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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

اریانردسوگرکمانشاه...

www.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com
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اسپشیال از مونترال به تهران از

950

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

در این شمــاره:

ی زلزله زدگان غرب
یار

آیا والری پالنت می تواند
به قول هایش عمل کند؟!

 )6به
کشوربشتابیم!
درای بی قرارت گریه
 )7با ما
کردم...
خبرهای مونتریال،
 )8گزیده
کبک ،کانادا
مالیاتی فراساحلی...
 )10بهشت
 ۱۴کتاب را همه باید
 )11این
بخوانند!
ت شهری در تهران:
 )13مدیری
ناکارآمد و...
سراشیب سقوط...
 )15ریال در
سیاسی در آسمان
 )17صاعقه
لبنان
ی انسانی دخالت در
 )18وظیفه
سیاست
 )3عکاسی ،مهاجرت
6
و...

انتقـال ارز

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

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

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

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.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

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

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

514-917-9988 1425, boul Saint-Laurent

وحیدخلـجی

Agence Immobilière

مریم خالقی

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

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

ناهیدپاکروان

<< pgs. 2

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

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

RESTAURANT 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
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صرافی نِت

RESTAURANT ONYX INC

www.ParsPlumbing.ca

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

1449 St. Catherine W

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

 ص7 :

RESTAURANT ONYX INC

فارکس

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
 ص4 :

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

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 نگین • 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)
18 November, 26 November, 27 November and 11 December
• Sales and consulting:
2 days per week, one month internship 28 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

فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

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

قیمت های رقابت ناپذیر الستیک
"als for all si&zes20
Season Spe",ci17
"",18” ,19

13",14",15",16
ks
even light truc

4
!Starting at 49.9prices

خشایارشادانلو

at our
Nobody can be
!RANTEED
THAT IS GAU

Our tires have full warranty
against any defects.

7355 Ave Mountain
Sights,
4
)(Corner: Jean Talon
Montréal, QC H4P 2A7

4
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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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سوگــوار...

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 ّ

به یاری زلزله زدگان غرب
کشوربشتابیم!
باری دیگــر زلزله در بخشــی از
کشورمان فاجعه به بار آورد .شامگاه
یکشنبه  ۲۱آبان زلزلهایدر مقیاس
هفت و سه دهم ریشتر بخشهای
وسیعی از غرب کشورمان و شمال
شرقی عراق را به لرزه در آورد .این
زلزلهی مهیب و پس لرزههای آن
باعث ویرانی شــهرها و روستاهای
مرزی شده است .خبرها حاکی از
کشته شــدن صدها تن و زخمی
شــدن هزاران تن و آوراگی وسیع
مردم منطقه است .تمام مردم ایران
در بهت و ماتم این فاجع ه هستند.
هنوز ابعاد واقعی فاجعهای که رخ
داده است ،روشن نیست .اما مسلم
است که هزاران تن از هموطنان ما
خانه و کاشــانهی خود را از دست
دادهاند .بخشی از آنها در زیر آوار
خانههایشان مانده اند ،بخشیدیگر

م .آزرم

بدون ســرپناه در سرمای سخت
منطقهدر فضای باز آوارهاند و همهی
اینها به کمک و یاری هموطنان
نیازمندند .در لحظهی کنونی هر
اقدامی برای کمک به زلزلهزدگان
از اهمیت و اولویت حیاتی برخوردار
است .مردم کشــو ما تجربههای
زیادی در کمکرسانی به مناطق
زلزلهزده دارند .در لحظات دشــوار
کنونــی وظیفۀ تک تک ماســت
که باز هم بــه کمک زلزله زدگان
بشــتابیم و با همیاری ملی خود،
مرهمی بر درد و اندوه ناشی از این
قهر طبیعت بگذاریم.
با تاســف و تاثر فــراوان ،مصیبت
وارده را بر هموطنانمان در استان
کرمانشــاه و ایالم تسلیت گفته و
بــرای بازمانــدگان آرزوی صبر و
شکیبائیمیکنیم.

1344

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
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هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست!
رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه
تهــران از تغییر رفتار گســلهای
زاگــرس از زلزلههــای کممقیاس
به سمت زلزلههای بزرگ مقیاس
خبر داد و گفت :زلزله کرمانشــاه
که در برخی استانها احساس شد،
هشداری جدی برای تهران خواهد
بود و بر اساس شواهد موجود باید
در انتظار زلزلههایی باشیم که کل
ایران را بلرزاند.
شــامگاه روز یکشــنبه زلزلهای با
بزرگای  ۷.۳ریشتر در سرپل ذهاب
استان کرمانشاه رخ داد که در این
رخداد لرزهای تعدادی از اســتانها
متأثر شــدند .این در حالی اســت
که به گفتــه دکتر مقیمی رییس
دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
این امر به دلیل فشــار  ۳صفحه به
فالت ایران موجب شــده تا ایران
تبدیل به کشــوری لرزهخیز شود،
به گونهای که هیــچ نقطه از ایران
مصون از زلزله نیست.
وی خســارات جانی وارد شده به
منطقه سرپل ذهاب را ناشی از سوء
مدیریت در مقاوم ســازی سازهها
دانســت و به بازماندگان و قربانیان
این زلزله تســلیت گفــت و ابراز
امیدواری کرد که با تغییر نگرشها
رویکرد اســتفاده از زمین بهروزتر
شود و ایران تبدیل به کشوری شود
که دیگر دغدغه زلزله را نداشــته
باشد؛ چراکه ایران میتواند به جای
اینکه از بروز زلزله نگرانی داشــته
باشد ،احساس شادی کند مشروط
بر اینکه متناسب با رفتار زلزله بتوان
مقاومت سازهها را افزایش داد.
فالت ایران؛ ببری خفته بر روی
گسلهایمتعدد

مقیمی با بیان اینکــه با توجه به
گذشت زمان از رخداد زلزله اصلی
منطقه ســرپل ذهاب بــه راحتی
نمیتوان اعالم کرد که کدام گسل
فعال شــده و موجب لرزش شده
اســت ،ادامه داد :در آینده قادر به
شناسایی گســل مسبب این زلزله
هســتیم؛ چراکه گروههای گسلی
در منطقه وجود دارد و باید انتظار
داشت که گسلهای مختلف سبب
این زلزله شدهاند.
رییس دانشکده جغرافیای دانشگاه
تهران با تاکید بر اینکه در زاگرس
زلزلههایی با بــزرگای  ۷.۲و یا ۷.۳
{>> ادامه در صفحه}20 :

no.
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حرکت «زاگرس» به سمت
زلزلههای بزرگ

از این رو در این منطقه گسلهای
سیســتماتیک از حوزه باالدست
کردستان و یا زاگرس مرتفع عبور
میکند ولیدر پیرامون این سیستم
گســلی و گســل ممتد یکسری
گروههای گســلی وجــود دارد که
این گروههای گسلی برخی اوقات
سازمان یافته هستند مانند زاگرس
جنوب غربی (خوزستان و دزفول) و
یا زاگرس جنوبی (شیراز) که تقریبا
ســازمان یافته و از یک روند طولی
و عرضی مشخصی پیروی میکنند.
دکتــر مقیمی ادامــه داد :ولی در
منطقهای که یکشنبه شب زلزله رخ
داده ،گروههای گسلی با جهتهای
مختلف تشــکیل شــده است که
درگیر با گســلهای سیستماتیک
هستند ولی از آنجایی که گسلهای
کوچک و خرد هســتند ،مشخص
نمیکند که حرکت کدام گســل
موجب رخداد زلزله شده است ،مگر
آنکه مطالعات ژئوفیزیکی دقیقی از
منطقه انجام شود.
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FACEBOOK:
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

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

_________
 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
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تکبر»!
کودر-م
ظدنی«
آیا والری پالنت «رادیکال،
خداحاف
www.paivand.ca

 سال  25شماره  24  1344آبــان 1396

شعر و ترانه...
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بی نهـایت چپ» می تواند به قول هایش عمل کند؟!

شایسته الهامی (مونترال)
یکشنبه پنجم نوامبر انتخابات شهرداری ها
به پایان رسید و خانم والری پالنت (از حزب
پروژه مونــرآل) بعنوان اولین شــهردار زن
در تاریخ  375ســاله ی مونتریال (به تعبیر
فردریک برار  Frédéric Bérardستون نویس
هفتگی مترو) انتخاب شد.
همچنین وی توانست دنی کودر  -شهردار
فعلی  -را بعد از تنها یک دوره کنار بزند؛ که
این در شصت سال اخیر بیسابقه بوده ،تمام
شهرداران از شصت سال به این طرف بیشتر
از یک دوره انتخاب شده اند.
(در ســال 1960ژان دراپو Jean Drapeau
توانسته بود سارتو فورنیه  Sarto Fournierرا
بعد از یک دوره کنار بگذارد).
بدیهی است که از حاال نمیشود روی کارخانم
پالنت قضــاوت کرد و زمان عملکــرد او را
نشان خواهد داد .اما با توجه به عکس العمل
مهمانان و مفســران برنامه خبر  CTVدر
روز دوشنبه ششم تا دهم ،هیچکدام آنها از

با ماردای بی رقارت رگهی رکدم...

با عاشقای بی مزارت گریه کردم
با مادرای بی قرارت گریه کردم
داغ برادر دیدم و آتیش گرفتم
با الله های داغدارت گریه کردم

سالم به صلح  ،سالم به عشق
بی عشق از دنیا چی می مونه

تهدید و زور و ُ
جنگ از دنیا بگیرید
من پرچمصلحم منوباال بگیرید
من ماهی آزادم این رو ُد نبندید
فانوس از دریا بگیرید
حیفه اگه
ُ

زخم تحمل روی دوشت خونه کرده
پیشونی درد آشنایی داری ای خاک
ِ
هیشکی نمیتونه تو رو از من بگیره
تا جون به تن دارم فدایی داری ای خاک دنیا پر از تزویر و نیرنگه برادر
دنیا پر از رنگه  ،پر از ننگه برادر
از دیدن حقی که ناحق میشه اما
نفرین به جنگ  ،نفرین به ظلم
من بیشتر توی خودم جنگه برادر
دنیا که دنیا نیست زندونه
سالم به صلح  ،سالم به عشق
نفرین به جنگ  ،نفرین به ظلم
بی عشق از دنیا چی می مونه
دنیا که دنیا نیست زندونه
سالم به صلح  ،سالم به عشق
نفرین به جنگ  ،نفرین به ظلم
بی عشق از دنیا چی می مونه
دنیا که دنیا نیست زندونه

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

انتخاب پالنت خوشحال بنظر نمی رسیدند
و همه به برگشت کودر کام ً
ال مطمئن بودند.
در نظرسنجی روز دوشنبه ،از مردم سئوال
کردند که آیا والری پالنت خواهد توانســت
قولهای انتخاباتی اش را عملی کند؟
جــواب  42درصــد مثبت و
58درصد منفی بود!
معمــوالً این ســئوال
بالفاصله بعد از انتخابات
به
پرسیدهنمیشودچونباید
فــرد فرصــت داد و بعد
نتیجه گیری کرد.
بعد از انتخابات ،دنی کودر
در حالیکه بشــدت ناراحت
و متاثــر بود اعــام کرد که
کار خود را در شهرداری ادامه
نخواهــد داد و مدتی میخواهد
وقتش را با خانواده خود بگذراند.
وی گفــت :وقتی من آمدم فســاد در
شهرداری حاکم بود.
معلوم نیست که آیا این «فساد» را شهردار
قبلــی به تنهائی مرتکب شــده بود و اگر
واقعیتداشتچرادیگرکارمندانمخالفتی
نکرده بودند؟ می بینیم که تعداد زیادی از
اکیپ کودر از کارمندان سابق بودند.
کــودر در روزهای قبل از انتخابات بر بی
تجربگی پالنت تکیه میکرد و آن را نقطه
ضعفی برای او بشمار میاورد .او میخواست
با این کار مســاوی بودن خود و او را در

با تع

یین وقت قبلی

نظرســنجی ها تغییر دهد .رسانه ها بیشتر
روی لبخند و خنده والری تکیه میکردند.
ریشــارد بــرژرون Richard Bergeron
بنیانگذار و رهبر ســابق پروژه
مونریــال (حزب والری پالنت)
در ســال  2014بــه اکیپ دنی
کــودر پیوســت .او در انتخابات اخیر
بوسیله حریف مقابلشدر پروژه مونریال کنار
زده شــد .برژرون ،والری پالنت را با عنوان
«رادیکال ،بی نهایت چپ» توصیف
کرده اســت .او پیش
بینــی میکند که
سرمایه گذاری ها
در مرکز شهر
بپایان می
رسد.

