��ه -درس دادن-
شده
آزاد
آمودريا-
نفتي-
 -8روغن
13كلمه شرط
فارس-
استان
در
شهری
پرچم-
-9
 -814رهرو – دكان -سالم
وزن
سنگين
خودرو
 -9راهنم��ا -رود اروپا -پادش��اه
 -10پايه -زيور ،پيرايه -مواد مذاب 15مادها
آتشفشاني
 -10زاج يمني -نغمه-فرزندان
 -11داراي نقش و نگار -آن كه عكس تو بنمود راست -گندم
 -11نوعي فرش -زحمتكش -دستگاه نساجي
 -12گردش كودكانه -هيمه -عدد عنقا -داروي هوشبري
 -12جاي بيهوا -خوگيري -نفس چاق -اگر در عقرب باشد اوضاع آشفته است
 -13درازترين شب سال -شماره -فرشته
 -13كار نسنجيده -از عناصر شيميايي -كلمه افسوس
شفابخش
)0.71باز هم پرچم -آشاميدني
 -14جانشيني-
Puzzle 42 (Hard, difficulty
ratingكاري -ايمان قلبي
 -14جاي عكس! -پذيرش و قبول
 -15اطراف و جوار -ماهر ،كاردان
 -15زيرمجموعهاي از مكانيك محيطهاي پيوسته -شهری در استان گلستان
Easy Sudoku Puzzles
1
رقابتي هوايي
-1غصه -نام يك تفريح و ورزش

Ma

T

باشد .تومورهای سرطانی مغز می

شخصیت محســوب می شود ،و

{>> ادامه در صفحه}29 :
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

ویرانیفجایع
طبیعی ،یا جنگ
موضوع صحبت ،در ســه برنامه
سیاســی صبح یکشــنبه سوم
ســپتامبر تلویزیون آمریکا روی
محور طوفان هاروی و کره شمالی
بود.
آنها در مــورد کمک های مردمی
و دولت به ســیل زده ها و نشان
دادن خرابی های ناشی از طوفان
صحبت کردند .مقایسه خرابی ها
و کشته شدگان بود .کشته شدگان
طوفــان کاترینا( ،ســال )2005
دوهزار نفر ،ولی خرابی های هاروی
خیلی بیشتر است.
What the Media isn’t
در پایان برنامه Face the Nation
Telling You About North
درتلویزیون  CBSویدئویی پخش
Korea’s Missile Tests
شد که پنجاه ســال پیش «باب
شیفر» مجری سابق این برنامه از مایک ویتنی می نویسد:
طوفان همین شهر هوستون تهیه دوشنبه گذشته موشک های کره
کرده بود.
شــمالی از باالی جزیره هوکایدو
در اینجا این سئوال پیش میاید ،ژاپن گذشــت و در آبهای خیلی
چرا در پنجاه سال گذشته دولت دورتــر از جزیره فــرود آمد .این
هائی که آمده اند ،کار اساسی برای موشکها به کسی و یا محلی آسیب
این موضوع نکرده اند.
نزد.
می دانیم که کوبا جزیره کوچکی رسانه ها بالفاصله این عمل را یک
در نود مایلــی آمریکا ،زیر تحریم حرکت تحریک آمیــز خواندند و
های شدید پنجاه ساله ،هر زمان ترامپ با انتقاد از این عمل گفت:
که طوفانی پیــش میاید ،برنامه « کره شمالی با این رفتار خود را
های خاصی بــرای مقابله با آنها تنها میکند و همه گزینه ها روی
دارد .آیا آمریکا نمی توانست بجای میز است».
خرج مالیات مــردم در جنگها به مایک ادامه میدهــد :چیزی که
زیرساخت های شهرها برسد؟
رســانه ها راجع بــه آن صحبت
متاسفانه می بینیم جنگ طلبان نکردند ،این بود که در ســه هفته
دســت از ایجــاد جنگ بیشــتر گذشته ژاپن ،کره جنوبی و آمریکا،
برنداشــته اند .تحریک ،تحریم و عملیات نظامی وسیعی در جزیره
تهدید کشورها به جنگ ،با بهانه هکایدو انجام میدادند که با وجود
های احمقانه (که باعث همبستگی درخواست «کیم یانگ اون» برای
بیشــتر مردم بــا حکومت های توقف آن عملیات ،به درخواست او
دیکتاتوری خود می شــود) هنوز اهمیتی داده نشد و طبق معمول
با کله شــقی رد شده و گفته شد
ادامه دارد.
افــزون بر آن همیــن بمباران ها که ایاالت متحده این حق را برای
خــود باعث آلودگی میشــود که خود محفوظداشته کهدر هر زمان
در تغییرات جــوی اثر می کند و و هر مکان و هر کســی را بخواهد
متاسفانه کسی راجع به آن صحبت تهدید کند .چون آمریکا یک کشور
استثنائیاست.
نمی کند.
یک نمونه ی بارز ،کره شمالی است بیشتر از  3500ژاپنی و امریکائی
که یکشنبه عالوه بر مسئله طوفان در این عملیات شرکت داشتند و تا
 28اگوست هم طول کشید.
سوژه سه برنامه سیاسی بود.
ً
بیشتر مهمانان برنامه که قبال در جوابی که کره شمالی داد ،این بود
سازمان سیا کار میکردند ،معتقد که ما حاضر نیستیم توهین ها را
بودند که حمله به کره شــمالی ،بپذیریم.
فاجعه بار خواهد بود و ما باید راه آنطور که رسانه ها نشان دادند این
دوم را پذیرفته و کره شمالی را با یک عمل گستاخانه و تحریک آمیز
همین وضعیت قبول کنیم ،کاری نبود؛ بلکه جواب بســیار مالیمی
که با اتحاد جماهیر شوروی کردیم.
عالوه بر آنهــا رئیس جمهور تازه
منتخب کره جنوبی هم خواسته
که به کره شــمالی حمله نشود.
در ایــن میان نقش رســانه های
جنگ طلب کام ً
ال برخالف واقعیت
هاست .چهارم ســپتامبر ،مایک
ویتنی  Mike Whitneyدر سایت
 Counterpunchمطلبی را نوشته،
با عنوان:
«رســـانه ها چه چیزی را در
مورد آزمایش موشــکی کره
شمالی نمی گویند».

بود ،در مقابل  64سال تهدیدها،
گردن کلفتی ها ،شیطان سازی ها
و سختی هائی که از طرف آمریکا
به این کشــور وارد شده است .در
مقابل این تحریکات الزم بود کره
شمالی جواب بدهد.
در همان ســه هفته کره جنوبی
هم با  75هزار گروه نظامی ،صدها
تانک و ماشــین های جنگی ،در
حال انجام تمرین های نظامی بود.
آیا باید کره شــمالی می نشست
و نظاره گر این تهدیدها میشــد-
مسلماًنه!!
ویتنی اضافه میکند:
تصور کنید که روسیه بیاید و در
مرزهای مکزیک همان عملیات را
راه بیندازد در عین حال ناوگانش
در خلیج ســان فرانسیسکو هم
عملیات مشابه انجام بدهد.
فکر میکنید ترامپ چه واکنشی
نشان میدهد؟
چرا سیاســت های آمریکا «دبل
اســتاندارد» (یک بام دو هوائی)
است؟
او ادامه میدهــد :انتخاب دیگری
نیست .کیم باید محکم و استوار
باقی بماند .چون میداند در صورت
نشان دادن ضعف سرنوشت صدام
و قذافی را خواهد داشــت .برای
اجتناب از سناریوی قذافی ،کیم
وقتی از طرف گوام تهدید میشود؛
به آبهــای اطراف گوام موشــک
پرتــاب میکند ،چــون آمریکا با
داشــتن پایگاه در گوام می تواند
تهدیدی برای شــبه جزیره کره
باشددر نتیجه کیم فکر میکنددر
مقابل آن تهدید باید بایستد.
آیا بهتر نمی بود که رسانه ها
واقعیت ها را ذکر می کردند؟
یا اینکه کیم را مثل یک ســگ
دیوانه کهدارد پارس میکند ،نشان
بدهند کــه دارد به ایالت متحده،
کشــور کام ً
ال بیگناه(!) لگدپرانی
میکند؛ کشوری که هرجا میرود
بدنبال صلح است!
مایک ادامه میدهــد :این روزها
خیلی مشکل است رسانه ای پیدا
شــود که خصومت واشنگتن را
منعکس نکند .ولی هفته گذشته
در  CBSمقالــه ای چاپ شــده
بود که به واقعیت اشــاره میکرد.
نویســنده یک مامــور اطالعاتی
سابق بود او نوشته بود:

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
(قبل از مراسم تحلیف ترامپ ،کره
شمالی بطور واضح روشن کرد که
این کشــور حاضر است به دولت
جدیــد فرصت تــازه ای بدهد تا
سیاســت نویی را که بهتر از زمان
اوباما باشــد به اجرا دربیاورد .تنها
موضوعی که میتوانــد تغییر در
مسئله ایجاد کند این است که اگر
آمریکا تمرین های نظامی سالیانه
را ادامه دهد کره شــمالی عکس
العمل نشان خواهد داد .در فرصتی
کوتاه آمریکا تمرین نظامی را انجام
داد که عکس العمل کره شمالی را
بدنبالش داشت .با رژه های نظامی
و سیستم های جدید موشکی یکی
بعد ازدیگری هنوز واشنگتن تغییر
روش نداده است).
«افــزون براین یــک روزنامه نگار
مســتقل به اسم تیم شراک Tim
 Shorrockهمیــن موضــوع را

درمجلــه نیشــن آورده و اضافه
میکند ،سال  1994پدر کیم با بیل
کلینتون قراردادی بست و بمدت
 12سال برنامه هسته ای خود را
"فریز" کرد*».
با این ترتیب خواســت کیم برای
تغییر در سیاســت واشنگتن بی
نتیجه بود .ترامپ نشان داد که از
اوباما بدتر است .او عالوه بر این که
قبول نکرده مذاکره کند بلکه هر
روز هم جنگجوئی جدیدی شروع
کرده است .و این خالف خواست
کیم بود.
داشتن سالح هسته ای برای کیم
در مذاکــرات آتی الزم اســت .او
نمیخواهد از این سالح برعلیه غرب
اســتفاده کند .چون هیچ نتیجه
ای ندارد .کره شــمالی میخواهد
مذاکره کند تا امنیت داشته باشد.
تحریم ها برداشــته شود و رابطه

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

خوب با کره جنوبی داشته باشد.
و تحریکات  64ساله تمام بشود.
ولی آمریکا وضع موجود را دوست
دارد .میخواهد بطور همیشگی جزو
ترکیب کره جنوبی باشد تا بتواند
روسیه و چین را با سیستم موشکی
مرگ آور احاطه کــرده و حضور
ژئوپلیتیکی خود را توسعه داده و
دنیا را به آخر زمان نزدیک کند.
مایک ویتنی با این جمالت نوشته
خود را تمام میکند:
این چیزی اســت که واشــنگتن
میخواهد .برای همین هم هست
که بحران در شــبه جزیره کره تا
مرحله جوش ادامه خواهد یافت.
---------(*) این بخــش جزو مقاله مایک
ویتنینیست.
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فنــآوری...

شهریاران ایرانیاالصل امپراتوری «دیجیتال»

نشستندارا خسرو شاهی بر کرسی
مدیر عاملی شــرکت بلنــد آوازه
آمریکایی «اوبر»در رسانههای مهم
اقتصادی جهان بازتابی گســترده
یافت و در جامعه ایرانیان درون و
بیرون کشور نیز هیجانی همراه با
شادی و غرور برانگیخت.
•

چابکسواران عرصه «جهانی
شدن»

خسروشاهی چهل و هشت ساله،
که در ســنین کودکی همزمان با
ی به آمریکا کوچ کرد،
انقالب اسالم 
در دنیای پر تــب و تاب «اقتصاد
دیجیتال» چهره بســیار شناخته
شدهای اســت .منظور از «اقتصاد
دیجیتال» آندسته از فعالیتهای
اقتصادی اســت که نه کاال تولید
میکنند و نه خدمات و نهداده ،بلکه
با تکیه بر پلت فورمهای اینترنتی
و موبایلی ،بیــن تولید کنندگان
و متقاضیان کاالهــا و خدمات و
دادههــا ارتباط به وجود میآورند.
«آمازون»« ،ئی بــی»« ،گوگل»،

تومور مغزی...

روز خسروشــاهی تصمیم خود را
به نشستن بر تخت ریاست «اوبر»
اعالم میکند.
در دنیای «دیجیتــال» ،که قلب
تپنــده آن در دره ســیلیکون
(سیلیکون ولی) کالیفرنیا قراردارد،
دارا خسرو شاهی تنها نیست.
در میان شهریاران این امپراتوری
رو بــه گســترش ،میتــوان از
امیدکردستانی نام برد که پیش از
این یکی از مدیران ارشد «گوگل»
بود و اکنون ریاست هیات مدیره
توییتــر را بر عهــده دارد .و نیز از
شروین پیشهور ،یکی از بنیانگذاران
شــرکت «هایپر لــوپ» و نیز از
طراحــان عمده قطــاری که قرار
اســت ســرعت آن از مرز ۱۲۰۰
کیلومتردر ساعت بگذرد.
و همچنین پی یر امیدیار که یکی
از بنیانگذاران سایت بسیار مشهور
«ای بی» است .و این فهرست را،
بادستکم حدود چهل نام ،میتوان
ادامه داد.
هفتاد سال پیش ایرانیها حتی از
یکدهم کادرهای کارشناسی الزم
برای به حرکــت در آوردن دوباره
چرخ صنعت نفت کشــور ،که در
پی ملی شدن آن کموبیش متوقف
شده بود ،بر خوردار نبودند .امروز
مردان و زنان ایرانی االصل در قلب
قلمروی «هـایتـک» به شهرت
رســیده اند و سکان شرکتهایی
را در دست دارند که چابکسواران
عرصه «جهانی شــدن» به شمار
میروند.
مســاله در آنجا اســت که اینان
در فضایی بیرون از کشــور خود
میدرخشند .راز این درخشش را
باید در کلمه آزادی جستجو کرد:
آزادی خالقیت،
آزادی کسب و کار،
آزادیهایفرهنگیواجتماعی
و سیاسی.
اینترنت و دنیای «دیجیتال» زاده
آزادی و گســترش دهنده آزادی
است.
با سلطان و آیت الله و رفیق کبیر و

برادر بزرگ ،با امر به معروف و نهی
از منکر ،حتی تصور چنین انقالبی
غیر ممکن بود .و این تازه اول کار
است.

