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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.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com
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اسپشیال از مونترال به تهران از
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دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

افزایشبیسابقه
غلظت CO2در جو زمین
pg. 24

انتقـال ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

از اپسارگاد ات رکبال ...

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

میگویند که دورش حصار کشیدهاند؛ که پیامکهای ناشناس تهدیدآمیز عمومی جتمع در اطرافش را منع کردهاند؛
که مسیرش را بستهاند؛ که متهیدات امنیتی در کار است .این روزها ،روزی که در تقویم رمسی جمهوری اسالمی
ایران نام و نشانی ندارد ،خبرساز است :هفتم آبان ماه؛ روزی که به طور غیر رمسی روز کوروش لقب گرفته است تا
پاسارگاد را مبدل به میعادگاه ساالنه انبوهی از عالقمندان سرسلسله پادشاهی ایران باستان کند  .ص7 :

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

RESTAURANT ONYX INC

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

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

Tel.: 514.426.7200

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

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

fhemmatiyan@sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

 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

Real Estate Broker

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی
RESTAURANT
ONYX INC Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
 ص4 :

514-917-9988 1425, boul Saint-Laurent

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

Agence Immobilière

مریم خالقی

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

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

Cell: (514) 928-5415

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

بیزنس برای فروش

RESTAURANTعالی <<
 >> ONYX INCاوکـــازیون

pg. 4

تابلـــوسازیپلکسیساین

--------------------------------با  20سال سابقه خدمت و تجربه درمونتریال
• درآمد عالی • مشتریان ثابت
• با انواع ماشین آالت مختلف برای ساخت
همه گونه تابلو ،چاپ پالکارد و...
برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-941-5220 | RESTAURANT
canada500@hotmail.com
ONYX INC

1970 Ste-Catherine
O, Tel.:
RESTAURANT
ONYX
INC 514-839-7318

خدمات ارزی

ALIKO

RESTAURANT
ONYX INC
Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

RESTAURANT ONYX INC

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

RESTAURANT ONYX INC

 ص25 :

صرافی نِت

RESTAURANT ONYX INC

www.ParsPlumbing.ca

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

1449 St. Catherine W

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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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!

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

INSA College offers short-term or long-term programs
(DVS, DEP and University certificate upon completion):
• Starting a business (in English or in French)
4 November, 12 November, 16 November and 11 December
• Sales and consulting:
2 days per week, one month internship 14 November
• French course given by Université du Québec (all levels) 15 January

Loans and bursaries available for all the programs
(around 900 $ per month)*

*The amout 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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کلینیک زیبایی درماالگان
DERMA ELEGANT
CLINIC MEDICO ESTHETIC

• لیــزر • الکترولیز
• میکرو درمابریژن • استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

>> ختفیف ویژه برای هموطنان
ایرانی و فارسی زبانان افغان
>> مشـــاوره رایگان

________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST,
SUIT 005,
MONTREAL, H1N 1B3

با مدیریت :مریم هدایتی

دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca

Tel.: 438-932-6709

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

• مشاوره و ارزیابی رایگان

به صورت تلفنی و حضوری

• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای

خریداران تا پایان پروسه خرید

(حتی هزینه محضر)

• اخذ وام بانکی با بهترین نرخ
و کمترین پیش پرداخت

حتی برای تازه واردین

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

PAIVAND: Vol. 25  no.1342  Nov. 01, 2017
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

رامین عباسى

ــــــــ

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

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

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

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

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

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

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

م .آزرم
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

درخشش دوباره
«طــالی سیاه»؟
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
۰۷آبــان -بازار جهانی نفت پس از
گذار از یک دوره کم و بیش سخت
بار دیگر بــه جنب و جوش افتاده
و نشــانه هایی از رونق در آن دیده
میشود.
برای نخستین باردردو سال و چهار
ماه گذشته ،بهای نفت برنت دریای
شــمال به باالی هر بشکه شصت
دالر بازگشــته و از ژانویه  ۲۰۱۶تا
به امروز ،تقریبا دو برابر شده است.
با این تحول ،هم شرکتهای بزرگ
نفتی و هم کشورهای صادر کننده
نفت امیدوارند دوره ســخت برای
بازار این کاال ،که حدود سه سال و
نیم پیش آغاز شد ،به پایان رسیده
باشد.
عوامل رونق

رونق کنونی بازار نفت از چند عامل
عمده سر چشمه میگیرد:
•

یک) پایبندی به توافق «اوپک»

در پایــان نوامبــر ســال ۲۰۱۶
میالدی ،کشورهای عضو «اوپک» با
مشارکت شماری از کشورهای غیر
عضو این سازمان از جمله روسیه
تصمیم گرفتند به منظور کاهش
عرضــه و باال بــردن قیمت نفت،
تولید روزانه خود را به مدت شش
ماه یک میلیون وهشــتصد هزار
بشکه کاهش دهند .در ماه مه سال
 ،۲۰۱۷همــان توافق برای نه ماه
دیگر (تا مارس  )۲۰۱۸تمدید شد
تا ،با کاهش عرضه نفت ،مازاد این
کاال در بازار به پایان برسد و زمینه
مناسبی برای افزایش دوباره و دراز
مدت بهای آن به وجود بیآید.
ایــن توافق ،که معمــار اصلی آن
عربســتان ســعودی بود ،بهتر از
آنچه پیش بینی میشــد از سوی
کشورهای عضو و غیر عضو «اوپک»
محترم شمرده شد .با توجه به این
موفقیت ،ریاض از هم اکنون تالش
میکند توافق مورد نظر تا پایان سال
 ۲۰۱۸تمدید بشود .به نظر میرسد
که همین چشم انداز یکی از عوامل
باال رفتن قیمت نفت است.

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.

•

MONTRÉAL Qc H3H 1M7

دو) بهبود اقتصاد جهانی

رشــد اقتصادی در جهان و چشم
انداز کم و بیــش مثبت آن طبعا
تقاضای نفت را باال می برد و بازار آن
را رونق می بخشد .در سال ۲۰۱۷
رشد اقتصادی هم در منطقه یورو
و هم در آمریکا در وضعیت نسبتا
مناسبی بوده و به نظر میرسد که
سال آینده در همان وضعیت بماند.
قدرتهای نوظهور (به ویژه چین و
هند) نیزدر سال آینده پویایی خود
را همچنان حفظ خواهند کرد.

•

سه) اوجگیری ریسکهای
ژئوپولیتیک

وقتی نفت در بازار فراوان باشــد،
افزایش تنشهای ژئوپولیتیک در
مناطق نفتخیز چندان نگرانی آور
نیســت و تاثیر چندانی بر قیمت
ندارد .در عوض همین که مازاد نفت
در بازار رو به کاهش بگذارد ،نقش
عامل ژئوپولیتیــک رو به افزایش
میگذارد .این وضعیتی است که در
حال حاضر بــه دلیل موثر افتادن
توافق «اوپک» و افزایش تقاضای
نفت به وجود آمده است.
هم اکنون چند خطر عمده بر تولید
نفت سنگینی می کند:

روبروی ادونیس

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal

{>> ادامه در صفحه}17 :

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

•

الف  -تنشهای بعــد از برگزاری
همه پرسی استقالل در کردستان
عراق بــه این زودیهــا فروکش
نخواهد کرد و احتمــاال بر آینده
تولید نفت در این کشور نیز تاثیر
خواهد گذاشت.
البته نتیجه این همه پرسی فعال
معلق شــده و در کشمکش میان
اربیل و بغداد ،به نظر میرســد که
دومی ابتــکار عمل را به دســت
گرفته است .با این همه تادستیابی
به یک توافق اســتوار و دراز مدت
میان کردها و دولت بغداد هنوز راه
درازی در پیش است و این ابهام بر
نقش عراق در بازار جهانی نفت نیز
سنگینی خواهد کرد.



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...

به بهانه  7آبان

از پاسـارگاد تا کربـال:
جمهوری اسالمی نشان داد از هویت ملی کشور سخت می هراسد!

دوباره میسازمت وطن!

دوباره میسازمت وطن!
اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم،
اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو ُگل،
به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون،
به سیل اشک روان خویش
دوباره  ،یک روز آشنا،
سیاهی از خانه میرود
به شعر خود رنگ می زنم،
ز آبی آسمان خویش
اگر چه صد ساله مرده ام،
به گور خود خواهم ایستاد
که بر َد َرم قلب اهرمن،
ز نعره ی آنچنان خویش
کسی که « عظم رمیم» را
دوباره انشا کند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه ،
به عرصه ی امتحان خویش
اگر چه پیرم ولی هنوز،
مجال تعلیم اگر بُ َود،
جوانی آغاز می کنم
کنار نوباوگان خویش

PAIVAND: Vol. 25  no.1342  Nov. 01, 2017

حدیث حب الوطن ز شوق
بدان روش ساز می کنم
که جان شود هر کالم دل،
چو برگشایم دهان خویش
هنوز در سینه آتشی،
بجاست کز تاب شعله اش
گمان ندارم به کاهشی،
ز گرمی دمان خویش
دوباره می بخشی ام توان،
اگرچهشعرمبهخوننشست
دوباره می سازمت به جان،
اگر چه بیش از توان خویش
 --سیمین بهبهانی--

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

صدها نفر از شــهروندانی که
برای برگزاری مراسم هفتم آبان
روز گرامیداشت کوروش بزرگ
از سرتاسر ایران راهی مرودشت
در اســتان فارس شده بودند
کیومترهــا قبل از پاســارگاد،
با ســد چند الیه از نیروهای
انتظامی ،ســپاه و گردانهای
بسیج مواجه شدند.
در حالی کــه از هفتهها قبل
بســیاری از میهندوستان در
عکس :نوروز امسال رد اپسارگاد
قالــب ســتادهای مردمی و
گروههــای اجتماعی از طریق
کانالهــای تلگرامی ،توییتر و
فیس بوک ،برای حضور مردم
در این مراســم فراخوان داده
بودند ،اما مسووالن جمهوری
اسالمی با اســتقرار دهها نیروی مخابــرات با هماهنگــی وزارت رژیم بــرای اینکه حضور نظامی
امنیتــی در جادهها و اتوبانهای اطالعــات و اطالعات ســپاه به خــود را در اطــراف پاســارگاد
منتهی به پاسارگاد مانع آن شد صــورت فلهای اقدام به ارســال توجیه کنــد ،چهــارم آبانماه
که سیل جمعیت حتی به نزدیک پیامکهــای تهدیدآمیــز برای به نقل از نهادهــای امنیتی در
محل برگــزاری این گردهمایی شــهروندان کرد و به آنها اخطار رسانهها گزارش داد که «گروهک
داد کــه حضــور در تجمعــات منافقین» و «عناصر آشوبگر ضد
برسد.
از یک هفته مانده به روز موعود ،غیرقانونی موجب برخورد قضایی انقالب» برای ایجاد اغتشــاش
نه تنها دور تا دور آرامگاه تاریخی میشــود .تراکتهایی هم بین به مناســبت بزرگداشت یکی از
کوروش با میلههای آهنی محصور مردم پخش شد که آنها را تهدید پادشــاهان ایران باستان برنامه
شــد ،بلکه روی آن پوششــی کرده بود روز هفتم آبان «جعلی» ریختهانــد و قصد دارنــد با راه
کشیده شد که حتی از دور قابل اســت و «معاندیــن
ضدانقالب انداختن تجمــع اعتراضی علیه
ِ
خارجنشــین» آن را برنامهریزی مفاسد و مشکالت اقتصادی در
دیدن نباشد.
کردهاند و در صورت تجمع ،طبق کشور آن را به انحراف بکشانند و
قانــون مجازات اســامی با آنها علیه نظام و «مقدسات اسالمی»
با تع
یین وقت قبلی
شعاردهند.
برخورد میشود.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

امــا موضــوع بــرای جمهوری
اســامی آنقدر حاد بود و هست
که عالوه بر نیروهای پیاده ،یک
هلیکوپتر هوانیروز سپاه و یک
فروند جت رنجــر پلیس نیز در
منطقه مستقر شد تا افرادی را که
با کمک بومیهای منطقه از کوه
و کمر به سوی پاسارگاد حرکت
میکردند شناسایی کنند.
حتی همزمان ســازمان بسیج
اعالم کرد که قصد دارد درست
در همان منطقه و در همین سه
روز  ۵تا  ۷آبان رزمایش نظامی
به اسم «شهید محسن حججی»
و به نام «اردوی رزمی صحرایی»
برگزار کند! (که البته کسی نشانی
از این رزمایش و اردو در منطقه
پاسارگاد ندید!)
ســیمای جمهوری اسالمی هم
به صورت پیاپــی در کانالهای
مختلــف اعــام میکــرد که
محورهای منتهی به مرودشــت
و پاســارگاد به خاطر راهسازی
مسدود است .بومیان منطقه هم،
مانند شرایط حکومت نظامی و
یا وضعیت اِشغالی ،فقط با نشان
دادن کارت شناسایی مجوز عبور
از ایســتهای بازرســی را پیدا
میکردند.
در این میــان امامان جمعه هم
بیکارننشستندودراکثرشهرهای
{>> ادامه در صفحه}20 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

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

اعتراض به قانون ضد روبنده
اتحادیه شــهرداری های
کبــک ( )UMQمعتقــد
است که قانون  62درمورد
بیطرفی مذهبی که اخیرا
به تصویــب مجلس ملی
کبک رسیده [ممنوعیت
ارائه یــا دریافت خدمات
عمومی برای کســانی که روبنده
دارند] دربخش خدمات شــهری
قابل اجرا نیســت .بــه گفته این
اتحادیــه« :با توجــه به ماهیت و
گوناگونی فراوان خدمات شهری،
به اجرا گذاردن این قانون به جای

کمک به همزیستی ،مشکالت و
ناراحتی های بسیاری ایجاد خواهد
کرد» .رییس این اتحادیه می گوید
که باید بیشتر برای یافتن راه حل
هایی جهت جذب بهتر مهاجران
و مدیریــت بهینه تنوع و پذیرش

همگان تالش کرد .به گفته
اوبا توجه به تنوع خدمات
شهری ،کارکنان شهرداری
ها بــرای اجرایــی کردن
قانــون  62در موقعیتی
«ناگــوار» قرار می گیرند.
شــهردار مونتریال نیز به
نخست وزیر کبک اعالم کرده که
قانون مزبــور را اجرا نخواهد کرد.
درعین حال ،این احتمال نیز وجود
دارد که دولت فدرال به این قانون
اعتراض کند( .تلخیص از ژورنال
دو مترو 21 ،اکتبر .)2017

تصویب الیحه قانونی درباره بیطرفی مذهبی

روز چهارشــنبه  18اکتبر ،الیحه آینده کبک و کبک همبسته علیه و فصل کند،در چهارمین سالدوره
قانونی بیطرفی مذهبی در مجلس این قانون رأی دادند ولی اکثریت کاری خود موفق به انجام آن شد.
ملی کبک تصویب شد .بنابر مفاد حزب لیبرال در مجلس توانست به گفته وزیردادگستری بسیاری از
این قانون ارائه و دریافت خدمات آن را با  66رأی موافق دربرابر  51مقررات این قانون به تدریج اجرایی
خواهد شــد( .تلخیص از الپرس
عمومی باید با چهــره باز و بدون رأی مخالف به تصویب برساند.
پوشــش صورت گیــرد 3 .حزب نخست وزیر کبک که وعده داده مونتریال 18 ،اکتبر .)2017
اپوزیسیون :حزب کبکی ها ،آئتالف بود این موضوع را خیلی سریع حل

ایرباسحاکمبرتولیدهواپیماهایسری Cبمباردیه!
وزیر اقتصاد ،رییس کل شــرکت ایرباس در این معامله
بمباردیه و رییس شرکت ایرباس هیچ پولــی پرداخت
روز دوشــنبه  16اکتبــر ،پس از نمی کنــد و آنچه که
اعالم مشارکت ایرباس
و بمباردیــه در یــک
کنفرانــس مطبوعاتی
شــرکت کردنــد .بنابر
تصمیــم اعالم شــده،
ایربــاس بــه صــورت
ســهامدار عمده برنامه
تولید همواپیماهای ســری سی به میــان می آورد «مارک ،اعتبار،
بمباردیه درآمده و اداره آنرا بر عهده تخصص ،شبکه بازاریابی و قدرت
می گیرد .در این مشــارکت هیچ فروش »...است .در توافق فیمابین
یک از مشاغل موجود این برنامهدر تضمین شــده که دفتر مرکزی
کبک ازبین نمی رود .بنابر توافق ،تولید هواپیماهای ســری سی و
ایرباس  50.01درصد از ســهام خط مونتاژ آن در میرابل همچنان
برنامه هواپیماهای سری سی  -که در کبک باقــی خواهد ماند و این
یکی از شرکت های تابعه بمباردیه معامله هیچ اثر منفی بر مشــاغل
است  -را به رایگان در اختیار می موجود در کبک نخواهد داشــت.
گیرد .به گفته رییس کل بمباردیه ایرباس و بمباردیه به دولت کبک
این شــرکت و دولت کبک نیز به تعهد داده اند که «توافق تداوم»ی
ترتیب هریــک  31و  19درصد که درمورد حفظ  2000شغل در
سهام را در اختیار خواهند داشت .میرابل وجودداشته  5سال طوالنی

تر شــده و تا ســال
 2041تمدید شــود.
این توافــق درحالی
به دســت آمــده که
درپی جنگ بوئینگ
و بمباردیــه ،دولــت
آمریکا برای فروش این
هواپیماها به آن کشور
عوارضی  220درصدی
وضع کرده و بمباردیه را
با مشکالتی بزرگ روبرو نموده بود
و فروش هواپیماهای ســری سی
به رغم استقبال بازار آمریکا از آنها
دچار وقفه شده بود .قرار است برای
حل این مشکالت یک خط مونتاژ
جدید ایــن هواپیماها در کارخانه
متعلق بــه ایربــاس در آالبامای
آمریکا ایجاد شود تا این هواپیماها
را برای بازار آمریکا تولید کند و با
این تدبیر عوارض  220درصدی
وضع شده منتفی می شود.
(تلخیص از الپرس مونتریال16 ،
اکتبر .)2017

ازدست دادن متخصص در شبکه عمومی سالمت
شبکه عمومی سالمت شاهد موج
بی سابقه ای از انتقال متخصصان از
این شبکه به بخش خصوصی است.
این انتقالدرپی ممنوعیتدریافت
هزینه های جانبی از بیماران پیش
آمده است .اصالحات انجام شدهدر
بخش عمومی سالمت تاکنون به

بهای عزیمت  39متخصص تمام
شده اســت .بنابر آخرین فهرست
منتشرشده توسط «سازمان بیمه
های درمانی کبک» ( )RAMQدر
پایان سپتامبر ،از آغاز سال جاری
تاکنون شمار پزشکان متخصصی
که شبکه عمومی را ترک کرده و

به بخش خصوصی پیوسته اند از
 74به  110تن رسیده است .این
تعداد از ســال  2012تاکنون بی
سابقه بوده است.
(تلخیص از الپرس مونتریال23 ،
اکتبر .)2017

پول بیشتر برای خانواده ها و کسب و کارهای کوچک
دولت فدرال با آن که به خاطر
کســر بودجه مهم خود مورد
انتقــاد قرارگرفته ،تصمیم به
افزایش نزدیک به  15میلیارد
دالری هزینه هــای خود در
 5ســال آینده گرفته و از این
افزایش عمدتا خانــواده ها و
موسســات کوچک بهره مند
خواهند شــد .در بیانیه اقتصادی
پاییزی دولت فــدرال که روز 24
اکتبر توسط وزیر اقتصاد اعالم شد
آمده است که دولت فدرال درنظر
دارد با اختصاص بخش بیشتری از
درآمدهای تازه خود به رشد بیشتر
اقتصادی کمک کند.در سال آینده
مقرری پرداختی بــرای کودکان
( )ACEتــا حــد افزایش هزینه
زندگی بیشتر خواهد شد .این امر
پیشتر توسط لیبرال ها وعده داده
شده بود و اینک با دو سال تأخیر
به خاطر وضعیت خوب اقتصادی

کانادا به اجرا در می آید.
بنابر مقررات جدید ،ســال آینده
خانواده های کم درآمد بیشترین
بهــره را خواهند بــرد و برای هر
کودک کمتر از  6ســال حداکثر
 96دالر و بــرای کودکان  6تا 17
ســال  81دالر پرداخت می شود.
این ارقام در سال بعد نیز افزایش
خواهــد یافت و خانــواده ای که
کمتر از  35هزار دالر درآمد داشته
باشد می تواند هرسال  560دالر
بیشتر دریافت کند .اقدام دیگری
کــه انجام شــده ،کاهش مالیات

موسســات کوچک از اول ژانویه
سال آینده است .این نیز جزء وعده
های انتخاباتی حزب لیبرال بوده
که اکنون جامه عمل می پوشد.
قــرار اســت مالیات فــدرال این
موسســات ســال آینده از 10.5
درصد کنونی بــه  10درصد و در
ســال  2019به  9درصد کاهش
یابد.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 25اکتبر .)2017

رکورد گرما در ماه اکتبر در کبک
از زمان آغــاز ثبت درجه حرارت
هوا در سال  ،1871اکتبر 2017
گرم ترین ماه اکتبر بوده است .روز
سه شنبه  24اکتبر درجه حرارت
تا  24درجه ســانتیگراد باال رفت
درحالی که درجه حرارت عادی
برای این روز از ســال  10درجه

اســت .رکورد قبلی گرمای هوا
در ایــن روز مربوط به  24اکتبر
 1963و  22درجه ســانتیگراد
بوده است( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 25 ،اکتبر .)2017

تزریق واکسن ضد گریپ در کبک
از روز چهارشنبه اول نوامبر تزریق
واکســن ضد گریــپ در کبک
آغاز می شــود و مقامات پزشکی
بــر اهمیت پیشــگیری ،به ویژه
برای کودکان خردســال و افراد
سالخورده تأکید می کنند .دکتر
ایو ژالبر ،معاون مدیریت حفاظت
از ســامت عمومی می گوید که
تزریق این واکسن برای کودکان
 6تا  23ماهه ،افرادی که به یک
بیمــاری مزمن
مبتال هستند،
زنان بــاردار و
افرادی که بیش
از  60سال دارند
قویــا توصیــه

می شــود .پیش بینی می شود
که امســال نزدیک به دو میلیون
واکسن تزریق شــود .دکتر ژالبر
گوشزد می کند که گریپ بسیار
مســری اســت و می تواند برای
افراد آسیب پذیر مشکالت زیاد از
جمله بستری شدندر بیمارستان
پدیدآورد .لوســی شــارلبوا وزیر
سالمت عمومی تأکید می کند که
تزریق واکســن برای برخی گروه
هایی که درخطر دچار شــدن به
مشکل هستند رایگان است.
(تلخیص از الپرس
مونتریال 29 ،اکتبر .)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

درباره جنجال های جنسی اخیر...

هاروی واینســتین در هالیوود،
جیمی ساویل در لندن ،بی کازبی
در فیالدلفیا ،جیان گومشــی در
تورنتــو ،اریک ســالویل و ژیلبر
روزون در مونتریال ،فهرست این
شــخصیت های جنجال برانگیز
مرتب طوالنی تر می شــود .چه
تعداددیگر هستند که هنوز نقاب
از چهره شان برداشته نشده ؟
چه تعــداد از افــراد از قدرت یا
شهرت خود برای کامیابی جنسی
استفاده می کنند؟
افراد مشهوری که در باال نام برده
شــدند  -دســتکم تاکنون  -در
دادگاه محکوم نشده اند بلکه افکار
عمومی آنها را محکوم کرده است.
افکار عمومی اهل مدارا
و ارفاق نیســت .برایش
نه دفــاع وجود دارد ،نه
تجدیدنظر و نه منطقه
خاکســتری؛ می شنود
و حکم صادر می کند.
خاطر است که به
شخصیت هایی
درپی رسوایی واینستین
و بــه مــدد واژه های
بســیار مشــهور
کلیدی ماننــد metoo
مربوط می شود.
و balancetonporc
مجریانتلویزیونی
هزاران شکوه و شکایت
ای که هــرروز از
پرده تلویزیــون به خانه های من
از سراسر دنیا سرازیر شده است.
آیا این موج اعتراضی می تواند به و شــما وارد می شوند .از دهه ها
صورتی پایدار روابط بین دو جنس پیش ،هرگز ســینما ،تلویزیون و
را تغییردهد؟
حتی تئاتر این همه
آیــا می تواند موجــب دگرگونی صحنه های جنسی
روابط بین کسانی که قدرت دارند و برهنگی نشــان
و دیگران شود؟
نداده اند .این موضوع
چنان که از جنجال اریک سالویل شــاید در جامعــه
آشکار اســت ،قربانیان متجاوزان ما بیــش از جاهای
جنسی همیشه فقط زنان نیستند .دیگر باشــد .گویی
شرح رفتار جیمی سالویل مجری ما مــی خواهیم بر
تلویزیونی بریتانیایی تأیید می کند رهایی خود از چنگ
که متجــاوزان از کودکان دختر و هرگونه الزام یا جــزم مذهبی یا
پسر هم چشم نمی پوشند.
اخالقی  -که مدتی طوالنی بر ما
انبوه کنونی شــکایات در شبکه حکم رانده  -تأکید کنیم.
های اجتماعی نشان می دهد که تقریبا همیشــه زنان هستند که
 #تجاوز# ،آزار جنسی و #تعرض بهــای صحنــه های جنســی و
در همه جا رواج دارد .اگر در عرصه برهنگی را مــی پردازند .صحنه
هنری (شــو  بیزنس) سروصدای هایی کــه روز به روز بــی پرواتر
بیشــتری براه می اندازد ،به این می شــود و در مرز قابل دفاع قرار
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Pièces d'Autos N.D.G.

می گیرد .بیشتر هنرپیشگان زن
جوان ،بســیار بلندپرواز و شهرت
طلب ،باید به خالف میل به اجرای
این صحنه ها تندهند .برای فیلم حتویلدرمحل:رایگان
«زندگی آدل» که در فســتیوال
کن جایزه نخل طالیی را برد ،عبد
اللطیف کشیش ،سازنده فیلم ،لئا
سیوو و آدل اکسارشوپولوس را به
بازی در یک صحنه یک ساعتی
جنسی واداشت ،که به مدت 10
روز مرتب تمرین و تکرار می شد.
دو هنرپیشه زن در مالء عام ابراز
ناراحتی عمیــق کردند ،اما بدون
آن که به فروش فیلم آسیبی وارد
با مدیریت:
شود ،مردم به سالن های سینما
هجوم بردند.
مسئله شأن و منزلت :مادامی که
عامه مردم هربــار که یک فیلم،
برنامه تلویزیونی یا نمایشــی که
شأن انسانی را زیرپا می گذارد را
ببینند و به خروش نیایند و اعتراض
نکنند ،شو بیزنس همین که هست
باقی خواهد ماند .مردم نیز دارای اســتیون هارپر ،نخســت وزیر
مسئولیت هســتند .دنیای هنر و پیشین کانادا در انتقاد از جانشین
سینماهنگامیدگرگونخواهدشد خود گفت کــه مذاکرات
که نویسندگان و سازندگان وجدان بازنگری در توافق مبادله
اجتماعی بیشــتری نشان دهند آزاد با واشنگتن به خوبی
و پخش کنندگان نیــز از قربانی اداره نمی شــود .او ضمن
کردن همه چیز به خاطر بیننده انتقــاد از دولــت ترودو
و شنونده بیشتر دســت بردارند .در زمینــه های مختلف،
درمورد ســازندگان ،آنها رفتار آن را درخور انتقاد
نیز بایــد از پیاده کردن دانســت .این زمینه ها عبارتند از
تخیالت جنســی خود رد سریع پیشــنهادهای آمریکا،
برروی هنرپیشگان زن و اصرار بر مذاکره در کنار مکزیک و
مرد دســت بردارند .باید ارتقاء تدریجی اولویت هایی مانند
احترامــی کــه ادعا می نیروی کار ،جنســیت ،بومیان و
کنند برای بازیگران قائل مســائل زیست محیطی .نخست
هســتند چیزی بیش از
یک واژه توخالی باشــد.
قواعدی که اخالق اجتماعی عصر
ما تحمیل می کند آنقدر دســت
و دل باز هســت که هیچ سازنده خانم کلی کرافت به سمت سفیر
ای ،هرقدر هم که پیشــرو باشد ،جدید آمریــکا در کانادا منصوب
شد .او در جریان مبارزات انتخابات
احساس دست و پاگیری نکند.
(گی فورنیه ،ژورنال دو مونتریال ،ریاســت جمهــوری آمریکا جزء
 19اکتبر  .)2017جمع آوری کنندگان کمک های
مالی برای کارزار انتخاباتی دونالد
ترامپ بوده است .او هنگام تقدیم
اعتبارنامه خود به خانم ژولی پایت،
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استیون هارپر :مذاکرات بازنگری در توافق
مبادله آزاد خیلی بد پیش می رود.

وزیر پیشــین می
گوید از آنچه که در
جریان سفر اخیرش به واشنگتن
شنیده نگران شده است« :مذاکرات
بازنگری در توافق خیلی بد پیش
مــی رود .مــن هم عقیــده دارم
که دونالد ترامــپ درمورد خاتمه
دادن بــه توافق بلوف نمی زند ...و

تهدیدش جدی اســت .بنابراین
دولت کانــادا باید این واقعیت را
درنظر داشته باشد .این اهمیت
ندارد که پیشــنهادهای کنونی
آمریکا بدتر از وضعیتی که داریم
است .آنچه اهمیتدارد این است
که داشتن یک توافق بازرگانی با
آمریکا ضروری است یا نه» .سخنان
استیون هارپر موجب ناخشنودی
مقامات دولت ترودو شــده و او را
به گفتگو در عرصه عمومی علیه
دولت متهم کردند و یادداشت او
را نابهنگام و بهت انگیز خواندند.
(تلخیــص از گازت مونتریال28 ،
اکتبر .)2017

سفیر جدید آمریکا در کانادا
فرماندار کل جدید کانادا ،سخنان
خــود را با نقل قولــی از جان اف
کندی رییس جمهوری دموکرات
فقید آمریکا که در ســال 1963
ترور شد آغاز کرد و گفت« :برای
من امتیاز بزرگی است که نماینده
ایاالت متحده در کانادا باشــم و
مسئولیت کارکردن با همسایه ای

چنین بزرگ ،متحد و دوست را به
عهده داشته باشم» .خانم کرافت
درحالی مأموریت خود را آغاز می
کند که روابــط آمریکا با کانادا به
خاطر تنــش در مذاکرات مربوط
به توافــق مبادله بازرگانی چندان
دوستانه و مطلوب نیست( .تلخیص
از کانادین پرس 24 ،اکتبر .)2017

توافق بازرگانی کانادا و هند

وزیران بهداشت و سالمت استان مناطق دیگر خواهند پرداخت .در این امکان را دارند که حداقل سن
ها و فــدرال در ادمونتون گردهم روز جمعه  20اکتبر ،وزیر بهداشت بیشتری تعیین نمایند .چندتن از درحالی که درچند ماه گذشته
آمده و به مدت  2روز درباره بحران و سالمت فدرال به تشریح وضعیت وزیران بهداشت و سالمت استان شمار زیادی از دیپلمات های
کنونی داروهــای مخدر و قانونی برنامه دولت فــدرال برای قانونی ها درمورد این برنامه ابراز نگرانی کانادایی درپس پرده مشغول
شــدن ســال آینده ماری جوآنا شدن ماری جوآنا که قرار است از کرده اند زیرا پژوهش هایی حاکی تالش برای نجات توافق مبادله
گفتگو می کنند .امســال شمار ژوییه سال آینده اجرایی شود می از آن است که ماری جوآنا می تواند آزاد بازرگانــی (NAFTA/
مرگ و میر ناشــی از سوء مصرف پردازد .نخســت وزیران و پلیس روی رشد مغزی نوجوانان اثر منفی  )ALENAبوده اند ،اتاوا برای
داروهــای مخــدر از  3000مورد های استان ها پیشتر اعالم کرده داشته باشد و قانونی شدن آن می تنوع بخشیدن به اقتصاد کانادا
فراتــر می رود .وزیران بهداشــت اند که برای آماده سازی خود برای تواند موجــب افزایش مصرف در گروهی دیگر را نیز مأمور گفتگو یــا «ارتقاء و حمایت از ســرمایه
و سالمت کشــور اعالم کرده اند این تاریخ به کمک قابل توجه اتاوا میان جوانان شود( .ژورنالدو مترو ،با کشــورهای دیگر کرده است .از گذاری های خارجی» برسند که
جمله این کشورها هند است که گفتگوها درمورد آن به پیشرفت
که در این گردهمایی به مقایسه نیاز دارند .دولت فــدرال حداقل  18اکتبر .)2017
گفتگوهای درحال انجام می تواند هایی دست یافته است.
اطالعات خود با یکدیگر و تعیین سن قانونی مصرف ماری جوآنا را
در چند ماه آینده به توافق درمورد وزیر بازرگانی بین المللی کانادا می
راهبردهای موثر یــا ناکارآمد در  18سال تعیین کرده اما استان ها
سرمایه گذاری منجر شود .فرانسوا گوید« :من گفتگوهای بســیاری
فیلیپ وزیر بازرگانی بین المللی داشته ام وکانادا آماده است پیشتر
کانادا می گوید امید بسیار دارد که برود .من به هند بیش از هر کشور
گفتگوهای انجام شدهدرسال های دیگری سفر کرده ام .با همکاران
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
گذشته سرانجام در آینده نزدیک هندی خوددرحال بررسی هستیم
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
به نتیجه برســد و دو کشــور به که چگونه می تــوان توافق را به
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
توافقی درمورد مبادله آزاد بازرگانی نتیجه رســاند» .توافــق ارتقاء و

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

____________________
Pièces d'Autos NDG

حمایت از سرمایه گذاری
های خارجــی ()APIE
موجب افزایش اطمینان و
اعتماد گروه های کانادایی
ای می شــود که خواهان
ســرمایه گذاری در هند
هستند .از جمله این گروه
ها می توان از صندوق های بزرگ
بازنشستگی نام برد .قرار است ماه
آینده وزیــر بازرگانی بین المللی
همراه هیئتــی بازرگانی به هند
ســفر کند .او امیدوار است بتواند
میزان مبادالت بازرگانی دو کشور
کــه کم و بیش  8میلیارد دالر در
سال اســت را افزایش دهد .از دو
ســال پیش ،هند بیشترین رشد
اقتصادی در دنیا را دارد.
(تلخیص از الپرس مونتریال21 ،
اکتبر .)2017
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
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شایسته الهامی (مونترال)

مونتریــال...

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
1396
آبــان
شبکههای اجتماعی در اینترنت
گذاری در
تگ
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions pour le soir:

پردرآمدترینخوانندهسال
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à www.paivand.ca
11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

The city of Montreal will have its next municipal
election on November 5, 2017.The last election was
won by current incumbent mayor Denis Coderre, on
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار
اینترنتیNovember
3, 2013....
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

انتخاباتشهرداریمونتریال:
مناظره ای در خور توجه!

514-337-3856
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آماده شوید!

CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه :متام وقت یــا نیمه وقت

اخیــراً آقــای ژان فورتیه Jean
 Fortierهــم کاندیــدای حزب
کوآلیسیون مونریال Coalition
 Montréalبه خانم پالنت پیوسته
اســت .آقای میشل بروله هم به
à la poursuite de vos études ou
دلیل شــایعات مربوط به رفتار
à l’intégration du marché du travail
نامناسب با زنان کناره گیری کرد.
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
در چندین نوشته قبلی اشکاالت
______________________________
و انتقاداتی که توســط مردم و
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
دست اندرکاران از کار دنی کودر
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels
در چهار سال گذشته ،بخصوص
نامنویسیکالسهایروزانه:
امسال به خاطر تولد  375مین
Inscriptions pour le jour:
ســال مونتریال شده بود نوشته
les 8, 14, 20, et 27 novembre 2017
بودم.
Le 7, 13, 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 De: 9:00 à 11:15
ولی مســئله مهمی که در این
Session: le 4 décembre au 22 mars 2018
روزها کمتر صحبت میشود ،تحت
نامنویسیکالسهایشبـانه:
Inscriptions pour le soir:
نظر گرفتن ژورنالیست ها و ایجاد
les 6, 16, 21, 29 novembre 2017 et les 5, 12, 19 décembre
ترس برای افشاء منابع خبریشان
et le 11 janvier 2018
de 17:00 à 19:15
و بی اعتبار کــردن گزارش های
Session: le 4 décembre au 22 mars 2018
آنها بود که چند ماه پیش توسط
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیــرستان:
رادیو کانادا مطرح شد .آقای
Inscriptions pour le secondaire anglais:
پاتریک الگاســه یکی از آنها
پنجــم نوامبــر ،انتخابــات
les 15, 23 et 30 novembre et le 6 décembre 2017 De 9:00 à 11:15
Session : le 4 décembre au 22 mars 2018
بود .جالب این بود که رئیس
شــهرداری ها در شهرهای
آقای
با
هم
قاضــی
و
پلیس
اســتان کبک برگزار خواهد
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856
کودر همــکاری کرده بودند.
شد.
CEA St. Laurent Adult Centre | www.slaec.ca
های
مــاه
به
موضــوع
این
نزدیکتر
روز
ایــن
به
چه
هر
950 Fraser
Pour le secondaire
گذشته برمیگردد و اوایل ماه
میشویم ،قول های کاندیداها







 Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
کمیسیون
در
باید
کودر
ژوئن
در مونتریال بیشتر میشود.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Quebec
Metro
در آســتانه برگزاری انتخابات شــهرداری
Cote-Vertu
H4M 1A7
«شامبرلند» حاضر می شد.
از امتــداد خط مترو آبی و یا
مونتریالدر  5نوامبر ،نتیجه یک نظرسنجی
بیشتر شــکایت های اخیر
ایجاد خــط متروی جدید و
یا مجانی کردن کارت مترو ،موسسه «لژه» نشان می دهد که دو رقیب مردم از طوالنی بودن کارهای خیابان ها که هم اکنون بگونه ای ساختمان های کرایه ای ،رستوران  -تشکیل یک کمیسیون متشکل
ایجاد امنیت بیشتر در نزدیک اصلی برای شهرداری مونتریال یعنی دنی تعمیرات مربوط به زیرساخت بی نظــم و همراه با حیف و میل ها ،مغازه های فــروش خوراک و از گــروه های قومی برای تصمیم
کودر  -شهردار کنونی  -و خانم والری پالنت ها در مرکز شــهر است .این پیش می رود .وی می گوید :مردم غیره.
گیری و در نظر گرفتن و رسیدگی
مدارس ..
در روزهای پایانی رقابت ها ،رییس «پروژه مونتریال» شــانه به شــانه امر باعث شکایت مغازه دارها از این وضع و این همه هرج و مرج  FLUID PUBLIC TRANSIT -به وضعیت ویژه شــهروندان گروه
یکدیگر قراردارند.
و کاسبکارها بخاطر از دست و ریخت و پاش بدون برنامه ریزی  SYSTEMبا باال بردن بســامد های «اتنیک»
از میان کاندیداها دو نفر باقی در نظرســنجی دیگری که ماه پیش انجام
و این همه پروژه دراین مدت کوتاه (فرکانس) در ساعت پرتردد.
 یک شهردار همواره در دسترسشــده بود ،آقای کــودر  30درصد و خانم دادن مشتری شده است.
مانده اند:
مساله مهمدیگر فروش بلیط خسته شده اند.
 اســتخدام شــهروندان از گروه و حاضر و آماده ی شنیدن نظرات،خانم والــری پالنت  Valérieپالنت  25درصد آراء را داشتند.
مربوط به مسابقه  - Formuleتشکیل یک بریگاد متحرک برای های قومی متنــوع و بهره وری از شکایت ها و تصمیم گیری ها بادر
 Planteرهبر حــزب پروژه
(ژورنال دو مترو 25 ،اکتبر .)2017
 Eاســت که هنوز کســی ســاعت های پرتردد خیابان ،که استعدادهای شایسته ایشان
نظر گرفتن عقاید مختلفدر جهت
مونریال و آقــای دنی کودر
نمیداند از  45000بلیط چند مسئول ترافیک وسایل نقلیه برای  -ارجحیتدادن به انترنت همگانی بهبودی وضع زندگی هر چه بهتر
 Denis Coderreشــهردار
شهروندان CDN- NDG
کاهش ترافیک و آلودگی؛
بر انترنت شخصی
تا فروش رفته.
فعلی مونتریال و رهبر حزب
بطور غریزی دوست داشتم کودر کودر هــم در هیچکــدام از این  -تشــکیل یــک بریــگاد جهت  -تالش برای برطرف کردن هر نوع
تیم کودر.
مدتها پیــش خانــم ان فرانس را حمایت کنم ولی چون او دوست مصاحبه ها جواب مشخصی نداده پاکیزگی و تمیزی خیابان ها و نیز فساد اداری مونتریال
گولدواتر از کاندیداتوری منصرف ندارد حــرف دیگران را بشــنود است.
شد و به حزب خانم پالنت پیوست .تصمیم عوض شد.
{>> ادامه در صفحه}14 :
او میگوید:

PRÉPAREZ-VOUS

نتیجهنظرسنجی
انتخاباتشهرداری
مونتریال

6:17 PM

پنجم نوامبر ،انتخابات شهرداری ها در استان کبک >>>

بــا مهندسزکیقویتیان
ZAKI GHAVITIAN

Candidate For Borough
mayor election

یکی از کاندیدهای ایرانی تبار این
انتخابات آشنا شویم:
مهندس زکــی قویتیان مدت 47
سال است که ســاکن مونتریال
اســت ،وی در ناحیــه کت دونژ
زندگی می کند.
ایشــان فارغ التحصیل دانشــگاه
پلی تکنیــک مونتــرال و دارای
فوق لیسانس همین دانشکده در
دانشگاه مونترال می باشد.
وی در مدت  35ســال در شرکت
هایــدرو کبک در ســمت های
مختلف بــرای تولید برق و حمل
برق فشــار قوی به ایستگاه های
و
TRANSFORMATION

بخش برق به شــهرها و کارخانه
های صنعتی مشغول به کار بوده
است.
ایشــان در  15سال اخیر مسئول
پــروژه های عظیــم تولید برق با
بودجه های یک تا سه میلیارد دالر
از برنامه ریزی و ساخت و اجرای
طرح هــای گوناگون برای هایدرو
کبک بوده است.
وی همچنیــن مســئول تیــم
مطالعاتــی و پژوهــش پــروژه
 6 INTERCONEXIONکشور
حاشیه خلیج فارس بوده است.
 مهندس قویتیان همچنین سهبار موفق شــده است در انتخابات
مهندسان کبک در میان 60000برخی از اهداف مهندس به
نفر به سمت  PRESIDENT DEقرار زیر است:
 - L'ORDRE DES INGENIEURSبهبود در وضعیــت پروژه های
 DU QUEBECنائل شود.
مربوط به نوســازی پیــاده رو و
مهندس قویتیان درسال -2010
 2011به سمت PRESIDENT
OF ENGINEERS CANADA
در انتخابــات مهندســان کانادا
(300و )000انتخاب شده است.
 وی تاکنون عضــو چند هیاتامنــای شــرکت و کانــون های
اجتماعی و خدماتی مختلف بوده
است
 مهندس قویتیان از سال گذشتهبازنشست شده و اینکدر نظردارد
تجربه های کاری و شخصی خود را
در خدمت شهروندان عزیز CDN-
 NDGبا سمت شهردار این ناحیه
بگذارد.

()2009=2006

2017-10-11

1

Ronald-Moroz.pdf

POUR MAIRE
FOR MAYOR

CDN-NDG
POUR MAIRE
FOR MAYOR

Je suis arrivé à CDN depuis 47 ans

Ici, j’ai construit ma famille
Ici, je me suis réalisé professionnellement
Ici, j’ai choisi de vivre
Ici, je m’engage dans la politique active

CDN-NDG

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I arrived in CDN 47 years ago
Here, I built my family
Here, I realized my professional goals
Here, I have chosen to live
Here, I am actively engaged in politics

ZAKI

GHAVITIAN
coalitionmtl.com

Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce
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ایــران...

«اصالحات»

سا ُلهاپیش
مــرد.
همین!
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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

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

مجیدمحمدی

ســعید حجاریان در دورهی دوم
خاتمی گفت «اصالحات مرد .زنده
باد اصالحات ».منظور وی آن بود
که اگر خاتمی ودولتشدر برآورده
کردن مطالبات ناموفــق بودهاند
اصالحطلبی زنده اســت و روزی
دیگر سر بر خواهد آورد.
او درســت میگفت و چهار سال
بعد از واگذار شدن دولت به جناح
نظامی-امنیتــی اصالحطلبی در
قالب جنبش سبز سر برآورد.
عدم موفقیت خاتمــی در لوایح
دوقلو ،بســته شــدن بیــش از
صــد نشــریه و روزنامــه در یک
دورهی یک ســاله ،زندانی شدن
صدها روزنامهنگار و نویســنده و
فعال سیاســی ،حمله به خوابگاه
دانشجویان دانشگاه تهران و تبریز
و قتلهای زنجیرهای سیاسیون و
نویسندگان آنها را از اصالحطلبی
منصرف نکرده بود .اصالحطلبان
در دوران دولــت اول احمدی نژاد
دســت از مطالبات خود برنداشته
و تحت فشــار نیروهای امنیتی و
نظامی و شبه نظامی بودند.
اما جنبش ســبز به جای تحکیم
مواضع اصالحطلبان آنها را به کلی
از اصالحطلبی منصرف کرد.
در ســالهای بعد از جنبش سبز،
جریان اصالحطلبــی در مواجهه
با امواج ســهمگین ســرکوبها
(کشتار خیابانی بیش از صد نفر،
دادگاههای فرمایشــی و نمایشی،
بیش از ده هزار زندانی سیاســی،
شکنجه و ســوء رفتار با زندانیان،
و رســوایی کهریــزک) و خروج
بخش قابل توجهی از فعاالن این
جنبش به خارج از کشور ،همهی
مطالبات جنبش را کنار گذاشت
و تنها نام «اصالحــات» را یدک
کشید .البته اصالحطلبان به جای
بیعت فوج فوج با خامنهای و سپاه
و روحانیون مورد تایید خامنهای،
میتوانستند سکوت پیشه کرده و
منتظر زمانی باشند که نارضایی
عمومی افزایش و ظرفیت سرکوب
حکومت کاهش یابد تا خواســتار
همهپرسی و انتخابات آزاد شوند.
اما آنها نتوانستند دوری از قدرت و
منابع ناشی از آن را تحمل کنند .به
همین علت عمال از قالب معترض و
منتقد خارج شدند.
مرگ جنبش اصالحطلبی و تبدیل

شدن اصالحطلبان به بخشیدیگر
از حامیان خامنهای و ســپاه را در
مواردی به روشن میتوان مشاهده
کرد.
ذیال به برخی از آنها اشاره میکنم.
از روحانی تا الریجانی

محمد رضا تابش از اصالحطلبان
شــناخته شــده درمورد احتمال
حمایــت اصالحطلبــان از علی
الریجانی در انتخابات  ۱۴۰۰می
گوید« :در ایــن خصوص باید به
تصمیم برســیم .اگر مــا کاندیدا
داشــته باشــیم و کاندیدای ما از
سد شورای نگهبان بگذرد ،دیگر
این سوال نمیتواند سوال درستی
باشــد( ».اعتماد  ۲۴مهر )۱۳۹۶
همین که علی الریجانی در میان
نامزدهای احتمالی اصالحطلباندر
نظر گرفته شده است (که احتمال
این در نظر گرفتن زیاد است چون
شورای نگهبان به احتمال خیلی
زیاد نامزد اختصاصــی آنها را رد
خواهد کرد) گویای تحولی است
کــه در این گروه صــورت گرفته
است.
در دهــهی هفتــاد اصالحطلبان
علی الریجانی را از اعضای محفل
سرکوب معرفی میکردند (با تولید
و پخــش برنامههایی مثل هویت
و چراغ و پخش مــدام اعترافات
ویدیویــی اصالحطلبــان) و این
موضوع با توجه به ریاست وی بر
رادیو و تلویزیوندولتی و پیشینهی
وی در بخشهای امنیتی ســپاه
باورپذیر بود.
اکنون میتوان پرســید که علی
الریجانی معتــدل و اصالحطلب
شــده یــا اصالحطلبــان دیگر
اصالحطلبنیستند.
البتهپشتیبانیآنهاازحسنروحانی
در حالی که وی را در دههی هفتاد
و هشتاد یک کودتاچی میدانستند
(وقتی جای موســوی خوئینیها
در مرکز تحقیقات استراتژیک را
گرفت) نیز نوعی عقبگرد از مواضع
گذشته بود.
توهمدوگانگیها

پس از اعالم تحریم ســپاه و عدم
تایید پایبندی جمهوری اسالمی
به تعهدات اتمی خویش توســط
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا،
ســه چهرهای کــه اصالحطلبان

سالهاســت به عنوان چهرههای
میانهرو و مخالف گسترش طلبی
و تنشزایی جمهوری اسالمی به
مردم ایران و دنیا معرفی میکنند،
یعنی حسن روحانی ،محمد جواد
ظریف و محمــد خاتمی به طور
کامل و بــه صراحت از برنامههای
موشکی و مداخالت نظامی سپاه
پاسداران حمایت کردند و دو تن
اول سازمان سرکوب را بدون هیچ
مبنایی محبوب معرفی کردند.
اگر کســی در سیاست ورزیاش
چارچوب و اصولی داشــته باشد،
تحت شرایط روز مواضعش را ۱۸۰
درجه تغییر نمیدهد.
بنابراین نمیتــوان گفت که این
ســه تن و دیگر افراد و گروههای
معروف بــه اصالحطلب صرفا در
برابر سخنان ترامپ (که آنچه در
مورد جمهوری اســامی و سپاه
گفت همه بیان واقع بودند) مواضع
دیگریگرفتند.
آیا دقیقتر نیســت کــه بگوییم
افرادی مثل سه تن فوق سخنان
ترامپ را بهانه قرار داده و منویات
قلبی خود را بیان کردهاند؟
آنها که همه از مدافعان جمهوری
اسالمی هستند طبعا باید از سپاه و
برنامههای آندفاع کنند .آنها حتی
در دورههایی که مخالف رفتارهای
سپاه و موشــک پرانیها نمایانده
میشدند از ســپاه عمال حمایت
میکردند.
توهم تدبیر و امید

بــرای مــرگ اصالحطلبی کافی
است به رفتار دولت تحت حمایت
اصالحطلبان در پنج سال گذشته
نگاه کنید .در طی سه روز متوالی
در مهر  ۱۳۹۶شــهروندان ایرانی
مطلع شــدند که وزیر نفت دولت
روحانــی دختر عضــو مجلس را
اســتخدام میکند ،همــان وزیر
برای ویــای وزیر اقتصاد به طور
اختصاصی لولهی گاز میکشد و نه
صرفا وزرای امنیتی و سیاسی بلکه
وزیر علوم هم باید به تایید خامنهای
برســد و وی  ۱۰فرد پیشنهادی
را رد کرده اســت .گزارش فســاد
وسوءاستفادههای دولت از قدرت
در کنار واگذاری تصمیمگیریها به
بیت و خامنهای و سپاه مثنوی یک
من کاغذ میشود .طرفه اینجاست
کــه گروهی تحت عنــوان دهان

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

پرکن «اصالحطلب» دولتی را که
تک تک وزرایش وزرای خامنهای
هســتند و رئیس آنها نیز یکی از
شــش منصوب شــورای نگهبان
اســت تحت عنوان دولت امید و
تدبیر به مردمی که گزینهی دیگر
در برابرشان یکی از قصابان حاکم
بر کشــور (یکی از صادرکنندگان
احکام کشــتار هزاران زندانی در
سال  )۶۷است میفروشند.
هنگامیکهبهجایمصباحوجنتی،
دری نجف آبادی و ری شــهری و
فالحیانبهعنواننامزدهایفهرست
تدبیر و امید برای مجلس خبرگان
فروختــه میشــدند یــا اعضای
فهرست اصالحطلبان خویشاوندان
ناشناختهی دیگر سیاسیون این
جناح بودند ذهن بیعت کنندگان
به هیچ وجه قلقلک داده نشد که
چه فرقی میان آنهــا وجود دارد.
دهن کجی به خامنهای در حالی
که قدرت مطلقه را در کشــور در
اختیار دارد کدام هدف و مطالبهی
اصالحطلبان را محقق کرده است؟
کدام رفتاری از اصولگرایان سر زده
و جناح اصالحطلب از آن خودداری
کرده است؟
دنبالهی دولت احمدی نژاد

76درصد مدیــران دولت روحانی
همان مدیراندولت احمدی نژادند،
نیمی از وزرا دارای سوابق امنیتی
و نظامی و گوش به فرمان بیت و
سپاه هســتند ،و دولت در همهی
موارد (از واگذاری لغو کنسرتها به
ائمه جمعه و سند  ۲۰۳۰یونسکو
تا واگذاری سیاســت خارجی در
منطقه به ســپاه و پرداخت منابع
مالی به تاراج رفته توســط قرض
الحســنهها) در برابر خواستهای
اصولگرایان کوتاه آمده است.

بــا این حــال دولــت روحانی به
عنوان دولت میانهرویی که مقابل
اصولگرایان است به مردم معرفی
میشود آن هم به خاطر مجموعا
ده تا پانزده جملــهی روحانی در
دوران کارزارهای انتخاباتی یا هر
چند ماه یک بار.
آیا بعد از سه دهه نمیتوان انتظار
داشت کســانی که واقعا خواهان
تغییر و اصالح در کشــور هستند
چشمان خود را باز کرده و جریان
اصالحات را زیر سنگ قبری پر از
گرد و غبار مشاهده کنند ،سنگ
قبری که کسی حتی آب هم روی
آن نمیریزد؟
دولــت تدبیر و امیــد مثل دولت
احمدینژاد مــدام دروغ میگوید
(ظریــف باالتریــن رکــورد را
دارد) ،آمارهــا را جابهجا میکند،
اختالسهــا ادامــه دارد (مثــل
اختالس هشــت هزار میلیاردی
در صندوق ذخیرهی فرهنگیان)،
هزینههای دولت و نقدینگی رشد
آسمانخراشی داشــته ،سانسور
کتاب و فیلترینــگ و پارازیتها
به همان شــکل گذشــته ادامه
دارد ،اشتغال وضعیتی مصیبتبار
دارد و بازداشــت روزنامهنگاران و
گروگانگیری شهروندان غربی ادامه
دارد .معلوم نیست چه تفاوتی میان
دولت روحانی و دولت احمدینژاد
و میان اصالحطلبان و اصولگرایان
وجود دارد.
نکتهی شگفتانگیز دیگر آن است
که اصالحطلبان این توهمدوگانگی
را نه فقط به بخشی از مردم ایران
بلکه به چپ اروپایی و امریکایی هم
فروختهاند و رسانههای چپگرای
غربی از ظریف و روحانی به عنوان
میانهرو یاد میکنند.

باور فرا عقلی به اصالحطلبی

گروههــا و افــراد مشــهور بــه
اصالحطلــب چــه کارهایی باید
بکنند یا نکنند تا افراد حامی آنها
قبول کنند که اصالحطلبی مرده
اســت؟ ظاهرا هیچ عملی از آنها
چنین کارکردی ندارد .طرفداران
اصالحطلبیدر چارچوب جمهوری
اســامی به نحوی تحقیق ناپذیر
و ابطال ناپذیر بــاور دارند که در
ایران تحت این نظام اصالح ممکن
اســت ،یک جریان سیاسی به نام
اصالحات وجود دارد ،و افراد باید
در هر انتخابات بــدان رای دهند
بدون آن که ســه دهه تحت این
جریان اصالحی در کشور صورت
گرفته باشد .در عربستان سعودی
تنها چند زن پشت فرمان اتومبیل
نشســته و ویدیوی آن را پســت
میکنند (به اضافهی فشارهای بین
المللی) و دولت عربستان سعودی
رانندگی زنان را آزاد میکند اما در
ایران صدها هزار زن در اعتراض به
حجاب اجباریدر اسفند  ۱۳۵۷به
خیابان میآیند اما حکومت کارش
را میکند .سه میلیون نفر در ۲۵
خــرداد  ۱۳۸۸به خیابان میآیند
و حتی یــک روزنامه رفع توقیف
یا یک نفر برکنار نمیشود و یک
قانون و سیاست تغییر نمیکند.در
ســه دههی گذشته حتی در یک
مورد حکومت قدمی برای نشــان
دادن اصالح پذیری خود نشــان
نداده و هنــوز جریانی در داخل و
خارج کشور به اصالح پذیری آن
باور دارند .این امر موجب تعجب
کسی نمیشود؟
•
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دیدگـاه...

به یاد ایــرانیهایی که در دوزخ
«اکتبر  »۱۹۱۷خاکستر شدند

رویداد  ۲۵اکتبر  ۱۹۱۷روسیه،
که بعدها از ســوی فاتحان آن
«انقالب کبیر سوسیالیســتی
اکتبر» نام گرفــت ،پایه گذار
نظامی شــد که طی هفتاد و
چهار سال زندگی خود ،و عمدتا
در سه دهه نخستین اش ،یکی
از باالترین شمار قربانیان را در
میان نظامهای سیاسی تاریخ
معاصر جهان بر جای گذاشت.
تراژدی حیرت آور

در جهنم استالین...

فریدون خاوند
________
زمین لرزه اکتبر ۱۹۱۷
درروسیه

افشاگریهای حســاب شده اش،
تالش کرد بــا قربانی کردن
خاطره اســتالین کل نظام
شــوروی را از آلوده شدن در
این کشــتار نجات دهد و در
این کار هم ،دســتکم برای
چند سال ،موفق شد.
ولی برای کســانی که در آن
زمان تاریخ کمونیسم شوروی
را به خوبی می شــناختند،
تاکتیک خروشــچف روشن
تر از آفتاب بود .برای دیگران
نیز ،با گذشت سال ها ،هاله
تقدسی که چهره لنین را در
بر گرفته بود ،ســر انجام فرو
افتاد.
در واقع استالین شاگرد وفادار لنین
بود ،همان رهبر قدر قدرت حزب
بلشــویک ،که با همکاری نزدیک
تروتسکی نخســتین کشتارها و
اردوگاههــای مرگ را در روســیه
سازمان داد.
بابک امیر خسروی ،از کادرهای
پیشــین حزب توده ایران ،رابطه
استالین و لنین را به بهترین شکل
ممکن چنین خالصه میکند:

اســتفان کورتوآ ،مورخ فرانسوی،
رقــم اعدام شــدگان و نیز تعداد
کسانی را که یا در اردوگاههای کار
اجباری شــوروی از پای در آمدند
و یا با گرسنگیهای سازمان یافته
از سوی دستگاههای امنیتی نظام
کمونیستی (به ویژه در اوکراین)
زجرکش شــدند ،حدود بیســت
میلیون نفر ارزیابی میکند
(کتاب سیاه کمونیسم ،انتشارات
روبر الفون ،۱۹۹۷ ،ص -۱۴
نسخهفرانسوی).
در بیســتمین کنگــره حــزب
کمونیست شــوروی که در سال
 ۱۹۵۶در مســکو برگزار شــد،
نیکیتا خروشــچف در گزارشــی
محرمانه گناه ایــن جنایات را به
گــردن ژوزف اســتالین انداخت،
عمدتا به این منظور که والدیمیر
ایلیچ لنین ،بنیانگذار و نظریه پرداز
اصلی «انقالب» اکتبر ،از هر گونه
اتهامی در زمینه مشارکت در این
تبهکاری بزرگ در امان بماند.
در واقع خروشچف ،که خود یکی
از مجریان اصلــی جنایت بود ،با

«استالیــــن چنگیز خان عصر
معاصر بود که یاســای آن دکترین
لنینبود».

(بابک امیر خســروی و محســن
حیدریان ،مهاجرت سوسیالیستی
و سرنوشــت ایرانیان ،نشــر پیام
امروز ،چاپ اول  ،۱۳۸۱ص )۳۲
در میان انبوه شگفت آور قربانیان
نظاملنینی-استالینی،شمارزیادی
از ایرانیان نیز دیده میشوند که رنج
و کشتار آنها در شوروی طی یک
دوران بسیار طوالنی پنهان ماند و
به یک تراژدی ناشناخته بدل شد.
کشــف تدریجی ایــن تراتژدی و
ابعاد آن را مدیون پژوهشــگرانی

هســتیم که با تالشی ارزنده به
توطئه ســکوت ایدئولوگها و
جزم اندیشان پایان دادند و این
فرصت را برای ما فراهم آوردند
که امروز ،به مناســبت صدمین
سالگرد رویداد اکتبر  ،۱۹۱۷به
احترام این زجــر دیدگان از یاد
رفته،دقیقهای سکوت کنیم.
بخش بزرگــی از ایرانیان قربانی
توتالیتاریسم بر آمده از «انقالب»
اکتبر ،رهبــران و اعضای حزب
کمونیســت ایران بودند که به
دلیل عدم امکان فعالیتشان در
ایران دوران رضا شاه ،به شوروی
که بهشــت معبود آنها بود پناه
بردند .ولی بعــد از آن نام آنها از
صفحه رادار پاک شــد و کسی
ندانست چه بر سر انها آمده است.
حزب توده ایران نیز که در سال
 ۱۳۲۰به عنوان جانشین و ادامه
دهنــده راه حزب کمونیســت
تشــکیل شــد ،ترجیح داد این
گم شدگان را به فراموشی بسپارد.
از پژوهشهای تــازه چنین بر
میآید که بعضی از رهبران حزب
توده در مواردی نادر از مسئوالن
شوروی جویای سرنوشت بعضی
از رهبران حزب کمونیست ایران
میشــدند ،ولی به آنها تذکر داده
میشــد این پرونده را از بیخ و بن
فراموش کنند و «پیگیر موضوع»
نباشند.
(تورج اتابکی ،ناپدید شدگان،
اندیشه پویا ،شماره یازده ،مهر و
آبان  ،۱۳۹۲ص  ۶۸تا هفتاد)
از «چند نفر» به «چند هزار
نفر»

در پــی کنگــره بیســتم حزب
کمونیســت شــوروی و افشای
جنایــات اســتالین از ســوی
خروشچف ،مشخصات معدودی
از کمونیســتهای ایرانــی اعدام
شــده در اختیار دستگاه رهبری
حزب توده قرار میگیرد و اسامی
بعضی از آنها نیز گاه در انتشارات
حزب ذکر میشود ،از جمله آوتیس
میکاییلیان معروف به سلطان زاده
(از مسئوالن عالیرتبه کمینترن)،
کریم نیک بین ،ابوالقاســم ذره،
الدبن اســفندیاری (بــرادر نیما
یوشــیج) و غیره ...شــیوه سخن
گفتن از این «گم شــده ها» ،در
نشریات حزبی معموال چنین بود:
متاســفانه در دوران مهاجــرت،
چندتنــی از کمونیســتهای
ایرانی به اتهامهای نادرست قربانی
«کیش شخصیت» شدند و از میان
رفتند و اکنون باید از آنها رفع اتهام
بشود.
به زودی معلوم شــد که شــمار
کمونیســتهای ایرانــی نابــود
شده در شــوروی بسیار بیشتر از
«چند  نفری» است که در نشریات
حزب توده از آنها نام برده میشود.
به نوشته بابک امیر خسروی ،بعد
از کنگره بیستم حزب کمونیست
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Winter semester / Session d'hiver:
)Du 8 janvier 2018 au 25 mars 2018 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday / Samedi: 14h-17h and 18h-21h
PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE DECEMBER 1ST
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com ou www.coursdefrancais.ca (section inscription
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage
Montréal (QC) H4A 3J5
)(Métro Villa-Maria ou Vendôme

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
شــوروی و اعــاده حیثیــت از
میلیونها نفر قربانی ترور ،مقامهای
مسکو فهرســتی مرکب از ۱۵۰
نفر از رهبــران و کادرها و اعضای
نابودشده حزب کمونیست ایران
را در اختیار حزب توده ایران قرار
دادند.
در این جا ما از «چند نفر قربانی»
به « ۱۵۰نفر» میرسیم.
امروز ،در پــی پژوهشهای تازه،
به نظر میرســد که دامنه جنایت
دســتگاه تــرور شــوروی علیه
کمونیستهای ایرانی پناه برده به
این کشور ،بســیار گسترده تر از
اینها است.
تــورج اتابکی ،پژوهشــگر تاریخ
اجتماعی ایران ،می نویسد که در
فاصله ســالهای  ۱۹۳۵تا ۱۹۳۹
میالدی ،هــزاران تــن از ایرانیان
در باکو ،تاشــکند ،مسکو و دیگر
شهرهای اتحاد شوروی به مرگ یا
زندانهای بلند مدت محکوم شدند.

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

به نوشته آقای اتابکی:
«در مســکو ایرانیــان را همــراه
دیگر کمونیســتها از ملیتهای
گونه گون ،با ماشینی سیاه به باغی
به نام کومونارکا در حومه مســکو
که پیش تــر خانه ییالقی یاگودا،
(رییس وقــت گ پ او) بود ،می
بردند و پس از تیربــاران در گور
دسته جمعی دفنشان میکردند.
آثار این گورهای دســته جمعی
هنوز بر پاست».
این همه ایرانی را ،که شمار زیادی
از آنها تا به آخر به آرمان کمونیسم
وفادار ماندند ،چرا نابود کردند؟
در نوشتههای تورج اتابکی و دیگر
پژوهندگان اتهامات آنها چنین بر
شمرده میشود:
جاسوســی برای ایران و آلمان و
انگلستان،تروتسکیسم،قصدپنهان
برای آلوده کردن نان و آب شهر ها،
و اتهامهای دیگری از این دست.
برای خوانندگان این یادداشــت

شــاید پذیرش رقم «چند هزار»
بــرای قربانیــان ایرانی تــرور در
شوروی دهه  ،۱۹۳۰دشوار باشد.
این تردید قابل درک اســت ،زیرا
ابعاد کشــتار در روسیه استالینی
هنــوز ،آنگونه که باید و شــاید،
شناخته شده نیست.
کافی اســت اشاره کنیم که وقتی
احــکام دولتــی درباره کشــتار
خارجیهــای مقیم شــوروی و
اقلیتها صادر شد ،صدها هزار نفر
قربانی شدند.
وقتی حکــم عملیاتــی یازدهم
آگوســت  ۱۹۳۷برای نابود کردن
«جاسوســان و تروریســتهای
لهستانی» صادر شــد ۱۴۴ ،هزار
نفر بازداشت شــدند که از میان
آنها  ۱۱۰هزار نفر به جوخه اعدام
سپرده شدند.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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آژانس مسافرتی

جامعه ایـران...

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

• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext.296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

جزئیاتی درباره دستمزد و قراردادهای عجیب
مداحان در مراسم "الکچری مذهبی"
گزارشی که میخوانید قرار است
به یک سوال که در ذهن بسیاری
از مــردم هیاتی و البته غیرهیاتی
وجود دارد پاسخ بدهد« :مداحان
چقدر پول میگیرند؟»
اداره کــردن یک هیات که در آن
افراد متفاوتی با سطوح فرهنگی
مختلف شرکت میکنند ،آن هم
در هیاتهای چند هزار نفری ،یقینا
کار دشواری اســت .گرفتن پول
برای این کار نیز فی نفسه ایرادی
ندارد اما رد و بدل شدن پولهای
کالن و نیز حواشی توافق اقتصادی
مادحین با روسای هیاتها که در
این گزارش به هر دوی آن اشــاره
خواهیم کرد؛ با شــانیت معنوی
هیاتهای حسینی سازگار نیست
و از این روز یکی از آســیبهای
مترتب بر مداحی است.
از سویدیگر نگارنده به این موضوع
واقف اســت که مداحانی هستند
که هیچ گاه برای پول ،در هیاتی
شرکت نکردند و ارتزاق خود را از
اموری دیگر انجام میدهند که گل
سرسبد آنها ،حاج منصور ارضی
است .با این دو مقدمه ضروری ،به
سوال اصلی برمیگردیم.
«مداحان چقدر پول میگیرند؟»
مداحان به دو دســته تقسیم می
شوند:

•

دســته اول ،مداحان مجلســی
هســتند یعنی مداحانی که برای
مراســم خاکســپاری ،ترحیم و
ولیمه و نیز مراسم عروسی توسط
صاحبان مجلسدعوت میشود.
در حــال حاضر نرخ یــک مداح
ختمی خوان در بهشــت زهرای
تهران بیــن  100تــا  200هزار
تومان اســت .البته اگر سیســتم
صوتی نداشــته باشید؛ که عموم
خانوادههای مصیبت دیده ندارند؛
بین  50تا  100هــزار تومان نیز
برای سیســتم صوتــی دریافت
میشود.
مداحانی که برای مراسم ختم یا
مراسم ولیمهدریافت میشوند بین
 100تــا  500هزار تومان در بازار
امروز تهران ،دســتمزد میگیرند.
این مداحان ممکن است سیستم
صوتی را نیز خود تامین کنند که
در این صورت هزینه مجزایی برای
آن دریافت میشــود اما معموال،
به خصوص در نرخهــای پایین،

هزینه مجزایی برای رفت و آمد نیز
مطالبهمیکنند.
اما مداحانی که در مراسم عروسی
حاضر میشونددر حال حاضر بین
 500تــا یک میلیون و  300هزار
توماندریافتیدارند.
در این میان مداحانی هم هستند
که چه در مراســم عــزا و چه در
مراسم شــادی با ادوات موسیقی
حاضر میشــوند که این مداحان
بین  500تــا یک میلیون و 500
هزار تومان دریافتی دارند.
•

اما دســته دوم ،مداحان هیاتی
هســتند که در مراســم سوگ
و شــادی اهــل بی بــه مرثیه و
منقبتخوانیمیپردازند.
خود این گروه به سه دسته تقسیم
میشوند.
در دســته اول مداحــان آماتور و
فصلی هستند که هر سالدر محرم
میکروفون به دســت میگیرند.
هزینه پرداختی هیاتها برای این
افراد بســته به هنری که به خرج
میدهند بیــن  100تا  400هزار
تومان برای هر شب است.
در دســته دوم مداحــان نیمــه
حرفهای قــرار دارند کــه دارای
شهرت محلی هستند .این افراد در
ایام محرم برای هر شب بین 400
هزار تومان یا یک میلیون تومان
دریافتیدارند.
و در دسته سوم ،مداحان حرفهای
قــرار میگیرند کــه در یک بازه
قیمتی نامتعارف از شبی  3میلیون
تومان تا شبی  60میلیون تومان
دریافتیدارند.
امــا ایــن مداحان حرفــهای که
مداحان برند و سوپر برند هستند،
به جز قرارداد مالــی ،توافقهای
دیگری نیز با صاحبان هیات دارند
که اطالع از آنها جالب است:
الف) یکی از معمولترین توافقها،
توافق بر سر هیات همراه یا پامنبری
اســت .در توافق مداحــان برند با
صاحبان هیاتها گفته میشود که
این مداح ،دارای  10تا حتی شاید
 40پامنبری است که بایددر هیات
حضور پیدا کنند و اگر این مداح
به شهرستانی غیر از محل اصلی
هیات خود بــرود معموال هزینه
اقامت این افراد نیز با صاحب هیات
است.
البتــه پامنبریها یکــی دو نکته
جالب دیگر هم دارند.
یکی اینکه برخــی اوقات ممکن

است مداح ،بهدلیل وقتی که هیات
همراهــش برای برپایی باشــکوه
هیات او صرف کرده ،بخشــی از
مبلغ دریافتــی خود را به او هدیه
کند و دوم اینکه در برخی اوقات،
شــنیده شــده که مداح با هیات
همراه خود ،جلساتی را برای تمرین
سبکهای مختلف برگزار کرده و
حتی این جلسات تمرین ،در قالب
یک مسافرت ،مثال با  10نفر حلقه
اول هیات ،انجام شده است.
ب) توافــق معمول دیگر بر ســر
سیســتم صوتی اســت .معموال
مداحان معــروف ،عالقه دارند که
برای بهتر شــدن عملکرد خود با
سیستمهای صوتی حرفهای کار
کنند و برخی از این سیستمها ،تا
شبی  5میلیون تومان ،هزینه اجاره
دارند.
ج) مورد جالــب دیگر تقاضاهای
مداحــان ســوپربرند بــرای
اطالعرسانی است.
در برخی توافقات با مداحان اسمی،
آنها میگویند کــه ما پامنبری
خاص خود را داریم که باید از زمان
و مکان برگــزاری هیاتمان باخبر
باشــد پس شما باید به طور مثال
 200بنــر  2متــر در یک متر در
 200نقطه تهران نصب کنید.
د) نکتــه بعدی مثال «پشت منبر»
است.
برخی مداحان بزرگ به مسالهدکور
هیات حساس هستند و در قرارداد
توافق میکنند کهدکور پشت منبر
باید به تایید آنها برسد.
خوب است بدانید که برخی از این
دکورهای پشت منبر تا  15میلیون
تومان هزینه برمیدارد.
هـ) و باالخره اینکه معموال گروه
فیلمبرداری هیات نیز ،با نظر مداح
تعیین میشــود و حتی سابق بر
این که سیدیهای مداحی رونق
خوبی داشــت ،شنیده میشد که
درصدی از فروش این سی دیها
به مداح پرداخت میشود.
در نظر داشــته باشــید که وقتی
مداحان از تهران به شهرســتان
میروند؛ به همه این هزینهها ،باید
هزینه اقامت و پذیرایی معموال ویژه
را نیز اضافه کرد.
گفتنی است در حال حاضر استان
قم و اســتان مازندران دو استانی
هســتند که هزینه بسیار زیادی
بابت مداحان بـــرند ،پرداخت
میکنند.
(منبع :فرارو)

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

ENGLISH LITERACY COURSES
کالس های انگلیسی مقدماتی :
REGISTRATION: NOVEMBER 6,7,8,9, 2017
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included
------------------------Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. At registration
you will be tested to determine your level.