{>> ادامه در صفحه}38 :

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

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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

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

بحران داروهای مخدر :توسعه برنامه درمانی انتخاب نخستین بانوی شهردار در مونتریال
کبک درنظــر دار د
بــرای رویارویــی با
بحرانداروهای مخدر
که در ونکوور و نقاط
دیگر کانــادا به اوج
رســیده و در کبک
نیز چندین مورد آن
رخ داده ،برنامه عرضه
رایگان داروی معالج
آن را توسعه دهد .بنابر اعالم وزیر
بهداشت عمومی کبک دارویی به
نام «نالوکسن» که درمانگر موارد
اضافه مصرف داروهای مخدر است
به طور رایــگان از طریق 1900
داروخانــه در سراســر کبک در

دسترس خواهد بود .این دارو به
همه افراد بیش از  14ســال داده
می شود و برای دریافت آن نیازی
به نسخه پزشک نیست .همچنین
پلیس ،آتش نشانی و آمبوالنس ها
نیز ایــن دارو را دراختیار خواهند

داشت .این برنامه توسط
هیئت بیمه بهداشــتی
و ســازمان بیمه درمانی
کبک مدیریت می شود.
وزیر بهداشت می گوید:
«نالوکســن ســابقه ای
ثابت شده دارد و اکنون
در داروخانــه ها موجود
اســت و به رایــگان در
دســترس همه قراردارد .افرادی
که نیاز داشته باشند می توانند آن
را در نزدیکی محل سکونت خود
دریافت کنند»( .تلخیص از گازت
مونتریال 9 ،نوامبر .)2017

به متخلفان مالیاتی ،پیمانکاری دولتی داده
نخواهد شد
کبــک از واگــذاری
پیمانکاری های دولتی
به کسانی که از پرداخت
مالیات فرارکرده باشند
جلوگیــری می کند و
 75تــن را بــرای این
که اداره مالیات کبک
یک واحــد تخصصی
برنامه ریــزی مالیاتی
بین المللی ایجاد کند اســتخدام درمورد چهارچوب بازرگانی آنالین
می نماید .وزیر دارایی کبک می به مجلس کبک ارائــه کرد .این
گوید« :به خاطــر تأمین عدالت برنامه پاسخی گزارش کمیسیون
مالیاتی» و مبارزه علیه بهشت های مالی مجلس اســت که در ماه مه
مالیاتی برنامه ای ویژه اجرا خواهد گذشته درمورد استفاده از بهشت
شد .او این برنامه را پس از سخنان های مالیاتی ارائه شده بود .بخشی
امیر خدیر نماینده مجلس کبک از این برنامه حاوی پیشنهادهای

نماینــدگان عضو این
کمیسیون است .دراین
برنامــه وزیــر دارایی
کبک اعالم کرده که از
کاالها و خدمات آنالین
موسساتخارجیمانند
«نتفلیکــس» مالیات
دریافت خواهد شــد.
او می گویــد« :کبک
درنظر دارد جلوی فرار از پرداخت
مالیات ،از جمله مواردی که مربوط
به بهشــت های مالیاتی می شود
را بگیرد»( .تلخیــص از الپرس
مونتریال 10 ،نوامبر .)2017

عذرخواهیهیدروکبک

شــرکت بــرق هیدروکبک
به خاطــر قطع بــرق یک
کارآفرین کبکــی به مدت
 6ماه عذرخواهی کرد .این
کارآفرین گلخانه هایی برای
کشت سبزی در زمین خود
ســاخته بود .به دلیــل اختالف کــه به جان آمده بــود ،ویدیویی
هیدروکبک با شرکت بل درمورد تهیه کرد و آن را در شــبکه های
مالکیت یک تیر برق در نزدیکی اجتماعی به نمایش گذارد که در
محل مزبور ،کشــیدن برق به آن مدت  3روز  1.8میلیون بار فقط
به تعویق افتاد .کارآفرین کبکی در فیسبوک دیده شد .جالب این

که با آن که برق این مشترک
وصل نشده ،هیدروکبک برای
او صورتحسابی به مبلغ بیش
از  420دالر فرســتاده است.
ســرانجام رییس بخش توزیع
هیدروکبــک در محل حاضر
شد و ضمن عذرخواهی وعده داد
که راه حلی برای مشــکل بیابد
و ســرانجام برق این مشترک را
وصل کند( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 11 ،نوامبر .)2017

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

نخست وزیر کبک تلفنی صحبت
کرده و افزود« :می خواهم هرچه
زودتر برای جامه عمل پوشاندن
به دیــدگاه خود درمــورد یک
کالنشهر قدرتمند با او کار کنم».
باید منتظر ماند و دید نخستین
بانوی شــهردار چگونه به اوضاع
نه چندان خوب مونتریال سامان
می بخشد .او به عنوان نخستین
اقدام عملی برای کاســتن از بار
ترافیک مونتریال وعده داده که
به شــمار اتوبوس های شهری
بیفزاید.
(تلخیص از الپرس
مونتریال،
 6نوامبر .)2017

در انتخابات  5نوامبر شهرداری
ها ،خانم والری پالنت  43ساله با
51.4درصد آراء بر رقیب نیرومند
خود دنی کودر که از سال 2013
سمت شهرداری مونتریال را به
عهده داشت پیروز شد .او صبح
روز پس از رأی گیری برای تشکر
از شهروندانی که به او رأی داده
بودند در ایستگاه متروی اسکوئر
ویکتوریا حاضر شد و با مردم به
گفتگو پرداخــت .مارتن کواتو،
وزیر امور شهرداری ها و امنیت
عمومی نیز به او پیوست و گفت:
«به محض آن که آماده باشید
با هم کار می کنیم» .شهردار
جدید مونتریالدر توییتر خود
نوشــت که با فیلیپ کوییار

مونتـــریال

تظاهرات ضد نژادپرستی

بعد از ظهر یکشنبه  12نوامبر صدها تن برای محکوم کردن
راســت گرایی افراطی ،نژاد پرســتی و قانون  62درمورد بی
طرفی مذهبی [منع پوشــش روبنده برای دریافت کنندگان
خدمات شهری و اجتماعی)در مرکز شهر مونتریال راهپیمایی
و تظاهــرات کردند .این راهپیمایی که در ســاعت دو بعد از
ظهر از پارک امیلی گاملن آغاز شــد ،تحت مراقبت و نظارت
پلیس به صورت آرام برگزار شــد .چندین ســازمان ازجمله
«زندگی سیاهان مهم است»« ،انجمن حقوق دانان پیشرو»
و «انجمن مســلمانان و عرب های غیرمذهبی کبک» از این
تظاهرات پشتیبانی کرده بودند .مانون ماسه نماینده مجلس
و عضو حزب کبک سولیدر هم در این تظاهرات با «فراخوان
جامعه مدنی» شــرکت کرده بود( .ژورنال دو مونتریال13 ،
نوامبر .)2017

شکسته شدن
رکورد سرما در
سراسر کبک

روز جمعــه  10نوامبر رکورد ســرما در
کبک شکسته شد و درجه حرارت تا حد
یخبندان کاهش یافت .در مونتریال صبح
جمعه هوا به منهای  8درجه سانتیگراد
رسید و بعد از ظهر همان روز نیز حدود
منهای  5درجه بود و به این ترتیب رکورد
سرمای  10نوامبر سال  1956شکسته
شد .با احتساب عامل باد ،سرمای این روز
منهای  13درجه حس می شد .در سایر
نقاط کبک از جمله وال دور و ابی تیبی
درجه هوا به منهای  17.9و در گاتینو و
اتاوا به منهای  11رسید( .ژورنال دو مترو،
 11نوامبر .)2017

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

بهترین راه یادگیری زبان فرانسه ،داشتن یک
دوست
کبکی!

بنابر بررســی های یک پژوهشگر
دانشــگاه کبــک در مونتریــال
( ،)UQAMمهاجرانــی که یک
دوست کبکی فرانسه زبان دارند،
بهتــر از دیگران زبان فرانســه را
یاد می گیرند .مارینا ام دوسرن،
استاد بخش روانشناسی دانشگاه
مزبور به بررسی عواملی پرداخته
کــه در باالبردن ســطح آموزش
زبان فرانسه نقش دارد .او در این
بررســی  113دانشجوی مهاجر
دانشگاه کنکوردیا را مورد مطالعه
قــرارداده و می گویــد« :درمورد
آموزش زبان در کالس مطالعات
زیادی شــده ،اما دربــاره این که
مردم در زندگی واقعی زبان فرانسه
را چگونه فرامی گیرند چیز زیادی
نمی دانیم .این موضوعی است که
مورد توجه و عالقه ما بوده است».

برای بسیاری از مهاجران ،قسمت
بزرگــی از یادگیری زبان آنها «در
خارج از چهارچوب رسمی صورت
می گیرد» .در اینجا است که نقش
داشتن دوســت ظاهر می شود.
خانم دوسرن عقیده دارد که« :این
یک واقعیت است که مهاجرانی که
احساس مثبت نسبت به فرهنگ
کبک دارند و آن را بیشــتر جذب
می کنند ،فرانسه را بهتر حرف می
زنند .اما در واقع ،این امر به خاطر
آن اســت که آنها دوستان فرانسه
زبان بیشتریدارند .ایندوستی ها
است که در یادگیری زبان فرانسه
نقش ایفا می کند» .بنابراین ،برای
یک مهاجر عالقمندی به فرهنگ
کبک کمک می کند که دوستان
کبکی بیشتری داشته باشد و این
به نوبه خود امــکان می دهد که

بنزین ،خواروبار ،قهوه ،بلیت
هواپیما و دارو ،کبکی هایی
که بسیار مشــتاق برنامه
های «جلب مکرر مشتری»
فروشگاه ها هستند ،بیش
از  4میلیــارد دالر را بدون
مطالبه گذاشــته اند که
به طور ســرانه بــرای هر
مشــتری عضو  629دالر
می شــود .فرانک پونس،
اســتاد بازاریابی دانشــگاه
الوال می گوید« :این پول زیادی
است و نشــان می دهد که هنوز
باید به مصرف کنندگان آموزش
زیادی درباره این برنامه های جلب
مشتری داده شــود» .بنابر اعالم
آژانس «باند براند رویالتی» کبکی
ها به طور متوسط  12کارت جلب
مشــتری در کیف خود دارند که
فقــط از  7تای آنها به طور منظم
استفاده می شود .در سراسر کانادا
بیش از  16میلیــارد دالر از این

پاداش های مطالبه نشــده وجود
دارد که بیش از  4میلیارد دالر آن
مربوط به کبک است...
بنا بر آخرین نظرســنجی انجام
شده درآغاز سال  ،2017بیش از
نیمی از دارنــدگان این کارت ها
نمیدانسته اند که چه مقدار امتیاز
ذخیره کرده اند و این امتیازها واقعا
چقدر می ارزد.
فزون براین ،یک چهارم دارندگان
ایــن کارت هــا هیــچ وقــت از

زبان فرانسه را بهتر یاد بگیرد».
این پژوهشگر اضافه می کند
که دوستی بین فرهنگ ها دو
معنیدارد« :حتی اگر مهاجری
خیلی مشتاق و بااراده و انگیزه
باشد ،باید یک کبکی مشتاق و
پذیرا هم وجود داشته باشد».
نتیجه این بررســی نشان می
دهد مهاجرانی کــه در محله
های فرانســوی زبان زندگی می
کننــد ،در زندگی روزمره بیش از
دیگران به فرانســه صحبت نمی
کنند زیرا کبکی های فرانســوی
زبان از روی مهربانی و برای کمک
به آنها گرایش بــه این دارند که
بــا تازه واردان به زبان انگلیســی
صحبت کنند .تحمل مکث ها و
لغزش های زبانی گاه گاه مهاجران
به آنها کمک می کند که فرانسه
را یاد بگیرند« :این پذیرا بودن به
جذب زبانی مهاجر کمک می کند.
مشــکل وقتی است که بخواهیم
همه چیز ایده آل باشــد .ما به
عنوان فرد مسئولیت داریم و باید
بردباری و تحمل داشته باشیم».
(الپرس مونتریال،
 12نوامبر .)2017

میلیاردها دالر انباشته در صندوق موسسات

امتیازهای کسب شده خود
استفاده نکرده اند .به گفته
این استاد بازاریابی ،ارقام
پرداختی توسط کارت های
جلب مشتری یک هدیه از
جانب فروشــنده نیست،
بلکه ابزاری بــرای جمع
آوری اطالعــات کلیدی
درمورد مشتری و زندگی
خصوصی او اســت .سال
گذشــته تصمیم موسسه
جلب مشتری «ایرمایلز» برای پاک
کردن همه امتیازهای انباشــته و
مطالبه نشده در اول ژانویه ،2017
از جمله  2.6میلیون تن در کبک،
با اعتراض دارنــدگان این کارت
روبرو شد .ایرمایلز ناگزیر از عقب
نشینی شد و اســتفاده از کارت
های آن در بسیاری از فروشگاه ها
و موسســات کاهش شدید یافت.
(ژورنــال دو مونتریال 13 ،نوامبر
.)2017

افزایش شمار جوانان کشته شده در حوادث جاده ای
امسال برای نخستین بار پس
از سال  ،2012شمار جوانانی
که جان خــود را در حوادث
جاده ایدر کبک ازدستداده
اند افزایش یافته است .کمتر
از دوماه مانده به پایان ســال،
شوربختانه  44جوان  15تا 24
ساله در تصادفات جاده ای کشته از ســال  2016در این گروه سنی
شــده اند .این تعداد  5تن بیشتر است .لوییس اسمیت ،سخنگوی

شــورای کانادایی امنیت می
گوید« :این ارقام واقعا هولناک
اســت ،اینها آمارهایی است
که مایلیم شاهد کاهش آنها
باشیم .امید است که در آغاز
این سده ،امسال یک استثنا
باشد».
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 13نوامبر .)2017
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

انجام توافق مشارکت بین کشورهای عضو
حوزه پاسیفیک ( )PTPبدون حضور آمریکا
وزیران بازرگانی  11کشور امضاء
کننــده توافــق بازرگانــی حوزه
پاســیفیک ( )PTPاعالم کردند
که درمورد یک برنامه مبادله آزاد
بازرگانی بــدون حضور آمریکا به
توافق رســیده اند .در بیانیه ای
که روز شنبه  11نوامبر در ویتنام
منتشر شد ،وزیران بازرگانی اعالم
کردند که موفق شده اند درمورد
«عوامــل کلیدی»ای کــه دونالد
ترامپ پس از رســیدن به قدرت
کشــور خود را از آن کنار کشیده،
به توافق رسیده اند .دراین بیانیه
تأکید شده که وزیران «معیارهای
سطح باال ،تعادل کلی و توان جذب
این توافق را حفظ کرده و درعین
حال اطمینان یافته اند که منافع
بازرگانی و ...همه اعضاء حفظ شده