•

جوشش استارت آپهای ایرانی

بــر خــاف گفتههای پر ســر و
صدای اخیر یکی از «آقا زاده»های
جمهوریاسالمی،کهموفقیتهای
خود را به خوب بودن «ژن» پدر
و مادرش نســبت داده ،چه بسا
اســتعدادهایی که در شــورهزار
میخشکند .چه بسیارند جوانانی
که ،بدون برخوردار بــودن از آن
«ژن» من در آوردی ،از محرکها
و تواناییهای الزم برای پیشرفت
برخوردارند ،ولیدر فضای فرهنگی
و اجتماعی و سیاســی ایران ،در
بر خورد با موانع و ممنوعیتها و
تبعیضهــا ،از رفتن باز میمانند.
این راز پر کشــیدن شمار زیادی
از نخبگان ایرانی به دیارهای دیگر
است.
ولی به رغم همه تنگناهای موجود
در فضای ایران ،تالش سر سختانه
شــماری از جوانان کشــور برای
همراه شدن با سیر تحوالت جهانی
به گونهای شگفتانگیز ادامه دارد.
نمونه تحسین بر انگیز این تالش را
از جمله در همین عرصه «اقتصاد
دیجیتال»میبینیم.
رســانههای اروپایی از جوشــش
اســتارت آپهای ایرانی ســخن
میگویند و از معروف ترین آنها نام
میبرند .استارت آپ «مامان پز»
که به ابتکار تبسم لطیفی ۳۱ساله به
وجود آمده ،یکی از آنها است .کار
این پلت فورم آنالین ایجاد ارتباط
بین خانمهای خانه دار ایرانی است
که غذاهایــی را با کیفیت خوب
عرضه میکنند ،و مشــتریانی که
متقاضی چنین خدمتی هستند.
پلــت فورم «مامان پز» در ســال
 ۲۰۱۴به وجود آمده و ،به نوشته
روزنامه فرانسوی «لوموند» ،اوایل
سال جاری میالدی هفت شاغل
داشته و هر روز ،با تکیه بر هشتاد

خانم آشــپز ،هزار سفارش غذا را
تامینمیکند.
در عرصه داد و ســتد آنالین هم
پیشرفت سریع اســت و استارت
آپهــای بازرگانی بــا همکاری
پلت فورمهای جهانی و یا با الهام
گیری از آنها در ایران پا میگیرند،
از جمله «دیجی کاال» (وابسته به
«آمــازون») که ارزش آن امروز به
ســیصد میلیون دالر رسیدهاست
و یا «اســنپ» که «اوبر» را الگوی
خود قرار داده و در تهران فعالیت
میکند .در مقیــاس خاورمیانه و
در مقایسه با کشورهای همسایه،
ضریب نفــوذ اینترنــت و تلفن
همراه در ایران نســبتا باال است و
این زمینه بسیار مساعدی را برای
گسترش کســب و کار آنالین در
کشور فراهم میآورد.
با این حال پیشروی نوع دیجیتال
کســب و کار در ایران بدون مانع
نیست ،به ویژه با توجه به خطرهایی
که از این ناحیه متوجه کســب و
کار سنتی میشــود .رسانههای
اقتصــادی تهران از فشــارهایی
ســخن میگویند که از ســوی
اتحادیههــا و انجمنهای صنفی
و نیز نهادهای نظارتی جمهوری
ی علیهاستارت آپها اعمال
اسالم 
میشود .اپلیکیشــن «دیوار» ،که
در کار خرید و فروش بیواســطه
ملک تخصص دارد ،خشم اتحادیه
مشاوران امالک را بر انگیخت.
به رغم ایــن گونه موانع ،تردیدی
نیســت که در ایران نیز ،همچون
بســیاری دیگر از نقــاط جهان،
پیشــروی اقتصاد دیجیتال بازار
کار ایران را دگرگون خواهد کرد،
حرفههایی را حــذف و ،در همان
حــال ،حرفههایی تــازه به وجود
خواهــد آورد .این یکــی از چند
پدیده مهمیاست که جامعه ایرانی
را به سرعت به سویدگرگونیهای
بنیــادی خواهــد برد ،همــراه با
امیدهایــی تــازه و چالشهایی
نگرانیآور.
•

>> ادامه از صفحه27 :

امــا ناتوانی در ایــن کار برای وی
آزاردهنده خواهد بود.
•
از دست دادن شنوایی

«اکســپدیا» و یا همین «اوبر» به
قلمرو «اقتصــاد دیجیتال» تعلق
دارند که طی دو دهه اخیر جهشی
ســرگیجه آور را از سر گذرانده و
عرصههای گوناگون تمدن جهانی
را دگرگون کردهاست.
شــهرت دارا خسروشــاهی با نام
«اکسپدیا» ،شــرکت غول پیکر
مســافرتی آنالین جهان ،که مقر
آن در واشــینگتن قرار دارد ،گره
خوردهاســت .طی دوازده ســال
مدیریــت او در «اکســپدیا» ،که
سال  ۲۰۰۵آغاز شد ،این شرکت
با رشــدی بسیار ســریع در راس
پلت فورمهای مســافرتی جهان
قرار گرفت و در پنج سال گذشته،
با سه برابر شدن قیمت سهامش،
ارزش آن در بورس به بیست و سه
میلیارددالر رسید.
رها کردن «اکســپدیا» و رفتن به
«اوبــر» ،برای دارا خسروشــاهی،
تصمیم آسانی نبود .اولی بیدغدغه
و جنجــال در راه توســعه پیش
ی درگیر
میرود ،حال آنکــه دوم 

کشــمکشهای درونی اســت و
فعالیت آن در سراســر جهان نیز
با سر و صدای فراوان همراهاست.
«اوبر» ده ســال پیش کار خود را
به صورت یک «استارت آپ» آغاز
کرد و امروز یــک میلیون راننده
تاکســی را در  600شهر دنیا در
یک شــبکه جهانی زیر مدیریت
خود دارد .شــرکتی چنین غول
ی حمل و
پیکــر در حرفــه قدیم 
نقل شهری انقالب به وجود آورده
و به نماد «اقتصاد دیجیتال» بدل
شده ،ولی در همان حال ،با بر هم
زدن یک نظم قدیمی ،مقاومتها و
مخالفتهای فراوانی را بر انگیخته
و تظاهرات زیادی در کشــورهای
گوناگون علیه آن بر پا شدهاست.
گویا خسروشاهی بر سر قبول یا رد
پیشنهاد سمت مدیر عاملی «اوبر»
مدتی مردد میمانــد .تا موقعی
که یکی از دوســتانش چشم در
چشم او میدوزد و میپرسد «دارا،
ترجیح میدهی خوشبخت باشی
یا دنیا را عوض کنی؟» فردای آن
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در شــرایطی که توانایی صحبت
کردن مــی تواند تحت تاثیر یک
تومور مغزی قــرار بگیرد ،قدرت
شنوایی انسان نیز می تواند تحت
تاثیر آن قرار بگیرد.در شرایطی که
گوش ها نقش مهمی در شنوایی
دارنــد ،اما این مغز اســت که در
نهایت صدا را پــردازش می کند.
این به معنای آن اســت که گوش
و ســاختار داخلی آن می توانند
شرایط خوبی داشــته باشند ،اما
مسیرها و گیرنده های موجود در
مغز این گونه نباشند.
یک نوع از تومور که می تواند قدرت
شنوایی را تحت تاثیر قرار دهد به
نام نوروم آکوستیک شناخته می
شــود ،که ممکن است یک یا هر
دو گوش را تحت تاثیر قرار دهد.
آزمایش ها در این زمینه از دست

دادن شنوایی در فرکانس های باال
و همچنین تشخیص ضعیف واژه
ها را نشــان داده اند .تومورها می
توانند یک منطقه کوچکتر ،جایی
که سیستم های رله شنوایی قرار تغییرات بینایی
دارند را تحــت تاثیر قرار دهند یا تومور مغزی که در نزدیکی عصب
اثرات جمعی مانند ایجاد فشار یا بینایی قرار دارد می تواند به تاری
حتی حرکت مغــز را با توجه به دید یا دوبینی منجر شود و برخی
انواعدیگر تومور می توانند حرکات
اندازه خود شکل دهند.
غیر طبیعی چشم را در پی داشته
•
باشند.
ضعف در یک مست بدن
ضعفدر یک سمت بدن کهدست بیمار مبتال به تومور مغزی ممکن
و پای آن سمت را تحت تاثیر قرار است با شــکل گیری نقاط کور،
می دهد ،یکی دیگر از نشانه های از دســت دادن دیــد محیطی ،یا
تومــور مغزی اســت .همچنین ،نابینایی ناگهانی مواجه شــود که
ممکن است در تشخیص این که می تواند نشان دهنده فشار وارده
کدام سمت بدن شما چپ یا راست از تومور روی مغز باشد .در صورت
است ،گیج شوید ،که همگی با یک مواجهه با نابینایی ناگهانیدریافت
تومور در لوب پیشانی یا آهیانه ای کمک پزشــکی فوری بسیار مهم
است.
مغز پیوند خورده اند.
یکی دیگر از نشــانه های این نوع
از تومور درک تغییر یافته از لمس
(سالمت عصر ایران)
یا فشار است .این شرایط می تواند

توانایــی فرد در احســاس درد یا
دماهای مختلف را تحت تاثیر قرار
دهد.
•

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

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

fhemmatiyan@sutton.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)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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cÉlÉbrons mehregan

!Une soirée riche de la culture Perse

درسالمندی باعث افزایش هوش
میشود

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

نتایجمثبت

پژوهشگراندانشگاههای آکسفورد
و کاونتری بریتانیا به این نتیجه
رســیدهاند که رابطه جنسی در
افراد بین  ۵۰تا  ۸۳ساله به تقویت
بخشهایی از مغز کمک میکند.
سکس در سالمندی نه تنها باعث
میشود که انسان خود را جوانتر
و شادابتر حس کند ،بلکه تاثیرات
مثبتی بر هوش انسان نیز دارد.
پژوهشگراندانشگاههای آکسفورد
و کاونتری لندن در رابطه با تاثیر
ســکس بر مغز ،آزمایشهایی بر
روی  ۷۳زن و مرد  ۵۰تا  ۸۳ساله
انجام دادهاند .آنها شیوه زندگی و
فعالیت جنسیداوطلباندردوازده
ماه گذشته را زیر نظر گرفته و به
نتایج جالبیدست یافتهاند.
در گزارشــی کــه از این پژوهش
منتشر شده ،آمده است که منظور
از فعالیت جنسی سه نوع لذتبری

جنسی است:
آمیزش جنسی،
ارضای جنسی بدون آمیزش
و خودارضایی.
آزمایشهایی کــه صورت گرفته
شامل فعالیتهای گوناگون ذهنی،
از جمله دقت و توجه ،تمرینهای
زبانــی و حافظــهای و همچنین
دریافت درست از فضای پیرامون
خود بوده است.
برای تمرینهای زبانی ،به عنوان
مثال داوطلبان میبایست در یک
دقیقــه حیواناتی را کــه نام آنها
با "ف" شــروع میشود بشمرند.
برای تمرینهای عینی میبایست
طرحهــای پیچیــدهای را که در
اختیار آنها قــرار گرفته بود ،کپی
کننــد یا اینکه بــا کمک گرفتن
از حافظه خود اشــیایی را که به
ذهنشان خطور میکرد بکشند.

نتیجه آزمایشها نشــان
میدهــد :افــرادی کــه
دستکم یک بار در هفته
فعالیت جنسی داشتهاند،
در آزمایشهایی که به زبان
یا فاصله مکانی مرتبط بودند
موفقیت بهمراتب بیشتری
کسب کردند تا آنهایی که
تنها یک بار در ماه فعالیت
جنسیداشتند.
در رابطه بــا توجه و دقت ،فرقی
بین افراد مورد آزمایش مشاهده
نشده است.
به اعتقاد هیلی رایت ،سرپرست
گروه پژوهشگران ،این آزمایشها
مهر تاییــدی زدهاند بر آنچه که
محققان پیش از این انجام داده
بودند .او میگوید« :همین باعث
شــده که ما به نتایــج پژوهش
خود اعتقاد و اعتماد کامل داشته
باشیم».
رایت عالوه بر این تاکید میکند
که پژوهشهای انجام شــده در
باره سکس سالمندان بیانگر این
واقعیت اســت که سالمندان نیز
رابطه جنسی دارند و از آن لذت
میبرنــد و این بایــد در جامعه
به عنوان یک اصــل خللناپذیر
پذیرفته شود.
•

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

اقتصاد ایران :تنگناها و...
ولی این سقوط سهمگین به نوعی
قابل توجیه بود ،از جمله با تکیه بر
آشوب هایی که معموال بعد از هر
انقالبی پیش میآید و ،از آن مهم
تر ،جنگی طوالنی که بخش بزرگی
از منابع کشور را به نابودی کشید.
با توســل به توجیه هایی از قبیل
انقالب و جنــگ ،دهان منتقدان
سیاســت اقتصــادی جمهوری
اسالمی طبعا بسته میشد .با این
حال تردیدی نیست که حتی بدون
این دو رویداد ،ایجــاد یک زلزله
مرگباردر فضای اقتصادی کشور از
راهدولتی کردن سراسری بنگاهها و
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>> ادامه از صفحه30 :

کشتن و تبعید کارآفرینان و فراری داد که فروریزی اقتصاد کشور تنها از
دادن مغزها و ســرمایهها و ایجاد پیآمدهای جنگ و یا بیثباتیهای
خفقان اجتماعی و فرهنگی برای دوران انقالب سرچشــمه نگرفته
نیروهای فعال ،اقتصاد ایران نمی است .در واقع این فضای سیاسی
توانست عاقبتی چندان بهتر از این و فرهنگــی و اجتماعــی و نیــز
داشته باشد ،آنهم در شرایطی که این کل سیاســتگذاری اقتصادی
شمار زیادی از کشورهای جهان ،در جمهوری اســامی است که
بر خالف ایران ،به آزادی اقتصادی از نوســازی کشــور در انطباق با
و فرآیند جهانی شدن روی آورده الزامات قرن بیست و یکم میالدی
جلوگیــری کرده و مانــع به کار
بودند.
افتادن ظرفیتهای آن در خدمت
•
شکوفایی دستگاههای تولیدی و
احنطــاط بزرگ
تجربه دوران بیست و هشت ساله ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و
بعد از پایان جنگ با عراق نیز نشان میشود.