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Winter Session 2017-18 (Dec.4 - March 22
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Winter Session 2017-18 (Dec.4 - March 22

A.M. Classes: Monday to Friday:
				
P.M. Classes: Mon. to Thurs.:
				

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

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
ADDITIONALLY, ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY (ORIGINAL ONLY) IS REQUIRED::
)Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof (ask staff
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M NTREAL
مرکز فارسی زبانان
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فرزانگان

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

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

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

)2900 Lake (DDO

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

IBNG

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

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی مونتریال

گروهرقصخورشیدخانوم

www.ilsmontreal.org

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

کتابخانهنیما
Tel.: 514-485-3652

514-290-2211

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

مشارکت شمادر این تحقیق ،فقط
با تکمیل یک پرسشنامه قابل انجام
است .مدت پاسخگویی تقریبا ٣٠
دقیقه می باشــد .هویت شما در
تمام مدت تحقیق به صورت کامال

ناشناس و محرمانه و تنها به صورت
یک کد ،باقی خواهد ماند.
از ایرانی هایی که به نوعی با گروه
ها و مجامع ایرانیدر تماس هستند
و توانایی کمک به این پژوهش را
دارند ،تقاضای همکاری دارم.
بــه پــاس قدردانی و تشــکر از
مشارکت شــما ،کد شما در قرعه
کشــی که به این منظــور برگزار
خواهد شــد وارد شده و درصورت
برنده شدن ،موفق بهدریافت کارت

شهرداری :مناظره ای در خور توجه!...
کشته شدن چندیندوچرخه سوار
در چند هفته اخیر مشکل دیگر
اوست.
نبود راه مخصوص برای دوچرخه
سوار ها انتقاد افراد زیادی را باعث
شــده که جمعه چند هفته پیش
بری ویلسون،در برنامه چهاردقیقه
خود درخبــر  CTVپیاده روئی را
که عالمت راه دوچرخه سوار در آن
بود نشان داده و از این بابت اظهار
تاسف کرد.
یکشنبه شــب  15اکتبردر برنامه
 Tout le Monde en parleهــر
دوی کاندیداها شرکت کرده بودند.
یکــی از مهمانان برنامه بنام Dan
 Bigrasدن بیگــرا راجع به تعداد
بلیط های فروش رفته در فرمول
ای سئوال کرد که با تشویق حضار
در محل نمایش همراه شد.
باز کودر جواب مشخصی نداد.
بعد از مناظره بزبان فرانسهدر هفته
قبل ،دوشنبه شب  23اکتبر هم
مناظرهدیگری بزبان انگلیسی بین
آن پالنت و کودر انجام شد.
اشــکالی که والری پالنت در تمام

زنده یاد علی اشرف درویشیان

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

هدیه خواهید شد.
الزم به ذکر است که این تحقیق،
دارای مجــوز از کمیته ی اخالق
دانشگاه مک گیل می باشد.
در صورت تمایل به همکاری ،نیاز به
اطالعات بیشتر ویا طرح سواالت،
شــما می توانید با نیناممیشی از
طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل
زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-451-5110
nina.mamishi@mail.
mcgill.ca

>> ادامه از صفحه10 :

این برنامه های همراه با دنی کودر
داشت ،این بود که منتظر نمیشد
تا نوبتش برای جواب دادن برسد.
کودر در شــروع مناظره راجع به
بومیان و حقوق آنهــا و قربانیان
تجاوزهای جنســی که به تازگی
رو شــده صحبــت کــرد( .اوایل
سپتامبر سمبل بومیان روی پرچم
شهرداری اضافه شده)
پالنت هم بیشتر به معرفی خوددر
چهار سال گذشته پرداخت.
سئواالت در مورد ایجاد خط چهارم
مترو با  29ایستگاه (که الشین را
به شمال مونتریال وصل میکند)؛
دلیل ممنوعیت از سگ پیت بول
Pitbulls؛ دلیل تغییر نام بعضی از
خیابان ها؛ برگشت تیم بیس بال،
عکس العمل در مقابل الیحه ،62
ایجاد خانه های اجتماعی
• پالنت در مورد ســاخت مترو
جدید دفاع کرد؛ ولی کودر مخالف
بود .بــا وجود اینکــه میتوانند از
کمک دولت فدرال و استان بهره
مند بشوند .طوری که لسلی رابرتز
(مجری برنامه) هم از این موضوع
تعجب کرد.

•

یاران وکوشش گران
اجتماعی -سیاسی و
فرهنگی عضو بنیاد و
کتابخانهنیما

زنده یادان کورش احراری ،مصی
اسکندری ،محمد انصاری ،رفعت
دانش ،افشــین صبری ،فریدون
صبوری ،عبداله قاسملو و محمد
فاضل

درمحل کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

----------------برای آشنایی بیشتر با کتابخانه نیما
و همچنین آگاهی از برنامه های ما
لطفا صفحه ی ما را در فیسبوک
Nima Library Montreal

الیک ودنبال کنید  -سپاس فراوان

اجنمن دفاع ازحقوق بشر در ایران  -مونترال

اطالعیـه برگزاری دومین مجمع عمومی ساالنه

دوستان و همیاران عزیز ،انجمن
دفاع از حقــوق بشــر درایران -
مونترال بدینوسیله ازکلیه اعضا و
عالقمندان برای شرکت در دومین
مجمع عمومی سال جاری که
روز شنبه  18نوامبر
از ساعت  4تا  6بعدازظهر

فعالیت های ســال گذشــته و
انتخابات شورای هماهنگی برای
ســال آتــی میباشــد .در ضمن
شورای هماهنگی مایل است از این
فرصت استفاده کرده و تغییردوره
اجرایی شورای هماهنگی از اعضا
نظرخواهینماید.

محــلبرگزاری:

اجنمن دوستداران زرتشت و گروه آریایی،
جشن مهرگان را در رستوران آنیکس برگزارکرد...

تمامی ریشــه های ژرف جشن های
ملی ایران زمیــن در باورها و ایمان
هایی ســت که در البالی اسطوره ها
قرار دارند و از هزاران ســال پیش تا
به امروزبه نام فرهنگ در بخش های
گوناگون در ذهنیت ما نهادینه شده؛
فرهنگی که بر پایه مهر و عشق ورزی
و راستی استوار است و این جشن ها
بویژه مهرگان و نوروز در کنار یکدیگر
هزاران سال است که هماننددو ستون
محکم و استوار ،پایه های استقالل و
فرهنگ ایرانــی را نگهداری نموده و
سبب همبستگی ایرانیان در درازای
تاریخ تا به امروز می باشد.
جشــن با ســرود ای ایران آغاز شد
و جناب دکتر شــریف با خوش آمد
گویی به باشندگان ،فلسفه برگزاری
این جشن را چنین بیان کردند:
مهرگان که اهمیت برگزاری آن کمتر
از نوروز نیست .جشن برداشت ثمره
کشاورزی و ســتایش از هستی می
باشد که در شش روز برگزار می شد.
مهرگان را روز تولد مشــیه و مشیانه
(آدم و حــوا) نیز می دانســتند ،به
همین سبب آن را جشن آفرینش هم
میگویند .دو ساقه ریواس که همسان
و همتان بودند از زمین روئیدند و در
ماه مهر به خواست اهورامزدا از کالبد

پالنت در مورد جلوگیری از سگ
پیت بال مخالفت کرد .کودر از این
جلوگیری بدلیل امنیت و سالمتی
مردم دفاع کرد.
• هــر دو آنها از تغییر نام خیابان
 Amherstبه دلیل کشتار بومیان
توسط آن فرد دفاع کردند .ولی در
مقابل سئوال مربوط به تغییر نام زیرساخت ها شده است.
ایســتگاه مترو لیونل گرو ،بدلیل باز هم در مورد تعداد فروش بلیط
آنتی سمتیک (ضد کلیمی) بودن برای فرمول ای روشن نشد.
این فــرد ،آن را به نظر و تصمیم • پالنت در مورد مالیات ها اعتقاد
داشت که مالیات ها خیلی باالست.
گیری مردم واگذار کردند.
مثال بارز آن هم تغییر نام خیابان مخصوصا برای کســب و کارهای
پارک به روبر بورسا بود که در اثر کوچک.
• پالنــت در مورد برگشــت تیم
مقاومت مردم عملی نشد.
پیشنهاد شد که در ایستگاه های بیس بال و ســرمایه گذاری روی
مترو اطالعات به انگلیســی هم آن گفت :من نمیخواهم میلیادرها
داده شود؛ چون باعث سردرگمی را راضی کنم .این موضوع را مردم
کســانی که فرانســه نمیدانند ،باید مشخص کنند چون نظر من
راضی کردن مردم مونتریال است.
میشود.
در مورد اینکه آیا هزینه هائی که • کودر با تمام نیرو از آن دفاع کرد
برای جشن  375مین سال تولد و اعتقاد داشــت رفراندم گذاشتن
مونتریال صرف شــده است ،آیا این مساله هزینه زیادی دارد.مردم
برگشت داده شده است؟ کودر در احتیاج به ورزش دارند.
جواب گفت که  81درصد آن خرج • در مورد الیحه  62نظر هر دوی

در  1650خیابــان مزنــوو غربی
سویت 201
1650 Maisonneuve Ouest,
Suite 201
))Métro Guy Concordia

خواهشمند است با اطالع رسانی
انجمن را در برگزاری این مجمع
یاری رسانید .با سپاس فراوان

سالن کتابخانه سرزمین نوروز واقع

گزارش جشن مهرگان

دومیــن3شنبههرماه

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی
«شناساییعواملبازدارندهوتسهیل
کننده در زمینه ی غربالگری سرطان
پستان در زنان ایرانی مهاجر در
مونترال»

بزرگداشت نویسنده و پزوهشگر
سرشناس ادبیات ایران،

برگزار خواهد شــد دعوت بعمل
میاورد.
هدف این گردهمایی ارایه گزارش

-----------------تسهیل کننده در زمینه ی
---------------عوامل بازدارنده و«شناسایی
غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی مهاجر در مونترال»

در حال حاضر ،پروژه ی تحقیقاتی
در دانشگاه مک گیل در حال انجام
است ،با عنوان:

شنبه  ۱۱نوامبر
ساعت  ۶عصر :

بزرگداشت یاد

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

www.aieaq.com

برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر :

شنبه  ۱۸نوامبر
ساعت  ۶عصر

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمن همدالن

5206 DECARIE #3

جمعه هر هفته  4بعدازظهر
5964 rue NDG
Info: 514-909-1972
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گیاهی به صورت انسانی درمی آیند.
در مهرگان مردم مشک و عنبر هدیه
می دادند و شــاه و مردم لباســی به
رنگ های ارغوانی بر تن میکردند ،شاه
تاجی به شکل آفتاب بر سر می نهاد و
در میان مردم به شادی می پرداخت.
همچنین سفره ای همانند نوروز پهن
مــی کردند که درآن نــان های گرد
کوچکی از هفت نوع دانه گندم ،جو،
ارزن ،عــدس ،برنج ،لوبیا و میوه های
فصل ،به و انار که شــگون داشت ،بر
سفره می نهادند .جشن مهرگان همراه
با آئین مهر در نقــاط پهناور جهان
گسترش یافت و امروز آن را بنام روز
شکرگزاری که در ماه اکتبر برگزارمی
شــود ،می شناســند .باور مهرگان
در شــاهنامه ریشه در همبستگی و
رشادت ها یی دارد که به پیروزی گاوه
آهنگر بر ضحاک ماردوش انجامید.
پس از سرو شام اجرای موزیک زنده با
صدای گرم ارسام و علی و برگزیدن
آهنــگ های زیبا ،فضای شــادی و
رقص ویژه خود را بوجود آورده بودند.
ایــن انجمن از نشــریه پیوند جناب
رحیمیــان؛ و مجله هفتــه ،جناب
خسرو شمیرانی برای آگاهی رسانی
ها ،مدیریت رستوران آنیکس ،جناب
داوری و همسرشــان بانو مریم ،برای

آنها این بود کــه :ما نمیتوانیم از
کارکنان شهرداری مثل رانندگان
اتوبــوس و یــا کارمنــدان مترو
بخواهیم که نقش پلیس را بازی
کنند.
(الیحه  62ممنــوع کردن زنان با
روبنده و برقع برای سوار شدن در
مترو و اتوبوس میباشــد .آنها فکر
میکنند که این مسئله مربوط به
دین اسالم است .درحالی که بنظر
من این مسئله به فرهنگ مربوط
میشود .زنهادر مکه روبنده ندارند.).
در آخر مناظره مجــری از آن دو
خواست که ســئوالی از همدیگر
بکنند و نظر خود را هم بگویند.
پرســش کودر در مــورد بایکوت
کردن تولیدات اســرائیل بود ،که
بنام  BDSمعروف اســت .و نظر

پذیرایی خوب و گرم شــان و شرکت
کنندگان که فراخوان ما را پذیرفتند
و به این جشــن آمدند ،بدین وسیله
سپاسگزاری می نماید.
همچنین یادآوری می شود قرار بود
مهرگان در سالن روزبال همراه با شام
باشــد؛ که نیاز بود تا دو روز پیش از
برگزاری از تعداد شرکت کننده آگاهی
داشته باشیم که تا آن زمان به حداقل
موردنیاز دست نیافتیم .و با توجه به
هزینه ها ،دی جی ،تبلیغات ،هزینه
ســالن ،و تزئینات ،می بایست زیان
زیادی را بــر دوش میگرفتیم که در
توانمــان نبود .از ایــن رو با همراهی
مدیریت رســتوران انیکس جشن را
با تعداد کمتری در محل رســتوران
برگزار کردیم .اما گفتنی است بیش
از  70نفر همان روز در آخرین زمان
به ما زنگ زدند و خواستند در جشن
شرکت کنند ،که پوزش آن برای ما و
افسوس برای آنان باقی ماند.
پیشــنهادهای خود را برای برگزاری
باشــکوه تر جشــن ها با ما در میان
بگذارید.
چشم براه دیدارتان در جشن یلدا که
شنبه  23دسامبر برگزار خواهد شد،
هستیم.

تلفن آگاهی 5143253012

خودش این بود که حاضر نیست
آنرا قبــول کند .پالنت جواب را با
زحمت داد ،او بدون اینکه اسمی از
فلسطین بیاورد گفت که باید نظر
طرف دیگر را هم جویا شد.
کودر ادامه داد که من به اسرائیل،
رام اله در فلســطین و تهران رفته
ام .و پالنت از اینکه او تهران رفته
از کودر انتقــاد کرد .ولی در مورد
رفتن کــودر به اســرائیل حرفی
نزد .امیدوارم سئوال آخری کلید
پیروزی دنی کودر نباشد.
در فیســبوک خوانــدم ،دو چیز
را باید عوض کرد.پوشــک بچه و
سیاستمدارها .آنهم بدلیل مشابه!
•
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ایــــران ...

با یاد ارجمند علی اشرف درویشیان،
داستاننویس و پژوهشگر

/۰۴آبــان -علی اشــرف
درويشــيان حــدود ۳۰
عنوان کتاب چاپ شــده
دارد کــه فرهنــگ ۱۹
جلدی «افسانه های مردم
ايران» (بــا همکاری رضا
خندان مهابادی) از یکی از
مهمترین آثارش محسوب
میشود.
--------------علی اشــرف درویشیان،
داســتاننویس مشهور و
پژوهشــگر حوزه ادبیات
عامه ،چهــارم آبان بر اثر
بیماریدر سن  ۷۶سالگی
درگذشت.
ســابقه بیمــاری او بــه
اردیبهشت ســال  ۱۳۸۶باز می
گردد که به علت فشــار خون باال
و بر اثر پاره شدن رگ های سمت
راســت مغزش در بخش مراقبت
های ویژه بیمارستان ایرانمهر در
تهران بســتری شــد و چهار روز
بعد تحت عمل جراحی مغز قرار
گرفت.
علیاشرف درویشــیان ،روز سوم
شهریور  ۱۳۲۰در کرمانشاه به دنیا
آمد .وی پس از پایان تحصيالت
متوســطه بــه عنــوان معلم در
روســتاهای کردستان به تدريس
پرداخت.
علی اشرف درویشیان سپس برای
ادامه تحصيل به دانشگاه تهران و
همزمان به دانشسرای عالی تهران
رفت و فوق ليسانس روانشناسی را
از دانشگاه تهران و مشاور تربيتی
و راهنمايی را از دانشسرای عالی

تهران گرفت.
او به دلیل فعاليتهای سياسی از
کار اخراج شــد و از سال  ۱۳۵۰تا
 ۱۳۵۷را در زندان به سر برد.
اولين نوشــتهاش بــه نام «صمد
جاودانه می شود» ،در سال ۱۳۴۹
در مجله جهان نو و بعد به صورت
کتاب به چاپ رسيد.
آقای درويشيان حدود  ۳۰عنوان
کتاب چاپ شده دارد که فرهنگ
 ۱۹جلــدی «افســانه های مردم
ايران» (با همــکاری رضا خندان
مهابــادی) از یکــی از مهمترین
آثارش محسوب میشود.
ازديگر آثارش می توان به مجموعه
 ۱۰جلدی «داستان های محبوب
من» و  ۲۸عنوان کتاب ديگر اشاره
کرد.
بیستون ،آبشوران ،فصل نان ،همراه
آهنگهای بابام ،گل طال و کالش

علی اشــرف درویشــیان ،قلم
فرودســتان و زبان کودکان رنج
و کار وعضو برجســتهی کانون
نویسندگان ایران ،نزدیک به نیم
قرن پژواک صــدای بیصدایان
و تصویرگر سیمای بیچهرهگان
بــود ،در حالی برای همیشــه
چشمهای نگرانش را بره م نهاد
که رویــای زیبا کــردن جهان،
این جانمای ه ی بیبدیل قلم او،
همچنان به تحقق نپیوسته است؛
با این همه ،شعلهی فروزان آرمانها
و آرزوهایش ،که خود در پراکندن
آن بسیار سهمداشت،تابناک است
و بر راه همهی جویندگان شادی و
آزادی نور میافشاند .آنچه او کرد
و آنچه بر جا نهاد ،نشان و میراث
نویسندهای است که هیچگاه به
تایید ستم و سیاهی برنخاست؛
حاشــا که همواره بر آن شورید
و زبان اعتراض گشــود ،هیچگاه
و بــه هیچ بهانهای بر ســفرهی
صاحبان قدرت ننشســت؛ زیرا
که آن را «خونین» میدانســت.

ترم زمستانی2018

ظرفیتمحدود
Snowdon

قرمز ،ابر سیاه هزارچشم،
روزنامه دیواری مدرسه ما،
رنگینه ،کی برمیگردی
داداش جــان و آتش در
کتابخانه بچهها ،از دیگر
آثار این نویسنده مشهور
ایرانی بودهاند.
همچنیــن می تــوان به
کتــاب هــای دیگر علی
اشــرف درویشیان مانند
«سیودو سال مقاومت در
زندانهای شاه و افسانهها و
متلهای کردی ،سالهای
ابری ( ۲جلــد) ،واژهنامه
گویش کرمانشاهی ،از این
والیت ،خاطرات صفر خان
(صفر قهرمانیان) و دانه و
پیمانه» (با همکاری رضا خندان
مهابادی) اشاره کرد.
داستانهای کوتاه او به زبانهای
انگليسی ،آلمانی ،فرانسوی ،ترکی،
عربــی ،کردی ،ارمنــی ،نروژی و
فنالندی ترجمه شده است.
کتابهای علی اشرف درويشيان
در قبل و بعد از انقالب با سانسور
مواجه بوده است.
او يکــی از قديمیتريــن اعضای
کانون نويسندگان ايران بود.
این نویسنده ایرانی درسال ۲۰۰۶
جايزه «هلمن همت» سازمانديده
بان حقوق بشر را دریافت کرد.
اين جايزه به نويســندگانی تعلق
می گيرد که در رژيمهای مختلف،
آثارشــان سانســور و خود مورد
سرکوب واقع شده اند.

•

بیانیهی کانون نویسندگان ایران دربارهی
درگذشت علیاشرف درویشیان
همین بود که ســالها زندان و
فشار و آزار نصیبش کردند .سالها
حبس و شکنجه و آزار در زندان
های رژیم شــاه و سالها تعقیب
و احضار و فشــار در رژیم کنونی
تاوان ســرفرازی و حفظ شرافت
قلمش بود؛ قلمی که باآفرینش
دهها کتاب طی نیم قرنصدها هزار
خواننــده و محبوبیتی کمنظیر
داشته است.
علیاشــرف درویشــیان نه تنها
از شــرف قلم خــود محافظت
کرد ،بلکه در تمام عمر ادبیاش
پاســدار آزادی قلــم و مخالف
سرسخت سانســور بود .کوشش
پیگیرانهی او برای بازفعال کردن
کانون نویســندگان ایــران در
سالهای سراسر اختناق و آدم
کشــی دهههای شصت و هفتاد
خورشــیدی از دیگر نقطههای
اوج کارنامــهی درخشــان او به
مثابهی نویســندهی روشنفکر و
مدافع آزادی بیان بیهیچ حصر و
استثناست.
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بیگمان اگر درویشیان آستین
همّت بر نمیزد و به یاری هم
قلمانی چند در احیــای کانون
نویسندگان ایران به جان نمی
کوشــید ،نهاد روشــنفکران و
نویسندگان آزادیخواه ایران چنین
استوار و برکنار از بازیهای قدرت
حاکم پا نمیگرفــت .اعتماد به
راستی و درســتی او فراگیر بود.
از همین روی در تمامی مجامع،
باالترین آراء همواره از آن او بود.
راست اینکه در هر دوره از حیات
جامعه ،بالیدن و برآمدن آزادگانی
چون او بسیار کمشمار است.
علیاشرف درویشیان نویسندهای
سوسیالیســت بــود و آرمانش
برابری و آزادی .شک نیست که
ما بختیار بودیم که در زمانهی
او زیستیم و شــوربخت از آن رو
که شاهد مرگ و خاکسپاریاش
هستیم....
کانون نویسندگان ایران
 ۵آبان

( 8ژانویـه تا  25مارس )2018

Winter session
)(January 8-March 25

Tel.: 514-737-3642

محل ثبت نام

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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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تحلیــل...

صدر شی!

دنیای اقتصاد  :این هفته نوزدهمین
کنگــره حزب کمونیســت چین
برگزار شد« .شــی جینپینگ»،
رئیسجمهوری چین ،در مراسم
افتتاح کنگره یک هفتهای حزب
کمونیست یک سخنرانی طوالنی
داشــت .این کنگره هر پنج سال
یکبار برگزار میشــود و غالبا هم
پشت درهای بسته است.
در این کنگره خطمشــی جدید
برای هدایت پنج ســال آتی این
کشــور  ۱/۵میلیارد نفری معرفی
میشــود .بــه گــزارش رویترز،
رئیسجمهوری چیــن در جمع
حــدود  ۲۳۰۰نماینــده حاضر
به ســاخت یک «کشــور مدرن
سوسیالیستی که هرگز تقلیدی از
سیستمهای سیاسیدیگر کشورها
نباشــد و درهایــش همچنان به
روی جهانیان باز باشــد» متعهد
شد .رئیسجمهوری چین افزود:
«طی یــک بازه زمانــی طوالنی
از کار و فعالیت ،سوسیالیســم با
مولفههای چینــی وارد یک دوره
جدید شده است ،این یک مسیر
تاریخی جدیددر توسعه کشورمان
اســت .چین دسترســی به بازار
برای ســرمایهگذاری خارجی را
تســهیل خواهد کرد و دسترسی
بــه بخش خدماتی را گســترش
میدهد و عالوه بر این ،اصالحات
مبتنی بر بازار برای نرخ تبادالت و
سیستم مالی را عمیقتر میکند
و همزمان به تقویت شرکتهای
دولتی میپردازد .سیستم سیاسی
چین گستردهترین ،واقعیترین و
موثرترین راه برای حفاظت از منافع
اساســی مردم است .ما نباید تنها
بهصورت مکانیکی اقدام به تقلید
سیستمهای سیاسیدیگر کشورها
کنیم»
اصطــاح «سوسیالیســم بــا
خصوصیات چینی» از اواخر دهه
 ۱۹۷۰بهعنــوان تحولی بنیادی
در نگرش اقتصادی حکومت این
کشور ابداع شد .این سوسیالیسم
که برخــی آن را عقبنشــینی
کامل از اصول موردنظر مائوتســه

تونگ ،بنیانگذار جمهوری خلق
دانســتهاند ،در دهههای بعد راه را
برای ایجــاد فضای باز فرهنگی و
بازگشایی اقتصادی به خصوص به
روی سرمایه خارجی هموار کرد.
رئیسجمهــوری چین گفت که
کشــورش هرگز درهــای خود را
بــه روی دنیای خــارج نخواهد
بست ،بلکه مانند گذشته مشتاق
سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی
با دیگر کشورها است.
شــی جینپینگ همچنین قول
داد تا سال  ۲۰۳۵مدرنیزه کردن
نیروهای مسلح تکمیل خواهد شد
و چین ارتشی به روز و قدرتمندتر
از حال حاضر خواهد داشت.
شی جینپینگ گفت که چین در
خارج به یک قدرت عمده جهانی
تبدیــل شــده و در داخل باید به
تالش برای مقابله با عواقب رشد
اقتصادی مانند نابرابری ،فقر و فساد
ادامه دهد .رئیسجمهوری چین
تاکید کرد که برای موفقیتدر این
زمینهها ،باید تمامی اعضای حزب
و مردم از «نظام رهبری» کشــور
تحت هدایت حزب کمونیســت
حمایت کنند .شی جینپینگ در
بخش دیگری از سخنانش گفت
چین در پنج سال گذشته قاطعانه
با استقالل تایوان خودمختار از نظر
چین مخالفت کرده و جلوی آن را
گرفته است.
او گفــت« :هرگز اجازه نمیدهیم
هیچ کسی ،هیچ سازمان یا هیچ
نهاد سیاسی در هر زمان یا به هر
شکل بخشی از خاک چین را جدا
کند».
در مقابــل ،نیویورکتایمز روایت
دیگــری دارد« .کریــس باکلی»،
گزارشــگر این روزنامه مینویسد
وقتی «پینگ»  ۵سال پیش عنان
اژدهای زرد را به دســت گرفت،
لبخنــدی تلخ بر لب داشــت که
بحران در این کشــور را پشت آن
لبخند پنهــان میکرد .اکنون آن
لبخند همچنان بر لب اوســت اما
نخبگان حزب کمونیســت که با
رسواییها و برنامه مبارزه با فساد

ریاست دومین

مائوی چین

«شی» تار و مار شــدهاند درگیر
مبــارزه با قدرت ،رشــوه و حتی
قتل شدهاند .فرماندهان نظامی و
روسای امنیتی  -که محافظان این
نظام تکحزبی هستند -بهشدت
دچار فساد هستند.
ایــن گــزارش مینویســد روز
چهارشنبه  ۲۶مهرماه کنگره حزب
کمونیست درحالی برگزار شد که
«شی» در کسوت قدرتمندترین
رهبر چین طــی دهههای اخیر
ظاهر شده اســت .قدرت او بسی
فراتر از قدرت رهبران سابق چین
رفته اســت بهگونهای کــه او را
«مائوی جدید چین» مینامند.
او  ۵ســال اول را صــرف تحکیم
قدرت خــود بر ســاختار دولت
و جامعه کرد اما در  ۵ســال دوم
مبارزه با فساد و پیشبرد اصالحات
را بــا قــدرت بیشــتر و خیــال
آسودهتری به پیش میبرد .انتظار
میرود او چشمانداز اقتدارگرایانه
خود را برای احیای حزب تحکیم
بخشــد و احتماال بقای خود را به
بقای حزب گره بزند.
«شی» معتقد است کشورش وارد
دورهای از تغییــر و فرصتهــای
اســتراتژیک در توسعه خود شده
اســت .او معتقد است چشمانداز
روشــن اما چالشها دشوار است.
نیویورکتایمز مینویســد او در
برابر روســایجمهور قبلی چین
(هوجین تائو و جیانگ زمین ۹۱
ســاله) و در برابر حضار اعالم کرد
که در دوران رهبری او «چین وارد
دورهای جدید از سوسیالیسم شده
است ».رئیسجمهوری چین که
در ســخنان خود در جامه «رهبر
اســطورهای چین» ظاهر شــده
بود اعالم کرد که از ســال ۱۹۴۹
که وارد قدرت شــده است ،حزب
در لحظــات و نقطــه عطفهای
مهمی تغییراتی اساســی را از سر
گذرانده است و امروز یکی از همان
لحظات و نقاط عطف است« .شی»
همچنین اعالم کــرد که چیزی
نمانده که حزب کمونیســت به
لحاظ قدمت «برادران شــوروی را
پشتسر بگذارد».
«دنگ یو ون» ،مفســر مســائل
خارجی و ســردبیر ســابق مجله
«حزب کمونیست» ،معتقد است:
«رهبران حزبــی خود را در خطر
میبینند .برای شــی ،این سبک
متمرکز و سختگیرانه از حکومت
یک راهحل اســت و باید بیشــتر
تحکیم شــود ».اگر مائو به دنبال
کشــمکش طبقاتی بــود و دنگ
شیائوپینگسرمایهداریعملگرایانه
را در آغوش کشید اما رویکرد شی
در مورد حکومت حزبی بر محور
احیای عظمت چین متکی است
یعنی همــان چیزی که وی آن را
«رویای چینی» ()China Dream
مینامد.
نیویورکتایمز مینویسد رویکرد
رئیسجمهوری چین این است:
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ
فی

ض خداو
ن
د
م
ا
ن
،
عی
با شما باش سى مسیح
د.

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

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

وضع انضباط سختتر در ردههای
حزبی و سرکوب سیاسی در خارج
از حزب از جمله سرکوب کنشگران
و سانسور رســانهای سختتر که
شامل اینترنت هم میشود.
«دیوید ام .لمپتون» ،مدیر مطالعات
چیندر مدرسه مطالعات پیشرفته
بینالمللی جان هاپکینز میگوید:
«در دوران شی ،حزب کمونیست
چیــن در مســیر «حکومت مرد
قوی» به پیش میرود».

حزب کمونیست چین حدود ۹۰
میلیون عضودارد.
یک مولفه در میزان قدرت شــی
جینپینگ این اســت کــه آیا او
موفق میشــود نام خــود را «به
تنهایی» وارد اساسنامه حزبی کند
و به سطح رهبران قبلی از جمله
«مائو» و «دنگ» ارتقا یابد یا خیر.
پیشــینیان «شــی جینپینگ»
شــامل «جیانگ زمیــن» و «هو
جینتائــو» ،هــر دو اساســنامه

حزبی را اصالح کردند تا تفکرات
خودشان را در آن بگنجانند؛ بدون
آنکه نامشان مستقیما به آن پیوند
بخورد« .شی» ظاهرا برخی رهبران
نسل بعد را تربیت کرده است که
منتظرند او  ۵سال دوم خود را به
پایان برساند تا وارد قدرت شوند.
از جمله ایــن چهرهها عبارتند از
«چن مینــر» ،دبیر کل حزب در
«چانــگ کینگ» در جنوب
غرب چین که از مقامهای
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Y
ENJO
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عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

درخشش دوباره «طالی سیاه»؟...

>> ادامه از صفحه6 :

ب  -سیاست دونالد ترامپ درباره
ایران و زیر پرسش رفتن «برجام»
از ســوی او نیز طبعا زیر ذره بین
محافل نفتی بین المللی است.
ایران طی یک سال گذشته تولید
نفت خــود را به ســطح پیش از
تحریمها باز گردانده و روزی ســه
میلیون و نهصد هزار بشکه تولید
میکند .تصمیم آتی ایاالت متحده
در باره «برجام» چه تاثیری بر تولید
و صادرات نفت ایران خواهدداشت؟

اگر واشــینگتن از این موافقتنامه
خارج بشود ،ایران از چه وزنهای در
بازار جهانی نفت برخوردار خواهد
بود؟
در صــورت تحقق ایــن احتمال،
این خطــر وجود دارد کــه ایران
در شــماری از بازارهای نفتی بار
دیگر دچار مشکل بشود .از سوی
دیگر ،روش احتماال ســر سختانه
تر آمریکا در مورد ایران می تواند
موانع سرمایه گذاریهای خارجی
در صنعت نفت ایران را نیز بیشتر

استانی نزدیک «شی» است
و«وانگ کی شان» که از او با
عنوان «تزار ضدفساد» یاد میشود
و از نزدیکان رئیسجمهور است.
نیویورکتایمز معتقد اســت در
پس ذهن «شــی» یــک ترس
پنهان وجــود دارد مبنی بر اینکه
ممکن است حکومت کمونیستی

فرو بپاشــد درست همانگونه که معتقد است که باید بر مراکز قدرت
در شــوروی چنین شــد« .شی» رقیب از جمله همین میلیاردرها و
بــاور دارد کــه بــرای جلوگیری رفقایشان ،اینترنت ،ارتش و سایر
از ایــن کار باید کنترل ســفت و ابزارهای قدرتدولت و  ۹۰میلیون
ســختتری بر جامعه بهشــدت عضو حزب کمونیســت کنترل و
متفاوت و ثروتمندی داشــت که نظارت سفت و سختتری داشته
دارای یکسوم میلیاردرهای جهان باشد.
•
اســت .برای انجام این کار «شی»

•

کند .این نیز بر تواناییهای اینده
ایران در تولید و صدور نفت تاثیر
منفی خواهد داشــت و ،به همان
اندازه ،می تواند عرضه نفت به بازار
جهانی را کاهش دهد.
•

ج  -بعضی دیگر از کشورهای نفت
خیز (از جمله لیبی و ونزوئال) نیز با
خطرشدتگرفتنتنشهایداخلی
روبرو هســتند و تولید و صادرات
نفتشانمیتواندکاهشیابد.
بازیگر تازه

نان سنگک

(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
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ی
ک
و
ب
غذای روز
ی

6195 St-Jacques H4B 1T7

«منــوی رســتوران آنیکس»

17

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca
عواملی که بر شــمردیم ،همگی
در راستای کاهش عرضه ،افزایش
تقاضــا و ،در نتیجه ،کم شــدن
مازاد موجودی نفت در بازار عمل
میکنند و طبعا قیمت این کاال را
باال میکشند .با این همه بازگشت
قیمــت نفت بــه «دوره طالیی»
پیــش از نیمه مــاه ژوئن ،۲۰۱۴
زمانی که باالی بشکهای صد و ده
دالر نوسان میکرد ،بسیار بعید به
نظر میرسد .در واقع عامل تازهای
که دادههای بــازار جهانی نفت را
یکسره دگرگون کرده ،اوجگیری
تولید نفت در ایــاالت متحده در
پی بهره برداری گســترده از نفت
«غیرمتعارف» (شیل) است.
در واقع امضا کنندگان توافقنامه
نوامبر ۲۰۱۶در مورد کنترل تولید
(به ویژه ریاض و مسکو) از این پس

با یک رقیب نفتی بسیار نیرومند
هستند و آن ایاالت متحده آمریکا
اســت .این بازیگر تازه و غافلگیر
کننده ،از لحاظ تولید نفت ،خود
را در ســطح عربستان سعودی و
روسیه قرار داده است.
به عالوه آمریکا بعد از ســالهای
سال به بازار نفت صادراتی بازگشته
و هر روز حدود دو میلیون بشکه
نفت به اروپا ،آسیا و آمریکای التین
می فروشد .در همان حال آمریکا
هر روز میلیونها بشــکه نفت از
کانادا ،کشــورهای خلیج فارس و
ونزوئال وارد میکند.
با توجه بــه افزایش بهای نفت در
جهان ،تولید نفت «غیر متعارف»
(شیل) در آمریکا طبعا با صرفه تر
میشود و صادرات آن نیز به احتمال
فراوان افزایش خواهد یافت.