و حق تعیین مقررات و الویت های
مقرراتی و قانونی همه کشــورها
رعایت می گردد» .وزیر بازرگانی
بین المللی کانادا با برگزاری یک
کنفرانس مطبوعاتــی به روزنامه
نــگاران اعالم کرد که پیشــرفت
هایی در مذاکرات به وجود آمده و
کانادا در موقعیت مناسبی قراردارد.
او گفت« :ما هــر توافقی را امضاء
نمی کنیم ،اگر نیــاز به یک روز
وقت اضافی باشد ،وقت بیشتری
صرف می کنیم» .به گفته او 11
حکومت شــرکت کننده در این
توافــق پذیرفته اند کــه برخی از
موارد مورد اختالف درباره مالکیت
فکری و معنوی که در توافق اولیه
وجود داشــت را حذف کنند .در
کانادا بسیاری خواهان این بودند

که دولت در ایــن مورد موضعی
سخت داشته باشد .فزون براین،
درباره مقــررات مربوط به صنعت
اتومبیل و محیط زیست نیز توافق
حاصل شــده است .این توافق در
روزی به دســت آمد که اظهارات
ضد و نقیضی درباره آن بیان می
شد و برخی از رسانه های خارجی
جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا
را به خاطر لغو ناگهانی دیدار پیش
بینی شــده با رهبران کشورهای
دیگر ســرزنش مــی کردند .این
دیدار پس از یــک گفتگوی 50
دقیقه ای بین نخست وزیر ژاپن و
آقای ترودو لغو شد.
(تلخیص از الپرس مونتریال11 ،
نوامبر .)2017

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

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

مـکمل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما ُ
کپیبرداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

10
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شایسته الهامی (مونترال)

کانــادا...

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

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:
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à www.paivand.ca
11:00
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
Revealدرآمد
journalistsمیلیــون یورو)
 ۱۲۵میلیون دالر (۹۲
RENSEIGNEMENTS:
Last week,

teamed
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
میلیون دالر
aبا 7۹
جووی
bombshell:دالر و بن
با  ۸۰میلیون
up with ICIJ
for
new
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
The Paradise Papers. This time
centeredازisانتشار
onاگر می خواهید
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اینترنتیaround, the
action
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
more than 13 million ... info@paivand.ca

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

بهشت مالیاتی فراساحلی :کابوسی به زیان
مردم عادی؛ به سود سوپرثروتمندان؟!
جاســتین ترودو در
سخنرانیماهسپتامبر
در سازمان ملل ،روی
دو موضــوع تاکیــد
کرد .رفتار ناشایست
بــا بومیان کانــادا از
زمانهای خیلی دور،
و تغییــرات در مورد
سیستم مالیاتی .
او گفــت :قوانیــن
مالیاتی عادالنه نیست
و باید تغییــر کند.
همچنین در مبارزات
انتخاباتی و حتی نطق
بعد از انتخــاب حزب لیبرال هم
میگوید:
مــردم باید مالیات خود را عادالنه
بپردازند .ما سیســتمی داریم که
ثروتمندان را تشجیع میکند که
مالیات کمتری بدهند .این وضعیت
باید تغییر کند .جاســتین ترودو،
همواره سنگ طبقه متوسط را به
سینه می زده و می زند؛ طوریکه
نام او بعنوان قهرمان طبقه متوسط
همردیفمیشود.
چند هفته پیش که الیحه بودجه
سال جدید توســط وزیر اقتصاد
برای تصویب به پارلمان داده شد،
روی بند بنــد این الیحه بحث و
انتقاد زیاد شد.
عالوه برآن انتقادات شــدیدی به
وضعیت مالی خــود وزیر اقتصاد،
آقای مورنو  Bill Morneauشــد،
که باالخــره او تصمیــم گرفت
مقداری از ثروتش را به خیریه اهدا
کند!
ترودو در قولهای انتخاباتی خود،
کسری بودجه را ده میلیارد دالر
اعالم کرده بود ،ولی مدتی پیش
دولت اعالم کرد که کسری بودجه
نزدیک ســی میلیارد دالر است و
بعد با تغییر آن به حدود بیســت
میلیــارد دالر جشــن و پایکوبی
کردند  -بدون اینکه قول انتخاباتی
را در نظر بگیرند.
الیحه بودجه پیشنهادی از تقلب
هائی که باعث فــرار از پرداخت
مالیات میشــود ،صحبت میکند
در آنجا کسب و کارهای کوچک
را متهم میکنند کــه راههائی را
برای فرار از پرداخت مالیات پیدا
میکنند؛ در نتیجه باید با قوانین
مالیاتی جلوی آنها گرفته شود.

برای نمونــه در یک
قسمت به مزرعه داری
که میخواهــد مزرعه
اش را بــه فرزندانش
منتقل کند  45درصد
مالیات تعلق میگیرد
ولی اگر مزرعه اش را
بفروشد25 ،درصد!
ایــن الیحــه بودجه
از طرف آقــای مورنو
نوشــته شــده کــه
وضعیت مالی خودش
باید مورد بررسی قرار
گیرد.
پنجم نوامبــر خبرهای جنجالی
مسافرتدوازده روزه ترامپ به آسیا
و کشتار غیر تروریستی(*!) عده ای
بیگناه توسط یک سفیدپوست در
کلیســا ،با افشاء اسناد
بهشــت مالیاتی بانام
 Paradise Paperتحت
الشعاع قرار گرفت.
این خبر توســط رادیو
کانــادا و CBCو تورنتو
اســتار تهیه شده است.
تهیه این گــزارش از اوائل 2017
شروع شــده و پنج هزار صفحه و
حاوی  13میلیون سند است.
خالصه آن قسمت از اسناد که به
کانادا مربوط میشــود اینست که
سه هزار نفر توانسته اند برای فرار
از پرداخت مالیات سرمایه هایشان
را به سواحل دور مثل جزایر آنتیل
انگلیس و جزایرکیمن  Kaymanو
برمودا و اسرائیل منتقل کنند  -که
این کار از نظر قانون بالمانع است.
جالب اســت که بعضی ها از این
مسئله با دالیل بسیار خفیف دفاع
میکنند .یکــی از مهمانان برنامه
 Power & Politicsسی بی سی
بنام فیلیپ کراس Philip Cross
میگوید که این ربطی به ثروتمند و
فقیر ندارد .ما همه از دادن مالیات
خودداری میکنیم برای مثال فردی
که به یک لوله کش بدون رســید
صد دالر میدهــد از دادن مالیات
فرار میکند!
طرف مقابــل او میگوید ،ما داریم
از مالیات بیشــتر از شش میلیارد
دالر صحبت میکنیم که میشوددر
راه بیمه پزشکی و آموزش و سایر
موارد سرمایه گذاری کرد!
در برنامه همانروز یکی از نمایندگان

 NDPبــا نــام Nathan Cullen
میگوید :اگــر دزدی از مغازه های
بزرگ قانونی باشد ،استخدام مامور
امنیتی چه فایده دارد؟!
در میان اسامی «متخلفان» مالیاتی
اسناد «پارادیس» به نام هائی مانند
ملکه انگلیس (ملکه گفته تا حال
خبــری از این موضوع نداشــته
اســت) ویلبر راس ،یکی از وزرای
ترامــپ ،خوانندگانی چون ماونا و
بانو ،همچنین نخست وزیران سابق
کانادا جان ترنــر ،برایان مارونی،
ژان کرتین ،پل مارتین ،به چشم
میخورد.
در اســناد پارادایــز از فــردی
بنام اســتفن برافمــن Stéphen
 Bronfmanصحبت میشــود که
از دوستان سابق جاستین ترودو
اســت .وی از 2013
رئیــس تهیــه و
جمــع آوری پــول
(«فاندریــزر») برای
حزب لیبــرال بوده و
توانسته در مبارزات
انتخاباتــی پانــزده
میلیوندالر برای حزب لیبرال پول
جمع کند.
جیلیان فیندلی Gillian Findlay
در برنامــه  Fifth Estateدر مورد
برافمن تحقیقاتی کرده است .او در
برنامه خبر شب یکشنبه National
هم شرکت داشت.
جیلیان میگویــد :برافمن فرزند
خوانده لئو کولبــر Léo Kolber
دوست پی یر ترودو (پدر جاستین
ترودو) بوده است .لئو کولبر بخاطر
خدماتش بــه حزب لیبرال در آن
زمان از طرف پی یر ترودو سناتور
انتصابیمیشود.
کولبــر در ســال  1991بــا یک
استراتژی خاص موفق شد شصت
میلیون دالر آمریکائی را به بهشت
مالیاتیبفرستد.
یکی از فرزندان کولبر بنام جاناتان
به اسرائیل مهاجرت کرده و شهروند
اسرائیلی است .در نتیجه از مزایای
قوانین مالیاتی آن کشور برخوردار
است .دخترش لین هم در آمریکا
زندگی میکند .در قوانین مالیاتی
آمریکا« ،هدیه» مشمول مالیات
نمیشــود .او هر زمان با جابجائی
پول با عنوان هدیه از دادن مالیات
معاف میشــود .در ضمن با ایجاد

)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 8, 14, 20, et 27 novembre 2017
Le 7, 13, 20 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 De: 9:00 à 11:15
Session: le 4 décembre au 22 mars 2018

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 6, 16, 21, 29 novembre 2017 et les 5, 12, 19 décembre
et le 11 janvier 2018
de 17:00 à 19:15

Session: le 4 décembre au 22 mars 2018
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیــرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
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

514-337-3856

www.slaec.ca

|

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

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Metro
Cote-Vertu

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6










رونق دوباره حفاری نفت و گاز کانادا
انتظار میرود با رشــد تدریجی
قیمتهای نفت که خوشبینی
محتاطانــهای را در میــان
تولیدکنندگان به وجــود آورده
است ،فعالیت حفاری نفت و گاز
کانادا  ۵درصد در ســال ۲۰۱۸
رشد کند.
به گزارش خبرگزاری موج ،انجمن
خدمات نفتی کانــادا انتظار دارد
شــرکتهای انرژی  ۷۹۰۰حلقه
چاه در سال  ۲۰۱۸حفاری کنند
که در مقایســه با  ۷۵۵۰حلقه
در سال  ۲۰۱۷باالتر خواهد بود.

بزرگترین افزایش فعالیت حفاری
در ایالت آلبرتا خواهد بود که قلب
تولید نفت و گاز این کشور است.
بر مبنای پیشبینی این انجمن،
سال آینده پررونقترین سال برای
حفاری از سال  ۲۰۱۴خواهد بود
که قیمت نفت به دلیل اشــباع
عرضه جهانی ریزش کرد.
بــرآورد ســال  ۲۰۱۸همچنان
 ۳۰درصد پایین مجموع چاهها
در ســال  ۲۰۱۴اســت که روند
کند احیا را منعکــس میکند.
قیمتهای نفت خام آمریکا پایین

 ۵۵دالر در هر بشــکه است در
حالی که اوایل سال  ۲۰۱۴باالی
 ۱۰۰دالر بود.
بر اســاس گزارش رویترز ،مارک
ســالکلد ،رییس انجمن خدمات
نفتی کانادا در بیانیهای اعالم کرد
در سال  ۲۰۱۸اطمینان نسبت
به تثبیت قیمت نفت در محدوده
 ۵۰دالر و عالقه فزاینده به ذخایر
عظیم گاز طبیعی کانادا ،از رشد ۴
تا  ۵درصدی سطح تولید حمایت
خواهد کرد.

شرکت با نام های مختلف و انتقال
پول به آن شرکت میتوانند از دادن
مالیات معاف بشوند.
نام شرکت سرمایه گذاری برافمن
 Claridgeو در ســاختمانی بــه
همین نام در مونتریال میباشــد.
برافمن که خود یک میلیاردر است
بــا خانواده پدر خوانــده خود لئو
کولبر ارتباط دارد.
جیلیان فیندلــی در آخر برنامه
میگوید که ما از برافمن خواستیم
تا در مصاحبه ما شرکت کند ،ولی
جوابی نگرفتیم .با دفتر جاستین
ترودو تمــاس گرفتیــم نتیجه
نگرفتیــم دفتر حــزب لیبرال به
ما گفت کــه برافمن کارش بطور
داوطلبانه و به عنوان حامی جمع
آوری پول بوده و در خط مشــی
سیاسی اثرگذار نبوده است.