ﻦﻦ
ﻦ ﮔﮔﮔﮔﺎن

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻭ ﺷﺎﻡ

ﺯﻣﺎﻥ :

ﺷﻧﺑﻪ  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ 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

امروز که حدود بیســت و هشت
ســال از پایــان جنگ بــا عراق
میگذرد ،اقتصــاد ایران همچنان
غرق در گردابها است.
حاصل این وضعیت ،زوال اقتصادی
ایران اســت که طــی چهار دهه
گذشــته اتفاق افتاده و به عنوان
یک تــراژدی بزرگ ملی در تاریخ
کشــور به ثبت خواهد رسید .بر
پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی،
دستیار ویژه رییس جمهوری در
امور اقتصادی در دولت دوم حسن
روحانی ،در حــال حاضر «تولید
ناخالص داخلی سرانه کشور حدود
70درصــد این میزان در ســال
 ۱۳۵۵است».
(دنیای اقتصاد ۲۲ ،شهریور ماه
)۱۳۹۶
ایــن به آن معنا اســت که تولید
ناخالص داخلی یک ایرانی نسبت
به چهل سال پیش سیدر صد کم
تر شده ،حال آنکه همان شاخص
برای هر شــهروند کره جنوبی یا
چین به گونهای نجومی باال رفته
است.
در همسایگی ایران ،تولید ناخالص
ترکیه در سال  ۱۳۵۵خورشیدی
کم تر از ایران بــود ،ولی در حال
حاضر  ۲.۳برابر ایران اســت ،آنهم
در شــرایطی که ایــران از منابع
استثنایی نفت و گاز برخوردار است
و ترکیــه نفت وگاز خود را تمام و
کمال از خارج وارد میکند.
چــرا ایران در کام ایــن زوال فرو
رفت؟
آیا انحطاط اقتصادی کشور ،آنهم
در بحبوحه انقالب بزرگ اقتصادی

ﻓﺭﻭﺗﻥ
ﻣﺭﻳﻡ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
514-223-3336

دوران پایانی قرن بیســتم و آغاز تکنوکراتهای جمهوری اسالمی،
قرن بیست و یکم ،از دید صاحب و وزیر صنعت و معدن و تجارت در
منصبان ارشد جمهوری اسالمی دولت دوم حسن روحانی ،در چند
پرسش چنین خالصه می کند:
پنهان ماند؟
تردیدی نیســت که بخشــی از
سرآمدان نظام به نفی این واقعیت «چرا هر اصالح ســاختاری که در
پرداختند و به روال شوروی سابق ،اقتصاد ایران صــورت گرفته ،در
ترجیــح دادند بــر آمارهای خود نهایت به بن بست رسیده است؟...
ساختهدستگاههایتبلیغاتیدرباره بــه طور مثــال چگونه شــد که
دستآوردهای اقتصادی دوران بعد خصوصی سازی کردیم ،اما بخش
از انقالب تکیه کنند.
خصوصی ما بزرگ تر نشــد و ،در
در عوض شــمار قابــل توجهی مقابل ،بخش شــبه دولتی قدرت
از ســکانداران نظام به خطر این یافت؟ چگونه شــد که برای مهار
گونه تبلیغات پی بردند و از اواخر گرانی ،ســاز و کارهای تعزیراتی
دهــه  ۱۳۶۰به تجدیــد نظر در تعریف کردیم ،اما انگیزه تولید را
جهتگیریهایاقتصادیجمهوری از بین بردیم؟ چگونه شد که برای
اســامی روی آوردنــد .تدارک کم کردن فاصله فقیر و غنی ،یارانه
برنامههای اصالحی و تالش برای نقدی اختصاصدادیم ،اما به نتیجه
اجرای آنها در دورههای ریاســت نرسیدیم؟ چگونه شــد که برای
جمهــوری علی اکبر هاشــمی توسعه کشور برنامه نوشتیم ،امادر
رفســنجانی و محمد خاتمی در نهایت منابع مان را تلف کردیم؟
همین راستا انجام گرفت و امروز اصــا چرا پس از ســالها برنامه
هم،دردولت حسن روحانی ،همان ریزی نه از وضعیت رشد اقتصادی
راضی هستیم ،نه از وضعیت عدالت
تالش ادامه دارد.
مدافعــان اصالحات مــی توانند اجتماعــی؟ دهها پرســش از این
بگویند که بــدون این تالش ها ،دســت را می توانیم مطرح کنیم،
وضع بــه مراتب از آنچه هســت اما پاسخ این پرسشها چیست؟"
بدتر میشــد و حتی کار کشور به (دنیــای اقتصاد ۲۵ ،مــرداد ماه
فرو پاشی میکشــید .با این همه )۱۳۹۶
آشکارا پیدا است که اقتصاد ایران •
همچنان گرفتار ســاختارهای به در خم یک کوچه...
شــدت معیوب خویش اســت و در پاســخ همه این پرسشهای
میان حرکت الکپشــتی و ایست تلخ ،محمد شریعتمداری تنها یک
کامل دســت و پا میزند .شکست جواب دارد و آن ضرورت پیشروی
کــم و بیــش کامــل اصالحات به ســوی آزاد ســازی و اقتصاد
اقتصادی سهدهه گذشته را محمد رقابتی است.
{>> ادامه در صفحه}32 :
شریعتمداری ،یکی از قدیمیترین
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شهال شفیق
سکوت همیشه حرفی
برای گفتن دارد و گاه
سکوت ها همانقدر می
گویند که فریادها.
این کالم در باره کشتار
زندانیان سیاســی ایران در تابستان
سال  ٦٧بسیار صادق است.
در باره این کشتار سخن بسیار رفته
و خواهد رفت .اینک به همت زندانی
های سیاسی آن دوران و نیز مدافعان
حقوق بشــر و نویســندگانی چند،
مجموعــه ای از خاطرات ،تحلیلها،
تحقیقات حقوقی ،فیلم و نمایشگاه
در اختیار داریم که بر رویدادهای این
تابســتان پرتو می افکنند .هر سال،
مرداد و شهریور ،در خارج از کشور ده
ها مراسم بر پا می شود و صدها گفتار
شفاهی و مکتوب برگهای این پرونده
را قطورتر می کنند.
بی گمان در ایران نیــز یادبودها در
محافل خصوصی برقرار است .بساط
این کشتار هولناک در سکوت چیده و
برچیده شد .اما کبودی گلوی هزاران
زندانــی به دار آویخته ،بر پیکر روزها
و هفته ها باقی ماند تا آن تابستان را
«سیاه»بنامند.تصویرتابستانهمیشه
الوان از گلها و میوه های رسیده ای
ســت که طعم آفتاب دارند .تابستان
 ٦٧اما غرقه در سیاهی چرکمرد خون
هایی است که پاک نمی شود.
جمهوری اسالمی بر این گمان است
که با دالیل سیاسی-امنیتی می توان
این اعدامهای سراسری را توجیه کرد.
اما با گذشت زمان ،پرونده کشتار ٦٧هر
چه بروزتر می شود؛ تا آنجا که اصالح
طلبانی کــه در آن دوره صاحب مقام
بودند هرجا ســخن از آزادی و حقوق
مدنی می گویند خود را مقابل پرسش
های نسل جوان در باره تابستان سیاه
میبینند.پرسشهائیکههنوزپاسخی

صریح و
روشن نیافته اند.
و در ایــن میان ســکوت ها به
گویایی کالم هاست.

•

سکوت آن روزها
در حکومــت پهلوی مقولــه زندانی
سیاســی از بزرگترین عوامل منفور
شدن حاکمان شــده بود .وقتی در
 ٣٧روز حکومت بختیار درهای زندان
اوین باز شد زندانیان سیاسی بر سر
دست و شــانههای مردم از زندان به
خیابان آمدند.
ده سال بعددر جمهوری اسالمی قتل
هزاران زندانی سیاســی در تابستان
سیاه با کمترین واکنشی روبرو نشد.
خانــواده های قربانیان در نهان گریه
کردند ،در خفا عزا گرفتند و سالها
به طول انجامید تا گورستان خاوران
مکان یادبود کشتگانی شود بی هیچ
نام و نشان.
در آن روزها ،سکوت سنگینی که فضا
را گرفته بود از رخوتی می گفت که
به ترس و دلزدگی و ناامیدی آغشته
بود .پیش از آن ،کشور دورانی خونبار
را زیسته بود .جنگ با عراق فرصتی
طالیی به حکومت داده بود تا مخالفان
سیاســی اش را از هر دسته و گروه
بی هیچ اغماض قلع و قمع کند .در
فضای تفرقه میان گروههای سیاسی
که نتوانســته بودند بر ســر آزادی و
دمکراسی متحد شــوند ،حاکمیت
جدید ســازمان یافتــه در همه جا
قدرتش را بر قرار کرده بود.
اعدامهای خودسرانه که برای متهمان
هیچ حقی باقی نمی گذاشت از همان
فردای انقالب شروع شده بود:
اول وابســتگان سلطنت و پس از آن
کردها و ترکمن ها و کمونیســت ها
و مجاهدها و لیبرال هــا و… .اوضاع
ایران کم کم شــد ترجمان آن شعر
معروف برتولت برشت که
درماندگی کسی را وصف
می کند که به سرکوب
زمان :یکشنبه  1اکتبر
یهودی ها اعتراض نمی
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
کند چــرا کــه یهودی
-----------نیست و بعد که به سراغ
در محلدفتر انجمن
لهســتانی هــا و لیبرال
--------------------ها و کمونیســتها می
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
آیند ،باز هم صدایی از او
می گوئیم
برنمیخیــزد ،چرا که نه
8043 St Hubert
لهستانی است و نه لیبرال
Montréal,
QC H2R 2P4
یا کمونیست .دست آخر،
)(Metro: Jarry
وقتی سراغ خودش می
آیند دیگر کســی برای

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.

اعتــراض
باقی نمانده است.
اما سکوت سنگینی که فضای کشتار
 ٦٧را در بر گرفته بود فقط از فقدان
اعتراض مردمی نبود .قتل ها هم در
سکوت و بی سر و صدا انجام شد .این
سکوت چه معناییداشت؟
اگر جنایت  ٦٧را از منظر ســاز و کار
ســرکوب و زندان در نظام جمهوری
اسالمی باز شکافی کنیم این پرسش
پاسخ روشنی مییابد :کشتار سراسری
زندانیان سیاسی گواه قاطع شکست
طرح توابســازی بود که

به آگاهی
ه کشتار  ٦٧بدل ان دهیم.
ک
وت ها پای
برای آن اید به سک
خی شود ب
ایدئولوژی
تاری

حکومت اسالمیدر پیش گرفته
بــود و زندان سیاســی محل اجرای
کامل این پروژه بود.
جمهوری اســامی با تبدیل اسالم
به ایدئولوژی ،رویای ســاختن انسان
اســامی دلخــواه خود را در ســر
میپروراند .در بیــرون از زندان ،انواع
برنامههــای نهی از منکــر ،حجاب
اجباری و مجازات مفسدان فی االرض
جلوههای این اوتوپیای تمام گرایانه
بودند که در زندان آزمایشگاه مناسبی
برای پیاده شدن می یافت.
شکنجه که نامش را تعزیر گذاشتند،
فراتر از تخلیه اطالعاتی ،توبه و استحاله
مرتدین و منافقین و محاربین رادر نظر
داشت .اما طرح مخوف توابسازی با
وجود قدرت تام زندانبانان که زندانیان
را در چنگ خود داشــتند شکست
خورد .اینان برای آزمایش واقعی بودن
توبه ،زندانی تواب را به مشــارکت در
اعمال زندانبانان ســوق دادند اما باز
هم شــک به واقعی بودن توبه باقی
می ماند .و با وجود شــکنجه و فشار
دائمی ،بسیاری از زندانی ها به توابیت
تن ندادند .بســیاری مرگ را ترجیح
دادند و بسیاری به افسردگی و جنون
رانده شدند.
کشــتار شــصت و هفت ،نقطه اوج
سیاست حذف مخالفان و روند اعدام
ها در دهه شــصت بود .همانطور که
در بیــرون از زندان نیــز طرحهای
اسالمی سازی با شکست روبرو شد.
در زمانی که شعارهای فتح کربال در
عمل با صدها هزار کشــته و معلول
به شکست انجامیده بود و گسترش
فســاد گفتارهای اســام گرایان را
درباره عدالت اجتماعی بی اعتبار می
کرد ،حکومت نمی توانســت کشتار
سراسری زندانیان را توجیه کند .پس
طناب هــای دار و اعدام در خفا بر پا
شدند.
•

سکوت این روزها
پس از تابستان  ٦٧اما اگر چه زندان
سیاسی ،شــکنجه و اعتراف گیری
از زندانیــان همچنــان ادامه یافت و
قربانیانیدیگر یافت .اما با نخ نما شدن

حکومــت طــرح
توابســازی از رونق افتاد .اعترافات
توابان سیاسی که در دهۀ  ٦٠تاثیری
ویرانگر بر ذهن و روح جامعه داشت،
حال به صورت نمایشی غم انگیز و در
همان حال مسخره به صحنه می آید.
ســاز و کار تمامگــرای حکومت با
گســترش نارضایتیها در جامعه و
رشد اختالفات میان جناح ها حول
اصالحات دستخوش بحرانی شد که
هر بار که باال گرفت با سرکوب حل
شد و این چرخه تا امروز اصالح طلبان
حکومتی را به شکلی ادواری به بیرون
از دایــرۀ قدرت پرتاب کرده اســت.
اما بســیاری از اینان با آنکه در صف
قربانیان قرار دارند در باره کشتار ٦٧
همچنان سکوت می کنند و آنگاه که
کالمی بر زبان می آورند یا از بی خبر
بودن خود می گویند یا به شرایطی
اشــاره می کنند که گویا زمینه این
کشتار را فراهم کرده است؛ شرایطی
نظیر عملیات مجاهدین در مرز عراق
و یا احتمال شورش زندانیان.
ایــن دالیل اما به لحاظ سیاســی و
حقوقی قابل قبول نیســت .چگونه
می توان اعدام هزاران زندانی دســت
بسته را که بسیاری از آنان سالها در

زندان بوده و هیچ مشارکتی در
تصمیم گیری و اقدام مجاهدین
نداشــته اند با چنین استداللهایی
توجیه کــرد؟ در این میــان ،اعدام
زندانیان غیر مجاهد را چگونه میتوان
توضیح داد؟ مــی دانیم که در میان
اینان نه فقط اعضا و هواداران گروههای
چپ و سوسیالیســت آشتی ناپذیر
با جمهوری اســامی ،بلکه هواداران
حزب توده و فدائیان اکثریت هم بوده
اند که خط مشی حمایت از جمهوری
اسالمی را در پیش گرفته بودند .اگر
مقامات رده باالی حکومتی در هنگام
اجرای این کشتار تا هفته اول شهریور
 ٦٧بیاطالع بودهاند ،بالفاصله پس از
انتشار نامه اعتراضی آیتالله منتظری
و پخش آن در بی بی سی فارسی در
فروردین شصت و هشت دیگر عذر و
بهانــ ه بی خبری نمی تواند باور پذیر
باشد.
شکستن سکوت و پذیرش مسئولیت
وجدانــی پس از دو دهه ،آزمایشــی
تعیین کننده اســت بــرای اصالح
طلبانــی که از دمکراســی و عدالت
سخن می گویند.
اما جالب توجه اســت کــه عالوه بر
سکوت حاکم بر ایران ،جامعه جهانی
نیز در برابر این فاجعه ســاکت ماند.
اخبار و گزارشهای نهادهای حقوق

دولت کانادا اول سپتامبر را روز همبستگی با
زندانیان سیاسی در ایران اعالم کرد
و کشتار دهه  60را بعنوان جنایت علیه بشریت
به رمسیت شناخت.