به بیان دیگر تالش عربســتان و
روسیه برای مهار عرضه به منظور
کاهش مــازاد نفت در بــازار ،تا
اندازهای خنثی خواهد شد .در این
شــرایط می توان گفت که قدرت
تاثیر گذاری آمریــکا بر دادههای
بازار جهانی نفت اگر از عربســتان
سعودی بیشتر نباشد ،از آن کم تر
نیست.
در این شرایط بعید به نظر میرسد
که بهای نفت بتواند پیشروی خود
را به گونهای چشمگیر ادامه دهد،
مگــر آنکه اوجگیــری خطرهای
ژئوپولیتیک امکان کاهش شدید
عرضه این کاال را پیش بیآورد و به
تــرس از کمبود آن در بازار منجر
بشود.
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خانهتکــــواندومونترال

آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو
زیر نظر  masterکامبیز بـرقی
دارای کمربند مشکی دان ۷
از فدراسیون جهانی کره؛
دارای عناوین مختلف قهرمانی
و مربیگری در سطح کشور وجهانی

شروع کالس ها

سه شنبه  ۶:۳۰ -تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
چهار شنبه  ۶:۳۰-تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
جمعه  ۵:۳۰ -تا  ۷:۰۰بعد از ظهر
نشانی:

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6
tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

نوازشمکن!

شــدت عطش و نیاز ما به نوازش
ظاهرا بســتگی دارد بــه میزان
نوازشی که در کودکی دیدهایم .تا
زمانی که در محدوده تسلی خود
بمانیم ،اوضاع نسبتا خوب پیش
میرود ،اگر نــوازش زیادتر از حد
الزم باشد ،آدمهای زیاد ،رفت و آمد
زیاد ،تلفنهای
زیاد ،تقاضاهای
زیاد ،و یا حتی
تعر یفهــا ی
زیاد ،سیستم
گیرنــده ما از
کار میافتــد
و احســاس
می کنیــم
کــه دلمــان
میخواهد فرار
کنیم.
در چنیــن
حالتی ،ممکن
اســت به خلوت خود پناه ببریم و
به فعالیت های مورد عالقه خود در
تنهاییبپردازیم:
کتاب خواندن ،ور رفتن به گلهای
باغچه ،تنها زیر آفتاب نشستن ،قدم
زدن ،یــک روز مرخصی گرفتن،
ولوشدن توی ننو و تاب خوردن ،و
یا رفتن توی اتاق و در را پشت خود
قفل کردن.
وقتی احســاس میکنیم سرسام
گرفتهایم ،ســکوت حالمان را جا
مــیآورد ،حتی ممکن اســت به
جایــی برویم که ســکوت جزو
الینفک آن است ،پناهگاهی که در
آن همه در سکوت می نشینند و از
حضور هم لذت میبرند اما کسی
مجبور به جواب دادن نیســت ،ما
گوشه نشینی اختیار میکنیم تا
فکر کنیم ،مطالعه کنیم ،ذهنمان
را مرتب کنیــم و به زندگی خود
معنی و مفهوم ببخشیم .این کار
را تا حــدی با آرامش خاطر انجام
میدهیم .البته به شرطی که بدانیم

نــوازش یعنی نگاه و ســام پر از
صمیمیــت به شــما ،تلفن یکی
از دوســتان که فقط صدایتان را
بشــنود ،جمله کوتــاه معلم زیر
ورقه امتحان شــما و
یا دست دوستی سر
شانهتان و صحبتش
درباره شما بادیگران
وقتی همــه دارند
حــرف میزنند ،تا
دوباره شــما محور
بحث بشوید .نوازش
یعنی وارد شدن به
آگاهی فــرد دیگر.
نوازش چیزی است
کــه «کــودک» ما
احســاس میکند.
بیشــتر نوازشها به
انسان احساس خوبی می دهند،
انرژی میبخشند .نوازش ما را زنده
نگه میدارد.
پس از تولد ،پــس از پیمودن آن
راه ســخت و طوالنــی و ورود به
صحنه روزگار ،نوازش بود که به ما
اطمینان داد زندگی در این بیرون
نیز «خوب» اســت .نوازش در آن
موقع زندگی بخش بود ،امروز هم
هست.
آبراهام مزلو (روانشناس آمریکایی)
نوازش را محرک روح مینامد و آن
را در سلسله مراتب نیازهای انسان
همردیف آب و غذا میداند.
ما غالبا میتوانیم نوازشهای مثبت
و نوازش های منفی را از یکدیگر
تمیز دهیم .بدین معنی که مثبت
باعث احســاس خــوب و منفی
باعث احساس بد میشود .هرگونه
توجهی ،بهتر از بیتوجهی است
مگر آنکه حقارت آمیز و ظالمانه
باشد.
نیاز افراد به نوازش متفاوت است،

فروش

هرگاه کــه بخواهیم میتوانیم به
دنیای عادی برگردیــم ،و دیری
نمیپاید که آرزو میکنیم برگردیم،
کمتر کسی می تواند مدت دراز در
انزوا بماند.
وقتــی میزان دریافــت نوازش به
پایینتر از محدوده منطقه تسلی
تنزل میکند ،افســردگی عارض
میشود .سرشت آدمی چنان است
که نوازش را به هرحال به دســت
خواهــ د آورد .همان طور که بدن
کالری الزم را از هر راهی که شده
به دست میآورد.
اشخاصی که گرســنه میمانند،
کالری الزم را برای زنده ماندن از
درون خود تامین میکنند .هنگامی
که غذا نباشد ،بدن سوخت الزم را
از راه بافتهای چربی اضافی بدن و
سپس به تدریج از عضالت تامین
میکند.
وقتی که مقــدار کالری الزم برای
مدتی طوالنی تامین نشود و بدن
احساس خطر کند ،دیگر تفاوتی
بین چربی با گوشت باقی نمیماند.
در آخرین مراحل گرسنگی اعضای
حیاتی بدن ســوخت الزم را برای
ادامه حیات تامین میکنند.
شخص گرســنه باالخره میمیرد
اما بدن با استفاده از ذخایر موجود
همه تــاش خود را بــرای ادامه
خیات به کار برده است.
نیاز ما به نوازش نیز  -چه جسمانی
باشد و چه روانی -به همین شکل
است.
وقتی که میــزان نوازش به حدی
پاییــن تــر از محــدوده منطقه
تســلی تنزل کند ،رفته رفته آثار
افســردگی ،یا افســردگی توام با
خشم ،یا یاس و درماندگی در رفتار
ما ظاهر میشــود حتی گاهی از
نظر جسمی نیز بیمار میشویم.
وقتــی قیافه ظاهری و رفتار ما به
اندازه کافی بد شد ،معموال فردی پا
پیش میگذارد و میگوید:

بلیت کلیۀ

برنامه ها و

ش دیجیتال

ه روزه در تپ

هم

کنسرتها

223-3336

514-

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

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

«اینطوری که نمیشه ،باید بری
دکتر».
بدین سان ترتیبی داده میشود که
دیگراندخالت کنند و کمک کنند.
خوشــبختانه اکثر مردم اشتیاق
زیادی به زنده ماندن دارند و حتی
در شرایطی که سخت روحیه شان
ضعیف شده باشد نیز نیازهای خود
را بر زبان میآورند .اگر این کار را
نکنند ،از لحاظ روانی میمیرند.
نوازش یک شخص یعنی برآوردن
خواســته او .همــه افــراد طالب
نوازش یکسان نیستند .نوازش در
اساسیترین شکل خود یعنی وارد
شــدن به دنیای آگاهی شخص.
نــوازش یعنی شــناخت .کلمه
نوازش به معنای تماس یا فعالیت

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

fhemmatiyan@sutton.com

جسمانی نیست .کســانی که از
کلمه نوازش صرفا معنای لغوی آن
یعنی فعالیتی جسمانی را در نظر
میگیرند گاهــی علیرغم آگاهی
خنده دار میشوند و مثال در یک
مهمانی مــدام این ور و آن ور می
روند،دست همدیگر را می فشارند.
با دســت به شــانه هم می زنند،
همدیگر را بغل میکنند و آنقدر به
کالمشان حالت میدهند که آدم
میخواهد از دستشان فرار کند.
چقدر این گفته پرفســور ادسون
کالدول آرامش دهنده اســت که
میگفت:
«عالی ترین هدیهای که یک
فرد میتوانــد به فرد دیگری
ارزانی دارد ،حضور بی ادعای

خود اوست».
مردم غالبا به ویــژه هنگام غم و
اندوه ،بیش از آنکه محتاج نصیحت
و کمک شما باشند ،به خود شما
احتیاجدارند.
بهترین لطف حضور خود شماست،
مردم از یک گوش شــنوا بیشتر
اســتقبال میکنند تا از یک وراج
اندرزگو ،شریک غم دیگران شدن،
بهتر از لب به دندان گزیدن است.
احســاس ها اغلــب از حقایق با
ارزشترند .در اینجا نیز آگاهی از
وجود دیگری ،کلید رمز است.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

_________________

(گزیدهای از کتاب ماندن در وضعیت
اخر ،نوشته امی ب .هریس و تامس ا.
هریس ،ترجمه اسماعیل فصیح)

را بر روی سایت بخوانید
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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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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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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

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 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

 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

«روز کوروش»...

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

ایران شــروع به حملــه به تاریخ
ایران باستان کردند و بزرگداشت
روز کوروش را «خرافات» معرفی
کردند!
تندترین ســخنرانی را اســدالله
ایمانی ،امام جمعه شــیراز کرد و
با نســبت دادن روز بزرگداشــت
کوروش بــزرگ بــه ماهوارهها و
ســلطنتطلبها ،روز کــوروش
را مناســبتی جعلــی خوانــد و
گفت «هفتم آبان منشــأ توراتی
و اســراییلی دارد و معلوم نیست
کوروشدر کدام جنگ کشته شده
و اص ً
ال کجا دفن شده است»!
گرچه جمهوری اســامی با تمام
توان از برگزاری مراسم بزرگداشت
کــوروش جلوگیری کــرد ،اما با
همین اقدامات به وضوح نشان داد
که تا چه اندازه از هویت ملی کشور
و پادشــاهی که چندهزار ســال
پیش درگذشته وحشت دارد و از
اینکه مردم خود را نه با «حکومت
اسالمی» ،بلکه با تاریخ ملی خود
تعریف کنند ،در هراس است.
در عیــن حال ایــن واقعیت نیز
دوباره تکرار شــد که با وجود این
ی و حتی
همه تهدید و مانعتراش 
ترفند و حقهبازی ،باز هم جمعیتی
انبوه ،از پیر و جــوان و مرد و زن
برای رسیدن به آرامگاه کوروش به
عنوان نماد ملی و هویت تاریخی
ایرانزمین تالش کردند.
در بعضی تصاویــر زنانی با وجود
آنکه چادر بر سر داشتند در کنار
دیگر اعضــای خانواده بیتوجه به
تهدیدها ،ســواره و پیاده به شوق

 6سالگی
-

louis

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

آنکه گشایشــی بــرای برگزاری
بزرگداشت رویدهددر مسیرهای
مختلــف دیده میشــوند .ظاهرا
گرایش به تاریــخ و هویت ملی و
باستانی و گســترش خودآگاهی
ملی بســی فراتر از دین حکومتی
است که از سوی جمهوری اسالمی
به جامعه تحمیل میشود.
در روزهای منتهی به هفتم آبان،
وزارت اطالعات نیز گزارش داد که
اعضای یک گروه را که در فضای
مجازی و با هدف بزرگداشت روز
کوروش دعوت به برگزاری تجمع
کرده بودند ،دستگیر کرده است.
آنها متهم شدهاند که قصد اقداماتی
چون آســیب به اموال عمومی را
داشتهاند .معلوم نیست در آرامگاه
کوروش که از ســوی حکومت در
حصــر قرار گرفته ،کــدام «اموال
عمومی»وجــود دارد که بتوان به
آنها آســیب زد! محمــد نوریزاد،
نویسنده و روزنامهنگار منتقد رژیم
هم در شیراز بازداشت شد.
حکومــت امســال توانســت با
محاصرهی نظامی پاســارگاد ،از
برگزاری مراســمی شــبیه سال
گذشته جلوگیری کند ،اما حضور
صدها وسیلهی نقلیهدر مسیرهای
منتهی به پاسارگاد ،و مردمی که
فــردی و گروهــی در بیابانها و
کوهها در پی یافتن مسیری برای
رســیدن به آرامگاه کوروش به راه
افتادند و گروههایی کهدر شهرهای
یداشتند ،یک
خود این روز را گرام 
بار دیگر به آنها نشان داد که هویت
و تاریخ ملی مسئلهای نیست که

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
سط جراح
پ
ال
س
ت
ي
ک
 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:
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و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
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Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade































































 

























 Lumineers Veneer
بتــوان با ســرکوب آن را از میان

برداشــت و یا پشت حصار پنهان
کرد.
ورزشکاران مطرح ،سلبریتیهای
ســینما و بســیاری هنرمندان
برخالف مواضع حکومت با انتشار
تصاویــر و یادداشــتهای کوتاه
هفتم آبان را به عنوان روزی ملی
ارج نهادند .در مقابل اما یک برگ
تاریخی هــم در تقویم جمهوری
Guy
اســامی ثبت شــد که نگران از
حرکت مردم برای یک مراســم
سادهی بزرگداشت ،با ساز و برگ
نظامی به مقابلهی آنها رفت.
همــه چیز در خدمت کربال
و اربعین

 ۶۰۰کیلومتر آنسوی پاسارگاد،
در مرز شــلمچه و  ۸۰۰کیلومتر
پــس از مرز مهران ،هــزاران زائر
ایرانی ،پاکستانی و افغان ،در حالی
به سمت کربال و برگزاری مراسم
اربعیندر حرکت بودند که از ماهها
قبلبسیاریازوزارتخانهها،سازمان
و نهادهای جمهوری اســامی با
تمام ظرفیت بسیج شدند تا این
مراسم مذهبی اسالمی را با شکوه
هر چه تمامتر برگزار کنند!
از اســتقرار نیروهــای امدادی و
آمبوالنــس و بیمارســتانهای
صحرایی گرفته تا ایســتگاههای
صلواتی غذا و با انواع نوشــیدنی و
بستههای خوراکی که فقط بخشی
از تدارکات جمهوری اســامی و
{>> ادامه در صفحه}22 :

New
JAMES LYNG ADULT CENTRE

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Montreal,
Quebec
1M1& Bus 36
Metro Vendome
& Bus 37
| MetroH3H
St. Henry

Tel.:933-3337
(514) 846-0019
)Tel.: (514
, Fax: (514) 933-2861
www.jlac.ca
www.clinique-arya.com

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
November 8, 9, 2017
TIME:			8:00am to 2:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

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

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

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
December 4, 2017 to March 23 , 2018
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

د و فروش
ژه خری
مسینار رایگان وی ر مونترآل
سکن د
عدازظهر
و اجاره م ز  3تا  5ب
اکتبر ا
514-57
یکشنبه 4-547 22
رزرو2 :
تلفن

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca
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www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت
L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
مشــکالت زندگ 
ی را حل و دنیای
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
ی
م
کند
دریافت
مدرکی
سال
هر
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
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی درس رایگان داریم و برای پزشکان
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
در
طبیعی به رسمیت شناخته و
ه

دور
کوتاه
یک
پا
بهداشــت
دوره
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
طب بدهند.
انســتیتو یک دوره  ۴ساله ّ
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

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

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

• 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

rtez votre
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زندگـــی...

سادت
ح

فتوشاپ

سم عشق است و رابطه را ویران میکند

حسادت شکنجهای است که هر
دو شریک را درگیر میکند .یکی
خــواب آرام را از کــف میدهد و
دیگری حس میکند ناعادالنه زیر
ذرهبین کنترل قرار گرفته اســت.
آنها یا باید عزت نفس را تقویت
کنند و یا خطر ویرانی رابطه را به
جان بخرند.
در ابتدا همه چیز بیضرر به نظر
میرسد .این تصور خانمی بود که
در ابتدای رابطه وقتی داشت با مرد
همســایه حرف میزد با حسادت
شریک زندگیاش مواجه شد .اما
بعد وضع بدتر شد .یک شب او دیر
به خانه رســید و شریکش او را به
داشتن رابطه با دیگری متهم کرد.
باالخره روزی رسید که عرصه بر
زن تنگ آمد چرا که همه اتهامها
بیاساس بودند.
کریســتینه باکهاوس ،روانشناس
آلمانی در فرانکفورت حســادت
را "ســم" توصیف کرده است .او
میگوید ،حسادت رابطهای را که
بنیان آن بر اعتماد بنا نهاده شده
ویران میکند و در بدترین حالت
حتی به قطع رابطه منجر میشود؛
بخصوص وقتی که حســادت به
عــادت تبدیل شــود .اغلب خود
کسانی که حسادت میکنند نیزدر
رنجند .رنج آنها از کنترلی است
که در رفتارشان به اعتیاد تبدیل
شده است.
علل حسادت

حســادت گاهی حاصل ترس از
دست دادن شریک زندگی است.
اما جالب است که برخالف عقیده
بســیاری که آن را ناشی از عشق
میدانند بریگیته اشپیســهوفر،
روانشــناس آلمانی از شهر فردن
میگوید« :حسادت اصال ربطی به
عشق ندارد».
حســادت بســیار بیش از آن که
ربطی به عشــق داشــته باشد با
عــزت نفــس پایین ربــط دارد.
کریســتینه باکهاوس میگوید،

روز کوروش...

داشته باشیم دیگر به این
حسودها تصور میکنند خود را
که جذاب نیســتند و در همان طور که دیگری ما را دوســت
داشته باشد یا نه وابسته
نظر شریک خود چندان که هستید
نیستیم .در این مسیر نه
باهوش و باارزش به نظر
نمیآیند و به همیندلیل بپذیرید .تنها باید به ضعفهایمان
اذعان کنیم بلکه به نقاط
فــرد دیگری کــه دارای
قوت خود نیز آگاه شویم.
این خصوصیات است را
خطری میپندارند که "میتواند کریستینه باکهاوس نیز پیشنهاد
میکند کــه در خود نظر کنیم و
نتایجی اسفبار به بار بیاورد".
حسادت معموال در کودکی ریشه بنویســیم دقیقا چه چیزی داریم
ق میسازد.
دارد .افراد حسود ممکن است در که ما را شایســته عش 
کودکی خود توجه الزم را از والدین تنها زمانی که خود به نقاط قوتمان
دریافــت نکرده باشــند و خود را واقف شــویم درخواهیم یافت که
آنقدرها الیق عشقدیگری ندانند .شریکمان چرا عاشقمان است و به
گاهی هم ریشــه را باید در روابط ما اعتماد دارد.
پیشین فرد پیدا کرد .شاید شریک اما اگر خودمان را دوستداشتنی
پیشــین زندگی با فــرد دیگری نپنداریم شک به شــریکمان در
ارتباط داشته و خیانت کرده باشد .جانمان ریشه میدواند .اغلب حتی
حاال کــه او در رابطهای دیگر قرار شــریکمان عامل حسادت نیست
گرفته ترس شــعله میکشد که بلکه این ترسهایمان اســت که
نکند شریک کنونینیز او را ترک میوهای به نام حسادت به بار آورده
کند .افرادی که بیمارگونه حسودند است.
میگویند ،اصال نمیتوانند بفهمند آنهایی که شریکهایی به شدت
چرا شریکشان او را انتخاب کرده ،حســود دارند باید برایشان روشن
کنند کــه "من دوســتت دارم و
دیگران که جذابترند!
میخواهم با تو سر کنم .تو خودت
مسئول حسادتت هســتی .باید
چه باید کرد؟
موریتس ایشــهبک ،رواندرمان کاری علیه آن بکنی و اگر نمیتوانی
آلمانی در برلین به افراد حســود باید از یک درمانگر کمک بگیری".
توصیه میکنــد ،علت را در درون کریستینه باکهاوس میگوید ،در
صورتی که حســادت و تخیالت
خود جستوجو کنند.
آنها باید دقیق از خود بپرسند به ناشی از آن در ما جان گرفت باید
چه حسادت میکنند؟
بارها به آن فرمان "ایست" بدهیم.
آیا زنی که شــریک من االن با او در عــوض ،باید خاطرات لحظات
میخندد از نظر من هیکلی عالی خــوب و رابطه مطلــوب خود با
دارد در حالی که من خود را چاق شریکمان را زنده کنیم.
میدانم و از این مسئله در رنجم؟ برای اینکــه اعتماد به نفس را در
یا این که مرد حســادت میکند خود باال ببریم گاهی باید تأیید را از
چون همسرش با کسی که درجه طریق سرگرمیهایمان پیدا کنیم
دکترا دارد و او فاقد آن است دارد یا گاهی تنهایی و بدون شریکمان
با دوســتانمان وقت بگذارنیم .در
مشتاقانه حرف میزند؟
بریگیته اشپیسهوفر برای باال بردن هر صــورت به عقیــده موریتس
ایشهبک ،رواندرمان در برلین "بر
عزت نفس توصیهای دارد:
خــود را همان طور که هســتید حسادت قطعا میتوان چیره شد".
•
بپذیرید.
تنها زمانی که خودمان را دوست

>> ادامه از صفحه20 :

بریز و بپاشهایش برای برپایی این
مراسم مذهبی شیعیان بود.
ستاد برگزاری اربعین در شهرهای
مرزی از جمله کرمانشاه ونهایی را
به صورت رایگان برای انتقال زائران
کربال به مرز اختصاص دادند.
جمهوری اسالمی به صورت کام ً
ال
سازمانیافته شکاف عمیقی را بین
مردم و باورهای آنها به وجود آورده

است .نتیجهی این برخورد دوگانه،
موجی از ستیز و مجادله و توهین
طرفیــن را در فضــای مجازی به
دنبال داشــت .آنهایی که دین را
مستبد میدانند و عنوان میکنند
که اسالم و شــیعیان و آخوندها
ی آنان را به
تاریــخ و هویت ایرانــ 
یغما برده و جــای آن خرافات را
َعلَم کرده در برابر کسانی که فقط

ایمان به اسالم ناب محمدی دارند،
و برای آن حاضرنــد هر مرزی را
برای نابودی دیگری زیر پا بگذارند.
در هر حال ،بازندهی بزرگ هفتم
آبان  ،۹۶روز کــوروش بزرگ ،نه
مردمی که برگزاری این مراســم
از آنها دریغ شــد ،بلکه جمهوری
اسالمی است که بیش از هر زمان
دیگری وحشــت عاجزانهی خود

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!
این وحشــت و عجــز ،مهمترین
پشــتوانهی همــهی تجمعات و
را از مردمی که نظام اســامی را اعتراضاتی اســت که سالهاست
قبول ندارند به نمایش گذاشــت .دامان جمهوری اسالمی را گرفته

و دیر یا زود بــه درک همگانی و
متشکل و متحد فرا خواهد رویید.

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
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زندگـــی...
چگونه استرس را
مدیریتکنیم؟

PAIVAND: Vol. 25  no.1342  Nov. 01, 2017

به این فکر کنید کــه چه کاری
میتوانید انجام دهید تا در آینده
دوبــاره بــا آن مشــکل مواجهه
نشوید .این کار اغلب نیازمند ایجاد
تغییراتی در شیوه برقراری ارتباط
با دیگران در زندگی روزمره است.
روشهای زیر بــرای اجنام این
استراتژیمفیدند:
•

مازیار مهدویفر

زندگی امروزی پر از فشــارهای
عصبی ،انتظارات ،درخواستها و
ضرباالجلها شده است .تمامی
این مسائل و فشــارهای روزمره
باعث شــده که اســترس و فشار
عصبی برای بسیاری از ما نه یک
اتفاق گاهگاهی بلکه عادتی روزمره
باشد.
استرس ،پاســخ فیزیکی طبیعی
بدن به رویدادهایی است که سبب
ترس و اضطراب شــده و یا به هر
شکل دیگری تعادل روحی انسان
را به هم میزنند .پاســخ سیستم
عصبی به این محرکها ترشــح
ناگهانــی هورمونهای اســترس
یعنــی آدرنالیــن و کورتیزول در
داخل خون است .این هورمونها
منجر بــه افزایش ضربــان قلب،
انقباض ماهیچهها ،افزایش فشار
خون و سرعت تنفس و همچنین
قویتر شــدن حــواس پنجگانه
و افزایــش تمرکز میشــوند .در
نتیجه بالفاصله تــوان حرکتی،
ذهنی و عکسالعملی شما را برای
نشان دادن واکنش چندین برابر
میکنند.
ً
احتمــاال همه شــما خاطراتی از
مــواردی در زندگی خــود به یاد
دارید که در مواجهه با یک محرک
خارجی ،ناگهان قدرتی چند برابر
حالت معمول یافته و واکنشــی
به موقع نســبت بــه آن محرک
انجــام دادهاید .تا جایی که بعدها
با یادآوری آن عکسالعمل ،حتی
دچار تعجب نیز شدهاید.
ایــن در واقع همان کارکرد مفید
اســترس برای بدن انسان است.
مقدار کمی اســترس حتی برای
فعالیتهای ذهنــی مثل حضور
در جلسه امتحان یا انجام هر کار
دیگــری که نیاز بــه تمرکز دارد
مفید است .اما مشکل زمانی ایجاد
میشــود که اســترس از حالت
موردی و اورژانســی خارج شده و
به عادتی روزمرهدر زندگی طبیعی
تبدیــل شــود .در چنین حالتی
شما بدون آنکه بدانید به مقداری
ثابت و همیشگی از استرس عادت
میکنیــد .در نتیجه بدنتان را در
معــرض افزایش بار ثابت و دائمی
قرار میدهید.
ترشــح دائمی هورمونهای ذکر
شده حتی به میزان کم ،میتواند
صدمات جبرانناپذیری به سالمت
ارگانهای مختلف بدن و به ویژه

سیستم قلبی عروقی و اعصاب و
روان وارد کند .به علت این صدمات
جبرانناپذیر اســت که هر فردی
باید حد مناسب استرس را در خود
شناســایی کرده و آن را مدیریت
کند.
•
مدیریتاسترس
با این تفاصیل شاید به نظر برسد
شــانس چندانی بــرای مقابله با
اســترس وجود ندارد و با توجه به
شرایط موجود در زندگی امروزی،
همه ما محکوم به تحمل عوارض
ناشی از آن هســتیم .اما واقعیت
این اســت که توانایی انسان برای
کنترل وضعیت درونی خود بسیار
بیشــتر از حد انتظار است .شاید
بتــوان گفت قدم اساســی برای
مدیریت استرس ،درک این مطلب
است که شما میتوانید بر خود و
زندگی خود کنترل داشته باشید.
مدیریت اســترس یعنی کنترل
افکار ،عواطف ،برنامهها و چگونگی
مواجهه شــدن با مسائل مختلف
زندگی.
•
شناختمنبعاسترس
در مرحله اول باید عامل یا عوامل
اســترسزا را در زندگــی خــود
شناســایی کنید .البتــه این کار
چندان آسان نیست .چون منبع
واقعی اســترس همیشــه کام ً
ال
آشکار نیســت .مث ً
ال ممکن است
شما همیشــه از به تأخیر افتادن
مطالعه کتابهای درسی و محول
شدن این کار به شبهای امتحان
دچار استرس شــوید .در چنین
حالتی اگرچه به نظر میرسد این
کمبود زمان ،عامل ایجاد استرس
در شما است اما اگر آن را با دقت
بیشتری بررسی کنید ممکن است
به این نتیجه برسید که عامل اصلی
استرسزا ،عدم عالقه شما به رشته
تحصیلی یا دانشگاه مربوطه است
که به صورت تبعی منجر به ایجاد
چنین نتیجهای شده است.
•
روشهایی برای مقـــابله
با استرس
استفاده ازدخانیات ،نوشیدن بیش
از انــدازه الکل ،خــوردن بیش از
اندازه غذا و تنقالت ،گوشهگیری
و جایگزین کــردن فعالیتهای
اجتماعی بــا فعالیتهای انفرادی
مثل تماشای دائمی تلویزیون ،به

تعویق انداختن کارهای ضروری،
خوابیدن زیاد و اســتفاده از انواع
داروها برای بهدست آوردن آرامش؛
از جملــه روشهای غیرســالمی
هستند که بســیاری از افراد برای
مقابله با استرسهای روزمره خود
از آنها استفاده میکنند.
اما روشهای سالم زیادی نیز برای
مقابله با اســترس وجود دارند که
البته اســتفاده از آنها بر خالف
روشهــای غیرســالم ،نیازمند
عزمی جدی و تغییر در روشهای
اندیشیدن و زندگی کردن است.
از آنجایی که هر کدام از ما پاسخ
متفاوتی نسبت به استرس داریم
تجویز یکی از ایــن روشها برای
همه انسانها کار معقولی نیست.
بنابراین هر فرد بایــد با در نظر
گرفتن شــرایط خاص خود
استراتژی مفیدی را برای مقابله با
استرس انتخاب کند.
در ایــن بخش بــه تعــدادی از
استراتژیهای کاربردی برای مقابله
با عوامل استرسزا میپردازیم.
•
استراتژی اول :از استرس
غیرضروری دوری کنید

طبیعتاً نمیتــوان از تمامی انواع
استرسهای روزمره دوری کرد .اما
این کار در مورد بســیاری از آنها
امکانپذیر اســت .برای انجام این
کار کافی است به این نکات توجه
کنید:
یاد بگیرید چگونــه "نه" بگویید.
محدودیتها و ظرفیتهای خود
را در نظــر بگیریــد و بر اســاس
آنها پاســخهای "آری" و "نه" را
به درخواستهای دیگران انتخاب
کنید.
از افــرادی کــه منجر بــه ایجاد
استرس در شــما میشوند دوری
کنیــد .اگر مالقــات و مواجهه با
شخصی به صورت همیشگی منجر
به ایجاد استرس در شما میشود
و نمیتوانید به هیچ عنوان با این
موضوع کنار بیایید ،بهترین کار این
است که رابطه خود با آن شخص را
تا حد ممکن کاهشدهید.
کنترل محیــط زندگی خود را در
دست بگیرید.
به عنوان مثال اگر مطالعه بخش
حوادث روزنامه منجــر به ایجاد
استرس در شما میشود از خواندن
این بخش اجتنــاب کنید .یا اگر
رانندگی در ترافیک شهر شلوغی

به جــای خودخوری تالش کنید
احساسات خود را ابراز کنید .اگر
شخصی با رفتار خود شما را آزرده
کرد سعی کنید با او حرف بزنید و
به شیوهای محترمانه این موضوع را
با او در میان بگذارید .اگر این کار
را نکنید نه تنها استرس همچنان
در درون شــما باقی میماند بلکه
شرایط موجود نیز تغییری نخواهد
کرد.

مثل تهران ،باعث ایجاد اســترس
و فشار عصبی در شما میشود با •
انتخاب مسیری هر چند طوالنیتر پذیرش داشته باشید .هنگامی که
امــا بــدون ترافیک ،ایــن عامل از شخصی میخواهید رفتارش را
استرسزا را از محیط زندگی خود با شما تغییر دهد باید آمادگی این
را داشته باشید که او هم تقاضای
حذف کنید.
مشابهی از شماداشته باشد.در نظر
•
استراتژی دوم :شرایط را تغییر داشته باشید اگر هر کدام از طرفین
دهید
گامــی در جهت تغییر شــرایط
اگر نمیتوانید مثل حالت قبلی از موجود بردارند ،عامل اســترسزا
عامل یا شــرایط استرسزا دوری میتواند حذف یا کمرنگ شود.
کنید تــاش کنید تا آن را تغییر •
زمان خود را مدیریت کنید.
دهید.
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عدم مدیریتدرست زمان منجر به
ایجاد استرس میشود .زمانی که
برای رسیدن به کارهای مختلف
روزمره ،مدام در حال دویدن از این
سو به آن سو هستید امکان کنترل
امور خود را از دست میدهید.
اما اگــر بتوانید بــا برنامهریزی و
زمانبندی درســت به انجام امور
مختلف بپردازید ،میتوانید میزان
استرس موجود در زندگی خود را
کاهشدهید.
•
استراتژی سوم :انتخاب روش
زندگیسالم
باتقویتوضعیتسالمتجسمانی،
مقاومت بدنتان را در برابر عوامل
استرسزا افزایش دهید .روشهای
زیر در این زمینه موثرند:
ورزش یــا فعالیت فیزیکی منظم
روزانه نقش بسیار مهمیدر کاهش
و جلوگیری از اثرات منفی استرس
دارد .حداقل سه بار در هفته و هر
بار نیم ســاعت به انجام تمرینات
ورزشــی بپردازید .در این زمینه
ورزشهــای هوازی مثل دویدن و
دوچرخهسواری بسیار موثرند.
رژیم غذایی خــود را از میان
غذاهای سالم انتخاب کنید.
اگر بدنتان به خوبی و با غذای سالم
تغذیه شده باشد ،بهتر میتواند با
استرسها مقابله کند.
{>> ادامه در صفحه}28 :
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زمین و مــا...