جاستین ترودو  -در سفر ویتنام -با
وجود اینکه مسئله رادنبال میکند
ولی اظهار نظر نمیکند.
در خبر نهم نوامبر آمده ،با وجود
بدنام شــدن نام برافمــن ،ترودو
خواســته که دوستش برافمن به
همــکاری اش ادامه بدهد.چون از
توضیح او قانع شده است .مخالفین
با عصبانیت میگویند که نخست
وزیر مســئله را قبل از تحقیق در
مورد برافمن خواسته فراموش کند.
این طبیعی اســت که لیبرالها در
مورد بهشت مالیاتی سکوت کنند
چون دوستان میلیونر آنها مالیات
نمیدهند.
سازمان اکسفم Oxfam Québec
ویدئوئی را تهیــه کرده که در آن
فــردی با چهره ماســک دار دارد
یک بیمارستان را غارت میکند ،تا

بدینوسیله نتیجه بهشت مالیاتی را
ترسیم کند.
یازدهم دســامبر در چهار شــهر
انتخاباتی انجام میشود ،بر اساس
نظرســنجی اریک گرنیــه Éric
 Grenierدر  CBCدر دو شــهر،
کنسرواتیوهاجلوهستند.
نتیجه اینکه جاستین ترودو با انجام
ندادن قولهــای انتخاباتی و رفتار
ریاکارانه به تعبیر بعضی از مهمانان
 CBCبــه انتخاب حزب محافظه
کار در دو سال بعد کمک میکند.
__________
*بــاور همگانی اســت که فردی
که کشتار میکند اگر سفید باشد
و ظاهراً مســلمان نباشــد به او
تروریستنمیگویند.
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کــانادا...

ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

برنامه کانادا برای پذیرش  ۱میلیون مهاجر
تا سال ۲۰۲۰

 21آبان -دولت کانادا قصد دارد در
 ۳سال آینده ،پذیرش مهاجران را
 ۱۳درصد افزایش دهد.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه
خبرنــگاران جــوان ،بــه نقل از
راشــا تودی ،کانادا در سال آینده
میالدی و در راستای اجرای برنامه
دولت این کشور به منظور افزایش
 ۱۳درصدی ورود مهاجران تا سال
 ۳۱۰ ،۲۰۲۰هزار مهاجر میپذیرد.
روز چهارشنبه ،احمد حسین ،وزیر
مهاجرت کانــادا ،گفت« :همه بر
این بــاور بودهاند که ما نیروی کار
متخصص بیشتری الزمداریم؛ افراد
بیشتری برای قدرت بخشیدن به
اقتصادمان نیازداریم تا کاستیهای
موجــود در مهارتهای مختلف
خود را بر طرف کنیم .ما نیز به این
پیشنهادها عمل کردیم».
او افزود« :دولت ما معتقد اســت
مهاجران نقشی اساسی در جامعه
ما ایفا میکنند ».احمد حســین
افزود تا ســال  ۵ ،۲۰۳۵میلیون
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نفر از شهروندان کانادا بازنشسته
خواهند شد.
بر اســاس این برنامه دولت کانادا،
شــمار مهاجرت به منظــور کار،
پیوســتن به خانواده و نیز تعداد
پذیرش پناهجویاندر سال ،۲۰۱۹
 ۳۳۰هزار و در سال ۳۴۰ ،۲۰۲۰
هزار نفر خواهد بود.
« ُدری ِجید» ،مدیر اجرایی انجمن
کانادایــی مشــاوران مهاجرتــی
حرفــهای ،از ایــن برنامه جدید
اســتقبال کرد و خاطرنشان کرد
چالش بزرگتر ،افزایش این رقمها
خواهد بود.
اودر گفتگو با شبکه تلویزیونی سی
بی سی کانادا گفت« :هنگامی که
تعداد مهاجــران از  ۳۵۰هزار نفر
افزایش یابد ،کانادا به رونق بزرگی
خواهد رسید و رشد خواهد کرد.
در کل ما با رویکرد بسیار مثبتی
روبرو هستیم».
با این حال ،این برنامه مورد انتقاد
برخــی نیز قرار گرفته اســت .به

باور میشل رمپل ،نماینده پارلمان
کانــادا ،برنامه دولت این کشــور
برخی از مسائل را مدنظر قرار نداده
است.
او گفت« :ایــن که دولت جدولی
درباره تعداد افرادی که به کشــور
راه خواهند یافت ،ارائه دهد کافی
نیست .صادقانه بگویم لیبرالها باید
استفاده از تعداد مهاجران ،هزینه
صرف شده و انتشــار توییتها و
تصاویر دلگرم کننده برای نشــان
دادن موفقیت نظام مهاجرتی کانادا
را متوقف کنند».
او افزود :مقامات کانــادا باید «به
ســرعت با جلوگیری از مهاجرت
غیرقانونی ،قانونمداری را به نظام
مهاجرتی این کشور بازگردانند و
با در نظر گرفتن مالکهایی مانند
توانایی زبانی ،ایجــاد برنامههای
حمایتی برای افراد آسیبدیده و
نیز فرصتهای شغلی ،از ادغام این
افراد به جامعــه اطمینان حاصل
کنند».
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 Merciاز اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ Thank you
 Gracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवादﺷﮑﺮاً təşəkkür
Immigration Canada Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

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

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳

ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره

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

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

www.mariacottone.com

«این  ۱۴کتاب را همه باید بخوانند!»

معــرفیبرندگان
مهم ترین جایزه
ادبـی کانادا

شورای کانادا برای هنر برندگان
جوایــز ادبــی گاورنــور جنرال
(فرمانــدار کل) کانادا در ســال
 ۲۰۱۷را معرفی کرد.
به گزارش ایسکانیوز از سیبیسی
نیوز ،از میان  ۷۰فینالیست این
جوایــز  ۱۴برنده نهایــی در دو
بخش انگلیسی و فرانسوی معرفی
شــدند .این جوایز در بخشهای
بهترین نویسنده و شاعر ،بهترین
تصویرگر و مترجم و نیز بهترین
نویسندگان برای نوجوانان برندگان
خود را شناختند.
منتقدان کانادایــی میگویند این
 ۱۴کتاب ،را همه کاناداییها باید
بخوانند.
ایــن جوایز  ۲۹نوامبــر در دیدار
جودی پایت فرماندار کل کانادا در
اوتاوا به برندگان اهدا میشود.
جوایــز فرمانــدار کل کانــادا از
ســال  ۱۹۳۶تاسیس شــده و از
قدیمیترین و معتبرترین جوایز
ادبی کاناداست که در مجموع هر
سال  ۴۵۰هزار دالر به برندگانش
اهدا میکند.
فینالیســتهای ایــن رقابت از
سوی کمیتههای جداگانه انتخاب
شده ودر نهایت  ۷جایزه در زبان
انگلیسی و  ۷جایزه به آثار منتشر
شده به زبان فرانسوی اهدا میشود.
در طول  ۸۱ســال برگزاری این
جوایز ،جوایــز فرماندار کل کانادا
از بیــش از  ۷۰۰اثــر ادبــی که
توســط بیش از  ۵۰۰نویســنده،
شاعر ،نمایشــنامهنویس ،مترجم
و تصویرگر خلق شدهاند ،تجلیل

جریمه عابران پیاده در صورت استفاده از تلفن،
طرح پیشنهادی نماینده لیبرال کانادا

کردهاست.
برندگان امسال عبارتند از:
در بخش انگلیسی زبان:

• جوئل توماس بــرای «همه ما
بعضــی شــبها در تختخواب
هایمان ســوزانده میشویم» در
بخشداستان
• ریچارد هریســون برای «درباره
گم نکردن خاکسترهای پدرم در
امواج» در بخش شعر
• هیرو کانــاگاوا برای «ســاح
سرخپوستان»در بخش نمایشنامه
گریــم وود بــرای «راه بیگانگان:
رودررویی با داعش» در بخش اثر
غیرداستانی
• چری دیمالین بــرای «دزدان
مغز» در بخش متن ادبیات کودک
• دیوید الکساندر رابرتسون برای
«وقتی تنها بودیم» نوشته جولی
فلــت در بخش تصویرپــردازی
ادبیات کودک
• اونا آواســیلیچی برای ترجمه
«شــهر خواندن» نوشــته برنارد
الوردور (ترجمه از فرانســوی به
انگلیسی)
در بخش فرانسوی زبان:
• کریستین گای-پولیکین

برای
«وزن بــرف» در بخش داســتان

فرانسوی
• لویی دوپره برای «دست تسخیر
شده» در بخش شعر
• سباســتین دیوید برای «ناپالم
یکشنبه»در بخش نمایشنامه
• ســرژ بوشــار برای «چشمان
غمگین کامیون من» در بخش اثر
غیرداستانی
• ورونیــک دورن برای «اهمیت
ماتیلد پویســون» در بخش متن
ادبیات کودک
• ژاک گلدستاین برای «آزاده» در
بخش ادبیات تصویری کودک
• دانیل پولیکین بــرای ترجمه
«یک بربر در چین جدید» نوشته
الکساندر ترودو ترجمه از انگلیسی
به فرانسوی
برنده هر بخش یک جایزه  ۲۵هزار
دالری و یک نسخه با صحافی ویژه
از کتابشدریافت میکند.
این جایزه به ناشران هر کتاب که
به عنوان برنده انتخاب می شود نیز
 ۳هــزار دالر به عنوان جایزه اهدا
میکند و عالوه بر این به نامزدهایی
که بخــش نهایی راه یافتند اما به
عنوان برنده انتخاب نشدند نیز هر
یک هزار دالر اهدا میشود.
•

ایوان بیکر ،یکی از
نمایندگان لیبرال
مجلــس انتاریــو،
الیحــه ای را آماده
کرده اســت که در
صــورت تصویب،
عابران پیاده ای که
در هنــگام عبور از
چهارراه ها از تلفن
استفاده کنند را با
جریمــه روبرو می
کند.
ایوان بیکــر ،یکی از
نمایندگان لیبرال مجلس انتاریو،
الیحه ای را آماده کرده اســت که
در صورت تصویب ،عابران پیاده ای
که در هنــگام عبور از چهارراه ها
از تلفن استفاده کنند را با جریمه
روبرو می کند .وی امیدوار است که
ترس از جریمه شدن ،مانع استفاده
عابران از تلفن شــده و از سوانح
رانندگی منجــر به مصدومیت یا
فوت عابران جلوگیری کند.
میزان خطر توجه و نگاه کردن به
تلفــن در حین پیاده روی و عبور
از چهارراه مشخص نیست .برخی
از کارشناسان خطر را قابل توجه
و برخی دیگــر ناچیز ارزیابی می
کنند .برای مثال ،کلینت استیب،
از اداره پلیس تورنتو می گوید که
در طول  5ســال خدمت خود در
بخش ترافیک اداره پلیس ،شاهد
تلفات جانی ناشــی از اســتفاده

عابران از تلفن در حین عبور از
چهارراه نبوده است.
اما شری دی نووو ،نماینده
مجلــس از حــزب نیودموکرات
انتاریو و منتقد وزارت حمل و نقل
معتقد است که بیکر با طرح این
الیحه باعث منحرف شدن اذهان
مسوولین از معضل و مشکل اصلی
می شــود .او می گوید :مشــکل،
عادات رانندگی بد می باشد .اکثر
عابران پیاده که جــان خود را در
خیابان های شهر از دست دادند،
سالمند بودند .سالمندان به طور
معمول جزو افرادی نیســتند که
در حین پیاده روی ،از تلفن همراه
استفاده می کنند.
به نظر می رسد که بیکر از مقامات
شــهر هونولولو (هاوایــی) الهام
گرفته باشد .شهرداری هونولولو،
مدتی قبل قانون مشــابهی را به
تصویب رساند و اتفاقا با انتقادات

گسترده گروه های
حامی عابران پیاده
روبرو شــد .الیحه
پیشــنهادی بیکر،
مارچ ســال آینده،
یعنــی قبــل از
انتخابات انتاریو به
مجلس ارائه خواهد
شد.
اســتیون دل دوکا
در پاســخ به سوال
خبرنگاران در مورد
الیحه پیشنهادی این
نماینــده گفت که آن را
بررسی خواهد کرد ،ولی در
حال حاضردر موقعیتی نیست که
با قاطعیت از آن حمایت کند .دل
دوکا در عین حال به مردم توصیه
کرد که در هنگام عبور از چهارراه
و همچنیــن پیــاده روی جوانب
احتیاط را رعایت کنند و از انجام
دادن همزمــان کاری که ســبب
پرت شدن حواس و بی توجهی به
پیرامون بشود ،اجتناب نمایند.
بیکر پیشــنهاد تعییــن جریمه
حداقل  50دالر(تخلــف بار اول)
و حداکثــر  125دالر (در صورت
تکرار جرم برای بار ســوم) برای
استفاده ازدستگاه های الکترونیکی
را ارائه کرده است.
شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)
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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