"دادخواســت خانوادههای جانباختگان در دههی
شصت از اسما جهانگیر ،گزارشگ ر ویژه سازمان ملل
برای وضعیت حقوق بشر در ایران
خانوادههای پنجاه نفر از جان باختگاندههی شصت
در تهران و شهرســتانها ،در تداوم تالشهائی که
برایدادخواهیدر ایران انجام میدهند،دادخواستی
را بــه گزارشگر ویژه ســازمان ملل برای وضعیت
حقوق بشر در ایران سپردهاند.
خواسته های خانواده ها از این قرار است:

 -۱عزیــزان ما بــه چه جرمی بازداشــت و چرا در
دادگاههای مخفی و بــدون حضور وکیل محاکمه
شدند.
 -۲آمران و عامالن کشتار زندانیان سیاسیدردههی
شصت چه کسانی هستند.
 -۳دالیل اعدام زندانیان سیاســی دههی شصت به

بشری نزددولت های مدافعدمکراسی
هم بازتــاب چندانی نیافت .فراموش
نکنیم که جنــگ پایان گرفته بود ،و
رفســنجانی پس از مرگ خمینی ،از
اصالحات برای سازندگی کشور سخن
می گفت .دولتهــای غربی هم در
این روند منافع خود را جســتجو می
کردند و نمی خواستند با سخن گفتن
از نقض حقوق بشــر این منافع را به
مخاطرهبیاندازند.
در این دوران و پس از آن در بسیاری
کتابهای تحقیقی ـ تحلیلی در باره
چند و چون نظام جمهوری اسالمی
حتــی یک بــرگ در باره زنــدان و
سرکوب دیده نمیشود .نویسندگان
برخی از این آثار جابجا به تئوری های
میشل فوکو و دیگر منتقدان مدرنیته
غربی ارجاع داده اند تا ثابت کنند که
جمهوری اســامی هم به نوبه خود
مدرن است .اما به راحتی نظریه فوکو
را در باره زندان به مثابه مکان تجلی
نظام حاکم بر جامعه از یاد برده اند.
به نظر می رسد برای آنکه کشتار ٦٧
بدل به آگاهی تاریخی شود و بخشی از
وجدان جمعی ما شود ،امری که برای
پایان بخشــیدن به زندان و شکنجه
در ایران حیاتی است ،راهی جز پایان
دادن به این سکوت ها وجود ندارد.
•

طور علنی اعالم و اســامی و مشخصات و چگونگی
کشته شدن آنها در سامانه اینترنتی فوت شدگان
کشور ثبت شود.
 -۴محل دفن اعدام شدگان دههی شصت به طور
دقیق و با مســتندات قابل قبول به خانوادهها اعالم
شود.
 -۵وصیت نامهی زندانیان سیاســی و دیگر وسایل
زندانیان به خانوادهها تحویل داده شود.
 -۶خانوادهها حق نشــانه گذاری و آراســتن گور
عزیزشان راداشته باشند.
 -۷خانوادهها بتوانند در گورستانها و منازل ،آزادانه
مراسم یادبود برگزار کنند.
 -۸حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود
تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق ،شکایتهای
قانونی خود را پیگیری و یا شکایتهای جدید خود را
بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی
جمهوری اسالمی ایران ،به سازمانهای مربوطهی
در داخل کشــور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن
به نتیجهی قابل انتظار در وضعیت موجود ،پیگیری
نماییم".
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نگـــاه...

تب و تاب سوار شدن بر شـــــــاسیبلند

در خیابــانهای تهـران
س .اقبال

ایــران جمهــوری اســامی
در
ِ
خیلیها حسرت داشتن اتومبیلی
شاسیبلند را در دل میپرورانند تا
شاید روزگاری بتوانند به آن دست
یابنــد .تازه آنانی کــه از برآوردن
آرزوی خویش جا میمانند به صف
میشوند تا به اعتبار فروش قسطی
تولیدکننــدگان و لیزینگهــای
خودرویی بتوانند بــه این رؤیای
شیرین جامهی عمل بپوشانند.
روزگاری در دهــهی هفتــاد دل
بســیاری از ایــن شهرنشــینان
نوکیسهی تهرانی بهداشتن نیسان
پاترول خوش بــود .پس از آن در
دههی هشتاد پژوی  ۲۰۶داخلی
جایش را پــر کرد .ولــی امروزه
برایشان اتومبیل شاسیبلند حرف
اول و آخر میزند .چون در دنیای
طبقهی متوســط تهرانی عرض و
طول شخصیت آدمها را با همین
اتومبیلها اندازه میگیرند و آدمها
تنها با نوع اتومبیلشان شناخته
میشوند .پلیس همدر بزرگراههای
شهری و برون شهری عابران سواره
را با اتومبیلی که سوار شدهاند ،صدا
میزند .جدای از این همســایهها
نیــز در هر کوچــهای آدمها را با
نوع اتومبیلی که ســوار میشوند
میشناسند.
گفته میشود که طی سال جاری
واردات خــودرو به کشــور حدود
60درصد فزونی گرفته است.
چینیهــا حــدود  20درصد از
همین بازار را در اختیار دارند که
شاســیبلندهای چینی به دلیل
ارزانی آن نقــش زیادی را در بازار
فروش ایران بــه عهده میگیرند.
تازه انواع و اقسام لیزینگ خودرویی
کم نیستند که فقط از راه فروش
اقساطی شاسیبلندهای چینی نان
میخورند.
در ایران چندین شرکت اختصاصی

وجود دارند که در کســب و کار
پــر رونق خود به چیــزی غیر از
مونتاژ اتومبیلهای چینی رضایت
نمیدهند.در این بین کرمان موتور
و مدیــران خودرو بیش از دیگران
نقش میآفرینند .همیندو شرکت
بالاستثنا همهروزه پیامکهایی را
برای بسیاری از ایرانیان میفرستند
کــه حاضرانــد اتومبیلهــای
شاســیبلند یا معمولی خودشان
را قســطی به ایشــان بفروشند.
همچنین هردو شرکت محصوالت
متنوعتری از انواع و اقسام اتومبیل
دارند که با طبیعت مشتاقان ایرانی
آن سازگار مینماید.
ایران خودرو نیز تالش میورزد تا
از ایــن قافلهی پرهیاهو جا نماند.
چنانکــه پس از یک دهه و خیلی
دیر تولید نمونههایــی از آن را در
برنامه دارد .چون قرار اســت که
در تولید پژوی  ۲۰۸این شــرکت
نمونهای از اتومبیل شاســیبلند
روانهی بازار گردد.
از سویی ساالنه چیزی حدود بیست
و سه هزار نفر در حوادث جادههای
ایــران جان میبازنــد .بالطبع در
این کشتا ِر دهها هزار نفری عامل
انسانی نقش اصلی را ایفا میکند.
تا آنجا که ضعفهــای مدیریتی
پلیس و بزرگراههای غیر استاندارد
نیز در همین عامل انســانی جای
میگیرند .اما پلیس در همسویی
با مدیران ارشد دولتی تمامی این
کاستیها را به پای نامرغوبی و غیر
استاندارد بودن اتومبیلهای داخلی
مینویسد تا بهانههای کافی جهت
وارادات خــودرو از خــارج فراهم
ببینــد .در عین حــال نامرغوبی
خودروهای داخلی را نیز میتوان
عاملی انســانی به شمار آورد و در
اصالح کیفی تولید آن کوشید .ولی
با رونق مونتاژ خودروهای اروپایی
و چینی در داخل کشــور دولت و

کارخانههایخودروسازیهیچگونه
تالش روشن و برنامهریزی شدهای
برای ارتقای کیفی تولیدات داخلی
خود پیش رو ندارند.
در نتیجــه در الگوپذیــری از
خودروسازان دههی چهل و پنجاه،
ِ
تنها به مونتاژ خودروهای خارجی
رضایت میدهند .چنین موضوعی
هم بــه عطش مشــتریان ایرانی
برای خریــد خودروهای خارجی
به خصوص از نوع شاسیبلند آن
یاری میرساند.
سواران
رفتار اجتماعی شاسیبلند
ِ
تهرانی در خیابانها و بزرگراههای
درون شــهری دیدنی است .چون
انتظار دارند که به دلیل داشــتن
اتومبیلــی شاســیبلند همگی
برایشــان کنار بکشــند و آنوقت
ایشــان با ناز و افاده از کنارشــان
بلندی شاســی
رد بشــوند .انگار
ِ
اتومبیل بخشــی از حقارتهای
ایشــان را جبران میکند و از آن
باال میتوانند دیگران را با نگاهی
حقارتآمیز بنگرند .در عین حال
بوق زدن ،الیی کشیدن و اخطار
با چــراغ نور باال ،برایشــان امری
عادی شــمرده میشود تا همهی
عابران سواره و پیاده به تمکین از
این نوکیســهها مجبور گردند .در
همین راستا کم نیستند کسانی که
شیشههایشانراخیلیمفاخرهآمیز
پایین میکشند و آشغال خودشان
را در فضای خیابانهای شهر و یا
اتوبانها رها میکنند .آنان اینک نیز
با همان فرهنگ چهار دهه پیش
فرمان پیکان را در دستانشان
که
ِ
میفشــردند ،به گشت و گذار در
شــهر ادامه میدهند .به عبارتی
روشنتر بسیاری از پیکانسوارها
اینک شاسیبلند ســوار شدهاند،
بدون آنکه تغییر روشنی در رفتار
شهری ایشان به چشم آید.
جوانانی که شاســیبلند ســوار
میشوند ،بیهدف
در خیابانهــا و
بزرگراههای تهران
گشــت میزنند و
از مزاحمــت برای
زنان چیــزی کم
نمیگذارند .باوری
بر ذهن این گروه از
جوانان چیرگیدارد

که بهدلیل سوار شدن به اتومبیلی
شاسیبلند همگی از ایشان پیروی
خواهند کــرد .چنانکه خانمهای
راننده از سر ناچاری خودشان
را از باندی کــه این گروه در
آن رانندگــی میکنند ،کنار
میکشند.
شاســیبلند ســوارها حتــا
خانمهایی را که از پیادهرو میگذرند
از لطــف خودشــان بینصیــب
نمیگذارند .چون به قول خودشان
دارند «تیکــه» بلند میکنند و از
ســر خوشخیالی عابران پیاده را
نیز بخشــی از طعمهی خویش
میپندارنــد .انــگار در اینجا هر
خانمی به حتم نقشــی از تیکه را
برایشــان به اجرا خواهد گذاشت.
چون اتومبیلی شاســیبلند سوار
شدهاند که به ظاهر اقتدار بیچون
و چرای ایشان را مینمایاند.
شــکی نیســت که هر «طبقهی
اجتماعی» ســاز و کاری روشن از
اجتماعی
دلبستگیهاوهنجارهای
ِ
افراد همان طبقه بهدست میدهد.
در ایران هــم افراد هر طبقهای از
اِلمانهــا و نمادهــای مربوط به
خودشان سود میجویند .چنانکه
پایینیهای جامعه ،باالیی را تنها به
پول و ثروتشان شناختهاند .پول و
ثروتی که چهبسا در اتومبیل ،نوع
خانــه و ملزومات داخلی آن نمود
مییابد .طبقهی متوسط شهری
تهران در الگوسازی ناموفق خود
دوســت دارد تا شاسیبلند سوار
بشود که تماشاگران این ماجرای
دیدنــی او را از طبقــات باالیی
جامعه بشمارند .اما رفتار اجتماعی
او در خیابانهای شــهر چهرهای
عریان از شــلختگی و بیریشگی
طبقاتیاش به نمایش میگذارد.
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او به پشتوانهی لیزینگ ،وام بانکی
قرض از این و آن شاید توانسته
و ِ
ی از آن نوع که باالییها
به اتومبیل 
سوار میشوند دســت یابد ،ولی
همچنان از اســتفادهی درست و
امروزی این وسیلهی باب روز جا
ِ
مانده است.
جوانانی که از بیکاری و بیحرمتی
اجتماعــی رنج میبرنــد بیش از
دیگران آرزویدستیابی به اتومبیل
شاسیبلند را در دل میپرورانند.
چون برای ایشان شاسیبلند نمادی
روشن برای تشخص و تمول قرار
میگیرد .جوانــان بیکار طبقهی
متوسط شهری چنان میپندارند
که با ســوار شــدن بــر همین
شاسیبلندها خواهند توانست به
تمامی آرزوهای ریز و درشتشان
دســت یابند .گویــا حقارتهای
اجتماعی و ســرکوبهای روانی
خودشــان را تنها با هنجارهایی
از این نــوع میتوانند چاره کنند.
دیدگاههــای اینچنینی هرچند
تبعات فراوانی را برای جامعه در بر
خواهد داشت ولی دولت جمهوری
اسالمی دانســته و یا نادانسته به
فرآوری و رشد آن همچنان دامن
میزند.
عکس ســلفی گرفتن نمایندگان
مجلس بــا «موگرینی» (نماینده
اتحادیه اروپا در سیاست خارجی)
حادثهای بود کــه همین چندی
پیش هنگام مراسم تحلیف رییس
جمهورشان اتفاق افتاد.
نمایندگان مجلس ایران هرچند
به گوشی و موبایل دست یافتهاند
و حتا توانســتهاند به پشتوانهی
جهالــت خویش به کرســیهای
مجلــس دســت یابنــد ،ولــی
متأســفانه هنوز فرهنگ استفاده
از گوشــی را فرانگرفتهانــد .انگار