افزایش غلظت CO2در جو
زمین سال گذشته بیسابقه بود
سازمان هواشناســی جهانی می
گوید که غلظت دی اکسید کربن
در جو زمین در ســال  ۲۰۱۶به
حدی بیسابقه رسید.
این سازمان میگوید که افزایشی
که سال گذشته اتفاق افتاده ،پنجاه
درصد بیش از متوســط افزایشی
است که در ده سال اخیر رخ داده
است.
محققان معتقدند که فعالیتهای
بشری و پدیده ال نینیو باعث شده
شتاب افزایش غلظت دی اکسید
کربن در جو زمین به حدی برسد
که در  ۸۰۰هزار ســال گذشــته
بیسابقه اســت ،در نتیجه مقدار
دی اکســید کربنی که اکنون در
جو زمین تجمع پیدا کرده در سه
تا پنج میلیون ســال اخیر سابقه
نداشته است.
به این ترتیبدانشمندان میگویند
که بعید است بتوان به هدف اصلی
پیمان پاریس رسید .هدف این بود
که تا سال  ۲۰۳۰میانگین حرارت
زمین از دو درجه سانتیگراد نسبت
به شروع انقالب صنعتی باالتر نرود.
برآورد امسال سازمان هواشناسی
جهانی بر اساس ایستگاههای اندازه

گیری است که در  ۵۱کشور دنیا
پراکندهاند و غلظت گازهای گرم
کننده کره زمین مثل دی اکسید
کربــن ،متان و مونوکســید دی
نیتروژن را اندازه میگیرند.
آنچهدر گزارش سازمان هواشناسی
جهانی آمده آن مقدار از گازهای
گرم کننده است که در جو زمین
باقی مانده وگرنه بخشی عظیمی از
این گازها را اقیانوس ها و بیوسفر
(بخش زنده کــره زمین) جذب
کرده اند.
به این ترتیب در جو زمین در سال
گذشته غلظتدی اکسید کربن به
بیش از  ۴۰۳قســمت در میلیون
رسید در حالی که سال پیش از آن
چهارصد قسمتدر میلیون بود.
دکتر اکسانا تاراسووا رئیس برنامه
پایش جو ســازمان هواشناســی
جهانی گفت آنچه در سال ۲۰۱۶
مشاهده شــده بزرگترین میزان
افزایش در سی ســالی است که
شــبکه پایش جو کار خود را آغاز
کرده است" :پیش از این بزرگترین
میزان افزایش دی اکســید کربن
در جو در ال نینیوی قبلی بود ،در
سال  ۱۹۹۷-۸که  ۲.۷قسمت در

میلیــو ن
افزایش یافت،
اما اکنون  ۳.۳قسمت در میلیون
اســت که پنجاه درصــد بیش از
متوسط ده سال اخیر است".
پدیده ال نینیو باعث کاهش جذب
دی اکسید کربن میشود چرا که
خشکسالی به همراه می آورد و به
این ترتیب توان گیاهان و درختان
را برای جذب دی اکسید کربن کم
میکند.
گزارش سازمان هواشناسی جهانی
نشان میدهد که میزاندی اکسید
کربنی که فعالیت بشر آزاد میکند
کاهش یافته اســت ،اما به گفته
دکتر تاراســووا آنچه اهمیت دارد
مجموع دی اکسید کربنی است
که در جو تجمع پیدا کرده و چرا
که این گاز قرنها در جو میماند.
گزارش سازمان هواشناسی جهانی
همچنین حاکی است کهدر هفتاد
سال گذشته افزایش دی اکسید
کربن در جو صــد برابر مقداری
است که در پایان عصر یخبندان
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بوده است.
افزایش سریع
دی اکسید
کر بــن
در جــو
زمیــن،
بنــا به
گزارش
سا ز ما ن
هواشناسی
جهانــی ،به
"تغییــرات غیر
قابــل پیــش بینی
در سیســتم آب و هــوا" و
"اختالالت اقتصادی و اکولوژیک"
منجر میشود.
در این گزارش همچنین آمده که از
سال  ،۱۹۹۰قوه تابش (radiative
 )forcingچهــل درصد افزایش
یافته و این هم بر گرم شدن آب و
هوای زمین اثر دارد.
دکتر تاراسووا می گوید" :این مثل
این است که مقدار زیادی حرارت
به سیســتم آب و هوایی تزریق
شود".
قوه تابش تفاوت بین انرژیای است
که زمین از نور خورشید دریافت
میکند بــا انرژیای که از خود به
بیرون ساطع میکند .اما مسئله
این اســت که "این تغییرات مثل
قبل ده هزار سال طول نمیکشد
و بسرعت اتفاق میافتد .ما در باره
وضعیت فعلی این سیستم چیزی
نمیدانیم و این کمی نگران کننده
است".
زمانی که چنیــن میزانی از دی

اکســید کربن در جو تجمع پیدا
کرده بود سه تا پنج میلیون سال
پیش در میانه عصر پلیوســن بود
که هوای کــره زمین از االن دو تا
ســه درجه گرمتر بود و به دلیل
آب شدن یخهای گرینلند و غرب
قطب جنوب ،سطح آب دریاها ده
تا بیست متر باالتر بود.
کارشناسان معتقدند که گزارش
امسال سازمان هواشناسی جهانی
مایه نگرانی است .پروفسور یوآن
نیسبت از دانشگاه رویال هالووی
لندن گفت" :افزایش سه قسمت
در میلیون در ســالهای  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶بســیار بیش از حد است،
دو برابر مقداری است که در دهه
 ۱۹۹۰-۲۰۰۰بود".
"این خیلی مهم اســت که توافق
پاریس را دنبال کنیم و بسرعت از
سوختهای فسیلی فاصله بگیریم،
نشــانههایی وجــود دارد که این
اتفاقــی دارد میافتد اما تاثیر آن
هنوز دیده نشده است".
یکی از نگرانیهایــی که گزارش
سازمان هواشناسی جهانی به آن
اشاره کرده ،افزایش اسرارآمیز متان
در جو کره زمین است که مثل دی
اکســید کربن از متوسط ده سال
گذشته بیشتر است.
به گفته پروفســور نیســبت این
نگرانی وجود دارد که یک چرخه
معیوب شکل بگیرد و افزایش متان
در جو باعث افزایش آزاد شــدن
متان از منابع طبیعی شود.
"افزایــش متان از ســال ۲۰۰۷
بخصــوص در ســالهای ،۲۰۱۴
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 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶چیزی اســت که
توافق پاریــس پیش بینی نکرده
بود .افزایش متان در مناطق حاره و
تحت حاره شدیدتر است .ایزوتوپ
کربن در متان نشــان میدهد که
این افزایش به علت سوختهای
فسیلی نیست .ما نمیفهمیم چرا
متان در حال افزایش اســت .این
ممکن است بازخورد تغییرات آب
و هوای زمین باشد .خیلی نگران
کننده است".
بــه عقیده ناظــران ،ایــن اندازه
گیریهــای جدید خوشبینی به
تحقق اهداف توافق اقلیمی پاریس
را کم کرده است.
اریک سولهایم مدیر محیط زیست
سازمان ملل میگوید" :اعداد دروغ
نمی گویند ،ما هنوز خیلی خیلی
زیاد گاز گلخانهای تولید میکنیم و
این روند باید معکوس شود".
"ما همین حاال هم بسیاری از راه
حلهــا را میدانیم .اکنون به ارده
سیاسی جهانی و احساس عجله
نیازداریم".
ایــن گزارش یک هفتــه پیش از
گفتگوهای اقلیمی بعدی سازمان
ملل منتشر شده که در بن آلمان
برگزار می شــود .با اینکه دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم
کرده که قصــد دارد آمریکا را از
توافق پاریس خــارج کند ،هدف
از نشست آلمان پیشبرد و شفاف
سازی مقررات توافق پاریس است.
•

زنس برای فروش
بی
ـازیون عالی <<
ـ

>> اوکـ

ت سرمایه گذاری
جه
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برای ساخ
چاپ پالکارد و...
----------------

w
I
i
S
» K~º

9
7
7
1-7

@canada500
hotmail.com

ﻫ
ﯽ
ﺑ
ﺰ
ر
گ از ا

ﻧ
ﻮ
ا
ع
H
و
º
¼
ﺳ
H
ﺎ
ﯾ
Ì
U
ﻞ
I
M
ﺗ
±
ﺒ
ﻠ
¼
ﯿ
À
I
ﻐ
Á
ﺎﺗ
É
IORIT

E PR

OTR

º
F
»
·
Mo -Áq±Î

ST N

EE
IMAG

E

VOTR

ﯽ

]¾Tv

93

)

Tel.: 514-941
-5220

ﺑ
ﺎ
ﻧ
ﻤ
ﺎ
ﯾﺸﮕﺎ

(514

ی اطالعات بیشتر
برا
زیر تماس بگیرید:
با تلفن

¨¬nI
·»Fº ½I

m
gn.co
i
s
i
x
om
.ple
www lexisign.c
p
@info

man,
w
e
n
Blvd lle, H8R 1Y8

Lasa
0
0
91

25

www.paivand.ca

 سال  25شماره  10  1342آبــان 1396

PAIVAND: Vol. 25  no.1342  Nov. 01, 2017

سالمت...
مبلمـان
پریلو

1899$

10

راهبرد برای افزایش
بهرهوری مغز

برخــی افراد در زندگی خود بســیار شــوید و انتخاب های غذایی را برای
موفق هســتند .اگرچــه آنها به طور بهینه ســازی عملکــرد ذهنی خود
معمــول افرادی باهــوش ،باانگیزه و تنظیمکنید.
موفق هستند ،اما همواره با تمام توان و •
در بهترین شرایط خود کار نمی کنند .چربی های مصرفی خود را تغییر
آنها نیز همانند انسان هایدیگر گاهی دهید
اوقات خستگی ،ناتوانی و دشواری در از آنجایــی که مغز عمدتــا از چربی
تشکیل شده است ،شما باید آن را با
تمرکز را تجربه می کنند.
آنچه این افراد را متمایز می ســازد ،چربی ها و روغن های سالم در رژیم
راهبردهــای موثری اســت که برای غذایی خود تغذیه کنید.
بهینه سازی عملکرد ذهنی خود به با مصــرف چندباره ماهی های چرب
کار می گیرند .این راهبردها به تغذیه مانند سالمون ،خالمخالی و شاه ماهی
و تحریک مغز کمک می کنند ،از این در هفته می توانیــد از فواید تقویت
رو می توانید تمرکز و عملکرد خود را کنندگی مغــز روغن ماهی بهرهمند
شوید و یا مکمل های اسیدهای چرب
بار دیگر به اوج بازگردانید.
امگا 3-را مصرف کنید.
•
مغز خود را تغذیه کنید

گلوکز به عنوان سوخت مغز عمل می
کند .از ایــن رو ،برای حفظ عملکرد
ذهنی بهینه نیازمند حفظ ســطح
قند خون پایدار هستید .در طول روز
مصرف ســه وعده غذایی و دو میان
وعده کوچــک را فراموش نکنید ،که
هر یک باید ترکیبــی از پروتئین و
کربوهیدارت های پیچیده باشند.
کربوهیدارت های پیچیده که حاوی
فیبر هســتند ،مانند غــات کامل،
میوه ها ،و ســبزیجات ،در مقایســه
با کربوهیدارت های پاالیش شــده
در غذاهایی سرشــار از قنــد و آرد
سفید ،گلوکز را به تدریج و به طور
پیوسته آزاد می کنند .با استفاده از
کربوهیدارت های پیچیده و پرهیز از
قند پاالیش شده ،مغز به منبع سوخت
پایدار در طول روز دسترسی دارد.

•

Sectionnel

PRIX
FOU

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

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

Sofa 1499 / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT

نوشیدنی خود را هوشمندانه
انتخابکنید

هنگامی که شرایط سالمت خود را مد
نظر قرار می دهیم ،بیشتر روی مواد
غذایی مصرفی متمرکز می شویم و
توجه کمتری به نوشیدنی ها داریم.
اگر قهوه یا نوشیدنی های کافئیندار
مصرف می کنید ،میــزان آنها را به
حداقل برســانید .تامیــن آب مورد
نیاز بدن برای تقویت ســطح انرژی و
هوشــیاری عاملی کلیدی است .آب
تصفیه شده بهترین گزینه محسوب
می شود .از نوشیدنی های حاوی قند
و شیرین کننده های مصنوعی پرهیز
کنید .برای حفظ تمرکز خود مصرف
الکل را نیز فراموش کنید.

39,33$/mois ou

GALEN

ا
و
ک
ا
ز
ی
ونع

33,12$

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

•

EN LIQUIDATION

PLUS

60

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

BORDEAUX

999

EASTERN CHARCOAL

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

به میزان کافی بخوابید

کمبود خواب موجب کاهش تمرکز،
•
به احساس خود پس از وعده های حافظه ،و خالقیت می شود .اگر خواب
غذایی توجه داشته باشید
خوب و کافی را به یک اولویت تبدیل
اگر پس از خــوردن یک وعده بزرگ کنید ،در حقیقت بــه مغز برای ارائه
پاستا احساسی ناخوشــایند دارید ،عملکرد بهینه کمک می کنید.
مصرف آن را به حداقل برسانید .اگر •
یک ســاعت پس از خوردن یک تکه حتــرک داشته باشید
کیک احســاس گرسنگی می کنید ،تمرینات ایروبیک جریان خون به مغز
زمانــی که نیاز داریــد از نظر ذهنی را افزایش می دهند ،از این رو گلوکز
هوشــیار و متمرکز باشید ،میوه را به و اکسیژن بیشــتری در اختیار مغز
عنوان دسر انتخاب کنید .با واکنش قرار مــی گیرد .حتی اگر نمی توانید
بدن خود به غذاهای مختلف آشــنا به صورت حرفه ای ورزش کنید ،می

فـــروش مغازه در تهران

PRIX
FOU

2399$

82,82$/mois ou 3999

$

یک اوکازیون عالی

(416) 948-4317
azjune’15U

)

JM012105749

فروش  ٤٤متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى
آدرس :شريعتى بين طالقانى و سميه
لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید( :خانم مدنی)

POUR UN

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
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زندگی آنها مشکالت
افرادی که شریک
ـنجی رفتار جنســی
کســانی که از رابطه
پژوهش و نظرسـ
ی جنســی دارد یا
شان میدهد برای افراد
چندان راضی نیستند،
مردم بریتانیا ن
با زناشــویی خود
ردن در مورد سکس"
ی به سکس بیشتر از
که "صحبت ک
احتمال بی عالقگ
برای آنها راحت است،
ن
شا
ی
شریک زندگ 
است .سایرین است.
القگی به سکس کمتر
میدهد که در میان
احتمال بیع
این پژوهش نشان
مایل یکسان با شریک
زنان "نداشتن ت
س و یا تفاوت سلیقه
توصیه برای احیای
زندگی خود به سک
5
ـیوه آمیزش جنسی از
متایل به سکس
در جزییات و شـ
از دست دادن تمایل
جمله دالیل عمده
•
ن مورد صحبت کنید
از همان ابتدادر ای
ل به سکس است".
یک مشکل مزمن بد
وفسور سالمت سکس
و نگذارید به
سینتیا گراهام پر
ث
اع
ب
وع
تهمتون می
ض
مو
ن
ای
یتوجهی به
ی در دانشگاه ساو 
شود .ب 
شکل جدی و بارور
وهشدانش ما ازدالیل
م
ک
ی
به
ن
آ
تبدیل شدن
ی گوید نتایج این پژ
یتمایل
و زنان به ســکس و
ود آمدن احساس ب 
بی عالقگی مردان
و به وج
نمیتوانید درباره این
ی درمان آن را افزایش
یشــود .اگر
دا همین طور راهها
م
ت کنید ،دلیلش را پی
حب
موضوع ص
یدهد.
م
یدی است بر ضرورت
و با آن برخورد کنید.
"این پژوهش تاک
کنید
ــورت لــزوم درمان
ســنجش و در ص
•
گر نزدیک شــدن به
ی در ســطح جامعه و
شــیوههای دی
ت مشــکالت جنس
گرفتن دست ،صحب
ک رابطه مشــخص ،و
زوجتان مثل
ش همین طور در ی
رمی ،بغل کردن و نواز
یهای هر یک از دو
در عین حــال ویژگ 
کردن بــه ن
ی ســکس آزمایش
یددر نظر گرفته شود".
یکدیگر را به جا
جنسیت هم با
ید میکنــد که این
خانم گراهــام تاک
میان مردان بیعالقگی به ســکس کنید.
یگوینددر مورد در
با تجویز یک دارو حل
وهشگران بریتانیایی م
مشکل را نمیتوان
در گروه ســنی  ۳۵تا  ۴۴ساله بیش از •
مــورد رفتار و پژ
گویا به شــما گوش
ار مهم است که صرفا
ی
جا
به
ن
ـا
تایج یــک پژوهش در
ای
فـ
که
ن
ش تمایل جنســی صر
صورتی که در میان زنا
این احســاس
کرد":این نکته بسی
ن
در
اه
ود
ک
س
ب
مه
ک مانع بزرگ در سک
ن
ه
شا
سردگی بسنده نکنیم".
ن
یا
ی
تان
ها
ت جنســی مردم بری
ید بــا در تمام جنب ه
در گروه سنی  ۵۵تا ۶۴
یدهند به ی
که بهداروهای ضد اف

نم
با
ال
رو
مای
تر
دا
ت
مسئله بیشــ
القگی زنان تجویز
در نتیجه کاری کنید
ی آمریکا اخیرا تجویز
هد که احتمــال بیع
ک فرد را در نظر گرفت.
یشود
سازمان غذا و دارو

م
ل
بد
د
ت.
ی
ی
اش
م
ی
د
دگ
ود
ی که با همسر یا زن
ساله وج
کند مورد توجه قرار
ت میل جنسی در زنان
دریافتنــد که داشــتن زوج شما احساس
به سکس در شــرایط
اولین داروی تقوی
ت
یب
ص
م
ن
و
را
رد
ـگ
د
شـ
وه
بر
پژ
را
ب
که فلیبانسرین نام دارد.
و برای شما مهم است.
دو
ی
د،
ــ
نن
س
ک
جن
ص
وست خود زندگی می
سال یکی از دالیل شاخ
میجــر روان درمانگر
یگیرد
را تصویب کرد
م
د
آمانــدا
سکس فرزندان خرد
وید" :سکس یک امر
به
ت.
قه
ید از دست دادن عال
به سکس برای زنان اس
آماندا میجر می گ
ت.
اس
•
مردان
یگو
غییر در بیعالقگی
ص شــد که با م 
ن درمانگر جنســی،
ت و صحبت کردن در
ادی نیســت و این ت
این پژوهش مشــخ
ســمی و روحی ،ارتباط با مراجعــه به روا
بسیار شخصی اس
رع
در
ج
غی
الیل عدم سالمت
ســن ،میل لزوما
حتی پزشک خانواده
اعث خجالت شــود،
و زنان به ســکس د
ن
فت
ج و فقدان تماس عاطفی مشاوران خانواده و
ر
اال
ب
و
مورد آن میتواند ب
ن
ما
ز
ت
گذشــ
ردان تمایل مردان
ضعیف بین زو
ردن معموال بهترین راه
م در زنان و هــم در م
ســی دالیل اصلی از کمک بیشتری بگیرید.
ولی صحبت کــ
جنســی ،ه
طه گوناگونیدارد.
در طول عمل جن
بد ولی طوالنی بودن راب
گوید":برای بعضی یک
فعالیت جنسی است".
کاهش می یا
ی
ن خانم میجر م 
ط وقتی برای بهبود
دست دادن تمایل به سکس ،هم برای •
یا
یتر از یک سال
م
واب
در
باشید .بســیاری از ر
ی
تر
را
ب
ش
و
بی
ت
ی
ط زناشــویی طوالن 
ــ
قگ
اس
ال
معموال باعث بیع
ــرایط و حالت عادی
و هم برای زنان است.
راحت
یروند ،رواب
ش
مردان
ند به خوبی پیش م 
ثر در از دســت دادن
یشود".
ث درد و مصیبت م 
گفته پژوهشــگران دانشــگاه جنسی نیست
یکی از عوامل مو
یشود.
زنان م 
و فقدان دیگران باع
ردان و  ۳۴اما بــه
باشد که هر دو طرف
وع کاهش ســامت
قه زنان به سکس است.
و یونیورسیتی کالج لندن ،البته اگر نتیجهای
ــوع  ۱۵درصــد از م
ــ
در مجم
جی ساوتهمپتون
عال
قه مردان و در مجم
•
عاطفی ،هم روی عال
که در این نظرســن
واهدی مبنی بر اینکه یائسگی به آن برسند.
ی
ی
نزدیک
نان
ز
میگذارد .درصد از
ل گذشته هیچ شــ
ن در مورد آن دسته از
قه زنان به سکس تاثیر
ردند میگوینددر سا
یشود وجود به گفته پژوهشگرا
اهش میل جنسی م 
هم عال
ــخصی شرکت ک
یتر باعث ک
ش برمبنای تجارب ش
ماهه و حتی طوالن 
سه
وه
ن پژ
ی
زن تهیه طی دورها
ندارد.
ای  ۵۰۰۰هزار مرد و ۶۷۰۰
طه جنسی نداشتهاند.
حدود
اصال راب
شده است.

زندگــی...

دالیل

یمیلیبهسکسچیست؟
ب 

خطرناکترین زمــان برای حمله
قلبی صبــح و در طــول آخرین
مرحله خواب اســت .بیماریهای
قلبــی ،از جمله حمله قلبی قاتل
شماره یک انسانها در جهان است.
ریسک حمله قلبیدر یک شخص
به مجموعــه عوامل مرتبط با هم
بستگیدارد.
عواملی چون:

ورزش ،ســیگاری بودن ،رژیم،
اضافه وزن ،ژنتیک.

اما ضرباهنگ شــبانه روزی بدن
نیز نقش مهمی را ایفا میکند که
باعث میشوددر ساعات مشخصی
هر شخص استعداد بیشتری برای
آسیب دیدن داشته باشد.
اگر حدس میزنیــد که محدوده
خطر بعــد از یــک روز کاری پر
استرس قرار دارد ،دوباره فکر کنید.
خطرناکترین زمــان برای حمله
قلبی و برای تمام حاالت اضطراری
قلبی عروقی ،شامل ایست ناگهانی
قلب ،پارگی یا اتساع آئورت ،انسداد
جریان خون ریوی و سکته ،صبح
و در طــول آخرین مرحله خواب
است .یک گروه از دانشگاه هاروارد
این ریســک را تخمیــن زدند و
متوجه شــدند متوسط بیشترین
حمالت قلبــی ،آنفارکتوس قلبی
بین ساعت  ۶صبح و ظهر ،چیزی
در حدود  ۴۰درصد است .اما اگر
تنها سه ســاعت اول پس از بیدار
شدن رادر نظر بگیریم ،این ریسک
سه برابر خواهد بود.

سیستم قلبی عروقی از یک الگوی
روزانه پیروی میکند که بصورت
طبیعی ،نوسان دارد .طرز عملکرد
قلب ،نشاندهنده تغییرات روزانه
است .بدین شکل ،یک حمله قلبی
به عدم تعادل بیــن افزایش نیاز
ماهیچههایقلببهاکسیژنبیشتر
و نرسیدن اکسیژن کافی به قلب
یا هر دو بستگی دارد و متاسفانه
بعضی از فعالیتهای قلبدر اولین
ســاعتهای روز نیاز به رسیدن
اکسیژن بیشتریدارند:
از خــواب بیــدار شــدن و آغاز
فعالیتهــای فیزیکــی ،حداکثر
هورمون آدرنالین ،کریستول (که
باعث افزایش فشــار خــون و باال
رفتن سطح قند خون میشود) و
یک افزایش دیگر در فشار خون و
ضربان قلب در اثر کاته کوالمینها
(آدرنالیــن و نورادرنالین) ،باعث
یکبــاره باال رفتن فعالیت قلب در
هنگام از خواب برخاســتن شما
میشــود .تمام این عوامل باعث
افزایش ناگهانی مصرف اکسیژن
شده ،اما همزمان باعث تنگ شدن
رگها نیز میشــود .پس در اینجا
شما رگهای تنگ شدهای دارید که
جریان خون به سمت شرایین قلب
را نیز کاهش میدهد.
خلته شدن خــون میتواند مسیر
رگها را مســدود کند و در نتیجه
خون رســانی به قلــب با اختالل
مواجه خواهد شــد .وقتــی ما از
خواب برمیخیزیــم ،پالکتهای

خون ،ذراتی که باعث ایجاد لخته
میشوند ،به رگها چسبیدهاند.
به طــور معمولــی در بدن یک
سیســتم داخلی وجــود دارد که
باعــث تجزیه و حل شــدن این
لختهها میشود .اما در صبحگاه،
فعالیت سیســتم تجزیه فیبرین
کاهش مییابد .پس بدن استعداد
بیشتری در ایجاد لختههایی دارد
که شریان قلب را مسدود کند.
در این راستا ،خون رسانی به قلب
کاهش یافته و این در حالیست که
بدن نیاز به جریان خون بیشتری
دارد.
تمامی این تغییرات برای کسانی
که کام ً
ال سالمند ،خطرناک نیست.
اما برای کسی که مشکل کوچکی
در شــریانهای قلبش دارد ،اگر
این تغییرات همزمان رخ دهد و او
در پیک شروع فعالیتهای بدنی
قرار گیرد ،نتیجه این خواهد بود
که ریسک باالتری در بروز حمله
قلبیدر اولین ساعات صبح برای او
وجود خواهد داشت.
چرا در آخرین ساعات خواب
نیز این ریسک افزایش مییابد؟

معموالًدر طول شب سیستم قلبی
عروقی نیز خواب اســت ،منظور
این است که فشار خون و ضربان
قلب کاهش مییابد .اما در آخرین
مرحله خــواب ،حرکت ســریع
چشــمان در هنگام خواب REM
که بر این باوریم بیشترین خواب
دیدن در این زمان اتفاق میافتد،

خطرناکترین
زمان برای
حملهقلبی
دوره پرخطری برای سیســتم
قلــب و عروق اســت زیرا وقتی
خواب میبینید ،فعالیت سیستم
عصبــی و ارادی شــما افزایش
مییابد ،حتی بیشتر از زمانی که
بیدارید .احتماالً هر کدام از ما به
یــاد میآوریم که گاهی صبحها
که از خواب بیدار میشویم بسیار
خستهایم .دلیلش این است که
در خواب میدویدیم یا با خطری
مواجه میشدهایم .در این مرحله
قلب شما به سرعت میتپد ،پس
به اکسیژن بیشتری نیاز دارد و به
دالیل مشابه ،وقتی که از خواب بر
میخیزید ،این فعالیت برای شما
خطرناک است ،البتهدر صورتی که
مشکل عروقیداشته باشید.
مردم نمیتوانند این سلسله وقایع
و تاثیرات بیولوژیکی بدنشان را به
آسانی کاهش دهند .برای مثال،
شــما نمیتوانید ریســک خطر
صبحگاهی با دیرتر بیدار شدن را
کاهشدهید.
بعضی از محققان آزمایشاتی انجام
دادهاند و در آن از افراد خواستهاند

بعد از بیدار شدن چهار ساعت در
رختخواب بمانند و ســپس از جا
برخیزند ،اما همین اتفاقات بعد از
این چهار ساعت روی داد.
به این دلیل که ریسک مورد نظر
به فعالیتهای ما بســتگی دارد .اما
نباید از تغییرات کاته کوالمینها
و فشار خون در صبح ترسید .زیرا
اینها بخشی از فیزیولوژی ماست
و برای افراد ســالم مشکلی ایجاد
نخواهد کرد.
پزشــکان در هنــگام درمان باید
ریســک صبحگاهــی را در نظر
داشته باشــند .معموالً افراد صبح
پس از بیدار شدن داروهای فشار

خون مصرف میکنند .پزشــک
بایــد مطمئن باشــد قرصی که
تجویــز میکنــد ،در زمانی که
بیمار بیشترین نیاز به آن را دارد
نیز اثرگذار باشد .اما این بسادگی
این نیست که از بیمار بخواهیم تا
قرصها را بجای صبح ،شب قبل از
رفتن بــه رختخواب مصرف کند.
زیرا در طول خواب ضربان و فشار
خون کاهــش مییابد و با مصرف
قرص اگر این فشار کم ،کمتر نیز
شود ،خون رسانی به مغز کاهش
یافتــه و این نیز خطرناک خواهد
بود.
(منبع:العالم)
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مناس�بي انجام نشده و تدابير
الزم ب�راي اس���تفاده از
پتانسيلهاي دريايي انديشيده
نش�ده اس�ت .ک�ه ب�ه اعتقاد
جالليان داليل مختل�ف دارد و
البته توضيحي درب�اره چرايي
اي�ن داليل نميدهد .از س�وي
ديگ�ر گران�ي س�وخت و
ي را به سمت سواحل ديگر كشورها ميبرد
س�هميهبندي آن را هم يكي از
جلوگیــری از پیــری زودرس موان�ع پي�ش روي زندگ�ي
بوشهريميداند
نشينان
معرض
ساحلدر
موضوعی است که این روزها بحث .۲
و اعتقاد دارد سهميه بنديهاي
داغ هر محفلی است .اگر شما هم خورشید کمتر قرار
متناس�ب با محيط بوش���هر
بگیرید
ري���زي نشدهاست
میخواهید از راه های جلوگیری از برنامه
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پیری زودرس باخبر شوید در این هیچ کس نمیتوانــد ادعا
مقاله با مـا همراه باشید تا  ۲۰راه کند نور خورشــید مستقیما
حل عالی برای کند شــدن پیری روی کوتاه شدن طول عمر تاثیر
تانعسلويهدر منطقه در حال فعاليت هستند .تدابيريبينديشدباعثميشودمردمازدريا
س بزرگ
ميانگاهيماهيگيرانبهتورگاردس�احليكش�ورهايحوزهخليجفارس
گرفتن در
حــال قرار
كنند .این
دارد .با
کنیم.
كهيرابهبیان
زودرس
گفته او باالي
مردمي كه به
رغم تعهداتي ارت��زاق
گفته او به
د شركت
افتند؛گارديكهممكناس�تبهخاليكردنبارلنجوقايقراضيشود
رسجنوبي»هايي م
جامعهيشما
پوست
خورشید
پايين
اقش��ار
نور از
معرضآنها
درص��د
دارند هن��وز حاضر به ارائه خدمات به 90
ي كه
ماهي
خروش�ان،ب
هايیباموج
ت
ت�اماهيگيرانبع�دازطيكردنمس�اف
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ن
ها
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مردمي
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است
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رشوندبراي
را پیر میکند و شــانس ابتال به
 .۱ویتامین  Bمصرف کنید
شود.آنها از طريق درياست.
بس��ياري از
كه
معيش��تمنجرمي
روند.دراين
بــدون ویتامین  - Bهشــت نوع سرطان پوست را افزایش میدهد.
دريا و ماهيگيري است راهي درياهای دور
ب��ه اعتق��اد او در بندر دي��ر ،كنگان و
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تری
سوخت ومی
شــام کم
ضیافت
شــما
بخورید تا
هــای
گروه
کند ،با
راندمان می
امروز ازکمــک
چرا وزن
بندي کاهــش
مطلوبي
زمينهاي
وجود
تمام و با
برخوردار نبوده
بااليي
رزق
پتروشيمي
هایهاي
آلودگي
صيادانيازكه
سهميه
گراني
ديگر
سوي
پهن
تاالب
داخل
در
زرع
و
كش��ت
س��فره
امروز
دارد،
وجود
اس��تان
آن
در
ك��ه
مغذیپهن
مواد تاالب
اینداخل
زرع در
و
كش��ت
س��فره
امروز
دارد،
وجود
اس��تان
آن
در
ك��ه
پيش��رويعدم
42و
تنهایی
کاهش
ها را تنها
اوقات
هايش��انهتر،
بیان
) 0.71ساد
)0.61ترین میزان از
زندگي ســردرد مبارزه میکند ،و سبب بیش
برده و آن
گیرید.ازبهسفره
یروزي را
مو
موانع
حليكي از
آن راههم
بدانHard,
difficulty
(Hard,
difficulty
بدان
كشاورزي
بخش
متوليان
خليجكه بايد
ratingاست
ابهاماتي
سؤاالت و
اينها
آوارهاست؛
شده
 ratingبخش كشاورزي
 Puzzleشده است؛ اينها سؤاالت و ابهاماتي است كه بايد متوليان
حوزه
كشورهاي
ديگر
سواحل
اعتقاد
و
داند
مي
بوشهري
نشينان
ساحل
فعالیت این
گذرانید.
روشنتنها می
بیشتری را
برسانید.
نگاه كليرا به
جوان
روشندرخشان
پوستی
ترجیحا با میشود
کهكه آنچه
اســتكرد
حقيقت اعتراف
ممکنبايد به اين
نگاه كلي
بدهند.در يك
پاسخي
اعتراف كرد كه آنچه
تانحقيقت
بايدبدبهناين
بدهند.درويك
پاسخي
فارس كرده اس��ت .صيادان��ي كه با همه دارد كه س��هميه بنديهاي متناس��ب با
استانحرکت
دیگران
شدن با
همراه
داشته
است
زيس��تگاهضد
رفتنراز مهم
بينیک
باشــید و
لرستان
تاالبهاي
جمله
بیشتركشور از
باشیدهاي آبي
زيس��تگاه
دوسترفتن
اسباب از بين
هاي آبي كشور از جمله تاالبهاي استان لرستان
خود داشتهاسباب از
كشورهاي بههمجوار
سواحل
وجود به
را اين
است.
ريزي نشده
برنامه
صحيحبوشهر
مديري��ت محيط
به
توجهي
بي
و
آبي
منابع
محض
توجهي
بي
كرده
فراه��م
راتوجهي به
خودبي
نفس آبي و
صحيح منابع
مديري��ت
به
محض
توجهي
بي
كرده
فراه��م
را
 .۶اعتماد به
داردبیاورید.
دست
دوباره به
آغازها را
تنهاییورا
وقتی
باشــید؛
تنها
تس��هيالتي كه براي پیری است.
ساعت
ش��وند
مي
دس��تگير
روند
مي
اعتق��اد
او
ش��رايط اكولوژيكي ميهن بوده اس��ت؛ آنچه امروز ميرود شرايط را براي زيستن
ش��رايط اكولوژيكي ميهن بوده اس��ت؛ آنچه امروز ميرود شرايط را براي زيستن
حفظ
کنید
است
ممکن
گاه
آن
بعد
کنید
تر
خجل
تا
گذارند
مي
سر
پشت
را
بازجويي
رضايت
مورد
شده،
گذاشته
نظر
در
صيادان
مدریميان اين س��رزمين دشوار س��ازد حاصل اتخاذ سياستها و تصميمات غلط،
در ميان اين س��رزمين دشوار س��ازد حاصل اتخاذ سياستها و تصميمات غلط،
برگردند.
قبل به
هايي
زيرس��اخت
كهها به
اس��ت آن
نيس��ت.
.۴آنها
کوتاهتر
عمرتــان را
بینید
که می
مخربيمهــا
برخــی از آد
رنگارنگ
غذایی
 .۵مواد
زودرس
درمان
برای
پیری را خالي
عرصه
مخربي
تنهاییعوامل
کنید.خنثي با
برخوردهاي
خانه و
ضعيف
نگاهازهاي
خالي
عرصه را
اس��ترا كه
برخوردهاي خنثي با عوامل
ضعيف و
نگاههاي
دارند.
نياز
و...
اس��كله
ش��كن،
موج
چون
و
ترين
امن
را
بوشهر
آبي
مرز
جالليان
نگهگونه در
هیدراته اين
قوي ديدهاند تا
اجرايي
ضامن
قانوني و
اصيل
ه��اي
چارچوب
از
آنها در
اينگونه
ديدهاند تا
اجرايي قوي
بخورید چارچوبه��اي اصيل قانوني و ضامنه��اي
از
دارید.
تان را
ه��ايبدن
شماست.
عمر
یک
شماره
دشمن
نفــس
اعتمــاد به
متوجــه
پيش روي
هيچبتواند
بي كه
گذاري
سرمايه
هايبه دريا
ساحل
دسترسترين
قابل
موانعجيب
مشكلي
تاخته و
داند وسرزمين
مياين
زيستي
شاخص
آرامش بر قامت
آرامش بر قامت شاخصهاي زيستي اين سرزمين تاخته و بيهيچ مشكلي جيب
موضوع را
این
بســیاری
مطالعات
بانكي می
تمام
حدودا از  ۷۰درصد آب برای درمان
بدن
بردارد.
صفررا
آنها
دولتي و
مديران
خالي واگر
دارد كه
شماكنند!
كشوريرا پر از
خود
بانكي
هاي
حساب
اعتقادرا
طبيعت
{>> كنند!
شوید:از صفر
خود را پر
زودرسهاي
پیــریو حساب
طبيعت را خالي
ادامه در صفحه}28 :
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به ساماندهي دارد».
ش
به گفت��ه بوهن��دي عس��لويه بيش
ز
از
بي��ش
دارد.
بوم��ي
نف��ر
ه��زار
38
از
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح
5526
5526
ه
 50هزار كارگر هم در عسلويه مشغول به
ج�دولروزنام�ه

دارایدو«ش�رحع�ادیووي�ژه»اس�ت.درص�ورتتماي�لبهحلدوش�رحابتدايک�یازش�رحهارابام�دادحلکرده
ه
ج�دولروزنام�ه