افول جایگاه ایران در رده بندی جهانی
«محیط کسب و کار»
فریدون خاوند برق مــدام قطع و وصل بشــود،
(تحلیلگراقتصادی) مالکیت محترم شــمرده نشود،
 ۱۱آبان -در گزارش ســال  ۲۰۱۸فســاد اداری نفس شما را بگیرد،
بانک جهانی درباره «محیط کسب دیوانساالری مدام جلوی پای شما
و کار» ،که سی و یکم اکتبر منتشر سنگ بیندازد ،قراردادها بهدرستی
شد ،ایران از لحاظ شرایط مساعد اجرا نشوند ،و دستگاه قضایی خود
الزم بــرای انجام فعالیتهای
سرچشمه بیقانونی و
«محیط
اقتصادی ،در میان  190کشور کسب و کار» فساد باشد ،...چارهای
مورد بررسی در جهان در رده داخلی جزء نخواهید داشت جز
ی 124قرار گرفته اســت .در
ترجیح فــرار بر قرار،
جدایی
مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷
و از مشــاوران نابغه
ناپذیر
همــان نهاد ،ایــران از لحاظ
شما نیز کاری ساخته
«محیط
«محیط کسب و کار» در رده کسب و کار» نیست.
بندی کشــورها 4پله عقب بین املللی با همین مثال ساده به
نشسته است.
است ...تعریف«محیطکسب
و کار» می رسیم:
سخن بر سر مجموعه
راز ثرومتند شد کشور ها
رمز و راز توسعه کشورها (و یا ،به مولفه هایی اســت که بر فعالیت
قول آدام اسمیت« ،ثروت ملل») بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارند،
در مفهوم «محیط کســب و کار» ولــی در حیطه اختیــار مدیران
این بنگاهها نیســتند .بنگاههای
نهفته است.
همیــن مفهــوم و مولفههای آن اقتصادی طبعا از عدم اجرای قرار
در بردارنده پاسخ به یک پرسش دادها و قضات فاسد و دیوانساالری
پروار شده مزاحم رنج می برند ،ولی
ظاهرا پیچیده است:
چرادر یک کشور مردم به پیشرفت مدیران این بنگاهها توانایی آن را
و رفاه دست می یابند و در کشوری ندارند که به اصالح این مصیبتها
دیگــر ،حتی بــا ذخایــر عظیم بپردازند و اصوال این گونه کارها در
زیرزمینــی و موقعیت جغرافیایی حوزه ماموریت آنها نیست.
مساعد و جمعیت کافی ،مردم از به همین دلیل ســرمایه گذاران
روزگار خود سیر میشوند و فقر از به کشــور هایی چــون نیوزیلند،
سنگاپور ،دانمارک و کره جنوبی
در و دیوار باال میرود.
شما اگر کار آمدترین و ماهرترین روی میآورند که در گزارش سال
کارفرمای جهان باشید و ،در جمع  ۲۰۱۸بانــک جهانــی از لحاظ
مشاورانتان چندین نفر از خبرگان محیط کسب و کار در ردههای اول
برجســته مســایل اقتصادی نیز تا چهارم قرار گرفته اند.
حضور داشته باشند ،در رویارویی در عوض سرمایهدارانی که احتماال
با «محیط کسب و کار» نامساعد به فکر خودکشــی افتاده باشند،
خیلــی زود از نفــس می افتید و ســومالی و ســودان و ونزوئال و
عطای فعالیت در چنین فضایی را سودان جنوبی را انتخاب خواهند
کرد ،کشــور هایی کــه در همان
به لقایش می بخشید.
اگر در فضای کارتان امنیت نباشد ،گزارش چهــار رده آخر جدول را

اشغال کرده اند.
بانک جهانی بــرای طبقه بندی
کشورها بر حسب «محیط کسب
و کار» شان بر  10مــــولفه تکیه
میکند:
 شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرار دادها و ورشکستگی.هر یک از این مولفهها خود در بر
دارنده چند مولفه فرعی هستند.
برای روشــن شدن تاثیر «محیط
کسب و کار» بر فعالیت اقتصادی
در ایــران ،به مولفــه اول نگاهی
میندازیم که به «شــروع کسب و
کار» مربوط میشود.
یک شــهروند بیکار مــی خواهد
بســتنی فروشــی به راه بیاندازد،
یک جوان فــارغ التحصیل قصد
ایجاد یک «استارت آپ» (شرکت
نوپا) در زمینه الکترونیک را دارد،
یک سرمایه دار می خواهد بنگاه
تولید مواد غذایی به وجود بیآورد
و یا یک خانم پس از سالها خانه
داری می خواهد خانه سالمندان
تاسیس کند .وجه مشترک همه
اینها آن اســت که می خواهند
«کسب و کار» راه بیندازند .اینها
برای تحقق طرحهایشان باید از چه
مراحلیبگذرند؟
به صورت متوســط به چه مدت
زمانی نیاز دارند؟
و حد اقل ســرمایه مورد نیاز آنها
چقدر است؟
در گزارش ســال « ۲۰۱۸محیط

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
______________________

Tel.: (514) 484-8899

ou (514) 755-3480

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

کســب و کار» می بینیم که یک
مرد ایرانی برای انجام تشریفات و
گذشتن از مراحل مربوط به شروع
کسب وکار ،به چهارده و نیم روز
وقت نیاز دارد ،حال آنکه یک مرد
نیوزیلندی همه این کارها را طی
نیم روز انجام میدهد.
2/21/13
3:01 PM
به بیان دیگر میانگین زمان شروع مولفههای غایب در گزارش

بانک جهانی

کار در ایــران  ۲۹برابــر نیوزیلند
است.
و اما اگر شما یک زن ایرانی باشید،
زمان مورد نیازتان یک روز زیاد تر
از مردان خواهد بود؛
و در نیوزیلند همان نیم روز است.

در گزارش امسال «محیط کسب
و کار» ،همانگونه که گفته شــد،
موقعیت ایران در میان  ۱۹۰کشور
مورد بررسی نســبت به گزارش
سال پیش بد تر شده و از رده ۱۲۰

1
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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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

مدیریت شهری در تهران؛
ناکارآمد ،تمرکز قدرت و فساد
مجیدمحمدی

تهران شــهر آلودگی ،نــا امنی و
زشتی سیرت و صورت است.
آنچه این شــهر را به مردابی غیر
قابل تحمل تبدیل کرده "ام القرا"
بودن این شهر برای یک حکومت
دینی خودکامه ،ممتازه و فاســد
است .همهی زشتیها ،پلیدیها
و پلشتیهای حکومت اقتدارگرا و
تمامیت خواه و در عین حال فاسد
و ناکارآمد و سرکوبگر را در مرکز
این سیاهی می توان مشاهده کرد.
در این نوشته به پنج وجه مدیریت
شــهری ،اتالف ،ناکارآمدی ،فساد
و تمرکز در این شــهر که هر پنج
موضــوع بازتاب دهنــدهی نوع
مدیریت ،اتالف ،ناکارآمدی ،تمرکز
قدرت و فســاد در حکومت دینی
هستند ،اشاره می کنم.
•

مدیریت شهری:
هیئتی ،محفلی و
خویشاوندساالر

دورهی وی  ۶۰هــزار
فراهانــی ،نایب رئیس
شهر
تهران
و پیــش از آن  ۵۰هزار
کمیســیون برنامــه و
آلودگی،
اعالم شــد؛ اما براساس
بودجه شــورای شــهر
تهران در مورد پدیدهی ناامنی و
آخرین آمــار  ۱۳۵هزار
کارکنان بیکار (مداحانی زشتی سیرت نفر از شهرداری حقوق
میگیرنــد .فراهانی در
که شهرداری استخدام و صورت
کرد) می گویــد" :این
مورد تــورم نیروی کار
است.
در شهرداری تهران می
افراد صبح به صبح کارت
زده و حقــوق دریافت
گوید:
میکنند ،اما بهــره وری و ارزش "در حال حاضــر  ۷۰هزار نیروی
افزودهای برای شهرداری ندارند .به اســتخدامی برای  ۱۸هزار پست
عنوان مثال در برخی شرکتها و ســازمانی وجود دارد کــه براین
سازمانهای شهرداری با این پدیده اســاس بیش از  ۳برابر پستهای
مواجه هستیم که به طور مشخص ســازمانی ،در شــهرداری نیروی
در مترو  ۴۰۰۰نیروی مازاد وجود انسانی جذب شــده است ... .مابه
دارد که به آنها لقب کارمندان بیکار تفاوت عــدد موجود فیمابین ۷۰
را دادهاند که فعالیت مشــخصی هزار نیروی انســانی و  ۱۳۰هزار
ندارند و تنها حقوق میگیرند "...فیش صــادره ،متعلق به کارگران
پیمانکاران اســت که شهرداری
(ایسنا  ۱آبان )۱۳۹۶
شــهرداری تهران به محلی برای برای اطمینان از پرداخت حقوق
ایجاد اشتغال برای نیروهای حزب کارگران ،مستقیما به حساب آنها
پادگانی و اقوام و خویشان مقامات واریز میکند".
(ایسنا  ۱آبان )۱۳۹۶
حکومتی و دولتی تبدیل شــده
است .در نتیجه پرسنل شهرداری ایــن تــورم در تعــداد مدیران
رشــدی  ۵۰۰درصدی را در طی شهرداری نیز به چشم می خورد.
 ۱۲ســال دورهی قالیباف تجربه شــهردار تهران می گویــد " :در
کرده اســت .زمانی کــه قالیباف حال حاضر هــزار و  ۵۰۰مدیر در
شــهردار تهران شد شــهرداری حوزههای مختلف اعم از سازمانها،
تهران در مجموع به  ۲۵هزار نفر شرکتها ،مناطق ،معاونتها و …
حقوق میداد؛ این میزان در پایان در شهرداری تهران وجود دارد".
(مهر  ۴مهر )۱۳۹۶

مدیریت شهری تهران یک مدیریت
هیئتی ،محفلی ،و متورم از حیث
نیروی انسانی ودر نتیجه ناشایسته
ساالر و ناکارآمد بوده است.
این ویژگیها در زمانی که مدیران
شــهرداری توســط وزارت کشور
انتخاب می شــدند مســتقیما از
حکومت تاثیر می پذیرفت
و بعد از شکل گیری شوراها
دردههی هفتاد خورشیدی دکل و نفت مه ّیاست بیا تا بخوریم
سفره ای معرکه برپاست بیا تا بخوریم
نیز با فشار دستگاه رهبری
و نهادهای نظامی و امنیتی سفره ای باز پر از نفت و طال و مس و گاز
دوره هم دوره ی یغماست بیا تا بخوریم
ایــن ویژگیهــا را حفظ
کرده اســت .خامنهای در حفر کن چاه عمیقی ِ
وسط بیت المال
آب این چاه گواراست بیا تا بخوریم
انتخــاب شــهردار تهران،
ترس گرفتار شدن
شهرداران مناطق ،مدیران به دلت راه نده ِ
پاسبان اهل مداراست بیا تا بخوریم
فرهنگسراها و حتی سردبیر
یک نفر آمد و بین همه دعوا انداخت
روزنامــهی همشــهری
تا در این دهکده دعواست بیا تا بخوریم
مستقیمادخالت می کند.
ِ
نعمت رانت که آدم نگذشت از خیرش
اگر مقامات به توصیههای
سیب خوشمزه ی ح ّواست بیا تا بخوریم
خامنــهای و بیــت توجه
شدن خدمت هاست!
اختالس آخ ِر شیرین ِ
نکنند سروکارشــان مثل
مثل یک شیشه مربّاست بیا تا بخوریم
دوران کرباسچی با حفاظت میخورند از ِق َب ِل ما فک و فامیل و رفیق
اطالعات ســپاه و نیروی
ترکیدن هدف ماست بیا تا بخوریم!
انتظامی خواهد افتاد.
گفت تا روز مبادا نخورید از انبار
که
اســت
به همین لحاظ
گفتم امروز مباداست بیا تا بخوریم
شــهرداری تهران هزاران پیش ما که به همه وعده ی جنّت دادیم
مــداح را بــدون این که
یک بهشت است و همینجاست بیا تا بخوریم!
کارشان مشــخص باشد
شروینسلیمانی
استخدام می کند .مجید

اتالف ایدئولوژیک

شهرداری تهران در دورهی
احمدی نژاد و قالیباف به
محلی برای ایجــاد پروژه
برای ســپاه و پول پاشی
بر سر هیئتهای مذهبی
و مراســم دولتی مذهبی
(مثــل برنامههای مداحی
و راهپیمایــی اربعین در
عراق و تامین سوروســات
هیئتهای مذهبی در ایام
عزاداری محرم) تبدیل شد.
از همین جهت این سازمان
با سوء اســتفادههای ۳۰۰
میلیــارد تومانــی دوران
احمدی نــژاد و بدهکاری
نجومــی در پایــان دوران
قالیباف مواجه شد .محمد
علی نجفی شهردار تهران
میگوید:
{>> ادامه در صفحه}28 :

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: NOV. 13,14,15,16, 20,21,22,23, 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
------------------------شهریه 100 :دال رشامل کتاب ها و هزینه های دیگر
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. At registration
you will be tested to determine your level.
سطوح مختلف :از مبتدی تا پیشرفته

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

زمان نامنویسی برای تشخیص
سطح شما ،امتحان خواهید شد.

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

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
اگر در خارج از کانادا متولد شده اید ،پاسپورت خود را همراه بیاورید
Residency Card
به انضمام یکی از (اصل) مدارک زیر:
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
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

مرکز فارسی زبانان
اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

همبستگیبازرگانی

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

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 944-8111
------------------------

کانون فرهنگیخانهما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن

Tel.: 514-485-3652

514-290-2211

5206 DECARIE #3

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

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

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
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كميته يادمــان برگزار می کند:

سخنرانی دكتر على جوادى و دكتر كوروش عرفانى
شرايط اسفبار اقتصادى ،سياسى و
اجتماعى در ايران و گسترش موج
فقر و نارضايتى عمومى و وظايف ما
سخنرانان:
دكتــر علــى جــوادى از حزب
كمونيست كارگرى ايران و دكتر
كوروش عرفانى از حزب ايران آباد

زمان :شنبه  ٢دسامبر
ساعت  ٦:٣٠شب

درمحل کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

-------------برگزار كننده :كميته يادمان كشتار
زندانيان سياسىدهه شصت
در ايران ،مونترال -كانادا

Tel.: 514-485-3652

برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر :

شنـــبه ۱۸نوامبر
ساعت  ۶عصر

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

زنده یادان کــورش احراری،
مصــی اســکندری ،محمد
انصاری ،رفعت دانش ،افشین
صبری ،فریــدون 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

www.cafelitt.ca

دومیــن3شنبههرماه

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

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی

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.