اقتصاد ایـران :تنگناها و...
ولی راه حل ارائه شــده از سوی او
تازگی ندارد.
سی سال است هواداران اصالحات
در ایران از لزوم ایجاد زیر بناهای
الزم برای اقتصــاد آزاد مبتنی بر
رقابت ســخن میگویند ،درست
همــان چیــزی کــه در همــه
کشورهایدارای یک اقتصاد واقعی
تحقق یافته است .چه موانعی در
ایران بر سر دستیابی به این هدف
وجود دارد؟ وزیر صنعت و معدن
و تجارت به این پرســش پاســخ
نمیدهد.
واقعیت آن اســت که بسیاری از
کشورهای متعلق به «جهان سوم»
طی چهار دهه گذشــته «هفت
شهر» توسعه را پشت سر گذاشته
اند ،اما ایرانیان هنوز «اندر خم یک
کوچه» در جا زده اند.
بعد از گذشــت این همه ســال،
شــماری از اقتصــاد دانــان و
تکنوکراتها و فعــاالن اقتصادی
کشور تازه به تشخیص معضالت
اقتصــادی کشــور روی آورده اند
و به این نتیجه رســیده اند که با
شناساندن آنها به مسئوالن و افکار
عمومی می توانند راهی به سوی
عافیت پیدا کنند .نمونهها فراوانند
و مــا در این جا بــه بعضی از آنها
اشارهمیکنیم.
مسعود نیلی ،دستیار ویژه رییس
جمهوریدر امور اقتصادی ،به گفته
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هر رییس جمهــوری بخواهد در
دیدار با مهمانان خارجی خویش
گوشیاش را از جیب بیرون بیاورد
و چپ و راســت با ایشان عکس
سلفیبیندازد.
در عکس سلفی گرفتن نمایندگان
هم به طور حتم نمونهای روشــن
از همان شاســیبلند سوار شدن
طبقات نوکیسهی جامعه به چشم
میآید .چون بهرهگیری از فرهنگ
معنوی ،به حتــم زمان بیشتری
میبرد تا ضمــن چرخهای الزم و
طوالنی اســتفاده از دستآوردهای
مادی و امروزی ،فرهنگی معنوی
را برای این گروه به همراه داشته
باشد.
هوس و آرزوی شاســیبلند سوار
ایــران امــروز هرچند
شــدن در
ِ
رسمی عمومی نیســت ،ولی به
صورت مــد اجتماعــی (social
 )fashionعمــل میکنــد .اما در
پس چهرهی همین مد اجتماعی
سیمایی از دولت نولیبرال حسن
روحانی نیز دیده میشود .دولتی
که حل و فصل تمامی آســیبها
و کاســتیهای جامعــه را در
نسخههایی از سرمایهداری اروپایی
شدنی و عملی میپندارد .چنانکه
با حضور و گسترش همین نوع از
ســرمایهداری ،فرهنگ آن نیز در
قالبهایــی وارفته و بیقواره برای
گروههایی از طبقهی متوســط و
بیهدف کشور الگو قرار میگیرد.
دوام و بقای این مد اجتماعی نیز به
ماندگاری و قوام دولتهایی از نوع
روحانی بستگی دارد .دولتهایی
که تالش میورزنــد تا صنعت و
فرهنگ عمومی کشور به زایدهای
بیهویت برای صنعت و فرهنگ
اروپایی مبدل گردد.
•

>> ادامه از صفحه30 :

خودش شش «ابرچالش» اقتصادی
را شناســایی کرده کــه عبارت
باشــند از تنگنای بودجه دولت،
بیکاری ،مشــکالت نظام بانکی،
مســایل مربوط به صندوقهای
بازنشســتگی ،تنشهــای آبی و
مسایل زیست محیطی .محمد باقر
نوبخت ،رییس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،آب و و محیط زیست
و صندوقهای بازنشســتگی را در
راس مهمترین معضالت اقتصادی
کشور جای میدهد.
غالمحسین شــافعی ،رییس اتاق
بازرگانی ایران ،بر اشتغال جوانان،
ترازنامه بانک هــا ،بدهی دولت،
رکود در واحدهای تولیدی ،بحران
محیط زیســت ،بحران اب ،عدم
شــفافیت در اقتصاد و فسادهای
گسترده تاکید میکند .نمونههای
دیگری هستند که در این جا ،به
منظور جلوگیری از طوالنی شدن
مطلــب ،از ذکر آنها خــود داری
میکنم.
نگارنده این یادداشت نیز به ناچار
«در خــم یک کوچــه» می ماند
و ،با الهام گیری از فهرســتهای
معضالت و چالشهــا که به آنها
اشاره شد ،و فهرستهای دیگری
کــه فرصــت پرداختن بــه آنها
نیست ،به بررسی  10تنگنای مهم
اقتصادی ایران می پردازد.
ناگفته پیدا است که این فهرست

قابل بسط و تغییر است و ردیفی
که بــرای هر تنگنا در نظر گرفته
شده ،الزاما نشــانه اهمیت آن در
سلسله مراتب تنگناها نیست.
در پی بررسی این تنگنا ها ،به دو
راه برونرفــت نیز پرداخته خواهد
شد که برای آنها از کلمه گریزگاه
استفاده شده است .این مجموعه
در دوازده مقالــه بــه خوانندگان
عرضه خواهد شد :

 10تنگنا

یک  -اقتصاد دولت محور
دو -اقتصاد نفت محور
سه -اقتصاد درونگرا
چهار -محیط زیست ناپایدار
پنج -رشد ضعیف
شش -بازار کار نابسامان
هفت-نابرابریهایاجتماعی
هشت -فساد
نه -نظام بانکی از نفس افتاده
ده-صندوقهایبازنشستگی
بحران زده

 2گریزگاه
یک -بســیج یک اراده سیاســی
نیرومنددر خدمت توسعه
دو -ایجاد فضــای اعتماد درونی،
منطقهای و جهانی
•
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ملــه قلبــی!
ح

به این

 ۸دلیل شگفت انگیز!

معلــق در هوا ،ذرات
گردوغبار
ی ذرات معلق ناشی از
شن و حت
یزم ،میتوانند قلب را با
آتش و ه
مشکل روبه رو کنند.
•

نفسی فوقانی از جمله
از جمله دستگاه ت
ــوای علل مشخصی
دگیمیتواندخطرابتال
س
شده و سرماخور
ی
مصرف غذاهای فراور
لبی یا سکته مغزی را
سیگار ،به حمله ق
ب ،استرس ،استعمال
دهد .دلیل این اســت
چر
م تحرکی ،افزایش
ک
و
یها ســبب ایجاد
ت،
ــ
یاب
ابتال به د
ی که این بیمار 
مکمل های کلسیم:
کمتر شناخته شدها
م
ست
سی
در
مجرمان
ی
شهای التهاب
حاکــی از آنند افرادی
یتوانند در واکن 
استرس بر مطالعات
م
که
ند
دار
هم وجود
ایمنی بدن و افزایش
های کلســیم مصرف
جربه حمله قلبی را به
ل
شگیری از که مکم 
ت
نهایــت
پی
یشود.
سبت بهدیگران بیشتر
روی قلب م 
یکنند ن
ی این چنینی ،م 
د.
شن
همراهداشته با
ض خطــر حمله قلبی
تها
قابل ابتال به عفون 
حفاظت از در معــر
ـر
یـ
غ
ت
عل
۸
در اینجــا
گام موثــری بــرای
برای دریافت کلسیم،
خطر حمله قلبی در
قرار دارند.
تصور که با
سالمت قلب است.
مصرف ماهی چرب
پزشــکان
اطند را معرفی کردهاند:
ارتب
ار و مواد غذایی حاوی
•
هفتهای  ۲ب
رای دریافت ویتامین
•
تــرافیک:
وسیله کلسیم و ب
کها:
آنتی بیـوتی 
ی نمیکند شما راننده
گرفتن در معرض نور
هنوز هم برای فرق
فر آن ،یا دی قــرار
این دسته داروها
قلیه باشــید یا مســا
ید را توصیه میکنند.
گســتردهای از ن
ی دوچرخه خورش
درمان طیــف
حت
ســواری که در •
مشــکالت سالمتی
یهای لثه:
البه بیمــار 
تهای
ناشی از عفون 
خیابان در
حاکی از آنند که افراد
لها مطالعات
ـز
یـ
جو

باکتریایــی ت
بی
الی اتوم
یهای پریودنتال
ده مبتال به بیمار 
یشــوند بــا این
گیــر افتــا
م
صد بیشــتر از سایر
طالعات ذاتا  ۲۵در
در
حــال اگر شــما
است .م
عــرض خطر ابتال به
ددی در افراد ،در م
معرض خطــر ابتال
متعــ
ی هستند .باکتری های
دو دلیل اصلی وجــود دارند که برخوردار است و یکی از سریعترین را هرچه بیشتر نشان می
نه انجام حمله قلب
ی
یهای قلب
به بیمار 
این زمی
لث هها به عوامل عفونی
بیماری قلبی و مشــکالت قلبی مسیرها برای تجربه بیماری قلبی دهد.
ص شود موجود در
ستید ،و یا سابقه ابتال
ــده است تا مشــخ
یدهند که به طور
ه
ـا را در خانواده ش
ام این اجازه را م 
عروقی را برای بیشتر ما به شرایطی و سکته مغزی محسوب می شود .دو نوع اصلــی چربی که
یهـ
هوای ناشــی از ازدح
به این بیمار 
وارد بدن شــوند و با
ی
دگ
لو
آ
ی
قتری
ترسناک تبدیل می کنند.
پیشگیری
این در شرایطی اســت که رژیم از سکته مغزی
آنت
س ماندن در عمی 
ــد ،بایــد از دریافت
تر
اری
گهای خونی مهم و
د
ــ
اس
ها،
ن

شی
ما
مقصد عملکرد ر 
یمانندآزیترومایسین
دلیل اول شایع بودن آنها است.
غذایی مدیترانــه ای یک الگوی می کنند شامل اسیدهای
کهای
فیک و دیر رسیدن به
بیوتی 
گردش خون تداخل
زشک میتواند ترا
امل این سیســتم
و دلیــل دوم این اســت که یکی تغذیه ای است که دوستدار قلب چرب امگا 3-و اسید اولئیک
اجتناب کنید .پ
ترکیبی از این دو ،ع
ن را برای شما یا
ما هنوز ایجاد کنند.
از عوامل اصلی بســتری شــدن بودن آن بارها و بارها مشخص شده می شوند.
داروهای جایگزی
مل ههای قلبی است ا
ح
اسید اولئیک یک چربی تک
در بیمارســتان ،ناتوانــی و مرگ است.
مشخص نشده •
تجویز کند.
دقیقا این مساله
ـوالت ضد باکتری:
محسوب می شــوند که همه ما
روغن
در
که
است
غیراشباع
الگوی
دو
ایــن
که
کلیدی
عامل
ص شده و محص
اســت اما آنچه مشخ
نهــای ضد
•
بســیاری از صابو 
ترجیح مــی دهیم با این پیامدها غذایی را از یکدیگر جدا می کند ،زیتون ،آووکادو و بادام یافت
غـذاهای کنسرو:
بر آن تاکید شده این
ضد میکروبی به عالوه
نول آ در بسیار هم
شکالت باکتری و
مواجه نشویم.
منابع غذایی مورد استفاده در آنها می شــود .این ماده نشــان
مــاده ســمی بیســف
ــت که اگر سابقه م
نها،
ندهها و خمیردندا 
ت افزایش بلوغ اس
ترین
ک
ترسنا
شاید
سکته مغزی
کاهش
توانایی
که
است
داده
.
د
هستن
ابتال سکته پاک کن
ایــن غذاها علــ
کهای
کلوزان هســتند؛ یک

س
ری
یا
ی
لب
ق
کــودکان و دیگــر
ســاعات حاوی تری
گزینهدر میان بیماری های عروقی یک رژیم غذایی که از شما در برابر خطر سکته مغزی ،محافظت
زودرس در
قلبی دارید ،نباید در
یایی که منجر به تولید
یزیکی و عصبی است.
در ازدحام ماده شیم
مغز،
باشــد ،زیرا می توانــد به صورت ســکته مغزی محافظت می کند از سلول های عصبی در
شرایط ف
اوج ترافیک و شلوغی
بهای مقاوم در
و پرورش میکرو 
ــاالن مصرف غذاهای
غیر منتظــره رخ دهد .از آنجایی شامل منابع غذایی کامل طبیعی ،و کاهش اثرات پس از ســکته
در بزرگس
یشود .این
نهابمانید.
رابر آنتی بیوتیک م 
و افزایش ماشی 
که سکته مغزی به تخریب بافت به ویژه مواد غذایی با محتوای فیبر مغزی را دارد.
کنسرو سبب آریتمی
ب
میتوانند خطر ابتال
•
بها
میکرو 
یشود.
در
امــگا3-
چرب
اســیدهای
مغزی منجر می شــود ،در برخی باال و کربوهیدرات کم می شود.