دارایدو«ش�رحع�ادیووي�ژه»اس�ت.درص�ورتتماي�لبهحلدوش�رحابتدايک�یازش�رحهارابام�دادحلکرده
كار هستند .با اين وجود در تمام عسلويه
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____________________ عادی و ویژه
 جدوليكهای
ت
وسپسباپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.
وسپسباپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.حد معالجات
درمانگاه وجود دارد كه در
ه
سرپايي جوابگوي نياز مردم است .به گفته
جدولعادي15 14 13 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
جدولويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1
جدولعادي
جدولويژه
ي
او اين درحالي است كه آلودگيهاي نفتي
1
ه
و گازي بيماريها را در منطقه افزايش داده
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
ر
است .بوهندي ميگويد« :همه اتفاقها در
-12ب��راي بيم��ار زخم��ي انج��ام
-1ب��راي بيم��ار زخم��ي انج��ام
ترابري
–
زنديه
-1سرسلسله
-1سرسلسله زنديه – ترابري
2
ط
حالي به وقوع ميپيوندد كه اداره محيط
ميش��ود – ايجاد نق��وش دائمي
ميش��ود – ايجاد نق��وش دائمي
–
كردن
مثل
به
معامله
–
وس��ط
-2
–
كردن
مثل
به
معامله
–
وس��ط
-2
3
3
ه
زيست در شهرستان عسلويه با وجودي كه
روي پوست
روي پوست
شهر مقدس عراق
شهر مقدس عراق
گذشته
آن
ساختمان
تكميل
از
سال
سه
ه
4
4
 -2كج – مقابل ش��يريني – نام
 -2كج – مقابل ش��يريني – نام
 -3امر به روفتن – شهري در استان
 -3امر به روفتن – شهري در استان
آن
ساختمان
و
نيافته
اس��تقرار
جزيره
در
ن
ريلكه شاعر آلماني
5ريلكه شاعر آلماني
گيالن – متداول
گيالن – متداول
5
شده
متروكه
است».
 -3عضو مرغ – پوشش خيابان –
 -3عضو مرغ – پوشش خيابان –
 -4باكتري دراز – اثر چربي – صفت
 -4باكتري دراز – اثر چربي – صفت
6
6
ماهيگي��ران بوش��هري درحال��ي با
ا
هدايتكننده
هدايتكننده
سرو – صداي تمسخر
سرو – صداي تمسخر
كه
هس��تند
رو
به
رو
ماهي
بي
ه��اي
موج
ه
7
7
 -4زن گندمگ��ون – پس��وند
 -4زن گندمگ��ون – پس��وند
 -5چاشني ادويهدار – پيچيدني در
 -5چاشني ادويهدار – پيچيدني در
به گفته «رسول غريبي» مسئول تعاوني
ي
ش��باهت – حس��د – س��رمربي
8ش��باهت – حس��د – س��رمربي
8
داروخانه – انعام
ردر نهايتداروخانه – انعام
صيادي جفره بوشهر عدم اشتغالزايي در
فوتبال آلمان
فوتبال آلمان
ذخاي�ر–آب�زي 9كه
كاه�ش
 -6برجستگي كوچك روي پوست –
روي پوست
ياز شيراز -6برجستگي كوچك
9
استانهاي س��احلي باعث شده بسياري
 -5بلي در مكالم��ه – ابزار اضافه
 -5بلي در مكالم��ه – ابزار اضافه
هرچي�زي آن را از
بيش از
سنگانداز – نخستين قوم ايراني
ايراني
قوم
ره كاهشسنگانداز – نخستين
از بي��كاران براي تأمين مع��اش خود به
چشمآلودگيهايصنعتيمي 10
الزم – گوشمالي
 -7نويس��نده گرگ بياب��ان – نوعي 10الزم – گوشمالي
بينند
نوعي
–
بياب��ان
هزي آن را -7نويس��نده گرگ
ماهيگي��ري روي بياورند .مس��ألهاي كه
 -6فرو ريختن س��قف – ويرگول
جنگاف��زار گ��رم – نوع��ي خودرو  -611فرو ريختن س��قف – ويرگول
ح�وزه را11با
نوع��ياي�ن
اش�تغالزايي در
خودرو
–
شميبينندجنگاف��زار گ��رم
باع��ث افزاي��ش صيد بيروي��ه و كاهش
– رنگي شاد
– رنگي شاد
سواري چالشه�اي جدي رو ب�ه رو كرده
سواري
12
هلشهاي
چشمگير آبزيان شده است به گونهاي كه
12
 -7متح��د – وي��ران ك��ردن –
 -7متح��د – وي��ران ك��ردن –
ب�ا لنجها و
صياداني كه
اس�ت– تا
علمي
گردهمايي
–
خارجي
پول
-8
علمي
گردهمايي
خارجي
پول
-8
هاداني كه
صرفه
به
اقتصادي
لحاظ
از
صيادي
ديگر
قايقه�اي كوچ�ك ب�ه آب 13
بلندترين جانور روي زمين
13بلندترين جانور روي زمين
ه�اي
– نظر
هآبهاي– نظر
نيس��ت .هرچند ماهيگيراني كه تنها راه
 -8ب��ا داد آيد – صورت مهيب –
س�ر
س�احلي كش�ورهاي
 -9زين��ت دادن – گوشهنش��يني –  -814ب��ا داد آيد – صورت مهيب –
ديگر 14
اداره زندگي آنها همين دريا است سعي
يميزنند -9زين��ت دادن – گوشهنش��يني –
مرواريدها
ميزنند گرفتار شوند .البته برخي
مرواريدها
ميكنند آنقدر موجهاي دريا را بشكافند
دوشانداز
15
د
ها شانسدوشانداز
15
 -9زماني پهناورترين كشور جهان
گير
از آنها ش�انس ميآورن�د و
 -9زماني پهناورترين كشور جهان
هحفاظتي
7اندازه سفره
mcxرا به
تا اين كالف س��ر درگم
 -10خالص – اندام ماهيان – نوعي
نوعي
–
ماهيان
اندام
–
خالص
-10
بود – بدانديشي – تلمبه موتوري
نميافتندگاردحفاظتيكشورهاي
بود – بدانديشي – تلمبه موتوري
هبزرگ از
رنگ و رو رفته خود ببافند .صياداني كه
ماهي زهردار
 -10كريم – مركز استان مركزي – شب بلند
يبخواهندماهي زهردارديگر با ناوچههاي بزرگ از سواحل گران بودن ابزار صيد ،هزينههاي مضاعفي  -10كريم – مركز استان مركزي – شب بلند
صدا
بي
كشنده
–
باغ
–
ترتيبي
عدد
-11
صدا
بي
كشنده
–
باغ
–
ترتيبي
عدد
-11
 -11زادگاه موسيقي سبك بلوز – ماه پاييزي – مغز استخوان
حفاظ�ت ميكنند و تا بخواهند به به آنها تحميل كرده است .مسألهاي كه  -11زادگاه موسيقي سبك بلوز – ماه پاييزي – مغز استخوان
ه
 -12باران ريزه – گندم از آسياب برگشته – حرف انتخاب – مرد عارف
ناوچه–راحرف انتخاب – مرد
برگشته
س�متگندم
چه را دور -12باران ريزه –
آسيابآنها
قايقازبيايند
 -12كاهن – درخت هندي – كوك زدن – غوغا
عارفها بيشتر بر دريا فشار  -12كاهن – درخت هندي – كوك زدن – غوغا
رن وسط
آن
ش��ود
مي
باعث
آن
از
مخفف
–
غربي
آذربايجان
استان
مركز
–
قطار
اتاق
-13
آن
از
مخفف
–
غربي
آذربايجان
استان
مركز
–
قطار
اتاق
-13
دور زده و ف�رار كردهاند .حاال اگر
 -13تحمل – گلي رنگارنگ – ضمير مفعولي
ratingمفعولي
رنگارنگ – ضمير
 -13تحمل – گلي
ر ش��وند.
بياورند و آبزيان بيشتري صيد كنند.
)Hard, difficulty rating 0.63
Puzzle 44 (Hard, difficulty
)0.60
نازكايراني
ناني– نژاد
خانه–خانه
صندوق
-14 -14
خانه
قديم –
ايرانيو
خانهآن–هانژادبخورد
تير به
وسط
 -14صندوقدراين
 -14سردي – جسارت و پردلي – ناني نازك
قديمو –پردلي
جسارت
سردي –
هه«عسگر
نماينده
احمدي،
موسي
االسالم
حجت
ماده –حياتي
خميازه –
-15 -15
شوند.بدن
دس�تگيرحياتي
 -15خميازه – ماده
كارش�ان درآمده
 -15وسيلهاي در اتومبيل – سومين شركت بزرگ دنيا در صنعت و خدمات IT
بدنشركت بزرگ دنيا در صنعت و خدمات IT
سومين
اتومبيل
وسيلهاي در
م��لويه در
م��ردم كنگان و عس��لويه در مجلس هم
است.
فمأموران
مختلف
هاي
شركت
حضور
كه
دارد
اعتقاد
عمودي:
عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
در منطقه براي مردم عس��لويه ،كنگان ،عمودي:
د.
ن،
زمينتلفن همراه
گوگل براي
هايعامل
سيستم
-1پرهيزگاري – يكي از پديدههاي جوي كره زمين
جوي كره
آماده از–پديده
-1كنايه از– يكي
همراهو جم فقط ضرر داش��ته اس��ت .به -1پرهيزگاري
هي آزادي-1كنايه از آماده – سيستم عامل گوگل براي تلفن دي��ر
خالصنام دخترانه – شعبه ،فرقه
خورشتي –
سبزي
 -2نوعي
برخي از -2نوعي سبزي خورشتي – نام دخترانه – شعبه ،فرقه
 -2خط باستاني – پوشش – خالص
پوشش –
باستاني –
گفته او و بسياري ديگر از جمله بوهندي  -2خط
ي
1 4 2
9
5
سائل
–
توكسين
–
خشك
-3
توكسين –
خشك –
 -3مردمك چشم – از عناصر شيميايي – خوراك
1
سائلبراي محليها و اين ش��ركتها نه تنها كاركنان خود را از  -3مردمك چشم – از عناصر شيميايي –
7
4
خوراك8
9
بيماري را
بيكاري و
هزبوميها -3تنها
آغازدلبر
حيات –
عالج –
وزنيدر– چاره و
ضمير
ميان جوانهاي بومي اين مناطق جذب -4 -4
8
شده 5
زيست4،
 -4نفرين – شهري در آرژانتين – عدد يك رقمي – آغاز شده
حيات – دلبر
زيست،
چارهبهو عالج
بآنها به -4ضمير
رقمي– 2
عدد يك
آرژانتين –
شهري
نفرين –
اس��ت.
ارمغان–آورده
وزني –جزيره
بوميهاي
2
 -5عنصر مهم استخوان – گياه چهارپايان – 4 8
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

مهار ترامپ در دست کیست؟! نتانیاهو یا...

در میان بهت و ناباوری مردم دنیا،
نوامبر سال گذشــته فردی ضد
ارزش بنــام ترامپ بــا معیارهای
انتخاباتی آمریکا پایدر کاخ سفید
گذاشت .از آن زمان هر روز گفته
های او در رسانه ها بازگو میشود و
مدتها بحث و تحلیل توسط نظریه
پردازان ادامه پیدا میکند.
موضوع اول تمام نشــده ،موضوع
دیگر شــروع میشــود .اگرچه او
نتوانسته به قولهای انتخاباتی خود
عمل کنــد ،ولی بــا توئیت های
جنجالی و پریدن از این شاخه به
آن شــاخه در مورد حمله به کره
شــمالی و انحالل قرارداد برجام،
بازار بورس را فعال نگه داشته و هر
روز باعث باال رفتن آنها میشود.
به باور من اگر برنی ســندرز کنار
گذاشته نشده بود امکان انتخاب
ترامپ اص ً
ال وجود نداشت .جامعه
فعالی که زمان انتخاب اوباما شاهد
بودیم ،بخاطر ریاکاری های اوبامادر
هشت سال ریاست جمهوری اش،
به جامعه ای تبدیل شد که امید را
در دل عده ای کشــت و در آخر با
کنار رفتن طرفداران سندرز ،جای
آن را طرفداران ترامپ گرفتند.
نطق مراســم تحلیــف ترامپ در
دســامبر گذشته که بدون نوشته
انجام گرفت بــا نطق اخیرش در
سازمان ملل که از روی نوشته بود،
زمین تا آسمان فرق داشت.

در اولی او خود رافقط رئیس جمهور
آمریکا میدانــد و وعده می دهد
که به ترمیم و آبادانی زیرساخت
های آمریکا برســد .ولی در دومی
با خواندن متنــی از تجاوز به کره
شمالی و ســایر مواردی صحبت
میکند که الزم به تکرار نیســت.
(در مقاله اول ماه اکتبر راجع به آن
سخنرانی نوشته بودم ).گوئی تمام
این مطالب از طرف افراد دیگری به
وی دیکته شده است.
روز  13و  15اکتبــر دو مقاله در
ســایت «اینفورمیشن کلیرینگ
هاوس» مهم آمده بود.
مقاله اول از ویتنی وب Whitney
 Webbبا عنوان:
آیا کیسنجر« ،دوست» ترامپ ،او را
از آرامش بطرف طوفان سوق می
دهد؟
Is Trump’s "Friend" Kissenger Steering Him From
Calm To Storm

این مقاله اولین بار در سایت Mint
 Pressدرج شده است.
مقالهدوم که قب ً
ال هم از نوشته های
او استفاده کرده ام ،از رابرت پری
است که در سایت Consortium
با عنوان:
نتانیاهو چگونه مهار ترامپ را در
دست دارد
How Netanyahu Pulls
Trump’s strings

جلوگیری از پیری زودرس ...
آنها اغلب خوب و درســت لباس
پوشــیدهاند ،صاف و صــوف و با
حالتی فوقالعاده قدم برمیدارند،
و اغلب دارای حالت خوشبینانه
بدون هیچ گونه اثری از افسردگی
هســتند .افراد با اعتماد به نفس
شــادتر هســتند ،کمتر استرس
دارند و موفقتر هستند .با تعیین
اهداف کوچک روزانه برای خود و
دنبال کردن آنها روی عزت نفس
خودتان کار کنید.
 .۷برای درمان پیری زودرس
خواب کافی داشته باشید

«آرامش قبل از طوفان»

بعد از آن جلسه ،ترامپ از کیسینجر
با عنوان «اســتعداد فوق العاده»
نام برد و او را دوســت ســابقش
نامید .البته کیســینجر محرم راز

>> ادامه از صفحه27 :

خوراکی شــیرین باعث میشود
مغز واکنشــی ماننــد واکنش به
مواد مخدر اعتیادآور داشته باشد،
که باعث میشــود عــدم مصرف
آنها واقعا دشوار باشد .قند موجب
رشد ناگهانی انسولین میشود ،و
همین منجر به ناپایداری قند خون
میشــود که میتواند سبب بروز
یک مشکل کلیدی در بدن شود از
افزایش وزن گرفته تا دیابت.
 .۹چای سبز را به فهرست
چایی های مورد عالقه تان
اضافه کنید

هنگامی کــه شــما میخوابید،
بدنتاندر حالت بهبود (ریکاوری)
قرار دارد بدون اینکه شما حتی
متوجه آن شــوید .در طول شب،
سطح هورمون شما تثبیت میشود
و بدن برای ترمیــم خود فعایت
میکند .آســان است که از خواب
خود بزنیم ،اما داشتن خواب کافی
واقعا بسیار مهم است!

چای ســبز منبــع دیگــری از
آنتیاکسیدانها است که باید به
طــور روزانه مصرف شــود .چای
سبز سرشــار از مواد مغذی است
که به کاهش چربی ،کاهش خطر
ابتال به ســرطان و بهبود سالمت
روان کمک میکند .این نوشیدنی
همچنین میتوانــد خطر ابتال به
بیماریهایی مانند دیابت ،بیماری
آلزایمر و پارکینســون را کاهش
دهد.

ما شیرینیجات را دوست داریم،
امــا ثابت شدهاســت کــه مواد

 .۱۰حمام یخ را فراموش نکنید

 .۸از مصرف قند و مواد قندی
پرهیزکنید.

ویتنی وب مینویسد :ظاهراً هنری
کیسینجر از «سایه» و فراموشی
بازگشــته .وی از نیمه دوم دوره
مقدماتی که ترامپ عنوان کرد که
میخواهد با کره شمالی مذاکره کند
دارد در گوشهای ترامپ میخواند
و از همان موقع اســت که ترامپ
بطرف جنگ تغییــر جهت داده
است.
دو روز پیــش ترامپ بــا اعضای
دفاعی در ســطح باال ،وزیر دفاع
جیمز متیس و جــوزف دانفورد
برای جلوگیری از تهدیدهای کره
شمالی جلســه ای داشتند .بعد
از آن جلســه ،متیس به رسانه ها
میگویــد :اگر دیپلماســی با کره
شمالی شکســت بخورد ،نیروی
نظامی آماده است.
خیلــی ها از جلســه دیگری هم
که بعد از این جلسه برگزار شد و
آنهم در مورد پیونیانگ بود حرف
زیادی به میان نیاوردند .آن جلسه
با شــرکت ترامپ و وزیر خارجه
سابق و جنایتکار جنگی -هنری
کیسینجر-بود.
چند روز بعد ترامپ نظر مرموزش
را عنوان میکند:

پس از انجام یک تمرین ورزشــی

هیالری کلینتون
(رقیب انتخاباتی
ترامــپ) هم بوده
اســت .این اولین
مالقات ترامپ با
کیسینجر نبود.در
ماه می  2016ترامپ
(کاندیــدای ریاســت جمهوری)
گفت :اگر انتخاب بشــوم با کیم
جانگ اون مذاکــره خواهم کرد.
روز بعد ترامپ و کیسینجر مالقات
کردند .بعــد از آن مالقات مهم،
نوامبر ســال گذشته باز هم دیدار
کردند .دو بارهم امسال.
ویتنی ادامه میدهد :برخالف نظر
مثبت رسانه ها ،گذشته کیسینجر
بعنوان وزیر خارجه نیکسون حاکی
از کودتــای خونین در شــیلی،
بمبــاران غیرقانونــی کامبوج و
میلیونها کشتهدر ویتنام است.
با تمام اینها،در همان سال کودتای
شــیلی ،بخاطر برقــراری صلح و
پایان جنگ ویتنام (درحالی که او
میخواست جنگ را طوالنی کند)
به او جایزه نوبل دادند .عده ای از
اعضای کمیته صلح نوبل بعنوان
اعتراض کناره گیــری کردند .با
تمام اینها کیسینجر بخاطر تغییر
سیاست خارجی آمریکا برای ابدی
کردن جنگهای بدون اعالن ،مورد
ستایش قرار گرفته؛ که هنوز هم
این سیاست ادامه دارد.
-------------------

مقاله دوم

به دلیــل ارتباط
مقاله رابرت پری با
نوشته ویتنی وب،
بخش های کوتاهی
هم از نوشته پری را
اضافهمیکنم.
پری مینویسد :در آخرین مناظره
هیالری بــا ترامپ ،هیــاری با
جمله معروفی ترامپ را "عروسک
پوتین"خوانــد .ولــی اینطور که
روشن است او تیپ عروسک های
اکثر سیاســتمداران آمریکاست و
صاحب او نتانیاهو است نه پوتین.
از زمان دیــدار نتانیاهو و ترامپ
در مجمع ســازمان ملــل در ماه
ســپتامبر ،نتانیاهو در هر مورد از
سیاست خارجی افسار او را کشیده
اســت .این رابطــه اگرچه از قبل
شروع شده ولی نشان میدهد که
در بعضــی وقت ها ترامپ طغیان
کرده است.
برای مثــال :ترامپ درخواســت
نتانیاهو را برای درگیری بیشــتر
در ســوریه نپذیرفت و دستور داد
حمایت ســیا از افراد ضد دولتی
قطع شــود و در کنــار آن بیانیه
ای هم صادر شــد مبنی براینکه،
سیاست آمریکا دیگر تغییر رژیم
در سوریه نیست .بعد از این اعالن،
نتانیاهو چنــد عملیات موفقیت
آمیز داشــت .در ششم آوریل59 ،
موشک به ســوریه پرتاب کرد که

خوب ،پنج تادهدقیقه سرمادرمانی
میتواند زمان بهبودی آسیبهای
عضالنی کوچــک را که در طول
ورزش اتفــاق میافتند ،تســریع
بخشد .سرما و متعاقبا گرم شدن،
کمک میکند تا خون به گردش
دربیاید ،مواد زائــد از بدن خارج کنترل استرس >> ..ادامه از صفحه23 :
شــوند ،تورم و هر گونه آســیب
تالش کنید حتماً روز خود را با یک درازمدت بسیار آســانتر از عدم
دیگری به بافت کاهش بیاید.
صبحانه سالم ،کامل و مقوی آغاز پذیرش و یا مقابله با شرایطی است
 .۱۱برای درمان پیری زودرس کنید .در کنــار آن میزان مصرف که هیچگونه امکانی برای تغییر آن
پیادهروی کنید
شکر و کافئین را کاهش دهید ،از نخواهید داشــت .برای انجام این
ً
پیادهروی دارای مزایای متعددی سیگار کامال دوری کنید و مصرف استراتژی از روشهای زیر کمک
است که از زوایای مختلف روی شما نوشــیدنیهای الکلــی را در حد بگیرید:
برای کنترل امــور غیرقابل
تاثیر میگذارد .واضحترین مسئله پایین نگهدارید.
کنترل تالش نکنید.
این است که پیادهروی یک ورزش •
است؛ انجام آن سبب میشود که اســتراتژی چهارم :آنچه را بســیاری از مســائل اطراف ما به
از روی صندلی و پشــت میزتان منیتوانیدتغییردهیدبپذیرید
خصوص رفتارهــای اطرافیان ،در
بلند شوید .قدم زدن به مدت فقط بعضــی از منابع ایجاد اســترس کنترل ما نیستند.
 ۱۰دقیقه آنقدری کافی است که غیرقابل اجتناب هستند .به عنوان پس به جای اینکه رفتارهای آنان را
سبب شــود مغزتان هورمونهای مثال شما نمیتوانید مانع شرایط به عامل ایجاد استرس در خودتان
احساس خوب را به راه بیندازد و استرسزایی مثل مرگ عزیزان یا تبدیل کنید بر مسائلی تمرکز کنید
به این ترتیب فرآیند استرسزایی بروز یک بیماری سخت شوید .در که امکان تغییر آنها را دارید.
آغاز میشود .پیادهروی همچنین چنین مواردی بهترین راه مقابله مثل معروفــی میگوید" :چیزی
یک راه عالی برایدریافت ویتامین با استرس ،پذیرش شرایطی است که تو را نکشد حتماً باعث قویتر
که به وجود آمده اســت .اگرچه شدنت خواهد شــد ".در مواجهه
 Dاز خورشید است.
بخش  2پایانی درشماره آینده این کار بســیار دشوار است اما در با مشکالت بزرگ تالش کنید به
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قب ً
ال جریان آن را در مقاله پانزده
آوریل نوشته ام.
رابرت پــری ادامه میدهد :در ماه
می او بر اساس نظر جری کوشنر
(دامــاد ترامپ) اولین مســافرت
خارج از کشــور را عربســتان و
اســرائیل انتخاب کرد .منابع من
میگویند که او بــا اجرای برنامه
«رقص شمشیر»در مقابل نتانیاهو
احساس کوچکی کرده است.
در تابســتان بــا شــنیدن نظر
مشــاوران ،امکان ترمیم سیاست
خارجی آمریکا وجود داشــت که
میتوانســت با جــاه طلبی های
عربستان و اســرائیل مقابله کند
و راههای دیپلماتیــک با ایران و
کره شــمالی را باز کرده ،و همان
موقعیت زمان رفتن نیکسون به
چین را پیش بیاورد.دیدار روحانی
با ترامپ میتوانست خیلی از مسائل
را حل کند.
ولی بجــای آن نتانیاهــو در 18
ســپتامبر مهار ترامپ را کشید و
رای او را زد.
(بخاطر طوالنی بودن مقاله رابرت
پری فقط بخش هائی ترجمه شده
است .ش .ا).
مسلماً با آمدن هیالری کلینتون
وضعیت بدتر از ایــن بود .امکان
داشت ،که در چهار سال اول کاری
با کره نداشته باشــد ،ولی طبق
قولهای انتخاباتی در سه مناظره
با ترامپ میخواســت در ســوریه
منطقه پرواز ممنــوع اعالم کند.
همــان کاری را که در لیبی انجام
داد و نتیجــه فاجعه بارش را می
بینیم .و بدنبال آن نوبت ایران بود.
چون او دشمنی با ایران را یکی از
افتخاراتش میدانست و میخواست
ایران را بخاطر اسرائیل محو کند.
بحث بر ســر مقایسه دو عروسک
نیست؛ رفتن این یا آمدن دیگری
دردی را دوا نمیکند .باید به ریشه
ها پرداخت .شرایطی بوجود آمده
که مردم دنیــا و آمریکا به گفته
های ترامــپ عکس العمل جدی
نشان میدهند .با هیالری چنین
وضعیتی نمیتوانست بوجود بیاید؛
همانطورکه در زمان اوباما بوجود
نیامد.
صلح دوستان باید تظاهرات ضد
جنگ را بیشتر کنند.
•

آنها بــه مانند فرصتهایی برای
رشد شخصی خود نگاه کنید.
احساســات خود را از مواجهه با
شرایط موجود با فردی نزدیک و
مورد اعتماد و یا با یک متخصص
رواندرمانــی در میــان بگذارید.
این کار ســاده بیان شرایطی که
هیچگونــه امکانی برای تغییر آن
ندارید به هیچ عنــوان به معنی
ضعف شما نیست و منجر به ایجاد
مزاحمت برای یک دوست نزدیک
که به سرنوشــت شما عالقهمند
است نمیشــود .بر خالف تصور
در چنین شرایطی اغلب دوستان
از این بابت که طرف اعتماد شما
قرار گرفتهاند خوشحال میشوند
و گفتگو با آنها کمک زیادی به
تحمل شرایط ایجادکننده استرس
و عبور از آن خواهد کرد.
•
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تل
کام جان خ شد از صـبــر هک کردم بی دوست ...

همدردی

خانواده محترم صمیمی راد ،یاران ارجمند
شنیدار خبر درگذشت غم انگیز

شیرین یاد جناب لطیف صمیمی راد

دوست و پیشکسوت ورزشی گرام
آقای هوشنگ غالمی

دوستان و یاران شما در گروه بسکتبال مونترال،
درگذشت مادر گرامی تان

این چهره فرهنگی ایراندوست ،نویسندۀ فرهیخته،
انسانی دلسوز ،دوست داشتنی ،فروتن ،نیکوکار و سخت کوش در مونتریال تلخ
و دشوار بود .فقدان آن عزیز بزرگوار را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگی
ایرانیان مونتریال صمیمانه تسلیت می گوییم .جایش بس خالی است...

حسین صمیمی ،محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند

زنده یاد سرکار بانو فیضی (غالمی)

را در ایران ،به شما دوست مهربان و دیگر بازماندگان تسلیت
میگویند .روان آن گرامی بانو شاد و یادش همیشگی باد.

فریدون بنی عمام ،هوشنگ سالمی ،حسین صمیمی،
کیهان رضوی ،الکس سلیمانی  ،جمشید احمدی،
امیر ممیشی ،شهرام شمیم ،رضا مهاجرانی،
سینا ،گرگین سالمی ،فرهنگ ،فرزاد باقرنژاد،
آریا اعظمی ،شهاب رضوی ،مسعود فرهادنژاد،
نادردرخشان نيا ،محسن سليمانی و آرش

همــدردی

از کجا آمده ام ،آمدنم بـهر هچ بود؟

هب کجا می روم؟ آخر ننمایی وطـنم

مرغ باغ ملکوتم ،نـیم از عالم خاک

قفس
دو هس روزی ی ساخـته اند از بدنم

خانواده ی محترم صمیمی راد

همــدردی

خانواده ها و عزیزان سوگوار

درگذشت غم انگیز پدر ،همسر و عزیز دلبندتان

دوست ارجمند ،جناب آقای هوشنگ غالمی
و خانواده محترم ،عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر گرامی شما در ایران

زنده یاد سرکار بانو فیضی (غالمی)

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

شادروان جناب آقای لطیف صمیمی راد

این انسان شریف ،ایران دوست ،هنرمند و فرهنگی
را در مونتریال  ،به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛ برای شما عزیزان و سایر بازماندگان
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید .با آرزوی روزهای روشن.

دوستان شما در

الکسسلیمانی

همــدردی

دوست ارجمند ،جناب آقای هوشنگ غالمی
و خانواده محترم،
در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر ارجمند شما
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی آرامــش داریم.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

سالگرد انقالب اکتبر...
حکم عملیاتی بیستم سپتامبر در
مورد بازداشت چینی ها ۲۵ ،هزار
نفر را بهدیار نیستی فرستاد.
ودر ژانویه  ،۱۹۳۸عملیاتدستگاه
امنیتی اســتالینی بــه لتونی ها،
اســتونی ها ،یونانی ها ،ایرانیها و
چند ملیت دیگر ساکن سرزمین
شوروی گسترش یافت.
در این عملیات  ۳۵۰هزار نفر

>> ادامه از صفحه12 :

دستگیر شدند که بیش از ۲۴۷
هزار نفــر آنها در برابر جوخه
اعدام قرار گرفته اند.
عجـوزهای بیرحم

اگر سرنوشــت شوم نسل نخست
کمونیســتهای ایرانی به آگاهی
مردم ایران میرسید ،آیا نسلهای

بعدی با آنهمه شــور و شــوق به
کمونیسم و شوروی ایمان میاوردند
و با اعتقادی چنین راسخ ،هستی
خود را بر سر آن می نهادند؟
چگونه بود که فریــاد جانخراش
هزاران ایرانی در دوزخ استالینی،
که می توانســت آنهمه هشــدار
دهنده باشــد ،به گوش کســی
نرسید؟
به هر حال در دهه  ۱۳۲۰نســل

صــرافیشریف

تــازهای از مهاجران کمونیســت
بعــد از فرو ریختن حکومت فرقه
دموکــرات آذربایجــان راه «خانه
دایی یوسف» را در پیش گرفتند
 همانگونه که در سالهای ۱۳۳۰بعد از شکســت حزب توده و در
اویل دهه  ۱۳۶۰بعــد از ضربات
مرگباری که از ســوی جمهوری
اسالمی بر کمونیستهای ایرانی
هــوادار شــوروی (تــوده ایها و
سازمان فداییان اکثریت) وارد آمد.
نسل آخر به سرنوشت مرگبار نسل
اول دچار نشد .به هنگام ورود توده
ایها و فداییان ســالهای بعد از
انقالب اسالمی به شوروی ،نظام بر
آمده از «انقالب» اکتبر به آخرین
سالهای بقای خود نزدیک میشد
و دیگر توان کشتار را از دست داده
بود.
آری نســل آخر گرفتار «گوالگ»
نشــد و در برابر جوخههای اعدام
جالدان شوروی قرار نگرفت .ولی

همین نسل نیز ،از آنچهدر «بهشت
کمونیســم» به چشــم میدید،
از لحــاظ روانی گرفتــار ضربهای
هولناک شد و ،به گونهای دیگر ،از
پای در آمد.
بــرای درک آنچــه بــر ســر
کمونیستهای نسل آخر گذشت،
کتاب بیتکلــف و صادقانه «خانه
دایی یوسف» نوشته اتابک فتح الله
زاده (چاپ اول سوئد  )۲۰۰۱بسیار
خواندنی است .این عضو پیشین
سازمان فداییان خلق (اکثریت) به
محض ورود به آذربایجان شوروی،
به جای جامعهای آرمانی که مورد
انتظارش بود ،بــا دنیایی حقیر و
کثیف روبرو میشود.
صدها جوان ایرانی دیگر ،همانند
او ،همین واقعیت بسیار تلخ را در
برابر خود می بینند و شــماری از
آنها ،از این که زندگیشان را در راه
دستیابی به چنین فاجعهای بر باد
داده اند ،تعادل از دست میدهند و

حتی به خودکشی می رسند.
محســن حیدریان ،یکی دیگر از
کمونیستهای ایرانی نسل آخر که
در همان سالها به شوروی پناهنده
شــده ،در پایان کتاب مشترکش
با بابک امیر خســروی (مهاجرت
سوسیالیستیوسرنوشتایرانیان)،
احساس خود را چنین بیان میکند:
«کمونیسمشورویوجاذبهافسونی
ایدئولوژیک آن مانند دختر زیبایی
بود که در جوانی با همه وجود دل
به آن داده بودی ...ســالها درد و
حســرت و تجربه و سفر الزم بود
تا دریابی که در پشــت آن دلداده
محبوب ،عجوزهای بیرحم پنهان
بوده که هرگز ارزش آن همه عشق
و فداکاری و درد و رنج را نداشــته
است».
(یادآوری مکرر :نظرات مندرج در نوشتار
باال بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما
بازتاب باور نشریه نیست) .
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جامعه ایران...