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

در حال حاضر ،پروژه ی تحقیقاتی ناشناس و محرمانه و تنها به صورت هدیه خواهید شد.
تحقیق،
این
که
الزم به ذکر است
در دانشگاه مک گیل در حال انجام یک کد ،باقی خواهد ماند.
برگزار خواهد شــد دعوت بعمل
محــلبرگزاری:
است ،با عنوان:
از ایرانی هایی که به نوعی با گروه دارای مجــوز از کمیته ی اخالق میاورد.
سالن کتابخانه سرزمین نوروز واقع
تسهیل
و
بازدارنده
عوامل
«شناسایی
هستند
تماس
در
ایرانی
مجامع
و
ها
باشد.
می
گیل
مک
دانشگاه
هدف این گردهمایی ارایه گزارش
سرطان
غربالگری
ی
زمینه
کننده در
و توانایی کمک به این پژوهش را در صورت تمایل به همکاری ،نیاز به
پستان در زنان ایرانی مهاجر در
اطالعات بیشتر ویا طرح سواالت،
دارند ،تقاضای همکاری دارم.
مونترال»
اجنمن دفاع ازحقوق بشر در ایران  -مونترال
بــه پــاس قدردانی و تشــکر از شــما می توانید با نیناممیشی از
مشارکت شمادر این تحقیق ،فقط
مشارکت شــما ،کد شما در قرعه طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل
یادمان سالگرد
قدرت در دســتورکارقرار داشت ،مجامع دادرسی بین المللی جهت
با تکمیل یک پرسشنامه قابل انجام
کشــی که به این منظــور برگزار زیر تماس بگیرید.
 Tel.: 514-451-5110قتلهای زجنیره ای ولی در آذر  1377این قتلها شکل رسیدگی و اجرای عدالت میباشد.
است .مدت پاسخگویی تقریبا ٣٠
خواهد شــد وارد شده و درصورت
سیستماتیک بخود گرفت و جامعه یاد داریوش و پروانه فروهر ،محمد
دقیقه می باشــد .هویت شما در
nina.mamishi@mail.
برنده شدن ،موفق بهدریافت کارت
 mcgill.caماه نوامبر(آذرماه) یادآور قتل های ایرانیــان را در شــوکی فراموش مختــاری  ،محمد جعفرپوینده و
تمام مدت تحقیق به صورت کامال
مجید شریف وسایر قربانیان این
برنامه ریزی شده ایست که توسط نشدنی فرو برد.
عوامل وزارت اطالعات در ســال انجمن ما هرســال با یــادآوری فاجعه گرامی باد
ایران :افول محیط کسب و کار! >> ...ادامه از صفحه12 :
 1377بــا هدف حــذف فیزیکی این فاجعه ضد بشــری خواهان
انجمن دفاع از حقوق بشردر
به  ۱۲۴تنزل یافته است .در سطح تکان نمی خورد ،جز اصالحی که سال گذشــته ،امضای «برجام» و دگراندیشان به اجرا در آمد .گرچه بازنگهداشتن این پرونده و رساندن
ایران -مونترال
منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به گزارش بانک جهانی در زمینه نیز ابهامهای بزرگی که هم اکنون قتل منتقدین حکومت از ســالها صــدای دادخواهــی بازماندگان
(منا) نیز ایــران در رده دوازدهم مولفه «دریافت اعتبارات» اانجام بر این توافق سنگینی میکند ،به پیــش بمنظور تصاحــب کامل این فجایع به گــوش جهانیان و
گرفته است.
گونهای آشکار بر «محیط کسب و
است.
در ایــن منطقه بهتریــن جایگاه تاکید بر این نکته ضروری اســت کار» کشور تاثیر گذاشته اند و اگر
از لحاظ ســهولت کسب و کار به کــه گــزارش بانک جهانــی ،در این مولفههای غایب را هم در نظر
امارات متحده عربی تعلق دارد ارزیابی خود از «محیط کســب و بگیریم ،موقعیت ایران در جدول
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
و بدترین جایگاه از آن یمن است .کار» کشور ،شماری از مولفههای جهانی کشورها از لحاظ شاخص
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
آنچه موقعیت کشورها را در زمینه اصلــی را نادیده میگیرد ،از جمله کســب و کار بدتر از آن چیزی
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
«محیط کسب و کار» بهتر میکند ،مسایل مربوط به قانون کار ،ثبات خواهد بود کــه در گزارش بانک
طبعا اصالحــات در عرصه هایی شاخصهای اقتصاد کالن (از جمله جهانی می بینیم.
فضای بین المللی از جایگاه عادی
نرخهای تورم و نرخ ارز) ،وضعیت بنگاههای تولیدی ایران به صورت نمی توانند بهدولت و استخدامهای مقابله کرد.
بسیار مشخص است.
در گزارش امســال مــی بینیم عمومی نظام بانکی ،فساد ،کیفیت همزمان هم باید با رکود اقتصادی ،آن امیــد ببندنــد .ادارات ایران زمینه الزم برای کسب و کار زمانی برخوردار بشوند ،بتوانند آزادانه به
هزینههای کمر شکن تولید ،فساد زیر فشــار انبوه کارمندان مازاد بر فراهم میایــد که یک نظام بانکی خارج مسافرت کنند و راه برای داد
که موقعیت هند بــه دلیل انجام زیر ساختها و غیره.
اصالحات به گونهای چشمگیر بهتر یکی دیگر از مسایل بسیار مهمی و فشار نهادهای معروف به «شبه احتیاج به باری کمر شــکن برای سالم بتواند تسهیالت مالی مورد و ستد آنها با خارج باز بشود.
شــده و این کشور طی یک سال که در این گــزارش نادیده گرفته دولتی» مقابله کنند و همدر روابط بودجه دولت تبدیل شده اند .نظام نیــاز را در اختیار کار آفرینان قرار «محیط کسب و کار» داخلی جزء
از رده صد و ســیام به رده صدم شــده ،روابط خارجی کشورها به خارجی خود با هــزار و یک مانع سیاســی و نهادهای شبه دولتی دهد ،مقررات دست و پا گیر اداری جدایی ناپذیر «محیط کســب و
عنــوان یکــی از مولفههای مهم پولی و مالی و بازرگانی ناشــی از ایران باید اجــازه دهند که مردم بر سر ابتکارهای خصوصی از میان کار» بین المللی است .یک ایرانی
جهش کرده است.
تحریــم و تنش در روابط خارجی و بــه ویژه جوانان با بهره گیری از برود ،فساد و رانتخواری مهار شود ،چگونه می توانــد در دنیای قرن
و یا تایلنــد ،باز هم به دلیل انجام «محیط کسب و کار» است.
خالقیت و پویایی شان ،گلیم خود خالقان واقعی ثروت بتوانند از شر بیســت و یکم به «کسب و کار»
اصالحات ،بیســت پله باال آمده اتفاقا مولفههای غایب در ارزیابی کشور دست و پنجه نرم کنند.
بانک جهانی ،به گونهای چشمگیر «محیط کسب و کار» و بهبود آن را از آب بیرون بکشند .در کشوری مزاحمان رانتخوار در امان بمانند ،واقعی بپــردازد وقتی از باز کردن
است.
بر فضای کســب و ایــران تاثیر در قلب مســایل اقتصادی ایران که دارندگان مدارک دانشــگاهی نظام قضایی کشور حامی کسانی حساب بانکی در بخش بزرگی از
میگذارند .وضعیت عمومی اقتصاد جای دارند .سه میلیون و سیصد بخش بسیار مهمی از سپاه بیکاران باشــد که از راه تولید و بازرگانی جهان محروم است؟
در ایران
•
در ایران اما ،به رغم آنهمه ســر و ایران به شدت زیر تاثیر فضای بین هزار بیکار رسمی که شمار واقعی را تشــکیل میدهند ،تنها با ایجاد زندگی میکننــد .و به ویژه زمانی
صدا در بــاره اصالحات ،آب از آب المللیکشوراست.تحریمهایچند آنها احتماال حدود هفت میلیون فضای مســاعد برای کسب و کار می توان از بهبود «محیط کسب
نفر است ،برای تامین زندگی خود است که می توان با آفت بیکاری و کار» سخن گفت که ایرانیان در
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

اقتصاد ایــران ...

ترم زمستانی2018

ظرفیتمحدود
Snowdon

( 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

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

ریال بار دیگر به سراشیب سقوط افتاده است!
چرا؟
ن
ور باطل در اقتصاد ایرا
تداوم د

 ۲۳آبان -افزایش قیمت ارزهای
بین المللی در مقابل ریال ادامه
دارد ... .مشــاهده این تحوالت به تاکنون به شکل مصنوعی قیمت
این پرسش دامن میزند که چرا ریال را باال نگه داشته است و اگر
در شرایط فعلی قیمت ارزهای بین از این سیاست حمایتی خودداری
المللی افزایش مییابد.
میکرد ،قطعا ارزش ریال سقوط
بیشتری را نشان میداد.
گذشته از اینها خروج سپردهها از
تورم :عامل اصلی کاهش
ارزش ریال
بانکها و سرازیر شدن آن به بازار
عوامــل چندی میتواند نوســان ارز نیز میتواند در کنار تورم مزید
قیمت ریال در مقابل ارزهای بین بر علت باشد و قیمت ارزهای بین
المللی را توضیحدهد .عوامل کالن المللی را به سمت باال سوق دهد.
اقتصــادی مانند تــورم یا عوامل و در نهایت ،یــک گمانه هم این
بنیادی ماننــد عرضه و تقاضا هر است که شاید دولت مایل باشد که
کدام در حد خود در تعیین قیمت قیمت ارز گران شــود و به همین
خاطر از تزریق ارز به بازار کاسته
ارزهای بین المللی نقش دارند.
البتــه عوامل روانی نیز میتواند با است که این امر به افزایش قیمت
واســطه عوامل بنیادی که از آن ارزهای بیــن المللی کمک کرده
یاد شد به نوبه خود بر نرخ ارزهای است.
بین المللی موثر باشند .تاثیر عوامل
کالن و بنیادی پایــدار اما نقش چرا دولت در پی گرانی دالر
عوامل روانی سریع و زودگذر است .است؟
تــداوم کاهش نرخ ریال در مقابل دولت در شــرایط فعلی مشغول
ارزهای بین المللی گویای این نکته تدوین بودجه ســال آینده است و
اســت که عوامل کالن و بنیادی در نتیجه باید نرخ معینی را برای
نقش بیشــتری در کاهش ارزش قیمت دالر و تبدیــل ارز در نظر
ریال دارد .در ایــن میان تورم به بگیرد .یک گمانه این است که در
مثابه شاخص کاهش قدرت خرید راستای تک نرخی کردن قیمت ارز،
پول ملی ایران نقش به سزایی در دولت تمایل دارد که ارز را گرانتر
گرانی ارزهای بین المللی داشته به بازار بفروشد تا کسری بودجه را
کم کند و همزمــان از آثار مثبت
است.
تازهتریــن آمار بانــک مرکزی و افزایش قیمت ارز مانند جلوگیری
همچنین مرکز آمار نشان از تداوم از رانت در بازار ارز ،کاهش واردات
نرخ تورم در ایران -یعنی شاخص کاال و رقابتی شدن قیمت کاالی
کاهش قدرت خریــد ریال -دارد صادراتی ایران منتفع شود .چه در
که بسیار باالتر از میانگین تورم در صورتی که دولت دالر را ارزانتر از
جهان است .بنابراین این افزایش قیمت بازار عرضه کند ،رانتی ایجاد
مالیم قیمت ارزهای بین المللی میشــود که به جیب سوداگران
شگفتآور نیست و با توجه به نرخ بازار ارز خواهد رفت .افزون بر این
پاییــن بودن قیمــت دالر عرضه
تورم ایران قابل توجیه است.
در نتیجه ،تــا زمانی که نرخ تورم شده توسط دولت میتواند واردات
ایران باالتــر از میانگین نرخ تورم را تشویق و مانع افزایش صادرات
بین المللی اســت ،کاهش ارزش شود .بنابراین گران شدن نرخ دالر
عرضه شدهدولتیدارای پیامدهای
ریال نیز ادامه خواهد یافت.
به نظر نمیرسد که نرخ تورم ایران مثبتی است.
دســتکم در بازه زمانی  ۵ســال به دالیلــی که آمد یک گمانه نیز
آینده نســبت به تورم بین المللی این اســت که دولت برای تشویق
کمتر شــود .بنابراین باید انتظار صادرات و کاهــش واردات کاال و
داشــت که قیمت ریال حتی در همچنین تعادل بودجه و ممانعت
آینده نزدیک نیز کاهش یابد .البته از رانــت در بــازار ارز به تدریج به
دولت -در راســتای نمایش ثبات افزایش قیمت دالر رضا خواهد داد
ارزش پول ملی -با تزریق ارز به بازار و تک نرخی شــدن ارز در بازار را

GESTION FINANCIERE LOYALE

خواهد پذیرفت.
اما دولت برای اجتناب از تکانههای
اقتصادی و سیاســی ،گام و گام و
پلکانی این گران شدن قیمت ارز
را خواهد پذیرفت ،و کاهش عرضه
ارز دولتی به بازار میتواند نشــانه
چنین سیاستی باشد.