استرس بر روی قلب م
آلــودگی هوا:
هــای قلبی عروقی را
ی
لودگــی به بیمار 
موارد ،پیامدهــای آن می توانند به عنوان مثال ،رژیم مدیترانه ای ماهی های چرب مانند سالمون،
کــر نکنیــد کــه آ
•
ف
ند
ده
ش
شدید و ناتوان کننده باشند.
و
میوه ها ،حبوبات ،سبزیجات ،غالت ســاردین ،تن ،روغــن ماهی
اشــی از اگزوز افزای
تهایطوالنی:
به نقل از )activebeat
عفون 
گزارش آوای سالمت
و فقــط آلودگی ن
(به
های سینوســی مکرر
حقیقت تلخ این اســت که از هر کامل ،ماهی ،غذایدریایی ،گوشت همچنیندانه های چیا،دانه های
است ،دود کارخان هها،
ت
عفون 
تهای اتومبیله
شــش نفر ،یکی از آنها در معرض ماکیان ،تخم مرغ ،شیر ،مغزهای کتان و گردو یافت می شــوند.
وآنزا و ســایر عفون 
یا آنفل
خطر تجربه سکته مغزی در برهه خوراکی و روغن زیتون در بر می این چربی ها از عملکرد مطلوب
سیستمعصبیپشتیبانیمیکنند
ای از زندگی خود قــرار دارد .در گیرد.
های
سلول
غشا
از
بزرگی
بخش
و
با
غذاهای
از
غذایــی
مــواد
نتیجه ،شانس مواجهه شما با این این
آن سان :مار خوش خط و خال  >> ...ادامه از صفحه7 :
شرایط نسبتا زیاد است.
شاخص گلیسمی پایین و سرشار عصبی در مغز را شکل می دهند.
علیه مسلمانان ،و در نیجریه هم
این قبیل آمار و ارقام پژوهشگران از ترکیبات زیســت فعال ،مانند کمبــــود اسیدهای چرب امگا 3-در جریان فاجعه اخیر عکســهای گرسنه آواره!!
را به بررســی این کــه آیا عوامل اســیدهای چــرب ،ویتامین ها ،می تواند به شکل گیری اختالالت ماهواره ای حکایت از نابودی بیش این خود نشان میدهد که فناتیسم ،مسیحیان و هم مسلمانان افراطی
غذایی می تواننددیواری محافظتی مواد معدنی ،پلی فنول ها و آنتی سیناپسی بین سلول های مغزی از نــود درصد منازل روســتائیان بنیــاد گرایی مذهبی ،راسیســم علیه یکدیگر مرتکب جنایت می
و تغییرات در سلول های عصبی زحمتکش روئینگه ایدارند .ضمن و فاشیســم در جهان امروز فقط شــوند و در ســودان جنوبی تازه
در برابر سکته مغزی ایجاد کنند ،اکسیدان ها هستند.
اینکه تا این لحظه ســیصد هزار مختص اســام سیاسی (سنی یا مستقل شــده از سودان مسلمان
تشویق کرده است.
اگر این رژیم غذایی را با یک رژیم منجر شود.
در همین راســتا ،مشخص شده غذایی غربی مقایســه کنید ،که با مصرف هرچه بیشتر اسیدهای نفر از آنها از تــرس جان خود به شیعی) نیست ،بلکه ادیان مدعی شمالی ،قبایل معتقد به آئین های
اســت که دو عنصر ویژه در رژیم سرشــار از غذاهای فرآوری شده چرب امگا 3-شــما مــی توانید کشور بنگالدش گریخته اند؛ کشور صلــح و آرامــش و همزیســتی سنتی افریقایی سیستماتیک وار
غذایی وجــود دارند که نه تنها از است ،به سادگی در می یابید که عملکرد بهینه غشــا ســلولی را "برادر" مسلمان که راه رودخانه را و معنویــت نظیر هندوئیســم و مورد تبعیض و سرکوب مسیحیان
تجربه سکته مغزی پیشگیری می هیچ یک از این ترکیبات مفید در بازگردانده و از شکل گیری سکته بر آنها بسته و این مردم بی پناه را بودائیسم و مسیحیت و یهودیت نیز مورد حمایت غرب قرار میگیرند.
ناگزیر کرده که با قایق های ناامن و از آن مبرا نیستند .ضمن اینکه در این چرخه خشــونت و تبعیض
مغزی پیشگیری کنید.
کنند ،بلکه می توانند شدت سکته رژیم غربی جایی ندارند.
افزون بر این ،اثرات ترکیبی اسید با به خطر انداختن جان خود از راه برخی کشورهای غربی حتی می را تنهــا نیروهــا و جنبش هایی
•
مغزی را نیز کاهش دهند.
اولئیک ،اســیدهای چرب امگا 3-دریا به بنگالدش برسند ،که باعث توان دینی نداشت اما در فاشیسم میتوانند مهار کنند و لگام زنند که
مغــز را با چربی های سالم
•
تغذیهکنید
و ترکیبات زیســت فعال دیواری مرگ انبوهــی از انها در آب های دست کمی ازداعشیان آدمخواردر در اردوی کار و رنــج قرار دارند و
رژیم غــذایی کلی شما
اهمیت دارد
خاورمیانه و بودایی های جنایتکار انسان ها را فارغ از عقیده و تعلق
هنگامــی که یک رژیــم غذایی محافظتی برای سلول های عصبی خروشان شده است.
رژیم غذایی یکی از عوامل اصلی کامل طبیعی را دنبال می کنید ،در مغــز ایجاد می کند ،از این رو ،چهل هزار نفــر از این اقلیت نیز در برمه و هندوهای افراطیدر هند طبقاتی و ملیت و مذهب و نژاد و
جنسیت و گرایش جنسی شان،
در ابتال به بیماری عصبیعضالنی در مسیر مصرف چربی های سالم در صورت وقوع سکته مغزی نیز که در ســالهای گذشــته به هند نداشت.
محســوب می شــود .یک رژیم و مفید گام بر مــی دارید و با در شدت آن احتماال کمتر خواهد بود .پناه آورده بودند به دستور رئیس در ایــران و عــراق رژیم شــیعی دارای حقوق برابر شهروندی می
• جمهور دست راستی هندوئیست علیه اقلیت مســیحی و یهودی بینند و بــرای جهانی مبتنی بر
غذایــی غربی از محتــوای باالی نظر گرفتن ایــن نکته که حدود
این کشــور فرمان اخراج دریافت و بهایی و صوفی و ســنی مرتکب جدایی دین و ایدئولوژی از دولت،
غذاهای فرآوری شده ،قند افزوده60 ،درصد مغز از چربی تشــکیل
تبعیض و ســرکوب می شود .در آزادی ،دمکراســی ،حــق تعیین
کرده اند.
نمــک و چربی هــای هیدروژنه شده است ،این مساله اهمیت خود
در روزهای اخیر "آن سان سوچی" افغانستان و بحرین و عربستان و سرنوشــت ملل ،برابری و عدالت
مالقاتــی با رئیــس جمهور هند پاکستان این شیعیان هستند که اجتماعی مبــارزه میکنند .تنها
داشته و دو کشور از عزم خود برای توسط ســنی های فناتیک مورد چنین بدیل و جنبشــی است که
مبارزه با تروریســم سخن گفته تبعیض و ســتم قرار میگیرند .در میتواند به بربریت در قرن بیست و
اند؟! صدها هزار تروریست پابرهنه پاکســتان علیه هندوها و در هند یکم پایاندهد.
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه

عاملبرایکاهشخطرسکتهمغزی

مغز را با چربی های سالم تغذیه کنید

www.paivand.ca

•

)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

jhossep1517U

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

Pd2june17

استخدام

Tel.: 613-261-4818
Psp17

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

به چند نفر ویترس

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

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

514-503-7391

Tel.: 514-484-8072

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

freeazmar

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
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Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

اتو الگانس 482-4500 ...................................
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عمودي:
 -1استاني در قرقيزستان – سياستمدار اتريشي
 -2از استانهاي كشور – خوان طعام – رسم مغولي
 -3بيباك و دلير – دنيا – دوستان
 -4گرو – ضدپياده – حرف نفي – عدد ترتيبي
 -5حاجت – گناه بزرگ – تنبل
 -6بله روسي – ظرف آبخوري سرگشاد – مشترك روزنامه
 -7نژاد و تيره – از شاخههاي روانشناسي – معشوق
 -8عضو پا – تميز – پياپي بودن
 -9ميوه بهشتي – قرقره كوچك – هسته اصلي چيزي

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

امالک و مسکن

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

جنوب غ
سبكي د
از زيباتري
سرآغاز گ
 -5اص��
بخشنده
 -6لذيذ
 -7همان
– ضمير ب
 -8بروش
قاعده
 -9افزون�
گذرنامه
 -10بزرگ – تيم فوتبالي در كنفدراسيون آفريقا – يار وي
 -11فالني – كالنشهر پرجمعيت – مذكر
 -12تزوير – اهل هند – دختر – جغد
 -13كال – ماه نو – تباهيها
 -14قراول – عندليب – برنامهاي رايانهاي
 -15اثر فيليپ مسينجر انگليسي – هواپيماي بيموتور

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

بیمه اتومبیل

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................

پزشــکی

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

نغمه سروران889-8765 ............................ .
دارالترجمه یکتا439-8501 ......................... .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( 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...

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

فـال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محضر

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

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

موسیقی (جشن ها)

حمل و نقل

خشکشویی

داروخــانه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی
فـرش

ریوسود:

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

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

خانه ييالقي زيبا – امر از بودن
8
 -5يك لحظه – نوعي گل خوش��بو
9
– آماده
 -6روانه كردن – قابله – آزاده كربال
10
 -7ب��االي چش��م – محاكم��ه –
11
مفرد حواس
12
–
جدا
–
اروپايي
هاي
زبان
م��ادر
-8
آبگير
13
 -9ب��اران ك��م – ضدديگ��ري –
14
جمع رئيس
15
 -10غ��ذاي آبك��ي – زين س��از –
برادر دروغين كمبوجيه
 -11مطالعه اجمالي – گازي بيرنگ و آتشزا – عيد جدولي
 -12قرمز – از مراحل زراعت – حرف نداري – مگر
 -13راه وسيع – جلبكننده و دلانگيز – يكدنده
 -14يكي از كشندهترين ويروسها – وسيله آرايش مژه – پارچه كم عرض
 -15قصيده معروف انتقادي و طنز عبيد زاكاني – ماه تابستاني

ر
ف

ب

ن

ت

د

ر

ا
ر

حل جدول ويژه شماره 5523

ازدواج

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

 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؟...

514-996-9692

عمودي:
 -1ي��ك جش��ن يا به عبارت��ي رژه همگاني در خيابان كه همراه ب��ا آن عنصرهايي از
سيركبازي و رقصهاي خياباني است – يكپارچگي
 -2اشرف مخلوقات – اسم مصدر از باريدن – گل هميشه بهار
 -3مردان عرب – نيروهاي نظامي يك كشور – خدشهدار
 -4ضمير ملكي – ادعا – عضو باالنشين – ميوه باب گلو!
 -5نغمه و آهنگ – پادشاه ظالم عصر ابراهيم نبي(ع) – گندم
 -6سايه – عينك نميآموزد – چپاول
 -7عريان – ترمومتر – سبيل
 -8روسيه سابق – خوراك بيمار – كارگاه هنري
 -9واژه توضيح كالم – نگهباني ،ديدهباني – صداي كلفت
 -10خالصترين كربن – عدد معيار اوليه – بيكاره
 -11انتها – مهم بودن – علت،
حل جدول عادی شماره 5523
برهان
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -12معشوقه رامين – تصديق
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اتومبیل :خرید و فروش

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

از صفحه 27
ش

اتومبیل-تعمیر

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

ر

آموزشگاهحتصیلی

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

د

آموزش نقاشی

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

ب

ب

ق

آموزش موسیقی

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

س

ا

و

ع

ي

آموزش رانندگی

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

ت

14

ر

و

ل

ل

ي
ه

د

ه

و

ش

ن

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

ت

15

ي

و
م
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م

ي

ن

د

ي

ت

10
رن
11
بلن
12
اگر
جن
13
كن
لوي
14
–
15
جه

آرایشـــــگاه

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

Tel.: 514-625-1400

MONTRÉAL QC

کلبــه
عموجان

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

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



Tel.:438-990-6529

14

Tel.: 514-649-9366

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

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

15

پرستــار

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

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

ن

Ptojan18

azag17

گ

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

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

Uazsp17

ر

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

شماره تماس:

ا

E vol W eb

Persian Cook

PAIVAND

514-806-7870

د

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

حال��ي كه به گفت��ه نوربخش بيش از
 85درص��د زمينه��اي كش��اورزي و
باغه��اي چهارمح��ال و بختي��اري با
سيس��تم قطرهاي آبياري ميشوند اما
اصفهان تاكنون بخش بسيار زيادي از
آب كارون و زايندهرود را به سرزمين
خود انتقال داده و نزديك به 20هزار
هكت��ار زمين زيركش��ت برن��ج دارد.
نوربخش تون��ل گالب را طرحي غير
كارشناسي و بدون مجوزهاي زيست
محيطي ميداند كه زندگي ميليونها
انس��ان را در منطق��ه تهديد ميكند.
ب��ه گفت��ه او تون��ل گالب دو كه در
گلوگاه زاين��دهرود در ح��ال حفاري
اس��ت ،توانايي انتق��ال آبي به مراتب
بيش��تر از آب دهي زايندهرود را دارد.
او هشدار ميدهد كه مسئوالن همين
امروز ساخت تونل را متوقف كنند كه
فردا دير اس��ت .او توقف ساخت تونل
را براس��اس اصل  50قانون اساس��ي
براي پاس��داري از ارزشهاي طبيعي،
زيس��ت محيطي و س��رمايههاي ملي
نسلهاي آينده ضروري ميداند.
نوربخ��ش روي كش��ت جايگزين
تأكيد ميكند و كشت بادام را با برنج
مقايس��ه ميكند و ميگويد :كش��ت
برن��ج چهاربرابر باغه��اي بادام به آب
نياز دارد .از س��وي ديگر ميزان درآمد
يك هكتار باغ بادام چهار برابر ارزش
اقتصادي يك هكتار شاليزار را دارد.
کارشناس��ان محل��ی همچني��ن
میگويند بررس��يهاي به عمل آمده

Tel.: 514-266-1355

فروش فرش

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Electrician

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

ا

P2esp7

pd2nov0117

MMUNITY

استخدام

پرستــار

ب

Tel.: 514-999-2480

آپارتمان2ونیم درناحیه
 NDGدرنزدیکی اتوبوس
و مترو ،شامل همه چیز،
«سابلیز» 600 ،در ماه
تلفناطالعات:

ت

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 514-929-3937

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ر

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

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

Tel.: 514-483-7777

ر

استخـدام

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

گ

آمــوزش

اجاره آپارمتان
Persian Cook

کامیونیتی

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

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

شماره شما در
این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

زاينده رود در مرز دو استان
است به چالش جدی بکشاند

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

خش از اس��تان را به چالش
كش��اند« :وسعت زمينهاي
اين منطقه  30هزار هكتار
اين انتقال هم باعث نابودي
هد ش��د و هم ب��ه مهاجرت
ن و باغداران منطقه خواهد

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

آب شرب اصفهان باالتر
شور
��ش ميگوي��د :توجي��ه
اصفهان و يزد براي انتقال
هرود و كارون ،تأمي��ن آب
دو استان است .اين درحالي
هم اينك آب شرب 200
ستان چهارمحال و بختياري
تأمين ميش��ود .آن طور كه
ه��م ميگويد مص��رف آب
ر اصفهان دوبراب��ر ميانگين
 « :ميانگين سرانه مصرف
ر بي��ن  160مت��ر مكع��ب
اما در اصفه��ان ميزان آب
رفي براس��اس آمار بخش
الب  340متر مکعب آب بر
ت ،يعني تقريباً دوبرابر .اين
ا «هاشم اميني» مديرعامل
و فاضالب استان اصفهان
ميكند كه مصرف س��رانه
هان باالتر از ميانگين تعريف
كشور است؛ البته آمار او با
ق ميكند «:مصرف س��رانه
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فروش سالن آرایش فرح