پایین آمدن س ِن  ...معنای این عبارت چیست؟
خانوادههاســت و نه حق

مجیدمحمدی

/۲۸مهر -پس از کشف جسد ملیکا،
دختر هشت ساله اهل شهرستان
هفتگل استان خوزستان ،مأموران
پلیس آگاهی ودیگر مقامات استان
این استان ،نوجوانی  ۱۴ساله را به
عنوان قاتل ایندختربچهدستگیر
و معرفی کردند.
فراتر از عادت نادرســت مقامات
سیاســی و انتظامی و قضایی که
قبــل از حکم دادگاه افــراد را نه
متهم ،بلکــه مرتکب معرفی می
کنند؛ موضوع سن متهم در اینجا
جلب توجه می کند.
ایــن رخــداد در جنــگ میان
گروههای جنایتکار اتفاق نیفتاده تا
موضوع با رفتار باندهای جنایتکار
توضیح داده شود.
متهم به قتل ستایش نیز در سال
گذشته یک نوجوان  16ساله بود.
فراتر از مواردی خاص ،آمارها نیز
نشان دهندهی پایین آمدن سن
جرم در ایران هستند.
در سالهای اخیر عبارت "پایین
ســن "...به وفور در فضای
آمدن
ِ
عمومی ایران شنیده می شود .این
عبارت آن چنان در افکار عمومی
جا افتاده اســت که دستگاههای
تبلیغاتی و سایتهایدولتی و شبه
دولتی نیز مدام به آن اشــاره می
کنند و در تیترها جای می گیرد.
پایین آمدن سن فحشا (حوزه ۲۷
بهمن ،)۱۳۸۸
پایین آمدن سن اعتیاد (فارس ۲۲
بهمن ،)۱۳۸۹
پایین آمدن ســن گرفتن دوست
پسر و دختر،
پایین آمدن سن آرایش (ایرنا ۱۷
آبان ،)۱۳۹۴
پایین آمدن ســن ارتکاب به قتل
(ایلنا  ۲۱تیر  )۱۳۹۶و دیگر جرائم
(جام جم  ۲۲اردیبهشت ،)۱۳۹۳
پایین آمدن سن مصرف قلیان در
دختران و زنــان (ایران آنالین۴ ،
مهر ،)۳۹۶
پایین آمدن سن مصرف مشروبات
الکلی (ایسنا  ۲۱مهر ،)۱۳۹۶
پایین آمدن ســن بلوغ جنســی
(فارس  ۸اسفند  )۱۳۹۲و...
از عباراتی است که مدام از سوی
مدیــران دولتــی و افــرادی که
کارشناس نامیده می شوند به کار
گرفته می شود .آنها این عبارات را
عمدتا برای هشــدار دادن (معلوم
نیست به چه کســی) به کار می
برند.
در این نوشته به سه موضوع پایین

آمدن ســن آرایش ،اعتیاد و تن
فروشی در ایران اشاره کرده و ابعاد
هر یک را بررسی می کنم.
این ســه موضوع را از این جهت
انتخاب کردهام که نشان می دهند
هرگونــه "پایین آمدن ســن "...
آسیب اجتماعی نیست ،هرچند
ممکن است غیر عادی باشد.
•
پایین آمدن سن آرایش

دولت در حالــی که این
گونه هشــدارها معموال
مخاطب خود را در میان
نهادهای انتظامی و شبه
نظامی پیدا مــی کنند.
متاســفانه کارشناســان
ایرانی با نوعیدولت گرایی
توجه ندارند چه نهادها و
گروههایــی را باید مورد
خطاب قــرار دهند و چه
نهادهایی را از دخالت باز
دارند.
چنان کهدر موارد مختلف
مشــاهده می شــود تحت تاثیر
تعلیق هنجاری و ارزشی ،مهندسی
فرهنگ توســط بخش دولتی و
حکومتی ،و کاهش اقتدار والدین
بر روی فرزندان (که هر سه با هم
ارتباطیتنگاتنگدارند)زمینههای
این تحول یعنی بزرگ تر شــدن
زودهنگام کودکان و نوجوانان برای
حضور اجتماعی (بیشــتر منفی)
فراهم شده است .در جامعهای که
حدود  ۶-۴میلیون ترک تحصیل
کرده و میلیونها کودک کار وجود
دارد طبعا کودکان و نوجوانان در
انواع آســیبهای اجتماعی (بلوغ
زودهنگام جنسی و آرایش آسیب
اجتماعی نیستند و دالیل دیگری
دارند) درگیر می شوند.
•
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کلینیک زیبایی درماالگان
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• لیــزر • الکترولیز
• میکرو درمابریژن • استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

>> ختفیف ویژه برای هموطنان
ایرانی و فارسی زبانان افغان
>> مشـــاوره رایگان

مدیریت نظارت بــر موادغذایی،
آشامیدنی ،آرایشــی و بهداشتی
معاونت غذا ودارو می گوید" :سن
استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی
دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
در ایــران به کمتر از  ۱۴ســال
www.dermaelegant.ca
رســیده است ".بنا به گفتهی وی
"ایران گوی سبقت را از عربستان
[در مصرف کننده لوازم آرایشی و
بهداشتی] ربوده و مقام اول را در پایین آمدن سن اعتیاد
خاورمیانه به خود اختصاص داده در ایران نه بخش دولتی و عمومی
است ...رشــد ساالنه مصرف لوازم و نه بخش خصوصــی نظام آمار افزایش بهره وری مغز >> ...ادامه از صفحه25 :
افزایش می دهد .با گذشت زمان،
توانید پیاده روی ســریع هنگام
آرایشی و بهداشتی در ایران حدود گیریدقیقیدارند.
ایــن کار به واقع ســاختار مغز را
 ۱۲درصد است ۸۰ ...تا  ۹۰درصد در آمارگیریها افراد نیز واقعیات را صبح یــا در زمان ناهــار را برای •
لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت نمی گویند؛ فرض کنیم با روشهای افزایش هوشــیاری و بهرهوری در هرآنچه را که باعث بهم خوردن تغییر می دهد .این پادزهری برای
مترکزتان می شود ،از بین
کمبود توجه ما محسوب می شود.
قاچــاق و تقلبی وارد کشــور می مختلف خطاها کم شود و دولت بعد از ظهر مد نظر قرار دهید.
شوند ...ساالنه بیش از ۲/۱میلیارد آمار نزدیک به واقعیت را داشــته اگــر به فضای بیرون دسترســی ببرید
راهبردی عمل کنید
دالر از بــازار ۷/۲میلیــارد دالری باشد .این آمارها اعالم نمی شود ندارید ،می توانید یک پیاده روی هرگونــه عامل حــواس پرتی را از ریتم های خــاص مغزی خود
خاورمیانه به کشــور ما اختصاص چون تصور می شود سیاه نمایی طوالنی در داخل ساختمان های حذف کنید .به عنوان مثال ،زنگ برای کسب بهترین مزایا استفاده
است .حکومت در بیان مشکالت بزرگ مثل مراکز خرید داشــته اعالن پیامک ها یــا ایمیل ها را کنید.
دارد( ".فارس  ۲۵دی )۱۳۹۵
در ایران مشــخص نیست نگرانی پنهانکار اســت .همچنیــن آمار باشــید .اگر مجبور هستید مدت قطع کنید ،پنجــره های مرورگر آیا هنــگام صبح از هوشــیاری
این مقام مسئول از واردات و خروج دقیق اعتیاد مهندسی شدن دیگر زمان زیادی را در حالت نشســته که استفاده نمی کنید را ببندید ،بیشتری برخوردار هستید؟
ارز بــرای این نوع کاالهاســت ،از آمارها را نشــان می دهد  -یعنی سپری کنید ،گاهی اوقات از جای و یا رادیــو و تلویزیون را خاموش پس از ورزش یا مدیتیشن اینگونه
رشد آنهاســت ،از قاچاق و تقلبی میزان آسیبهای اجتماعی مرتبط خود برخاســته و بدن را حرکت کنید .رسیدگی به این قبیل منبع :هستید؟
"رودال ولنس" مــوارد را به زمان در صورت امکان ،انجام وظایفی که
بودن آنهاســت؛ یا از پایین آمدن بــا اعتیاد مثل طالق ،خشــونت دهید.
های اســتراحت موکول کنید .با بیشترین توان را می طلبند به این
سن مصرف و اصوال مصرف لوازم خانگی ،بیکاری ،کــودکان کار ،و •
فحشــا .علیرغم همهی این امور ،از این که کار خود را چه زمانی حفظ تمرکز بدون عوامل حواس زمان ها که قدرت تمرکز شما در
آرایش.
او همچنیــن مواد بهداشــتی و پایین آمدن سن اعتیاد موضوعی باید متوقف کنید ،آگاه باشید
پرتی در بازه های کوتاه و با کارایی اوج خود قرار دارد ،موکول کنید.
آرایشــی را روی هــم می ریزد تا اســت که با مشــاهدات روزمره بهرهوری بیشــتر افراد  60تا  90باال بهرهوری شما نیز افزایش می اگر هنگام بعد از ظهر با افت تمرکز
مواجه می شوید ،می توانید با یک
مشخص نشود که این مواد برای تناقضی ندارد .و اما چرا سن اعتیاد دقیقه پس از تمرکز پایدار کاهش یابد.
چرت کوتاه یا پیادهروی انرژی خود
می یابد .به جای مواجهه با خستگی •
سالمتی افراد ضروری هستند یا پایین آمده است:
را باز یابید ،یا وظایفی که کمتر به
ذهنی ،اندکی به خود اســتراحت آگــاهباشید
برای زیبایی آنهــا و هر کدام چه •
افزایش
حتصیل
ترک
میزان
.۱
دهید .وظایف بزرگ را به بخش های مدیتیشن آگاهانه نشان داده است قدرت مغز نیاز دارند را پس از ناهار
درصدی دارنــد .در هر صورت نه
مصرف مواد بهداشتی اگر تقلبی یافته است.
کوچکتر تقسیم کرده تا بتوانید آن که تمرکز ،توجه و حافظه را تنها انجامدهید.
•
چند روز پــس از انجام تمرینات
نباشند و نه مصرف مواد آرایشی از حدود  ۱۶.۵میلیون در ســن را به طور بهینه انجامدهید.
موضوعی نگران کننده است و افراد تحصیل در ســال  ۹۶یعنی  ۶تا
حق دارند این مواد را برای خود و  ۱۸ســال حدود  ۱۲.۵میلیون به
اعضای خانواده تهیه کنند .تنها با مدرســه می روند .چهار میلیون
دســتورات شریعت است که زنان تــرک تحصیل کــرده عمدتا در
مسلمان از استفاده از مواد آرایشی سن رفتن به مدارس راهنمایی و
در فضای عمومی منع شدهاند که دبیرســتان بدون کار در کوچه و
البته چون این موضوع به اجبار و خیابان رها هســتند .این رقم در
دستور متکی شده و بر باورمند و آمار بیکاری کشور نمی آید؛ البته
جواد ایراخنواه
غیرباورمند به تساوی اعمال می از ایــن رقم با کاهش نرخ رشــد
____________________
شود بسیاری از زنان ایرانی به این جمعیت کاسته شده است ۴ .سال
5655 Sherbrooke W.
پیش این رقم حدود  ۶میلیون بود؛
دستور بیتوجهی می کنند.
NDG, H4A 1W6
اعمــال هر گونــه محدودیت در
Tel.: 514-481-0671
{>> ادامه در صفحه}32 :
ایــن زمینه بــرای نوجوانان حق
________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST,
SUIT 005,
MONTREAL, H1N 1B3

با مدیریت :مریم هدایتی

Tel.: 438-932-6709

عینک فرهت
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iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
«درآمد پایه» روشی ساده برای از بین بردن فقر
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آن چیز چه باشــد؛ خواه وقت
باشد و خواه پول و یا غذا؛ همهی
اینها یک «طرز فک ِر زندگی در
تنگدستی» را شکل میدهند.
این کمبودها تمام حواس شما را
روی چیزی متمرکز میکنند که
در لحظه کم دارید.
چیزی بــه اســم آیندهنگری
وجود نخواهد داشــت .مردمان
فقیر چون که احمق هســتند،
تصمیمات احمقانه نمیگیرند.
این نوع تصمیمگیری به دلیل
مردم وقتی شرایطی است که هر
کس دیگــری را هم
کهمیبینند
وادار میکنــد در آن
روتگربرگمن بودند ،تا پژوهشی در
چیز
یک
از
شــرایط یک چنین
چرا مردم فقیر این قدر تصمیمات خصــوص مزرعهداران
کمی
مقدار
تصمیمات احمقانهای
نیشــکر انجام دهند.
بدی میگیرند؟
پرسش ناخوشــایندی است ،اما این مزرعهداران چیزی در اختیارشان بگیرد.
ناکامی
حــاال علــت
حدود شــصت درص ِد
نگاهی به آمار بیاندازید:
ِ
هست،
م اجتماعی برزنان
مردم فقیر بیشتر قرض میکنند ،درآمد سالیانهشــان را رفتارشانتغییر این همــه برنامههای
شی کلیشه وار از ست
کمتر پسانداز میکنند ،بیشتر یکجا بالفاصله بعد از میکند .فقرزدایــی آشــکار یکشنبه  27نوامبر  2017منای
میشود.
سیگار میکشــند ،کمتر ورزش برداشــت محصول به
مستقل و یا به نهادی مرتبط است،
فیلم «ملــی و راههای نرفته
مثــال،
طــور
بــه
میکننــد ،بیشتــر مشــروب دست میآوردند .یعنی
اش» به کارگردانی تهمینه
آن هم بی نام .آیا این فرد نماینده
واکنش جامعه و نهاد های مرتبط
مینوشند ،و کمتر غذاهای سالم اینها نســبتاً در قسمتی از سال سرمایهگذاری در امر آموزش اغلب میالنی در ســینما du parc
پولدار هستند و در قسمتی از سال کار بیفایدهای است .اخیراً،
میخورند .چرا؟
ِ
اســت؟ اگر بلی چــرا ناقص بیان
تحلیل در مونترال به نمایش در آمد.
زمانــی مــارگارت تاچــر فقر را فقیر.
میشود .چرا حتی در فیلم دیده
 ۲۰۱تحقیق در بــاب اثرگذاری این فیلم همچون فیلمهای
نمیشوند فقط صدایش به گوش
یک «عیب شــخصیتی» خوانده پژوهشگران قبل و بعد از برداشت آموزش مدیریت مالی به افراد فقیر گذشــته خانــم میالنی به
میرسد ،این آقای از کجا به ناگهان
بود .شــاید خیلیها تا این اندازه محصــول از مزرعــهداران آزمون به این نتیجه منتهی شد که این مشــکالت زنــان در چنبره
وسط فیلم میپرد .اساسا نهادهای
زیادهروی نکننــد ،اما این دیدگاه بهرهی هوشی گرفتند .چیزی که اقدام تقریباً هیــچ فایدهای ندارد .قوانین نا مناســب و جامعه
حمایتگــر در جامعه ایران جامعه
که اشکال کار از خود آدمهای فقیر آنها کشــف کردند خیلی مرا به ممکن است که مردم فقیر بهدلیل ســنتی ناســازگار با آن ها
استدیدگاه نامتداولی نیست.
وجود دارند؟ اگر نه ،اشکال به این
فکر فرو برد .نمرهی کشاورزان در آموزش قدری معقولتر فکر کنند ،میپردازد مشــکالت دختر
راستاش ،خود من هم تا مدتها این آزمون قبل از برداشت محصول اما این کافی نیست.
بزرگی اصال» دیده نمی شود.
جوان در خانواده متعلق
چرا فیلمی که زبان فمنیستی دارد
این
«مثل
شــافیر:
همین طور فکر میکردم .همین خیلی پایینتر از نمرهی آنان بع ِد از به گفتــهی
به طبقه متوسط سنتی
حمایتگر و مشاور مرد دارد؟ به جای
چند ســال پیش بود که متوجه برداشت محصول بود.
اســت که تازه به یک نفر شنا یاد مد نظر است .مشکالتی
این همه زنان مددکار ،روانشناس،
دریایی
به
بالفاصله
را
او
بعد
بدهی،
ی
ه
بهر
شد
ی
شــدم که همهی آنچه که فکر زندگیدر فقر باعث م
چون نداشــتن آزادی
فعاالن زنان که در حوزه عمومی
توفانزده بیاندازی».
میکــردم در مورد فقــر میدانم هوشیشان  ۱۴نمره کمتر شود.
بــرای ادامــه تحصیل،
برای هیچکس اهمیت حضور دارند باید مردی مشاورت
این حد از کاهش بهرهی هوشــی
اشتباه است.
شــغل ،رفــت و آمد با
ً
ندارد .تنها کســی که را عهده دار شــود ،یعنی باز ناجی
به
اعتیاد
یا
نخوابیدن
شب
ر
تأثی
با
ا
تصادف
که
شد
شروع
وقتی
ماجرا از
کرد؟
باید
چه
پس
ِ
دوستان و تحت سلطه
با او همــدردی دارد و مرد است؟
به مقالهای برخوردم که گروهی از الکل برابری میکند.
اقتصاددانان امروزی راه حلهای پدر و برادر بزرگتر بودن
روانشناسان آمریکایی آن را نوشته چند ماه بعد با اِلدار شافیر ،استاد معدودی ارائه میکنند .میشــود و اجرای فرامین آنها روایت می راهنمای او میشود مشاوری است این چه جامعه ایســتا و مردهای
است که خشونت و واکنشها در
بودنــد .آنها  ۱۳هــزار کیلومتر علوم رفتاری و سیاســتگذاری از کاغذبازیهــا کم کنیم ،یا یک شوند.راه حل از نظر ملی چیست؟ که با او تماس تلفنی دارد.
را پیموده بودنــد و به هند رفته عمومی در دانشــگاه پرینستون پیامک بــرای مردم بفرســتیم پناه بردن به ازدواجی نســنجیده فیلم روایتگر خشونتی پایدار است دو نسل (مادر شوهر و ملی) عینا
و یکــی از مؤلفان این که یادشــان باشــد تا قبضها و به امید رهایی و به سخنی از چاله که نسل اندر نسل این نوع خانواده تکرار میشود ،این همه فعالیت و
تحقیــق ،گفتوگــو صورتحسابهایشان را پرداخت خانــواده درآمدن و افتادن در چاه ها را فرا گرفتــه واز آن تصویری مبارزه زنان برای احقاق حق شان
میکردم .علــت این کننــد .ایــن جــور «طرحهای شوهری بدبین و شکاک و زندگی ثابت و ایستا ارایه می دهد .نقش وجود خارجی در فیلم ندارند .تنها
پدیده ،به بیان ســاده ،تشویقی» خیلی هم مورد عالقهی همراه با خانواده شوهری که اثری از ثابت ماندن قوانین در این زمینه را صدای مشاور مرد به عنوان واکنش
زمان :یکشنبه  5نوامبر
سیاستمداران امروزی اند ،چرا که کانون گرم خانواده در آن مشاهده نمیتوان منکر شد بر خالف ادعای جامعه مطرح می شود.
«شرایط» بود!
13:30
از ساعت  ۱۱صبح تا
مردموقتیکهمیبینند تقریباً هیچ هزینهای بر نمیدارند .نمیشــود .ملی در خانه شــوهر خانم میالنی در مصاحبه مذکور ،خانم میالنی در مصاحبه با مجله
در محلدفتر انجمن
از یــک چیــز مقدار اینها نمادهای این دوران هستند ،همچنان اجازه کار ندارد .نمیتواند فیلمدر این زمینه نگاهی گذرادارد .هنرمند می گوید :سیامک (همسر
به همــه زنان عالقمند
کمی در اختیارشــان دورانــی که همهی مــا به درمان با همســایه از در دوستی در آید .در مقابل واکنش های اجتماعی ملی) بیمار نیســت .چطور امکان
خوش آمد می گوئیم
هست ،رفتارشان تغییر دردها مشــغول ایــم و با علتها پی در پی درگیر اثبات بیگناهی به ویژه کنــش گروههای زنان در دارد فرزند یک خانواده به شــدت
8043 St Hubert
خود به شــوهرش است .شوهر به مقابل آن مغفول مانده است .تغییر خشــونت گــرا از روان ســالمی
کاری نداریم.
میکند.
Montréal, QC H2R 2P4
چندان مهم نیست که از شافیر پرســیدم« :به جای این او فحاشی میکند ،کتک میزند بنیادی نه در زمینه پیشگیری و برخوردار باشــد آن هم با نشــانه
)(Metro: Jarry
که منابع بیشــتری را در اختیار و این همه خشونت از جانب مادر نه در زمینه حمایتگری اجتماعی هایی از شکاکیت و بد بینی شدید
مردم قــرار دهیم ،چرا این قدر به شوهر او کامال پذیرفته است چرا مشــاهده نمیشود ،فیلم در بیان در حد وسواس.
که سالها قبل شوهر با او چنین کنش و واکنش خشونت مشکالتی هر دو خانواده ملی و همســرش
حاشیههابپردازیم؟»
او گفت« :منظورت این است که میکرد و این حکایتی است از باز دارد .خشونت ها به شکل کلیشه بدون پرنســیب هــای اجتماعی
فقط به مردم پول بیشتری بدهیم؟ تولید خشونت در دو نسل .خانواده ای بیان میشــود ،گویی اســناد و خانوادگــی ،دچــار بیهویتی
البته ،این خیلی خوب است ،اما با ملی پناهگاه او نیست نه در زمان کوچکی به جا مانــده ای از یک اجتماعی عمیق هستند .و خانم
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان توجه به محدودیتهای مشهود … تجرد و نه در زمان تاهل .خانواده تحقیق بزرگ هستند که تنها به میالنی بدون هیــچ پرداختی به
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
آن نوع سیاستهای چپگرایانهای او بیشــتر دلنگران آبروی است و بیانی سطحی از مشکالتی عمیق و این بیهویتی نمایشی کلیشه وار
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
از ستم اجتمـــاعی از زنان ارایه
که شما در آمســتردام دارید ،در برادر که حاال در حال ازدواج است عظیم اکتفا می کند.
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
از ملی در خواست آبرو داری می تنها فرددانا ودارای کنش منطقی می دهد.
آمریکا حتی وجود هم ندارند».
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
•
کند ،گویی سالمت و زندگی ملی مشاوری است که معلوم نمیشود
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
{>> ادامه در صفحه}32 :

مـلی و راههای نرفته اش»
فیلم « َ
تهمینهمیالنی

جلسه اجنمن زنان
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آیا اهدای خون به تندرستی انسان یاری
میرساند؟

در یونــان و هنــد باســتان و در ســلول خونی
و پنــج تــا ده
اسپانیای قرون وسطی
اهدای خون امری
عــادی بــه

حساب میآمد .در گذشته گرفتن
خون (حجامت) ،نه برای تزریق به
بیماران دیگر ،بلکه برای "تعادل"
گردش خون مختل شده استفاده
میشــد .اما اینکه آیا خون گرفته
شده به سالمت بیمار میانجامید
سوال دیگری است.
اهــدای خون درحال حاضر بدین
گونه است که داوطلبان نیم لیتر از
خون خود را اهدا میکنند .این امر
فشار خون داوطلب را برای مدت
کوتاهی کاهش میدهد ،زیرا خون
کمتر ،فشار موجود آن را کاهش
میدهد.
گفته میشــود که اهدای مرتب
خون از طرف افرادی با فشار خون
باال در طوالنی مدت ،فشــار خون
آنها را کاهش میدهد.
ونیزگفتهمیشودکهاهداکنندگان
خون کمتر به بیماری قلبی دچار
میشوند .البته علم پزشکی ایندو
مــورد را هنوز به طور قاطع تایید
نکرده است.
در یک میلی لیتر خون حدود ۵
میلیارد گلبول قرمز ۲۰۰ ،میلیون

پایین آمدن سن...
•

 .۲برای دانش آموزان نیز
بیرون از ساعات مدرسه

برنامههای بسیار محدودی آن هم
در برخی شهرهای بزرگبا رهیافت
ایدئولوژیک وجــود دارد (حدود
 ۲میلیون دبیرســتانی) .برنامهی
آموزشــی نیز نمی تواند نوجوانان
را برای انجام تکالیف در خانه نگاه
دارد؛ و
•
 .۳کودکان کار

(حــدود  ۱.۵تا  ۳میلیون نفر) در
معرض انواع آسیبهای اجتماعی از
جمله اعتیاد هستند.

برای ســالها مقامات جمهوری
اسالمی تعداد معتادان مواد مخدر
را  ۱.۳میلیــون اعالم می کردند.
این رقم طبعا افزایش بیسابقهی
معتــادان جوان را پنهان می کرد.
در تیرمــاه  ۱۳۹۶یکباره ســتاد
مواد مخدر تصمیم گرفت که آمار
دیگری را اعالم کنــد یعنی ۲.۸
میلیون نفــر( .ایرنا  ۳تیر )۱۳۹۶
بالفاصله بعد از این رئیس کارگروه
کاهــش تقاضای اعتیــاد کمیته
مســتقل مبارزه با موادمخدر در
مجمع تشخیص مصلحت گفت
آمار ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر
صحیح نیســت و باید به آن ۲۰
تا  ۳۰درصد دیگر نیز اضافه کرد.

سلو ل
میلیــون
ســفید
گلبول
وجــود دارد.
به این ترتیب در جریان
اهدای خــون تنها خون
نیست که اهدا میشود،
بلکــه مقــدار زیــادی از
ســلولهای خونی نیز از بدن فرد
خارج شده و منتقل میشود و به
این ترتیب سطح آهن موجود در
خون اهداکننده کاهش مییابد.
گرچه وجود آهن به عنوان مرکز
انتقال اکسیژن در سلولهای قرمز
خون حیاتی است ،اما افزایش آهن
در خون نیز میتواند به گرفتگی
دیواره رگها منجر شود.
در چنین شــرایطی زنان در زمان
عادت ماهانه خود ،خون بسیاری از
دست میدهند و کمبود آهنشان
نسبت به مردان بیشتر است.
باید گفت که اهدای خون میتواند
عوارض جانبی ناخوشــایندی نیز
داشــته باشــد .اگر گردش خون

به خاطر کاهش ســریع
خون مختل شود ،امکان
بوجود آمدن سرگیجه یا
حتی غش در اهدا کننده
خون بوجود می آید .به همین
دلیل اســت که به اهداکنندگان
خون پس از این اقدام غذا و نوشابه
میدهند.
پس از اهدای خون در بدن
تغییرات زیر رخ میدهند:

•  ۲۰دقیقه پس از اهدای خون،
گردش خون بار دیگر نظم خود را
مییابد.
•  ۲۴ساعت پس از اهدای خون،
مایع از دست رفته در خون جبران
میشود.
•  ۴۸ساعت پس از اهدای خون
پروتئین موجــود در خون کامل
میشود.
• دوهفته پــس از اهدای خون
گلبولهای حذف شده جایگزین
میشوند.
• هشــت هفته پــس از اهدای
خون آهن از دست رفته در مردان
به تعادل کامل میرســد .تعادل
آهن خون در زنان میتواند تا ۱۲
هفته پــس از اهدای خون طول
بکشد .این زمان برای گیاهخواران
طوالنیتر است.
به این ترتیب مــردان می توانند
ساالنه شش بار و زنان تنها چهار
بار خون اهدا کنند.

>> ادامه از صفحه30 :
(ایرنا  ۴تیر  )۱۳۹۶معاون کاهش
تقاضا و توســعه مشــارکتهای
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر
می گوید" :تریاک با  ۶۶.۸درصد،
ماری جوآنا و مشتقات آن شامل
ماری گل ،گــراس ،علف با ۱۱.۹
درصد ،کراک افغانــی و هروئین
 ۱۰.۶و شیشــه  ۸.۱درصد نحوه
شیوع مصرف مواد مخدر در میان
 ۲میلیون و  ۸۰۸هزار نفر مصرف
کننده مستمر مواد مخدردر کشور
اســت که با توجه به ایــن آمار،
مصرف تریاک همچنان در صدر
مواد مخدر بوده و مصرف شیشه
افت قابل توجهای داشــته است".
(ایسنا  ۳تیر )۱۳۹۶
•
پایین آمدن سن تن فروشی

آمار دقیقــی از تعــداد کارگران
جنسی و سن آنها وجود ندارد اما
مشاهدات خیابانی و روایت کسانی
که به خانههای ارائه دهندهی این
خدمات رفتهانــد حاکی از پایین
تر آمدن ســن این کارگران دارد.
بنا به مشــاهدات حتی دختران
 ۱۳تا  ۱۵ســاله در میان کارگران
جنسی به چشم می خورد .بسط
اعتیاد به جمعیت زنان ،ازدواجهای
سنین  ۹تا  ۱۵ساله که بخش قابل
توجهی از آنها به طالق منجر شده
و عدم بازگشت این گونه دختران
به خانــهی والدین ،و حضور قابل

توجه دختــران در میان کودکان
کار که در معرض انواع آسیبهای
اجتماعی هستند پایین آمدن سن
تن فروشی را قابل باور می سازند.
این امر ســه عارضهی جدی برای
کارگران جنســی مونت جوان و
نوجوان دارد:
 )۱امکان سوء استفادهی بیشتر از
آنان توسط خریداران این خدمات
و دالالن جنسی و ماموران نیروی
انتظامی (در صورت بازداشت)،
 )۲آسیبهای جسمی و روانی بلند
مدت ناشی از شکننده تر بودن تن
و روان این افراد ،و
 )۳امکان ســوء اســتفاده توسط
مقاماتــی که ایــن افــراد را در
موسسات خاص جای می دهند.
اگر به مــوارد و موضوعات "پایین
آمدن سن "...نگاه کنیم به وضوع
می بینیم که بســیاری از آنها با
هم مرتبط هســتند چون اعتیاد،
افزایش جــرم و تن فروشــی با
یکدیگر رابطهی مســتقیم دارند.
طبعا اگر یک قشــر با یکی از این
موضوعاتدرگیر شود با موضوعات
دیگــر نیز تماس پیــدا می کند.
کــودکان و نوجوانــان از این امر
مستثنینیستند.

•
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روشی ساده برای از بین بردن فقر....
اما آیــا این واقعاً یــک طرز فکر
چپگرایانهی قدیمی است؟
خاطرم میآید کــه دربارهی یک
طرح قدیمی مطالعــه میکردم،
طرحی که توســط پیشــگامان
اندیشهی بشری مطرح شده بود.
پانصد ســال پیــش ،توماس مور
هــم در کتاب آرمانشــهر به آن
اشاره کرده بود .مدافعان آن شامل
طیف گستردهای از چپ تا راست
میشــود ،از مارتین لوتر کینگی
که رهبر جنبش دفــاع از حقوق
شهروندی بود ،تا میلتون فریدمن
اقتصاددان.
این ایدهای به غایت ساده است:
درآمــد پایــهی جهانــی  -یک
مســتمری که به صورت ماهانه
پرداخت میشود تا بتوانید نیازهای
پایه و اساسیتان را برآورده کنید:
خوراک ،ســرپناه ،آموزش .کام ً
ال
بدون قید و شــرط است« .لطف»
به حساب نمیآید؛ یک حق است.
اما آیا در عمل هم این قدر ســاده
است؟
طی سه ســال بعد از این ماجرا،
هرچه را که دربارهی «درآمد پایه»
پیدا کردم خواندم .چند ده تحقیق
و آزمایــش را ،کــه در جایجای
جهان صورت گرفته بودند ،بررسی
کردم .خیلی نگذشته بود که تصادفاً
بهداستان شهری بر خوردم که این
درآمد پایه در آن پرداخت میشده
اســت و در آن فقر ریشهکن شده
بوده ،اما بعدها همــه آن را از یاد
برده بودند.
ِ
وینیپگ (کانادا) شروع
داستان از
میشود.
تصور کنید که یک انباری بزرگ
زیرشیروانی پر اســت از دو هزار
جعبــهی خاکگرفتــه .آنها پر
از اطالعــات هســتند .نمودارها،
جدولها ،و مصاحبههایی در باب
جذابترین موضوع اجتماعیای
که تا به حــال دربارهاش آزمایش
شده است.
اِِولین فورگت ،یک اســتاد اقتصاد
دانشگاه مانیتوبا ،برای اولین بار در
ســال  ۲۰۰۹از وجود این مدارک
باخبر شــد .وقتی کــه پایاش
را به آن زیرشــیروانی گذاشــت،
نمیتوانست چیزی را که میدید
باور کند .گنجینهای بود سرشار از
اطالعات در باب درآمد پایه.
آزمایش در شهر دوفن در شمال
غربــی وینیپگ در ســال ۱۹۷۴
انجام شده بود .به همه این تضمین
داده شــده بود که هیچ کس زیر
خط فقر نخواهد بود .به مدت چهار
سال ،همه چیز خوب پیش رفت،

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

>> ادامه از صفحه31 :

تا این که یک دولت محافظهکار بر
سر کار آمد .به نظر کابینهی جدید
طرح پرهزینه اهمیت
کانادا ایــن ِ
چندانی نداشت .وقتی که معلوم
شــد که بودجهای بــرای تحلیل
اطالعات و یافتههــا وجود ندارد،
محققانتصمیمگرفتندکهمدارک
را در دو هزار جعبه بســتهبندی
کنند و پی کارشان بروند.
سی ســال بعد که فورگت آنها
را پیدا کرد ،اگــر در خو ِد مدارک
نوشته نشده بود ،کسی نمیدانست
که این اطالعــات مربوط به چه
هستند.
او به مدت سه سال این اطالعات و
یافتهها رادر قالب الگوهای مختلف
تحلیل دادههای آماری بررســی
کرد .مهم نبود که چه روشــی را
میپیمود:
او همواره بــه یک نتیجهی واحد
میرسید .این آزمایش ،که در نوع
خودش بزرگترین و بهترین بود،
منعکسکنندهی یک موفقیت بود.
فورگت دریافت کــه در دوفن نه
تنها مردم پولدارتر شــدند ،بلکه
باهوشتر و ســالمتر هم شــدند.
عملکرد کــودکان در مدارس به
شــکل قابل توجهی بهبود یافته
بود .هزینههای درمان و بســتری
هشت و نیم درصد کمتر شده بود.
خشــونتهای خانگی که موضوع
شــکایتهای مربوط به سالمت
روان بود هم رو به کاستی گذاشته
بود .مردم هم کارهایشان را رها
نکرده بودند .تنها افرادی که قدری
کمتر کار میکردند عبارت بودند
از زنانی که تازه مادر شــده بودند
و دانشآموزان و دانشــجویانی که
حاال وقت بیشتری را در مدرسه و
دانشگاهمیگذراندند.
این چیزی است که من یاد گرفتم.
وقتی که ســخن از فقر به میان
میآید ،باید از این که وانمود کنیم
که از مردم فقیر بیشــتر سرمان
میشود پرهیز کنیم.
بزرگترین حســن پول این است
کــه ،به جای این که الزم باشــد
یک دسته کارشــناس خودشان
را وسط بیاندازند و فکر بکنند که
مردم به چه چیزی احتیاج دارند،
مردم خودشان میتوانند بروند و
با آن نیازهای خودشان را برطرف
کنند .تصــورش را بکنید که چه
تعداد افراد با افکار درخشــان که
توانایی کارآفرینی دارند ،چه تعداد
نویسنده و دانشمند ،اینک در فقر
و ســختی دارند به هدر میروند.
تصــورش را بکنید که اگر یک بار

برای همیشه از شر این فقر خالص
بشویم ،چه حجم عظیمی از انرژی
و استعداد از بند رها میشود.
«درآمد پایه» همهی امراض این
جهان رادرمان نمیکند (ایدههایی
مثل محدودیت اجاره دادن خانهها
و فراهم کردن مسکن برای همهی
مردم مخصوصــاً در جاهایی که
خانه کم است ضروری هستند)،
اما این درآمد میتواند حکم یک
سرمایهگذاری کارآفرینی را برای
مردم داشته باشد.
چنیــن رویکــردی بــرای مــا
اجتنابناپذیر اســت؛ فقر برای ما
هزینههای زیادی به بار میآورد.
هزینههای مربــوط به فقر
کودکان در آمریکا ســاالنه
پانصد میلیارد دالر است ،که
صــرف ارائهی خدمــات درمانی
بیشــتر و مقابله با جرم و جنایت
بیشتر به واســطهی تحصیالت
کمتر میشود .این هزینهها ِ
اتالف
ِ
هنگفت نیروهای بالقوه است .اگر
بخواهیم همان کاری را بکنیم که
در دوفن خیلی وقت پیش کردند،
یعنی از بین بردن فقر ،هزینهاش
تنها  ۱۷۵میلیارد دالر میشود ،که
معادل یک چهارم بودجهی نظامی
کشور است.
این باید هدف ما باشــد .دورهی
ایدههــای محــدود و راهکارهای
کوچک گذشــته اســت .هنگام
طرح افکار جدید و بنیادین است.
اگر این به نظر شما آرمانشهری
و تخیلی میرســد ،باید به خاطر
آورید که هر مرحلهای کهدر مسیر
تاریخ تمدن پشــت سر گذاشته
شده (لغو بردهداری ،دموکراسی،
برابری حقــوق زنان و مردان) نیز
روزی یک خیالبافی آرمانشهری
به شمار میآمده است.
ما تحقیقــات را در اختیار داریم،
شــواهد در دســتانمان است ،و
ابزار اجرا را هم داریم .حاال پانصد
ســال پس از اولین بار که توماس
مــور از «درآمــد پایه» نوشــت،
وقت آن رسیده که دیدگاهمان را
عوض کنیم .فقر به معنی نداشتن
شخصیت نیست .فقر تنها به معنی
نداشتن پول است.
مترجم :شــهاب بیضایــی روتگر
برگمــن ،پژوهشــگر هلندی و
نویسندهی کتاب آرمانشهر برای
واقعگرایان ،و راههای رســیدن به
آن است( :منبع :صدانت)
Rutger Bergman, ‘Utopian
Thinking: The Easy Way to
Eradicate Poverty,’Guardian, 6 March 2017
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هشدار روانشناسان آمریکا:

ترامپ خطرناکترین مرد جهان است!
حدس و گمان پیرامون ســامت
روانــی دونالــد ترامــپ موضوع
جدیدی نیست .اکنون شماری از
روانشناسان آمریکا کتابی منتشر
کردهاند که به گمانهزنی
پیرامون ســامت روانی
ترامپدامن میزند .به باور
آنان ترامپ خطرناکترین
مرد جهان است.
ســایت خبری اشپیگل
آنالین ارزیابی روانشناسان
و روانــکاوان آمریکایی از
وضعیــت روانی ترامپ را
بسیار نگران کننده خوانده
اســت .کتــاب «پدیده
خطرناکی به نــام دونالد
ترامــپ» توســط دکتر
باندی لی از دانشگاه ییل آمریکا و
با همکاری  ۲۷روانشناس و روانکاو
آمریکایی نوشته شده است.
این گروه از روانشناسان و روانکاوان
آمریکایی به این نتیجه رسیدهاند
که ترامپ از اختالل شــخصیتی
جدی رنج میبرد .به باور آنها این
بیماری ترامپ میتواند هم برای
آمریکا و هم برای جهان پیامدهای
سنگینیداشته باشد.
دکتــر لنس دودس کــه یکی از
روانکاوان پیشین دانشگاه هاروارد
بوده معتقد اســت کــه ترامپ از
سایکوپاتی یا روانآزاری و رفتارهای

ضد اجتماعی رنج میبرد.
دکتر فیلیپ سیمباردو با اشاره به
بمباران پایگاه نظامی سوریه پس
از استفاده از گازهای شیمیایی در

خان شــیخون میگوید« :به باور
ما ترامپ خطرناکترین مرد جهان
است».
در گزارش اشپیگل آنالین از کتاب
یاد شده آمده است که روانشناسان
و روانــکاوان آمریکایــی پدیــده
«اختالالت خلقــی» و همچنین
«واقعیتگریــزی جنونآمیز» و
نوعی پارانویا و روانگسیختگی در
رفتارهای ترامپ تشخیصدادهاند.
در این گــزارش بــه «رفتارهای
شــتابزده و نســنجیده»،
«سهلانگاری» و «خودشیفتگی»
ترامپ اشــاره شده و از جمله او را

since3
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متهم به «نفرت از زنان» و
«بدطینتی»کردهاند.