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

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

آیا تنها با گران کردن ارز
میتوان کسر بودجه را مهار
کرد؟

www.masoudnasr.com

Email : info@masoudnasr.com

پرسشی که مطرح است این است
که آیا دولت تنهــا با گران کردن
قیمتدالر میتواند کسری بودجه
را حل کند و آن را به تعادل برساند.
کســر بودجه ایران دارای دالیل
گوناگونی است.
کسبدرآمد به واسطه گران کردن
نرخ ارز یک راهکار است اما بهترین
راهکار نیست.
مهمتریندلیل کسر بودجه به هرز
رفتن منابع آن برای پرداخت رانت
به نهادهایی است که بازده مناسبی
ندارند ،نهادهای رانتی سیاسی و
مذهبی کهدر عین پاسخگو نبودن
و فقدان شفافیت منابع عمومی را
میبلعند.
یکــی از دالیــل مهم تــورم در
ایران ســاختار نامناسب بودجه و
همچنین تغذیه نهادهای رانتی با
بودجه عمومی اســت .گرانی دالر
میتواند مزیتهایی را برای اقتصاد
ایران به ارمغان بیاورد اما به شرطی
که دولت آن را با سیاســتهای
دیگری از جمله تغییر ســاختار
بودجه همراه کند.
بنابراین اولویــت دولت ابتدا باید
کاهش هزینههای جاری و بویژه
پرداخت جاری به نهادهای سیاسی
و مذهبی باشد ودر غیر این صورت
درآمد گــران کردن ارز ،مجددا به
جیب رانت خواران میرود و نتایج
ملموسی هم از گران کردن ارز به
دست نمیآید.
به زبان دیگر افزایش قیمت دالر
از ســوی دولت و همزمان تغذیه
نهادهای رانتی با درآمد ناشــی از
گران کردن دالر ،اقتصاد ایران را به
دور باطل خواهد انداخت.
•

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...

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

چرا احساس بیثباتی میکنیم؟
محمودسریعالقلم

دادهایم .امروزدر جهان ،سیستمها،
خطاها را تشخیص میدهند و نه
افراد .بنابراین ،بیثبات هســتیم
چــون با درصد بــاال ،تحت تأثیر
قضاوت افراد هستیم نه سیستمها؛

به نظر میرسد تحلیل و شناخت
از وضع موجود جامعه ما بســیار
اندک اســت .مدیران کار طبیعی
خود را انجــام میدهند .این کار
عمدتــاً  Propagandaاســت .در •
چنین شــرایطی ،وظیفه کانونی  -۲ابهام در سیاستگذاریها.
روشــنفکران ،تفکیــک حتلیل از به طور اعجابآوری ،عالقه فراوانی
 Propagandaاســت .روی آوردن داریم در خانــواده ،در ادارات ،در
به نبض جامعه و Factها ،بهترین جامعه ،همه جــا تقریباً ،امور را و
افراد را کنترل کنیم .کنترل را بر
روش علمی برای شناخت است.
 ۳دلیل بــرای فهم وضع موجود روابط قاعدهمند ترجیح میدهیم.
چون کنترل را بر مدیریت اولویت
جامعه قابل تصور است:
میدهیم،بهیکخصلتضدتوسعه
•
-۱کشور ما ،کشور افراد است و مجهزیم :ابهام .بدون شفافیت در
نهسیستمها.
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها
الفاظــی ماننــد رویــه ،قاعده ،و قواعد نمیتوان پیشــرفت کرد
قانون ،آییننامــه و چارچوب در چون شــفافیت ،اطمینان خاطر
توسعهیافتگی کشــورها مقدس میآورد .به همان دلیل که با افراد
هستند .اصوالً ،سیستمها هستند دمدمی مزاج نمیتــوان ،عمارت
که توســعه را هدایــت میکنند .دوستی ســاخت ،در شرایط ابهام
اما در پیشــبرد بسیاری از امور در هم نمیتــوان برنامهریزی کرد و
جامعه مــا ،در نهایت باید رضایت آیندهای مطمئن بنا کرد .شهروند و
افــراد را جلب کنیم تا آنکه طبق کارآفرین آلمانی به ثبات اندیشهها
مقررات و آییننامهها عمل کنیم .و سیاســتگذاریها در مدیریت
بیدلیل نیست در آلمان ،ساعت کشــور ،اطمینان ذهنی ،روانی و
پنج بعدازظهر همه محل کار خود عینی دارد و میتواند طراحی کند
را ترک میکنند تا بروند و زندگی و بــه ثبات روندها در ســالهای
کننــد .لزومی ندارد تا  ۱۲شــب آتی ،اعتماد داشــته باشــد .ما به
جلسه بگذارند .جلســات فراوان ابهام عالقه داریم چون میخواهیم
بهمعنــای ناهماهنگــی و معرف کنترل کنیم .ابهام و کنترل کردن،
نقــش فرد را افزایــش میدهد و
فقدان رویه و قاعده است.
طی  ۱۷۰ســال تجربه تحول در سیستمســازی را مختل میکند.
کشــور ،نتوانســتهایم مهمترین اکثر کشورها در حوزههای امنیتی
فرآورده مدرنیته که سیستمسازی قابل پیشبینی نیستند .امادر امور
در همه عرصهها اســت را ایجاد اقتصادی ،مالــی ،مالیاتی ،بانکی،
کنیم .تقریباً حل هر مسئلهای تابع شهری ،اجتماعی ،مدنی ،فرهنگی
رأی ،سلیقه ،خواستهها ،منافع و و آموزشــی بسیار شفاف هستند.
حتی مزاج افراد است .این وضعیت این شفافیت ،ثبات میآورد؛
به صورت طبیعی فراز و نشــیب •
دارد .انسانها همیشه حاالت ثابتی  -۳تأثیر سیاست خارجی بر
ندارند و افکار و تمایالت روحی آنها زندگی مردم.
ممکن اســت در شرایط مختلف دوره روابــط دولتها تقریباً پایان
متفاوت باشد و تحتالشعاع منافع یافته است؛ امروز عصر شبکهسازی
آنی باشــد .متکی بودن به افراد ،است .شبکهســازی با شرکتها،
بیثباتــی مــیآورد .در حالی که مؤسســات ،مراکــز تحقیقاتی و
رویهها و سیستمها ثبات دارند و بنیادها .شــبکهها کارها را پیش
شهروندان میتوانند خروجی آنها را میبرند .اکثر دولتها ،ارتباط این
پیشبینی کنند .از  ۱۳۵۰به بعد نه شبکهها را تسهیل میکنند .نگاه
تنها به طرف سیستم نرفتهایم بلکه سنتی به روابط بینالملل و راضی
به صورت مقایسهای با کشورهای کردن یا تقابل بادولتها اندیشهای
همتــراز خود ،غلظــت نقش فرد است که به قرن گذشته تعلق دارد.
در تصمیمگیری ،تصمیمســازی سیاست خارجی یعنی شبکهسازی
و حکمرانی را به شــدت افزایش بــا جهــان ،یعنــی روان کردن

ارتباطات میان شبکههای تولیدی،
علمی ،نوآوریداخلی با هم قطاران
بین المللی خود .آنهایی که تولید
میکنند میخواهند بیاموزند از هر
فــردی ،از هر ملیتی ،از هر قومی.
توانایی مهم اســت و نه ملیت و
محــل تولد .در جهان شــبکهها،
مهارت مهم اســت و نه جغرافیا.
وقتی سیاست خارجی مبتنی بر
رهیافت روابط بینالدول باشــد،
دچار فراز و نشــیب میشود و به
درگیریهای لفظی و امنیتی منجر
میشود.
آلمانیها اهمیــت نمیدهند چه
فــردی و با چــه روحیــهای در
کـــاخ سفید است؛ آنها با هزاران
شــبکه تولیدی ،علمی ،آموزشی،
فناوری و بازارها در جامعه آمریکا
کار میکنند .این نــوع رهیافت،
ثبــات میآورد ،منافع مشــترک
تعریف میکنــد و از خصلتهای
منفی فردی مانند عصبانیت ،مزاج،
پیشداوری و سوءبرداشت فاصله
میگیرد.
نگاه ما به سیاست خارجی متعلق
به واقعیات امروز جهانی نیســت
و با فرضهــای قدیمی ،مدیریت
میشــود .این نگاه بســیار فراز و
نشیب دارد و به صورت ساختاری،
شــبکهها را از هم جدا میکند و
نتیجه آن بی ثباتی ودرگیریهای
مدتدار میشود .سیاست خارجی
برای بهــره بــرداری از امکانات
بیرونی است .هند شاید بهترین و
موفق ترین نمونه باشــد .از شرق،
چین ،ژاپن ،روســیه ،دنیای عرب
و جهان غرب اســتفاده میکند
تا شــاخصهای زندگــی و کار را
در داخل بهبود بخشــد .سیاست
خارجی با ثبات به معنای ارتباط
با شبکههای تولیدی ،علمی و فن
آوری است.
اصلی در روانشناســی سیاسی
اســت به نــام  .Groupthinkاین
مفهوم به این معناست:
عدهای که مثل هم فکر میکنند،
مثل هم برداشت میکنند و منافع
مشترکدارند ،وقتی تصمیمسازی
میکنندخطاهاواشتباهاتفراوانی
را بدون آن که آگاه باشند مرتکب
میشــوند .خروجــی گروههای
منسجم ،عموماَ دچار آسیب است
چون تمامی زوایای یک موضوع را
نمیبینند ،اطالعات ناقص است و
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

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

اعضای گروه برای حفظ انسجام آن
گروه ،یکدیگر را نقد نمیکنند.
در فضاهای تصمیمسازی ،اگر نظر
متفاوت و مخالف وجود نداشــته
باشد ،تصمیمسازی مختل است.
برای آنکه ثبات ایجاد کنیم باید در
نوع تصمیمگرفتن و تصمیمسازی
تجدیدنظر کنیم ودر جلسات ،تکثر
برداشــتها و دیدگاهها را گردهم
آوریم تا از همه زوایا ،موضوعات را

ببینیم .جان اف کندی این گونه
تصمیم میگرفــت :پیرامون یک
موضوع ،از درون دولت و از بیرون
دولت ،مخالف و موافق موضوع را
گرد یک میز بزرگ جمع میکرد.
خــود دور از همه در گوشــهای
مینشســت و به جدل فکری این
گــروه گوش میکرد .یادداشــت
برمیداشــت .ســئواالت خود را
مینوشت .در انتها ،آنها را مطرح

میکرد .سپس با شنیدن تمامی
دیدگاهها و پاسخ به سئواالت خود،
تصمیممیگرفت.
اگر از این روش و این گونه روشها
برای تصمیمسازی بهره نبریم ،از
جهانی که با سرعت قابل توجهی
در حــال حرکــت اســت عقب
میمانیم .مدیریت توأم با کنترل و
ابهام به فقر و انزوا منجر میشود.
(منبع :وبسایت نویسنده)

17

www.paivand.ca

 سال  25شماره  24  1344آبــان 1396

PAIVAND: Vol. 25  no.1344  Nov. 15, 2017

رستوران
آنیکــس

تحلیــل...

استعفای سعد حریری

صاعقه سیاسی در آمسان لبنان
منبعOrient XXI :

Henri Mamarbachi
برگردان :شهباز خنعی

 5نوامبر  -استعفای سعد حریری،
نخســت وزیر لبنان که از ریاض
اعالم شــد ،فصــل تــازه ای از
رودررویی ایران با عربستان سعودی
در منطقه است .این خطر وجود
دارد که دراین رودررویی کشور در
بی ثباتــی و حتی منازعه داخلی
فرورود درحالی که تا به حال لبنان
توانســته خود را از عوارض بحران
سوریه حفظ کند.
لبنانی ها که از یک سال پیش در
وضعیتی شکننده اما نسبتا آرامدر
میان منطقه ای آشــفته و آشوب
زده قرار دارند ،به یک بحران تازه
نیاز نداشتند .افســوس ،در آغاز
تعطیالت پایان هفتــه با خبری
شگفت انگیز از خواب بیدار شدند
که برایشــان مثــل صاعقه تکان
دهنده بود :استعفای نخست وزیر
سنی سعد حریری.
این تصمیم در کشور و منطقه ای
که مملو از ابزارهای مرگبار است اثر
یک بمب را داشت .برخی از واژه
ها مــی تواند بدتر از مخرب ترین
سالح ها باشد ،به ویژه در کشوری
کوچک که می کوشد تعادل خود
را بیــن دو رقیــب نیرومند که با
سرنوشت آن بازی می کنند حفظ
کند:
پادشاهی سعودی ســنی و ایران
شیعی.
ســعد حریری روز شنبه  4نوامبر
هنگام دیدار از عربستان سعودی
با استعفای خود همگان را شگفت
زده کرد .او با اتهاماتی تند جنبش
مسلحانه شیعه حزب الله و متحد
ایرانی آن را به «ســلطه» بر لبنان
متهم کرد و افــزود که برای جان
خود بیمناک است.
از اکتبــر ســال  ،2016حریری
رییس هیئت دولتی ائتالفی است
که خوب یا بد با اعضای حزب الله
و حزب های مسیحی ضد ایرانی
و ضد سوری ،تحت هدایت میشل
عون رییس جمهوری همزیستی
داشته اســت .میشل عون که تا
دیروز منفور بوده ،اکنون توســط
همه احزاب بــه عنوان یک عامل
متحد کننده پذیرفته شــده و با

تهــران  -که نفوذش بی وقفه در
منطقــه از عراق گرفتــه تا لبنان
افزایش می یابد  -و ریاض  -متحد
واشــنگتن که می خواهد رهبری
محور سنی در خاور نزدیک را به
عهده داشته باشد  -دم از دوستی
می زند.
لبنان ،که قدرت در آن بین سنی،
شیعی و مســیحی تقسیم شده،
بیش از هر کشور عربدیگر بازتاب
دهنده تنش های شــدید موجود
بین عربســتان ســعودی و ایران
است .سال های جنگ در سوریه
نوعی «حفظ وضعیــت موجود»
ضمنی پدیــدآورده که هیچ کس
خواهــان برهم خــوردن تعادل
داخلی آن نبوده ولی موفقیت های
اخیر رژیم دمشق در رودررویی با
شورشیان تحت حمایت کشورهای
حوزه خلیج [فارس] به نظر می آید
که این تعادل شکننده را برهم زده
و کشور را در کانون یک درگیری
ایرانی -ســعودی قرار داده است.
ایــن امر خطر این را دربر دارد که
قطب بندی در جامعه لبنان را هم
برمبنای مذهبی و هم سیاســی
تشدید کند.
«بوی بدی به مشام می رسد»

یک مسئول پیشین لبنانی به ما
می گوید« :احساس می کنم آنچه
رخ داده یک زمین لرزه سیاســی
اســت .من نمی دانم آیا حریری
طرحی بــرای ادامه دادن به آنچه
آغاز کرده دارد یا نه .اگر نداشــته
باشد ،این یک فاجعه خواهد بود،
به ویژه برای او که پیشــتر نشان
داده فردی است که هیچ کاری را
به پایان نمی رساند .آیا او ابزار الزم
برای این نبــرد را دارد؟ من نمی
دانم.»...
در زمینه اقتصــادی نیز وضعیت
نگران کننده اســت زیــرا از یک
ســال پیش کشور به زحمت و به
مدد جلب گردشگر و بازگرداندن
اعتماد شروع به بازسازی اقتصادی
کرده است .یک مسئول اقتصادی
با اطمینان و درعین حال احتیاط
می گوید:
«بوی بدی به مشام می رسد ،اما
از جنبه پولی مشکل قابل مدیریت
است».