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

Salon Farah unisex

اوکازیون بی نظیر

50 X 70

سالنآرایش
سال سابقه16با
در محل شلوغ
بامشتریثابت

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

Sectionnel

Sectionnel

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

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

999

Sectionnel

Sectionnel

6565

%%

jusqu’à

Sectionnel

2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

999

879

879

017ازسپU

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

Tel.: 438-877-2280
azspU

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

ساختمان

Tel.: 514-812-5662

اجنام امور ساختمانی

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

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

com

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

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

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

514 585 - 2345

514-441-4295

>6007343

azjan15U

zarbarg
paivand






 




،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

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




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

(514) 527-8944

abaee:azsepfree

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

)یک پیانوی ساده (كيبورد
.مارك ياماها بفروش میرسد
:شمارهتمــاس

Tel.: 514-675-4405

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

فروش پیانو

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Canapé

ارز

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

تدریس فارسی

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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با
مدارک
و¢
اسناد
کلیه
ترجمه
■
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
،رسمی
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486





¢






©



¸




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

شریف

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
:)تلفن تماس (امید
15امید رایگان از فوریه

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

 رضا هومن:توسط

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

7 mcx

• 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

$

به یک خانم
جهت کار در کافی شاپ
-  آشنا به زبان فـرانسهفـورا نیازمندیم
------------:)تلفن تماس (نگـار

2dec01P

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر

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

coffee shop

Tel.: 438-995-2066

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

فنگویندگی

استخدام

699

vente
vente مربی کاریابی

999
jusqu’à
$

زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی
$ IFBB المللی
$ مربی بین
دارنــدۀ
Canapé
Canapé
10004 ،iso2001 گواهیــنامه
فیتنس و کیفیــت ورزشی
 کـانادا شهــروز دعـــائیICS  وACS از
 دالر26  هرجلسه فقط: سال سابقه حرفه ای10 با

699

Meubles
Meubles
prilloprillo

$

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

SNOWDON

مربیخصوصی ورزشی

azjly1u

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

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

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

نیازمندیهای

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

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

Tel.:

35
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

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

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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آموزش فشرده حسابداری









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

























































نیمه
خصوصی و
تدریس





































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

 مــی- آموزشگاه هنری ر

حسابـداری



آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
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 مرکزاسالمیایرانیان
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فخـاریان
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
514-996-1620
انگلیسی و فرانسه

، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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Cavendish,
#285
...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
در
،دارید
ذوق
Montreal,
H4B
2M5
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
Tel.: 514-991-6819
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210 St-Jacques (Lachine)



:ساعــاتکار
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Tel.: 514-366-1509
















روزهایدوشنبه لغایت شنبه
،ها
سوژه
گزینش
برای
:توجه



514-247-1732
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(450) 638-7078
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:شود
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی







 






 



،روزهای دیگر
اموردر
انجام
جهت
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 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم
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.هماهنگی قبلی الزم است






Tel.:
514-996-9692




Re-Mi

aznov’15U

Re-Mi

نیماازاگوسترایگان
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.ندارد
برابــر محتوای آگهیهای مندرج
در
مسوولیتی
 پیوند:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک» و مدیر
گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل» ش!

خو

آموزشعکاسیبهزبان .. .

99

خطبه

www.paivand.ca

جتربیات و مشکالت بروز رسانی نرم افزار
پهپاد «فانتوم »4
در شماره های قبل ،دو مقاله را به فوق العاده آن ،مرا به شدت مسحور
معرفی و ویژگیهای جالب دوربین خود ساخته بود و به محض اینکه
پرنده شــگفت انگیز«فانتوم  ،»4وارد بازار شــد ،یک دستگاه از آن
ســاخت کمپانی  DJIاختصاص را با قرض و قوله خریداری نمودم!
داده بودم .این پهپاد و قابلیتهای طی چند ماه گذشته نیز با رعایت
تمامی اصــول ایمنی،
چندین بار از آن استفاده
تلفناستودیوفوتوبوک:
نموده و عکس و ویدئوی
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
هوایی برای خود تهیه
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
کرده ام!
ن شماره:
WWW.FACEBOOK.COM/
سپشیال ای
ا
ایــن مقالــه ،چکیده
STUDIOPHOTOBOOK1
آخریــن تجربیــات
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
مونترآل»
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد
اینجانب با این عقاب تیز
MTL
PLUS
تلویزیون آنالین مونترآل پالس TV
پرواز میباشد.
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
قبــل از هــر چیز یک
باتری یدکی اوریجینال
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
برای آن تهیه کنید چون
دستیدوربینشمادر«استودیو
در عــرض یک پرواز 20
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
دقیقه ای و گاهی حتی
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب کمتــر ،انرژی آن تخلیه
وعکسهایخانوادگی
شــده و باید دوباره شارژ

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

گردد .در زمان هایی که وزش باد
نسبتا شدید باشد ،باتری سریعتر
رو به افول میگذارد.
کمپانی سازنده این پهپاد مثل هر
وسیله الکترونیکی دیگری ،برای
بهبــود عملکرد آن نــرم افزار آن
را بروز رســانی کرده تا قابلیتهای
جدیدی به آن افزوده و مشکالت
احتمالی قبلــی آن را رفع نماید.
نسخه جدید نرم افزار این پرنده،
چند کارکرد جدید را به آن افزوده
که جالب تریــن آن ،فیلمبرداری
در وضعیت به اصطالح «سه پایه»
میباشد .این قابلیت جدید خاصیت
لــرزه گیــری دوربیــن را بهبود
بخشــیده و میتوان به کمک آن،
پالن های جالب و سینمایی بسیار
زیبایی تهیه کرد ،درست مثل آن
اســت که پهپاد به روی یک سه
پایه قرار گرفته باشــد .حرکتهای
پرنده نیز نرمتر و زیباتر شده است.
ویژگی دیگر ،قابلیت تعقیب سوژه
،حتی بدون اســتفاده از دستگاه
کنترل از راه دور نیز به آن اضافه
شده که بسیار جالب توجه است.
در این وضعیــت میتوان پهپاد را
طوری تنظیم کرد که از پشــت
ســر ،و یا از سمت راست و چپ،
به تعقیب ســوژه بپــردازد .حتی
خود اوپراتور نیز میتواند ســوژه
فیلمبرداری باشد و بدوندستگاه
کنتــرل از راه دور ،یک نفری از
خودش فیلمبرداری کند ،آن هم
در حال حرکت! این ویژگی های
جدید باعث شده که این پرنده
به محصول جدید شرکت «دی
جــی آی» کــه Phantom 4
 Proنامیده میشود ،شبیه شود.
به عبارت دیگر با بروز رسانی نرم
افزار فانتوم  ،4مثل این است که
دستگاه جدید را خریداری کرده
باشید.
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قطعا در زمان بروز رسانی دستگاه،
عالوه بر خود پرنده ،باید دستگاه
کنتــرل از راه دور و حتی باتری
اصلــی و یدکــی آن را نیز «آپ
گریــد» (ترفیع امکانــات) نمود!
طبیعتــا برنامک (اپلیکیشــن)
مربوطه شرکت «دی جی آی» که
بر روی تلفن همراه و یا تبلت نصب
شده نیز باید بروز رسانی گردد.
نکته مهم در خور ذکر دیگر این
است که در زمان بروز رسانی باید
حتما دقت کنیم که همه باتری
های تمامی ادوات ،کامال شــارژ
بوده و با باتری نیمــه تمام بروز
رســانی نکنیم تا مشکلی پیش
نیاید .همچنین برای حفظ ایمنی
خود و اطرافیانمان باید پره های
پهپاد را در زمان بروز رســانی از
آن جدا کنیم تا از بالهای ارضی و
سماوی در امان باشیم!
البته ناگفته تا زمانــی که با نرم
افزار یا  Firmwareقدیمی آن کار
میکردیم ،همه چیز طبیعی بود و
مشکل خاصی وجود نداشت .اما
پس از بروز رسانی و نصب نسخه
جدیــد آن ،برخی اشــکاالت در
آن نمایان شــد .یکی از مشکالت
اصلی این برنامه جدید ،اخالل در
ثبــت ویدئو در فرمت حجیم 4K
میباشد .برخی اوقات عمل ضبط
ویدئو بــدون اطالع قبلی متوقف

شده و باعث دوباره کاری و اتالف
وقت میگــردد .یا مثــا بر روی
مانیتور مــی بینیم که دوربین در
حال ضبط ویدئو است و همه چیز
طبیعی بنظر میرسد ولی وقتی کار
از کار گذشت ،تازه متوجه میشویم
که ضبــط تصویر متوقف شــده
است .برخی اساتید توصیه کرده
اند که بهتر اســت در مواقعی که
الزم نیست ،به جای  4Kاز فرمت
کوچکتری استفاده گردد تا شاهد
این مشکل نباشــیم .راه دیگری
که تا حدی باعث رفع این مشکل
میگردد ،استفاده از کارتهای حافظه
با ســرعت «رایت» باالتر بوده تا
اختاللی در ضبــط تصویر پیش
نیاید.
مشکل دیگری که با «آپ گرید»
پیش میآید ،پهپاد مثل گذشــته
در هوا ثابت نیست و اندکی تکان
اضافه دارد .بــه عبارت دیگر ،نرم
افزار جدید باعث ایجاد چاله های
هوایی شــده است! حتی برخی از
اوپراتورها مشاهده کرده اند که سر
و صــدای پهپاد نیز در طول پرواز
بیشتر شده است.
ایراد دیگری کــه بنده قبال با آن
مواجه نشــده بودم این است که
برخی اوقات ودر زمان پرواز ،ارتباط
تصویری دستگاه کنترل از راه دور
با پهپاد قطع شده و ارسال تصاویر

زنده از باال به زمین مختل میگردد.
البته خوشبختانه این ایراد ،تاثیری
بر قابلیتهای پرواز پهپاد نداشته و
کماکان تحت کنترل باقی میماند.
شرکت سازنده از ماه جوالی امسال
که این نسخه جدید را در دسترس
کاربران گذاشته ،راه حلی برای رفع
این مشکالت ارائه نکرده و ان شاء
الله در حال تهیه نسخه جدید از
این نرم افزار میباشد!
شرکت سازنده طوری برنامه ریزی
کرده که پس از «آپ گرید» امکان
بازگشــت به نســخه قدیمی آن
مقدور نبوده و نمیتوان دستگاه را
«دان گرید» نمود.
یکی دیگر از مشکالت جدید این
اســت که تقریبا در همه جا ،در
منطقه «پرواز ممنوع» هســتیم،
پرنده به هوا بر نمی خیزد ،حتیدر
جاهایی که هیچ آثاری از تمدن در
شعاع  100کیلومتری آن موجود
نباشد!
خالصه از ما به شما نصیحت اینکه
اگر این وسیله را در اختیار دارید
و هنوز از نسخه قدیمی نرم افزار
آن استفاده میکنید ،فعالدست نگه
دارید تا اشکاالت نسخه جدید آن
رفع شده و سپس به این امر خطیر
اقدام نمایید.
ابابیل تان پاینده!

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﻓﺪرال

T

government-issued
he enactment
documents that
also amends the
better reflect their
Criminal Code to
gender identity.
extend the protection
Since August 31,
against hate propa2017, IRCC has
ganda set out in that
been the first GovAct to any section
ernment
of
Canada
of
the public that
Thank you  از اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢMerci
department to introduce
is distinguished by gentəşəkkür ً ﺷﮑﺮاGracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद
interim measures, which
der identity or expression
include allowing individuand to clearly set out that
Immigration Canada Maria Cottone
als to add an observation to evidence that an offence
Regulated Canadian Immigration
Consultant
their passport
stating their
was motivated by bias,
ICCRC Membership No. R409295
sex should be identified
prejudice or hate based on
Registered with Quebec
as “X,”Immigration
indicating that
gender identity or expresHussen, Minister of Im-No. 11322
it is unspecified. Interim
sion constitutes an aggramigration, Refugees
and
measures
are
available
vating circumstance that a
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
Citizenship,
announced
until
IRCC
is
able
to
print
court must take into considﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
that the Government of
documents with an “X.”
eration when it imposes a
Canada will be working
The
announcement
follows
 ﮐﻠﯾﮥ اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺑﮏ و ﻓدرالsentence.
to implement an “X”
steps to protect Canadians
In the coming months, the
 ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد، ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ:ﺗوﺟﮫ
gender designation in
in their right to the gender
Government of Canada
Canadianاﯾراﻧﯾﺎن
passports,
as
identity
of
their
choice,
and
continue
راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣورwill
ﻣﺳﺗﻘﯾم و
 ﺧطthis importwell as other documents
freedom of gender expresant work in developing a
( ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳
issued by Immigration,
sion. Earlier this summer,
consistent federal approach
 ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت اﯾران۲  ﺗﺎ۱۹ دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت
Refugees and CitizenBill C-16 amended the
to how its programs and
۵۱۴to۵۵۰ ۹۲۰۴ واﯾﺑر واﺗزآپ اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام
ship Canada (IRCC)
Canadian Human Rights
services collect, use and
support LGBTQ2 rights
Act and added gender iden- display sex and gender
and advance the Govern- tity and gender expression
information so Canadiment’s agenda on gender to the list of prohibited
can have their gender
6621
rue,andSherbrooke
suite 103ans
equality,
diversity
grounds of est,
discrimination.
more accurately reflected
inclusion. Montreal, Quebec
Bill C-16 amends
Cain government documents
H1Nthe1C7
An “X”Bywill
make
it
nadian
Human
Rights
Act
appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00 while also protecting their
easier for people who do
to add gender identity and
privacy.
not identify as female
gender expression to the
Our government is commit(“F”) or male (“M”) to
list of prohibited grounds
ted to better reflecting the
acquire passports and other of discrimination.
gender identity and gender

Immigration
Gender Equality

Minister Hussen Announces Major
Steps
Forward

A

s Canadians,
we know that
protecting and promoting fundamental
human rights is
an imperative for
governments and
individuals alike.
This includes gender identity, gender expression, and

sexual orientation.
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www.mariacottone.com

PAiVAND

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

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

>> Vol. 25: 2017

(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)

Tel.: 514-996-9692

Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak V.

 Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7
Fax: 514-342-9574

روبروی ادونیس

ATWATER

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

WE CHECK ALL BOXES!
NEWSPAPER
WEBSITE

www.paivand.ca

ZARBARG

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

FACEBOOK
paivand.montreal

Roccabella-Pool.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/21/13

3:01 PM

37

since3
199

diversity of Canadians.
“All Canadians should feel
safe to be themselves, live
according to their gender
identity and express their
gender as they choose. By
introducing an “X” gender
designation in our government-issued documents, we
are taking an important step
towards advancing equality
for all Canadians regardless of gender identity or
expression.”
– The Honourable Ahmed
Hussen, Minister of Immigration, Refugee and
Citizenship

_____
For more information on
any aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
.وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
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برای  60سال کار هنری پرویز صیاد
ناســیونال کار زنده و خاطرات خود را می نویسند تا
حسین افصحی (تورنتو)
-------------یاد سعید سلطانپور  -عالقه مندان به آن مراجعه کنند.
و جاودانگی
محاکمه سینما رکس ولیاینباریکهنرمندتصویرساز،
رازش را
آبادان کار پرویز صیاد .یک نویسنده و کارگردان و بازیگر،
با تو در میان نهاد
مکث ..مکث ..و هرچه بجای نوشــتن خاطــرات خود،
(احمد شاملو )
به ذهن خود مراجعه نمایش نامه ای مستند از زندگی
---------------کردم ،نامــی دیگر از کاری خود می نویســد ،و خود
پرویز صیاد در آستانه  60سال کار نمایشــی دیگر بخاطر نیاوردم .و کارگردانــش آن را کار گردانــی
هنری :شعر ،داستان ،نمایش نامه ،اینک پرویز صیاد بعداز  60سال کار می کند؛ و پرویز صیاد به همراه
مقالههایگوناگون،سناریونویسی ،در زمینه های نمایشی ،خاطرات جوان روستائی اش ،صمدآقا ،این
کارگردانی تئاتر ،سینما ،و سریال این سال ها را همراه یار همیشگی نمایش را بروی صحنه اجرا می
های تلویزیونــی ،بازیگری برای اش صمد آقا بروی صحنه می برد .کنند .پرویز صیاد  3-2سالی است
تئاتر ،ســینما و تلویزیون  -تهیه بخشی از هم نسالن من ،و یا نسل که مشغول نوشتن و درگیر نوع
کنندگی سینما و ...نمایش «بازی های جوانتر عالقه مند هستند که اجرای این نمایش می باشد .پرویز
با خاطــره» را برای اجرای صحنه از خاطرات پشت و جلوی صحنه صیاد شاید به جرات بشود گفت
آماده کرده است.
سرکار استوار ،اختاپوس ،کاف شو ،هنرمندی است که در هر زمینه خاطرات بازگو کننده نمایشی است
او خاطرات پشت صحنه نمایش اسدالله میرزای دائی جان ناپلئون ،هنری فعالیت کــرده ،موفق بوده از خاطرات نویسنده نمایش ،یعنی
پرویز صیاد .حال صمدآقا در این
ها ،سریال ها و فیلم های سینمائی چند گانــه های صمــد ،مظفر ،است.
را ،بصورت نمایشی مستند گونه ،ستارخان ،خواستگاری ،در امتداد پرویز صیاد در نمایش مســتند خاطرات چه نقشی دارد؟
نوشته و کار کرده است.
شب ،بن بست و حسن کچل آگاه محاکمه ســینما رکس آبادان که باید صبر کنیم تادر روی صحنه به
تئاتر مســتند در کشــور ایران و باشــند .از طریق این نمایش طنز نمایشی تراژدی بود ،بسیار موفق این معما پی ببریم.
برای تماشاچی ایرانی
گونه به مناسبات اجتماعی دوران عمل کرد .او در خارج کشــور ان با  60سال کار هنری پرویز صیاد،
شاید آشنا نباشد .اگر
های تاریخی این کارهائی که زمان کــه نه کامپیوتــر بود و نه یاد گفته فروغ فرخزاد می افتم که
ساخته شده و پخش اینترنت و روزنامه های گوناگون ،در بــاره کار هنری و هنرمند می
تئا تر هــا ی
ببرند.
پی
است،
شده
مستند
از طریق تک و توک روزنامه های گوید:
هنرمندی  60ســال ان زمان که به ســختی در امریکا همه آنها که کار هنری می کنند،
کار هنــری اش را مورد به دستش می رسید ،نمایش پربار علتــش  -یا الاقل یکــی از علت
تجزیــه و تحلیل قرار و آگاهی دهنده محاکمه ســینما هایش  -یک جــور نیاز نا آگاهانه
می دهد ،خاطرات رکس را نوشت و اجرا کرد .و بعد اســت به مقابله و ایســتادگی در
ایرانــی را
نام
بخواهیــم
و ناخوشایندهای از  30سال هنوز وقتی که از سینما برابر زوال .اینها آدم هائی هستند
ببریــم ،امکان
کار را بیــان رکس صحبت می شود ،در کانال که زندگی را بیشتر دوست دارند
دارد تعدادش
کند .اکثر های تلویزیون های خارج از کشور و می فهمند و همینطور مرگ را.
مــی
ارتشیان و به ضبط شده ابن نمایش مراجعه کار هنری یک جور تالشی است
حرفه ها،
به انگشــتان
یکدست هم
سیاســیون ،مــی کنند .ولی ایــن بار نمایش برای باقی ماندن و یا باقی گذاشتن
نرسد .عباس
هنرمنــدان و رجال ،برای بیان مستند پرویز صیاد با زبان طنز و «خود» و نفی معنی مرگ.
آقا ،کارگر
خاطرات و زندگی نامه شــان ،کمدی از زندگی  60ساله هنری پرویز صیاد  18ســاله ،کار هنری
دست به دامان کتاب می شوند خودش می باشد .نمایش بازی با اش را با نوشــتن شعر و داستان و
ایــران
چاپ در نشریات آغاز کرد.
در سال  1338در سن  20سالگی
اولین سناریوی فیلم را به نام تلخ و
شیرین نوشت ودر اختیار فیلمساز
قرارداد .حاصلش فیلمی شد به نام
می میرم برای پول.
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!
شــوک تغییر نام و بخش هائی از
فیلم ،موجب شــد که از ســینما
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
فاصله بگیرد .او که فارغ التحصیل
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ
رشــته اقتصاد از دانشگاه تهران
بود ،به تئاتر و نمایشنامه نویسی
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
رو آورد .اولین نمایش او مستاجر
می باشــد و پــس از آن هفتگی
برای تئاتر زنده که چهارشنبه ها
از تلویزیون خصوصی ثابت پاسال
پخش می شد ،نمایش می نوشت.
آن زمان تلویزیــون هنوز امکان
ضبط برنامه را نداشت .و متاسفانه
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻭ ﺷﺎﻡ
از هیــچ کــدام از آن نمایش ها
فیلمی موجود نیست.
ﺷﻧﺑﻪ  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﺳﺎﻋﺕ ۱۸:۳۰
ﺯﻣﺎﻥ :
پرویز صیاد در تمام  60سال کار
ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺯﺑﺎﻝ
ﺟﺎ :
هنری اش از تئاتر فاصله نگرفت،
Quilles G Plus - Rose Bowl
و حداقل سالی یک نمایش را برای
6510-Rue Saint-Jacques
صحنه آماده می کرد.
H4B 1T6 Metro: Vendôme
او تنها کسی است که در سالهای
Bus: 90, 104
قبل از انقــاب و بعــد از دوران
تئاتر نوین نوشین ،توانست تئاتر
خصوصی را در تهران ایجاد کند.
سینما تئاتر کوچک تهران سالن
نمایشــی بود که پرویــز صیاد با
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  2ﺗﺎ  8ﺳﺎﻝ  20 :ﺩﻻﺭ
سرمایه شخصی خود ایجاد کرده
بود و بیــن  15-10بازیگر از این
ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻧﻴﻜﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

cÉlÉbrons mehregan

!Une soirée riche de la culture Perse

ﻦﻦ
ﻦ ﮔﮔﮔﮔﺎن
ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  ۳٥ :ﺩﻻﺭ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 660 2251

ﻓﺭﻭﺗﻥ
ﻣﺭﻳﻡ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
514-223-3336

محل برای اجراهای نمایش حقوق
می گرفتند و چنــد کارگردان به
همراه صیــاد نمایش های آنجا را
آمــاده می کردند .اولین جائی که
بعد از انقالب بســته شد همین
سالن نمایش بود.
صیــاد کار نمایــش را در خارج
کشور تا امروز ادامه داده است .وی
همانگونه که در باال اشاره کردم ،در
هر کاری که شروع می کرد موفق
بود.
او کار ســریال را با سریال سرکار
استوار آغاز کرد .هر یک هفته در
میان ،پرویز صیاد و پرویز کاردان
کارگردانی می کردند .پســر بچه
دهاتی به نام صمد در یک قسمت
این ســریال به دنیا آمد و قرار بود
فقطدر همان قسمت باشد.
تماشــاچیان خواستارش شدند و
تا امــروز پرویز صیاد را رها نکرده
است.
اختاپوس سریال دیگری از صیاد
بود که جنبه انتقادی داشت ،کمی
فراتر از حدی که می شــد و پس
از آن «کاف شــو» سریال دیگری
بود که نــوع انتقادش با اختاپوس
فرق داشــت ،با وجودی که ادامه
اختاپوس بود.پرویز صیاد با سریال
کاف شو خوانندگان کوچه و بازار
را که جائــی در رادیو و تلویزیون
نداشتند ،به استودیو تلویزیون برد.
او زنده یادان سوســن و آغاسی را
به میان تماشاچیان تلویزیون برد.
آخرین ســریال تلویزیونی او قبل
از مهاجرت ،بــازی جاودانه نقش
اســدالله میرزا در سریال جاودانی
دائی جان ناپلئون می باشد.
صیاد سینما را بعد از تجربه ناموفق
اولی ،با فیلــم جاودانه و موزیکال
حســن کچل آغازی دوباره کرد
و در فیلم های ســتارخان ،مظفر،
خواســتگار ،مسلخ ،اســرارگنج
دره جنی ،زنبــورک ،در غربت و
چندگانه های صمــد و ...بعنوان
بازیگردرخشید.
پرویز صیاد هرساله همراه با سفره
هفت ســین در نــوروز یک فیلم
صمد را هم می ساخت و اکران می
کرد .همه فیلم های صمد با فروش
سرسام آوری روبرو می شد .پرویز
صیاد از فــروش فیلم های صمد،
برای فیلم های دیگری که تجاری
نبودند و تهیه کننده نداشــتند،
سرمایه گذاری می کرد.
برای زنده یاد سهراب شهید ثالث
که فیلم ابدی طبیعت بی جان و
فیلم در غربت را با بازی صیاد در
آلمان سرمایه گذاری کرد.
فیلم های خواستگار و ستارخان
زنــده یاد علی حاتمی را هم تهیه
کرد که همه این فیلم ها پول های
صمدآقا را به باد دادند .تهیه فیلم
دایره مینای ساعدی و مهرجوئی
را هم بعهده داشــت .پرویز صیاد
پرفروش ترین فیلم قبل از انقالب
را ساخته اســت ،فیلم در امتداد
شــب با بازی گوگوش که عالوه
بر نویسندگی و کارگردانی مونتاژ
و ساخت ترانه ها نیز بعهده خود
صیاد بود .البته در تمام فیلم های
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چندگانه صمد ،همه کارها بعهده
خودش مــی بوده اســت .پرویز
صیاد در خارج کشــور با امکانات
کم شروع به فیلم سازی می کند
و اولین فیلمش «فرستاده» است،
که چندین جایزه را نصیبش کرد
 البتــه تا قبل از آمدن فیلم هایجمهوری اســامی بــا پول های
کالن .و پس از آن «ســرحد» را
هم ساخت ودر چند فیلم هم بازی
کرد .بربال عقاب ها ،گوهر شــب
چراغ ،بابک و دوســتان ،سنگسار
ثریا .و در کنار این فیلم ها نمایش
های محاکمه سینما رکس ،جان
نثار ،چند گانه های صمد در خارج
کشــور و ســه گانه های صمد و
هادی خرسندی در دور جهان به
جز ایران اجرا کرده است.
پرویز صیاد همیشه در باره اینکه
صمد به دنبال اوست؛ یا او به دنبال
صمد ،می گوید:
بعضی وقتها در پاسخ این پرسش
خودم هم واقعـــاً ماندهام که آیا
این منم که برای او راه مشــخص
میکنم یا اوست که راه پیش پای
من میگذارد .ولی خیال میکنم
که اوســت که راه پیش پای من
میگذارد .یعنی کاردستم میدهد!
پرویز صیاد از اولین روزهای انقالب
تصمیم خــود را گرفت که تن به
دروغ های نظام جمهوری اسالمی
ندهد ،و ایران را ترک کند و بمانند
بخشــی از همکاران هم ســالش
نقش گدائی نکند ،و به دریوزگی
کشیده نشــود ،و تن به خواری و
ذلت ندهد .او هم می توانست بماند
سریال بسازد ،فیلم بسازد البته با
محتوائی که آنهــا برایش دیکته
مــی کردند .ولی چمدان تبعید را
بر دوش گرفت و تمام این ســالها
نمایش های افشــاگرانه اش را به
میان ایرانیان گیتی برد ،شادشان
کرد و به مرور زمان گرد پیری را بر
سر و جان خود پاشید .ولی هرگز
«نه» خود را پس نگرفت و بعنوان
هنرمند متعهد و تبعیدی دست
از افشــای آن ر ِژیم ضد فرهنگ و
هنر دست بر نداشت .او به تنهائی
در مقابل فســتیوال ها به پخش
اعالمیه در باره افشــای سینمای
جمهــوری اســامی پرداخت ،و
کارنامه  60ســاله هنری خود را
پربارتر و پر بار تر کرد.
حال وظیفه یک یک ما می باشد
که درهر شــهر ناکجا آباد تبعید،
آخرین نمایشش ،بازی با خاطرات
را بــروی صحنــه آورد ،به دیدن
نمایشــش برویم ،و بعــد از اتمام
نمایش ،بــا احترام به  60ســال
فعالیت هنریش ،از جا برخیزیم و
شعر زنده یاد احمد شاملو را با هم
برایش بخوانیم :
وجاودانگی
رازش را
با تو در میان نهاد.
--------------عکس:نمایشخرسندیوصمدش
در مونتریال :از استودیوفتوبوک

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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