لشویی:
پو 
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ساده و کوتاه!

ش پول فیزیکی
رو
در این حاصل از درآمد
(اسکناس)
روانکاوی از راه دور
مدتا غیرقانونی
اولیه کــه ع
بیــن روانشناســان و
سات مالی تزریق
یندی است که
لشــویی فرا
است به موس

روانکاوان بر سر موضوع پو
حاصل از اقدامات
روانــکاوی از راه دور در آن پــول
یشوند.
م
دیــل به پول یا
جتمیع پول:
اتفاق نظــر وجود ندارد .غیرقانونی تب
امــات درآمد
از
ر
ه
ظا
در
ه
ــود ک
ع مع
در ایــن نو قتصادی قانونی
به عنوان نمونه «انجمن ثروتی ش ی بدست آمده
یک فعالیــت ا
ون
روانپزشــکی آمریــکا» راههای قان ن طریــق "پول
ل نقــد دریافت
لشویی

پو
به صــورت پو
اســت و به ای
یشود؟
ونه اجنام م 
معتقد است که روانکاوی
ه" وارد اقتصاد
نیــن موردی،
گ
چ
د
یشــود .در چ
د
ــ
ار
شســته ش
راحل مختلفید
م
ــول حاصل از
پایه
یک فــرد صرفا بــر
م
د
ین
این فرا
عضــی از آنها پول کثیف با پ
د.
و
ش
ی

م
ب
ه
ب
یشود
که میتوان
اطالعــات عمومی و بدون
ی تجمیع م 
درآمد قانون یکند که تمامی
د:
تواند
معاینه شــخصی نمی
ر
اشاره ک
ویی چیست؟
ل کثیف توسط و فرد ادعــا م 
لش

پو
ت
عل
و
پ
ل
ن دلیل
قدم او
معتبرباشد.
ی او قانونی است.
لشــویی اساسا به ای عی  -در ن  -به سیســت مهای درآمدها

و
پ
واق
را
این در حالی است که دکتر
کارگزا
یشود که منبع
یر ماهیت پول:
یشود.
انجام م 
انکی تزریق م 
تغی
ــول کثیف به
ب
د.
و
بندی لی ،ناشــر کتاب یاد
ی
ان
م
ال
باقی ب
م
ـپس از طریق در ایــن روش پ
پول نامشخص یتواند دلیل  -ایــن پول سـ
کوچک دیگری
شــده معتقد است ضوابط تعیین
ار مالیاتی هم م
پیچیــده بــه ذخایر مالــی
فر
شهایــی
طال تغییر پیدا

شده از سوی «انجمن روانپزشکی
د.
رو
ری برای آن باش
دددیگر منتقل ظیر ســهام یا
دیگ
ن
بهای متع
ی عمدتــا یک جرم حسا 
آمریکا» درباره ارزیابی روانشناسان
لشــوی
یکند.
پو 
م
رد گــم کردن
ی در ایران<<
د.
و
ش
ی

م
و روانکاوان نسبت به خطرات ناشی
فرعــی بــرای
ر ،این پول که با
وی
از جرم اصلی  -در مرحله آخ
>> پولش شته ،ایران و کره
از رفتار رئیسجمهور آمریکا صدق
ل
ــ
ی
گذ
ص
های فراوان ،عاد
ل
درآمــد حا شــویی هم تا نقل و انتقا 
در سالهای الی لیست سیاه
نمیکند.
ل
ست .جرم پو 
ه ،مورد استفاده شــمالی در با
ا
اولیه وابسته جلوه داده شد
م مالی" بودهاند.
د زیادی به جرم
مسائل
ناظران
ارزیابی
اســاس
بر
"گروه ویژه اقدا
ح
یگیرد.
ن عمدتا کسانی
قا مهــای ایرانی

م
ار
ر
ق
سیاسی آمریکا ،انتشار کتاب یاد
لشویا
ه شرایط ،ممکن ســال پیش م
است .پو 
ق مواد مخدر ،البته بســته ب
شنهادهای این
ستند که از قاچا
عضی از مراحل متعهد شدند پی
شده پیامدی برای ادامه زمامداری
ه
سایر راههای است نیازی به ب
لشویی
رای مبارزه با پو 
و
وه
ش
ترامپ نخواهد داشت .به باور آنها
ر
س،
سازمان ب
ال
اخت ی کسبدرآمد کردهاند نباشد.
را عملی کنند.
روانــکاوی از راه دور از نظر قانون
غیرقانون
میز کردن" پول
"ت
لشویی <<
ل
ـا
اساسی آمریکا برای برکناری یک
بـ
و به دن
ش پو 
>> چندرو 
رئیس جمهور کفایت نمیکند.
هستند.
نقد:
(دویچه وله)

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

انتقال پول

•

PAiVAND

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

>> Vol. 24: 2017

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

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
ATWATER

روبروی ادونیس

Fax: 514-342-9574

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

!WE CHECK ALL BOXES
NEWSPAPER
WEBSIRE

www.paivand.ca

ZARBARG

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

FACEBOOK
paivand.montreal

(514) 274-8117

استخدام استخدام

ه

و

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

ن

ا

ي

ن

م

س

ط
ا

د

13
12
11
10

ط
ق
ف
ش

9

ي

س

د

ا

ر
و

ه

ج

ي

ا

ر

ل

ق

ق

ا

7

ت
و

ا

5

س

4

ر

3

ا

2

پ

1

1

15 14

ا

ب

ي

ف

ر

ا

ي

ي

ر

م
و

ت

ك

د

ي

ي

6

ت

ن

م
س

ي

گ

س

ق

8

ي

نیـازمنـدی هـای پیوند

ت

ر

ا

ك

د

ي

ا

ر

ا
ي
ي

م
ا
ر

ن

ا

3

2

ك

ا

س

و

و

ي

ي

ر
ي
س
گ

ش

ر

ت

ب

ن

ا

م

س

6

5

س
4

7

ب
س

ا

م
ن

8

9

د
ر

ا
ب
خ

ر
ه

خ

م

ل

ا

پ

م

پ

ر

ر

ا
ا

ه

ف

د

ر

ز
ي

ه

ل
ه

ل

م

ا
و

ن
د

م
ا

ي

ه

ش

ي
خ

ل
ز

ب
ر

ا

ا

ب
ت

ا

ن

و

ل
ه

ي
ل

ك

و

ل
ا

ف

ن
ي

ا

س

خ

و

ل

ي

ش

ه

ا
ك

ن
و

ل

ي

د

ا

ا

ي

ر

ي

ب

و

15 14 13 12 11 10

حل جدول ويژه شماره 5526

عمودي:
-1مردم را گول ميزند -آن كه مجلس مهماني را زينت بدهد
 -2البد -لغت – فرشته
 -3پرحرف -ظرفي در آزمايشگاه -نيازمند
 -4ذره باردار -سخن زشت -كجاست؟ -امر به شنيدن
 -5كريستال -رامشگر معروف -ترمز چهارپا
 -6رد پاي آب! -واحد پول تركمنستان -قلعه اسماعيليان
 -7اعتبار -درياچه استان فارس -ياريگر
 -8شهری در استان اصفهان -پرتاب سنگ -مالي كه امانت نز
 -9حنا -تندپرواز -چهره

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

ارز

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

امالک و مسکن

خدمات
ساختمـانی
احمــد

اتو الگانس 482-4500 ...................................

ازدواج

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

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

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.

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

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

بیمه اتومبیل

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

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.

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...

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

کار استاد علی اصغر معصومی

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

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

دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

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

فـال

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

کامپیــوتر

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

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

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

داروخــانه

(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!

گلفروشی

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

فـرش

با ما متاس بگیرید.

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

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

خشکشویی

شماره شما در
این لیست نیست؟

کلینیککایروپرکتیک

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

عینک سازی

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

کــــارواش

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

حمل و نقل

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

649-9366 ................................... EvolWeb

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

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

®لوگوی پیوند®

8
 -5صداي بهانهجوي��ي -گاري -نام
پسرانه
9
 -6سند ضامن -سوار -عزت
10
 -7جم��ع رئيس -دهم محرم -معبر
11
رودخانه
12
 -8اهرام��ش معروف اس��ت -درجه
حرارت -طبق اصل بيس��ت و س��وم
13
تفتيش عقايد ...است
14
 -9مضمون -كمك مالي -ضد ناقص
15
 -10ضمير چند نفره -پوش��اننده-
سلول
 -11از هفتسينها -مادهاي در پزشكي هستهاي -آسيب
 -12وصله هنري -روشهاي پسنديده -هرگز نه -جهنم
 -13گزند و آزار -درخت جوان -بندر فرانسه
 -14گنج -آزردگي و ناراحتي -غالف شمشير
 -15از اين ابزار براي س��ابيدن و پرداخت س��طوح س��خت مثل سنگ يا فلزات ديگر
استفاده ميكنند -عالقه و اميد و شوق

 -5ده��ان-
فرومايه
 -6بيميل��
شيشهاي -ش
 -7ن��ام ژور
تيم ملي فران
خودماني
 -8ايوان -بر
فرزند نااهل
 -9عام��ل
دهانه تفنگ
 -10ميوه نيكو -واحد وزن -بيگانه
 -11هنگام -سور ازدواج -گل سخت و پخته
 -12جزء وضو -ظرف -واحد عملي سنجش رسانايي برق -ميا
 -13سازمان نظامي سنتي ايران -الستيك ماشين -كنگرهدوز
 -14مسافر -ضد نزول -مركز ليديه
 -15آشي محلي از سمبوسه -نويسنده ويكتوريا

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

چاپ و تابلوسازی

با ما تماس بگیرید.

مرکزشهرمونتریال:

کوتاه زیباتر است

عمودي:
-1رياضيدان يوناني عهد كهن كه استدالل را وارد رياضيات كرد -هممعني
 -2دستورها -مخترع پيل الكتريكي -عنصر شيميايي
 -3واحد بوكس -مدال -كليد خودرو
 -4بدون درنگ -همه اسباب خانه -ناخن چهارپا -توشه سفر
 -5گل شببو -به درستي كه -آخرين بازمانده نازيها
 -6كمبود آن باعث گواتر ميشود -قرار گرفته -ستايش كردن
 -7شخص ،ذات -نفيس و قيمتي -ديلم
 -8پايان -يار ديرين گل و پروانه! -مرد خداشناس
 -9الهه عشق -ويزا -عناد
 -10صاف -ترس��ناك -محكم
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اتومبیل :خرید و فروش

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

ب

اتومبیل-تعمیر

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

ي

آموزشگاهحتصیلی

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

ك

ل

آموزش نقاشی

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

ا

ج

ت

آموزش موسیقی

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

ا

ي

ر

ر

ا

آموزش رانندگی

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

ر

ي

ا

ا

و

ا
د

ن

ا

ت

س

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

م

ن

15
14

ي
ب

ت

ق
ت

ا

ف

و

ج

ي
گ

و
ج

-10
شيطا
 -11ق
رونق
 -12و
ميوها
 -13ع
اهواز-
 -14م
خنك
مقابل
-15
جنبيد

آرایشـــــگاه

ت

 حل جدولهای ویژه و عادی:

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

از صفحه 27

•
•
•
•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

وبسایت

ویدیو

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

ﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ، ٢ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ

pd2nov0117

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

۲۲۲۲۲۴۳۹ -۲۲۲۲۲۴۳۸ -

Tel.: 514-929-3937

freeazmar

14

514-503-7391

کلبــه
عموجان

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

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

ﻳﻚﺳﺎﻟــــــﻪ
۱/۰۲۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۴۸۰/۰۰۰

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

514-996-9692

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Uazsp17

Tel.:438-990-6529

15

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

د

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

Tel.: 514-625-1400

MONTRÉAL QC

 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؟...

ﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٢٢٢٢٢٤٣٥-٦ﻓﺎﻛﺲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺳﺎﻝ

خدماتمالیاتی

ي

آمــوزش

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

ه

Pd2june17

خ

Tel.: 514-649-9366

ا

پرستــار

امید رایگان از فوریه15

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

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



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

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

د

Ptojan18

Uaznov1

Tel.: 514-812-5662

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

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

Tel.: 514-998-2474

ا

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

4315 boul st jean D.D.O.

ن

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

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

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

ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ساختمان

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

ﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱۰۰۰۱۸۷۷۱ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ

Psp17

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

E vol W eb

به چند نفر برای کار
رستوران «لیتل سزار»
در ناحیه وست آیلند
نيازمنديم.
(وحید)

Tel.: 613-261-4818

فروش فرش

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

Electrician

Little Ceasar

د

کامپیـوتر
و وبسایت

onlyspP

پیوندمان را حفظ کنیم!

استخدام استخدام

ن

Tel.: 514-825-3344

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

Tel.: 438-877-2280

نیازمنــدیها

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ر

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

MMUNITY

Tel.: 514-483-7777

م

به چند نفر برای کار در
رستورانایرانینیازمندیم.
برای اطالعات بیشتربا
شماره زیر تماس بگیرید:

Persian Cook

PARTICIPATE in our
CO

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣـــــــﻮﺭﻣﺸﺘـــــــﺮﻛﻴـــــــﻦ

رستــورانایرانی

coffee shop

کامیونیتی

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

ﻧﺸﺮﻳﻪ

استخدام

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

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

 ١٣ /ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ:

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From January 8th to March 25th 2018
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

ﺍﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ:

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺭﻳﺎﻝ(

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

 ۶ﻣﺎﻫــــــﻪ
۵۱۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
۲۴۰/۰۰۰
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بیزنس برای فروش

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

<< >> اوکـــازیون عالی

تابلـــوسازیپلکسیساین

50 X 70

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

-------------------------------- سال سابقه خدمت و تجربه درمونتریال20 با
• درآمد عالی • مشتریان ثابت
• با انواع ماشین آالت مختلف برای ساخت
... چاپ پالکارد و،همه گونه تابلو
عکس های ما تضمینی و
*Ensemble
et matelas et
:* برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیریدEnsemble matelas

879$ 879$ 999$ 999$
azoct15U

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

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

زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی
$ IFBB المللی
$ مربی بین
دارنــدۀ
Canapé
10004 ،iso2001 گواهیــنامه
فیتنس و کیفیــت ورزشی
 کـانادا >> شهــروزICS  وACS از
 سال سابقه حرفه ای10 با

699

Canapé

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

2dec01P

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

%%

Sectionnel

2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

$

Canapé

699

Tel.: 514-481-0671

514-833-8684

____________________
5655 Sherbrooke W.

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی

 متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى٤٤ فروش
 شريعتى بين طالقانى و سميه:آدرس
) (خانم مدنی:لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید

)

Tel.: 514-675-4405

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

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

514-441-4295

>6007343

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

azjan15U







 



بفـروشمیرسد

رستوران موفق ايرانى





























































































































 



 

Uazjune2011

>6007343




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

azjune’15U

514 585 - 2345

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

(416) 948-4317

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

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

azmay2013hoomanfree

تدریس فارسی

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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¢






¢

£
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©
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408





¢






©



¸




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

 رضا هومن:توسط

جواد ایراخنواه

879

017ازسپU

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

999

879

رمسی$ مترجم$
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$

1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
ارزشریف
خاطره حتویلداری
7 mcx

7 mcx

999

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر

فنگویندگی

عینک
فرهت

Tel.: 438-995-2066

• 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

699

vente
vente مربی کاریابی

999 jusqu’à
jusqu’à

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

SNOWDON

Meubles
Meubles
prilloprillo

$

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

مربیخصوصی ورزشی

Sectionnel

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

$

نیازمندیهای

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

درخواست های
sommier orthopédique
sommier
orthopédiqueمتناسب با
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

Tel.: 514-941-5220
canada500@hotmail.com
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  در غرب، در واحد تجارى، با مشتری ثابت،رستوران موفق ایرانی
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 لطفاً خريداران جدى.مونترال جهت فروش موجود مى باشد
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید
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آموزش فشرده حسابداری
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W., Tel.: 369-3474(FISH)
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حسابـداری
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خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

حکایت های پشت صحنه یک «نماهنگ»
چندفرهنگیدرمونترآل
شــرکت کنندگان در این ویدئو
کلیپ میتوانند به ســبک دلخواه
خودشان در ویدئو ظاهر شوند.
به همین علت ،انتخــاب لباس،
آرایش ،نــوع رقص و کاراکتر آنها
به انتخاب خودشــان بود .در این
ویدئو هیــچ محدودیت ِســ ّنی،
زبانی ،نژادی ،سیاسی ،مذهبی و
هیچ چیز دیگری وجود نداشت و
شرکت در آن برای عموم آزاد بود.
تهیه کلیپهای ویدئویی ،کاریست
بسیار زمانبر و پردغدغه و مراحل
فراوانی دارد.
بــا خواندن این گــزارش ،با اکثر
مراحل آن به زبان ســاده و خیلی
خالصه آشنا خواهید شد.

این روزها شبکه های اجتماعی پر
است از «نماهنگ»های مختلف و
رنگارنگ (ویدئو کلیپ) .آنقدر زیاد
هستند که نمیتوانیم همه آنها را تا
انتها نگاه کنیم و پس از تماشای
چند ثانیه از هر ویدئو ،به ســراغ
یکیدیگر میرویم!
چندی پیــش به این فکر افتادیم
که نماهنگی بسازیم که ترکیبی
از موســیقی ایرانــی و غیرایرانی
باشد .قرار بر این شد که تعدادی
از هموطنــان و ســایرین در این
ویدئو کلیپ ظاهر شده و با رقص
و پایکوبی هنرنمایی نمایند .برای
رنگارنگتر شدن این کلیپ و نشان
فردی همه شرکت
دادن ویژگیهای ِ
کنندگان ،به همه اعالم کردیم که •

پلــه اول ،تهیه موزیک
برای این کلیــپ بود.
تلفناستودیوفوتوبوک:
بــه همیــن علــت به
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
سراغ یکی از کاربلدان
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
موسیقیشهرمان،یعنی
WWW.FACEBOOK.COM/
«دی جی سام» رفتیم
STUDIOPHOTOBOOK1
و ایشــان پس از صرف
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» وقت فــراوان و چندین
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVمرحله ادیــت ،باالخره
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
چیــزی را بــا مهارت
فراوان از کار درآورد که
تمام مشــخصاتی را که
اسپشیال این شماره:
میخواستیم در آن لحاظ
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
شده بود!
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر میخواســتیم کــه این
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب کلیپ در جاهای معروف
و شناخته شده که نماد
وعکسهایخانوادگی
مونترآل هســتند تهیه

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

شــده تا کار  ،تک و منحصر بفرد
باشد .بادر نظر گرفتن جهت تابش
نور آفتاب ،چند مکان معروف را در
ساعتهای خاصی انتخاب کردیم.
هدف از تهیه ایــن ویدئو کلیپ،
ایجاد شــادی ،گذراندن لحظاتی
خوب در کنار همدیگر و نشــان
دادن افــراد ایرانــی و غیره به هر
مدلی که خودشان میخواستند در و دوســتان در محلهای مختلف جمله را به  3یــا  4زبان مختلف
کنار هم و در مناطق مختلف شهر حاضر شدند .از آنجایی که برخی از به همه توضیح میدادیم تا بدانند
مونترآل ،آن هم با رنگهای زیبای شرکت کنندگان از سنین مختلف داریم چکار میکنیم و قرار اســت
پاییزی بود.
و یا حتی ملیتهای گوناگونی بودند ،چه اتفاقی بیفتد .برخی سکانسها را
•
هماهنگ کردن آنها کار ساده ای گروهی گرفتیم و برخی ها را تکی
قدم بعدی ،انتشار فراخوان عمومی نبود و مجبور بودیم هر ســکانس که بعدا به اندازه کافی «متریال»
شــرکت در این کلیــپ در گروه را چند بار فیلمبرداری کنیم .اکثر داشته باشیم!
فیســبوکی «همه چیز در مورد قســمتها را طوری گرفتیم تا هر لباسهای متفاوت ،رقصهای متنوع
مونترآل» بود و تعدادی از دوستان کســی ،خو ِد خودش باشد! سعی و موزیک ناآشــنای ما برای مردم
اعالم همکاری کردند .عالقمندان کردیم طوری از افراد فیلمبرداری کوچه و خیابان ،بســیار کنجکاو
را بر اســاس آزاد بودن وقتشان ،کنیم که با توجه با کاراکتر متنوع کننده بــود و هر جا که میرفتیم،
دور و نزدیــک بــودن با محلهای هر کدام از عالقمندان ،هر فرد در توجه همگان به کارهای ما جلب
فیلمبــرداری و چند مولفه دیگر ،سکانســی ظاهر شود که شباهت میشــد و ملت از ما و کارهایی که
به گروههای کوچکتری تقســیم بیشــتری به خود و شخصیتش میکردیم ،عکس و فیلم میگرفتند!
یک پاپارازی ایرانی هم دنبالمون
کردیــم تا کار با نظم و انســجام داشته باشد.
بیشتری انجام شود.
برای آنکه حرکات افراد با موزیک بــود و کلی یواشــکی و از راه دور
بعد از آن باید یک ســناریو برای مــورد نظرمان هماهنگ باشــد ،ازمون عکس گرفت! اصال ندانستیم
کلیپ تعریف میکردیم که چگونه بایــد موزیک مذکــور را در زمان دارد عکســها را برای چه کســی
از هر کدام از سکانسها فیلمبرداری فیلمبرداری برای شرکت کنندگان میگیرد!
کنیم .حرکتهای مختلف دوربین پخش میکردیم تا حرکات شرکت بچه و بزرگترها ،حتی افراد مسن
یا ثابت بــودن آن بر روی ســه کننــدگان بــا موزیــک منطبق تر گروه نیز به بهترین وجه ،ایفای
پایه یــا زمیــن ،کادربندی ،پس باشــند .موزیک مــورد نظر را در نقش کرده و به زیبایی در مقابل
زمینه ،پیش بینی وضعیت نور و زمان فراخوان در فیسبوک پخش دوربین ظاهر شدند .از دیدن این
پوشش دادن سایه ها با پروژکتور نکردیم تا حــرکات افراد در زمان همه اســتعداد و ذوق افراد واقعا
یا رفلکتور ،چک کردن وضع هوا ،فیلمبرداری ،فی البداحه و طبیعی تعجب کردیم.
هماهنگــی و تایید مجدد حضور باشد .بعضی جاها برای راهنمایی بخت هم با ما یار بود و در روزهای
همه شرکت کنندگان در جاهای کردن شــرکت کنندگان (که از فیلمبرداری ،نه بــاران بارید و نه
از پیش تعیین شده از بقیه کارهای ملیتهای مختلــف بودند) باید هر برف!
پشت صحنه این کلیپ بود.
از همه خواسته بودیم که هر کسی
با توجه به میل شخصی و انتخاب
خودش ،شیئی را با خود آورده و از
آن در زمان فیلمبرداری و یا رقص
استفاده کند .هر کسی به گونه ای
کمک کرد:
آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو
عده ای از دوســتان با ساز مورد زیر نظر  masterکامبیز بـرقی
عالقه خودشــان آمدند .برخی
دارای کمربند مشکی دان ۷
با حیوان دست آموز ،دیگری با از فدراسیون جهانی کره؛
لباس عروس ،آن یکی با اسباب دارای عناوین مختلف قهرمانی
بازی کودکــش و چندین مورد و مربیگری در سطح کشور وجهانی
دیگر.
شروع کالس ها
آوردن همراه هم آزاد بود و هیچ سه شنبه  ۶:۳۰ -تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
محدودیتی نداشت .چند نفر هم چهار شنبه  ۶:۳۰-تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
با کودک نــوزاد خود و یا حتی جمعه  ۵:۳۰ -تا  ۷:۰۰بعد از ظهر
پدربزرگ و مادربزرگ به محلهای نشانی:
15748 boul. Pierrefonds
فیلمبرداری آمدنــد .در بعضی
Pierrefonds, QC H9H 3P6
موارد میتوانســتی افراد  3نسل
tel.: 438-239-8899
خانواده را در کنار هم ببینی!
taekwondomontreal2016@gmail.com
رســید
زمــان فیلمبرداری فرا
2/21/13
3:01 PM

اکثر سکانسها را در وضعیت 4K
و  30فریــم در ثانیــه گرفتیم و
جاهایی را که میخواســتیم بعدا
«اسلوموشــن» کنیم ،بــا HD
و ظرافــت  60فریم در ثانیه ثبت
نمودیم.
•

مرحله بعــد ،مونتاژ این کلیپ بر
روی موزیک مورد نظرمان اســت
کــه در زمان تهیه ایــن مقاله در
دست اجرا بوده و باید سکانسهای
مختلف را بر اساس کاراکتر هر فرد
و نیز سازگاری آن با موزیک مورد
نظر ،ادیــت نماییم .از آنجایی که
تعداد افراد شرکت کننده در این
کلیپ نســبتا باالست ،مجبوریم
کلیپ نهایی را با کاتهای کوتاه و
متعدد مونتاژ کنیم تا برای نشان
دادن همه شرکت کنندگان ،زمان
و فضای کافی داشته باشیم.
این کلیپ بزودی از کانال تلویزیون
اینترنتی «مونترآل پالس» و گروه
فیســبوکی «همه چیز در مورد
مونترآل» پخش خواهد شد.
•

خانهتکــــواندومونترال

1
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grandparent program was
improved with changes to
the 2017 application process to make it fairer and
more transparent.
In 2016, the number of
parent and grandparent
sponsorship applications
accepted each year for
intake was doubled to
10,000 applications, and
the Government announced
processing times for most
sponsored spouses and
partners would be reduced
to 12 months.
____________
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
info@immigrationcmc.com

ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
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Age of Dependant Children on Canadian
Immigration Applications to Increase
ment’s commitment to
family reunification.
The new age limit of “under 22” has come into affect on October 24th 2017,
raising it from the previous
“under 19” requirement.
The increased age will

By appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

پاتیناژهنری

دوشــیزه جولیــن
سگن JULIANNE
18 SEGUINساله
از کبک بــا بلندی
قــد  1.48متــر به
همــراه همســرش
آقای شارلی بیلودو CHARLIE
20 BILODEAUساله با بلندی
قد  1.78متر خود را برای شرکت
در مسابقات المپیک پاتیناژ هنری
در کره جنوبی که در سال 2020
برگذار میشود ،آماده می کنند.
این زوج جوان تمرینات خود را زیر
نظر مربی با تجربه این رشته خانم
ژوزه پیــکار JOSEE PICARD
60ساله ادامه میدهند .خانم پیکار
اظهار داشــته این زوج قهرمان در
روی پیست از خودشان شخصیت
چشــمگیری ارائه می دهند و با
انــرژی فوق العــاده برنامه هنری
خود را انجام می دهند .هنرنمایی
این زوج در بازی های شــانگهای
در ســال  ،2015مورد اســتقبال
 18هزار تماشــاچی قرار گرفت و
تماشاچیان در سکوت و آرامش،
هنرنمایی این زوج را نظاره کردند.
این زوج قهرمان قبل از شــرکت
در مسابقات المپیک کره جنوبی
در مســابقه بزرگ مسکو شرکت
خواهند نمود .المپیک کره جنوبی
با بودجه ای معــادل  20میلیون
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دالر و حضور 200
ورزشــکار از 50
کشــور برگذار می
شود .پیش بینی می
شود این مسابقات
را و  15میلیــون
تماشاچی از طریق
کانال های تلویزیونی
تماشــا نمایند و پیــش از 200
روزنامه نگار و  100عکاس حرفه
ای مسابقات را گزارش کنند.

مسابقاتژیمناستیک
هنری در مونترال

 47اُمین مسابقات قهرمانیدنیادر
رشته ژیمناستیک هنری از  2تا
 8اکتبر در استادیوم
المپیــک مونترال
برگذار گردید.
در ایــن مســابقات
که مورد اســتقبال
سایر تماشــاچیان
قرار گرفت دوشیزه
 ELLIEالــی بلک

 BLACKاز نواسکوشیا توانست
در رشته پرش با 14و 416امتیاز
چهارمین مدال قهرمانی را نصیب
خود نماید.
خانــم Chuso Chusovitina
قهرمان  40ساله از روسیه با امتیاز
14و 366مقام دوم این رشــته را
بدست آورد .این قهرمان با تجربه
تاکنون  11مدال قهرمانی دنیا را
نصیب خود کرده است.
خانــم NADIA COMANECI
ســتاره جاویدان ژیمناستیک از
کشــور رومانی ،ســخنگوی این
مســابقات بود .وی در طی دوران
بازی ها مورد اســتقبال بســیار
تماشاچیان قرار گرفت و طرفداران
اودرخواست امضاء و گرفتن عکس
با او را داشتند.
مسابقات ژیمناستیک هنری سال
 2020در توکیــو برگذار خواهد
گردید.

هاکی بانوان
بازنشستگیقهرمان!

CHARLINE
 LABONTEدروازه
بان  35ســاله هاکی
بانوان پــس از آخرین
بــازی خــود در بهار
ســال  2017تصمیم
به بازنشستگی گرفت
و بــا ســربلندی و

۱۱عامل سرطان که فکرش را منی کردید!
پروفسور محمد اســماعیل اکبری -پدر
پزشــکی جامعه نگر ایران اظهار داشت:
بارهــا این ســوال مطرح میشــود که
استفاده از اســپریهای زیر بغل ،عطر و
ادکلن ،تراشیدن زیر بغل ،استفاده از لیزر،
اپیالســیون و  ...در ایجاد سرطان یا غده
دخالت دارند یا خیر؟
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشــتی ادامه داد:
در تمام تحقیقات بیــن المللی ،اقدامات
فیزیکی که در باال ذکر شــد ،تاثیر اثبات
شده ایدر ایجاد بیماریهای سینه ،بهویژه
سرطان ندارند.
پروفســور اکبری تصریح کرد :همچنین
اســتفاده از ناخنهای کاشته شده اغلب
موجب گرفتاری التهابی غدد لنفاوی زیر

افتخار داشــتن  4مدال قهرمانی
به علت باال رفتن ســن از شرکت
در مسابقات بعدی کنار رفت .وی
در دوران بــازی های خود بعنوان
بهتریــن بازیکــن دفاعی جلوی
دروازه شناخته شده بود.
خانم البونته در مسابقات المپیک
 2014در سوچی روسیه2010 ،
در ونکوور 2006 ،در تورین ایتالیا و
 2002در SALT LAKECITY
مدال های قهرمانی خود را بدست
آورد .وی همچنین در مســابقات
تورین بعنــوان بهترین دروازه بان
شناخته شد.
خانم البونتــه در دوران بازیهای
خود به تحصیالت خود در رشته
پزشکی ورزشی ادامه داد و موفق به
دریافت دیپلم در این رشته گردید.
او همچنین دوران کارآموزی را در
اداره رستوران انجام داده و در حال
حاضر صاحب یک کافی شاپ می
باشد.

تنیس مردان در اروپا
رقابتپرافتخـار!

برای اولین بار دو اســطوره تنیس
مردان آقایــان روژه فدرر و رافائل
نــادال متحــد در یــک تیم در
مسابقات تنیس اروپادر شهر پراگ
جمهوری چک شرکت نمودند
آقای نادالدارای  16مدال قهرمانی
مسابقات بزرگ تنیس و آقای فدرر
دارای  19مدال قهرمانی می باشد.

بغل میشود ،اما سرطان ایجاد نمیکند.
وی در ادامه گفت :مصرف مواد کافئیندار
همچون نســکافه ،قهوه و چــای ،اگرچه
ممکن اســت دردهای پســتانی را کمی
افزایشدهند لکن سرطان زا نیستند بلکه
اثرات مثبتی هم در این زمینه دارند.
این فوقتخصص جراحی غدد و سرطان
از دانشــگاه جانزهاپکینــز آمریکا گفت:
همچنین مصرف انواع دم نوشها با عرف
معمــول تاثیری در پیشــگیری یا ایجاد

در

The Government of Canada
has published regulatory
changes to increase the
maximum age of a dependent child which will
allow more families to
stay together. This change
showcases the Govern-

ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!

مســابقات انفــرادی
آقــای الکســاندر زورو
وســف تی زهــوش ،از
ی
A
LEXANDER
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
 ZVEREVبازیکــن
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
 20ساله در آلمان آقای
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
SAM QUERREY
مر
،1963
از آمریکا را مغلوب خود
رمان تیم ملــی ایران
قه
در
نمــود و در بازی قبل
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
فینال آقای جان ایزنر
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
 John Isnerاز آمریــکا با
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
یک بازی پر از مهارت آقای
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
نادال را با نتیجه  6-7و 5-7
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات
شکستداد.
آقای فدرر که مســئولیت
این مسابقه مهم را برعهده
داشت با ارائه بهترین بازی
در رشته انفرادی و در جمع
کل باالترین امتیاز را بدست
آورد و کاپ  RYDERرا
نصیب خود نمود.
در بــازی های دوبل آقایان
فدرر و نادال موفق شــدند
تمام رقیبان خود را شکست
دهند و در فینال مسابقات
در مقابــل آقایــان SAM
 QUERREYو JACK
 SOCKبا نتیجــه  4-6و
اســپانیا و سوئیس انجام گردید و
1-6و  5-10عنوان قهرمانی
 17000تماشاچی از این رقابت ها
را نصیب خود کردند.
این مسابقات در  35گیم با شرکت دیدن کردند.
•
قهرمانان اروپا ،امریکا ،اســترالیا،

سرطان ندارد .همچنین رازیانه و مشتقات
آن حاوی نوعی از استروژن گیاهی یا فیتو
اســتروژن اســت که برای حوالی دوران
یائسگی توصیه میشود و اثر سرطان زایی
ندارد.
وی در نهایت خاطرنشان کرد :مواردی که
در ایجاد سرطان میتوانند نقش آفرینی
کنند به شرح زیر است:
اخالق اضطرابی
افسردگی

عدم حمایت اجتماعی بویژه از سوی همسر
سوگ در مرگ عزیزان
صبر نداشتندر مصائب
نداشتن امنیت شغلی
فقر
بیسوادی
اضطراب مزمن
نامهربان بودن
عدم مســولیت پذیری در قبال جامعه و
خانواده!
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:محل فروش بلیت

____________________

امین طاهری
مشاورمالیوبیمه

UNION MONDIALE
1855 Ste-Catherine W.
H3H 1M2 (Corner: St- Marc)
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حـراج استثنائی
پائیــز 201 7

از سه شنبه  7تا جمعه  10نوامبر ساعت  9صبح تا  6بعدازظهر
و همچـــنین شنبه  11نوامبر ساعت  9صبح تا  3بعدازظهر

حراج استثنائی کیف دستی ،کیف پول ،انواع چمدان ،لوازم سفر ،کیف های ورزشی و بسیاری دیگر
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692
since3
199

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

info@expertfx.ca
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان مجهز به کلیه کارت های
 تضمینبهتریننرخروز
بانکی ایران
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

عینک
فرهت

به مدیریت :بیژن احمدی

جواد ایراخنواه

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

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

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514-481-0671

کلینیک زیبایی درماالگان
DERMA ELEGANT
CLINIC MEDICO ESTHETIC
• لیــزر • الکترولیز
• میکرو درمابریژن • استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

>> ختفیف ویژه برای هموطنان
ایرانی و فارسی زبانان افغان
>> مشـــاوره رایگان

________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST,
SUIT 005,
MONTREAL, H1N 1B3

با مدیریت :مریم هدایتی

دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca

Tel.: 438-932-6709

اسپشیال

از مونترال به تهران از

$950

تور  7شب کوبا
هتل  4ستاره

$750

بیمهسوپرویزا،دانشجویی،مسافرتی

اجـاره انواع خودرو
ویـــزایدبی
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____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