دربــاره این صاعقه سیاســی در
آســمان لبنان ،درحالی که خطر
جهادگری با شکســت های پی
درپی و بازگشت ستیزه جویان از
ســوریه و عراق دور می شود ،چه
باید پنداشت؟
چرا این امر خطرناک به نظر می
رسد؟
به چند مورد ازاین پرسش ها پاسخ
می دهیم ،اگرچه این کار در این
مرحله از بحــران غیرمنتظره زود
است اما آنچه را که در حال تکوین
است نشان می دهد.
ســعد حریری ،کامــا برخالف
معمول استعفای خود را نه از لبنان
بلکه هنگام یک سفر ظاهرا فوری
به عربستان سعودی ،که قبال فقط
برای چند روز بــه آنجا رفته بود،
اعالم کرد.
فزون براین ،اعالم اســتعفا توسط
یک رسانه سعودی ،یعنی شبکه
ماهواره ای «العربیه» انجام شد که
یکی از ابزارهای پادشاهی سعودی
در درگیــری کنونی با رژیم ایران
در جنگ بیانیه ها بین دو قدرت
منطقه ای است .فوریت این اعالم
این فرض را پیش مــی آورد که
نخست وزیر لبنان نمی توانسته (به
دالیل امنیتی؟) یا نمی خواسته تا
زمان بازگشت خود به بیروت صبر
کند کــه در آنجا به نظر نمی آید
نه همکارانش و نه میشــل عون
درجریان آنچه رخ داده باشند.
ولی این صحنه نمایشی دستکم
نشــان می دهد که ولیعهد ومرد
نیرومند پادشــاهی عربســتان
ســعودی ،محمد بن سلمان ()1
بازی گــردان و آمر بــزرگ این
رویدادها اســت .درواقع ،ســعد
حریری بیانیه اســتعفای خود در
تلویزیــون را از پشــت یک میز و
درکنار پرچم لبنــان خواند .این
برای منتقدان لبنانی او به معنی
این اســت که او عروسک خیمه
شب بازی سعودی ها است.
سفر حریری به عربستان سعودی
تنها چند ســاعت پــس از دیدار
علی اکبر والیتی وزیر امورخارجه
پیشین و مشاور رهبر انقالب ایران
از بیروت صــورت گرفت .والیتی
که از شــخصیت های بسیار مهم
رژیم ایران اســت در این دیدار با
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-1چلوکبــاب کوبیــده:
-2چلوجوجه با استخوان:
-3چلوجوجه بی استخوان:
- 4چلو کبــا ب بــرگ :
- 5چلوکبــا ب چنجــه :
-6چلوکبــاب بلغــاری:
-7چلوکبــاب شــاهی:
-8چلوکبــاب ســلطانی:
-9چلوکبــاب وزیــری:

$ 11.99
$ 11.99
$ 11.99
$ 16.99
$ 17.99
$ 18.99
$ 24.99
$ 20.99
$ 16.99

6195 St-Jacques
H4B 1T7
(514)585-2029
(514)661-6345

نان سنگک

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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خانه تکــــواندو مونترال

نگــاه...

وظیفهیانسانیدخالتدرسیاست

کورشعرفانی
ارسطو انسان را «حیوان سیاسی»
می نامید .دلیــل آن را این می
دانســت که انسان قادر به سخن
گفتن و اســتدالل کردن است.
این نشــان می دهد کــه در آن
زمان ،معنای سیاســت به کالم
و اندیشــیدن پیوند می خورده،
حال آن که امروز سیاست با نام
ماکیاول ،حقه بازی ،دروغ گویی
و قدرت طلبی درهم تنیده است.
در گذر زمان ،سیاســت ،که فن
اداره ی شــهر (جامعه) بر اساس
عقل و منطق بود ،بــه فن اغوا و
فریب برای کسب و حفظ قدرت
تبدیل شده است .در یک کشور،
میلیون ها نفر سرنوشت خود را در
اختیار سیاستمداران حرفه ایی می
گذارند که در پی پر کردن جیب
خویش و بهره بردن از قدرت برای
کسب ثروت و لذت هستند.
ایــن درجــه از آلودگی عرصه ی
سیاست سبب شده است که بخش
اعظــم مردم تمایلــی به دخالت
مستقیم در آن نداشته باشند؛ نه
در کشورهای دمکراتیک و نه در
ممالک فاقددمکراسی .سیاست به
عرصه ی انحصاری کسانی تبدیل
شده است که با این آلودگی عجین
شــده اند و به کارگیری هر ترفند
غیر اخالقی را برای خویش مجاز
می شمارند.
ضررهای احنصار سیاست

انحصار در حــوزه ی مهم تعیین
سرنوشت جامعه سبب شده است
که اقلیتی کوچک با بهره گیری
از انفعال و بی عالقه گی اکثریت
شهروندان ،سیاست را به جوالنگاه
خود برای غارت و جنایت تبدیل
کنند و با از میــان بردن محیط
زیســت ،به فقر کشیدن مردمان،
ایجاد جنگ و کشــتار میان ملت
ها و دهها عمل تخریب گرایانه ی
دیگر جهان امروز و تمدن بشری را
در معرض خطر نابودی قرار دهند.
کم نیستند کسانی که می گویند
آغاز یک جنــگ جهانی دیگر ،به
دلیل خصلت اتمی آن ،پایان عمر
انسان در کره ی زمین است.
در این شرایط و با توجه به آگاهی
شــکل گرفته در این بــاره ،می
توانیم از خود بپرسیم که آیا باید
همچنان منفعل بــود و اجازه داد
که این سیاستمداران نابکار زندگی
میلیاردها موجود بشری را به تباهی
بکشند و در عین حال شاهد هیچ
اعتراض جدی یا اقدامی از جانب
قربانیان خود و شهروندان باشند؟
این آن سئوالی است که بسیاری
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سراســر جهان با درآمد کمتر از
دو دالر در روز زندگی می کنند،
هزینه ی تامیــن هر هواپیمای
اف* 35معادل  100میلیون دالر
است .یعنی هزینه ی زندگی 50
میلیون نفر در یک روز.
ضرورت بازگشت به سیاست

برای عدم پذیرش بار مسئولیت،
از آن مــی گریزنــد و با اظهاراتی
بی اساس ،ترس و تنبلی خویش
را توجیه می کنند .برخی از گزاره
هایی که مسئولیت گریزها برای
پرهیز از دخالت در سیاست ارائه
میدهند چنین است:
«من از سیاست بدم می آید،
چون آلوده است»« ،سیاست
پدر و مادر ندارد»« ،سیاست
برای حقه بازها خوب است نه
برای من»...،
این سخنان ،البته تا حدی و چنان
چه در باال اشــاره شــد ،ریشه در
واقعیت دارد ،اما مگر ما قرار است
هر واقعیت تباه و سیاهی را بپذیریم
و َدم برنیاوریم؟
اگر چنین بود ،آیا نباید نظام ضد
انســانی برده داری برای همیشه
دوام مــی آورد؟ در حالی که می
بینیم ،انسان هایی که هزاران سال
پیش از ما زیسته اند ،بر علیه نظام
شوم برده داری قیام کرده ،جنگیده
ودر نهایت آن رادر گورستان تاریخ
بشر دفن کرده اند .پس ،تحوالت
تاریخی مهم همیشــه زمانی رخ
داده اســت که مردمــان عادی،
همان ها که از آنها به عنوان تودههای مــردم نیز یاد می کنند ،-به
میدان سیاســت پا گذاشته اند و
بساط ستم باالیی ها را به شجاعت
و مبارزه به هم زده اند.
در دنیــای امروز نیــز بار دیگر به
دورانی بازگشــته ایم که به مثابه
دوران برده داری روم باستان عمل
می کند .در آن زمان باالیی ها ،با
تجمع در ســنای روم ،برای خود
ثروت های کالنــی را در نظر می
گرفتند و بخشی از درآمدها را به
ارتش اختصاص می دادند تا باالی
سر برده ها و مردم عادی باشند و
نفس ها رادر سینه خفه کنند .امروز
هم می بینیم که چگونه دولت ها
بودجه های کالنی را صرف تجهیز
ارتش های مدرن خود می کنند
تا در فرصتی به جنگ و نابودی و
خونریزی بپردازند ودر سایه ی این
جنگ ها منافع آنان تامین شود.
در حالی که صدها میلیون نفر در

چرا وقتی پیشینیان ما بر علیه
برده داری دزد و جنگ طلب به
مقابله و مقاومــت پرداختند ،ما
شهروندان قرن بیست و یکم باید
ساکت بنشــینیم و بگذاریم پول
هایی که باید صرف ســازندگی و
آبادانی و خوشبختی مردمان باشد
صرف ساخت موشک و بمب هایی
شود که جز مرگ و تخریب اثری
بهدنبال نخواهندداشت؟
زمانــی که ما می توانســتیم دل
به این خــوش کنیم که به صرف
یک رای دادن یا حتی از خیر آن
هم گذشتن ،اوضاع به گونه ای به
هر حال پیش مــی رود و ما هم
زندگی خود را به پیش می بریم،
گذشته اســت .امروز ،رفتار دیوانه
وار و خودخواهانه ی بســیاری از
سیاستمداران جهان را در معرض
شرایطی خطرناک قرار داده است:
جهانی سرشار از نابرابری های بی
سابقه ،میلیاردها انسان فقیر ،بیمار
و دارای سوء تغذیه در کنار اقلیتی
که میلیاردهــا دالر صرف درمان
بیماری های ناشــی از پرخوری
خود می کند ،محیط زیستی آلوده
و در حال از دست رفتن ،گونه های
گیاهی و حیوانی که برای همیشه
نابود می شوند و در نهایت ،جهانی
پر از جنگ و آواره و خشم و نفرت.
چرا می بایســت چنین دنیایی را
تحمل کنیمدر حالی که میدانیم
کسانی که مســبب این شرایط
هســتند با اســتفاده از سکوت و
انفعال ما در حال چنین تخریبی
می باشند؟
سیاستمداران خودخواه و غارتگر
که یا خود جزو طبقه ی ثروتمند
حاکمند یا همدستان و خدمتکاران
آنها هستند ،با اســتفاده از عدم
دخالت ما در سیاســت مدیریت
کشورها را در دست دارند و بدون
حســاب پس دادن بــه جامعه،
تصمیماتی می گیرند که به آشکار
بر ضد منافع اکثریت اســت .در
بسیاری از موارد آنها با رای همان
اکثریت در موقعیــت خیانت به
مردم از باال قرار گرفته اند.

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
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ی
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وار کاالها
ادرات
ص

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

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

سخنرانی دكتر على جوادى و دكتر كوروش عرفانى

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
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ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

شروع به اندیشیدن در مورد رابطه
ی خود با عرصه ی سیاست کنیم.
در نظر بگیریم کــه اگر ما مردم
عــادی در امر سیاســت دخالت
بازانـدیشیسیاست
این واقعیت های سیاه اما بدیهی از نکنیم و آن را به میل خود به پیش
ما دعوت می کند که با هشیاری نبریم ،این حوزه در اختیار کسانی
می ماند که جز به غارت بیشتر ما
از طریــق دروغ و فریب به چیزی
نمی پردازند .زمان آن رسیده است
که شهروندان کشورهای مختلف
برخورد متفاوتی با سیاســت را به
پیش بگیرند و با عالقه ای دوباره
5206 DECARIE #3
و آگاهانه پا به این عرصه بگذارند.
Tel.: 514-485-3652
بــرای این منظور شــهروندان دو
-------------امکان دارند :یکی پیوســتن فعال
برگزار كننده :كميته يادمان
به احزاب سیاسی خوش سابقه و
كشتار زندانيان سياسىدهه
کار و تــاش در درون این احزاب
شصت در ايران ،مونترال -كانادا
اســت .و دیگری ،به وجود آوردن

كميته يادمــان برگزار می کند:

شرايط اسفبار اقتصادى ،سياسى و كمونيست كارگرى ايران و دكتر
اجتماعى در ايران و گسترش موج كوروش عرفانى از حزب ايران آباد
زمان :شنبه  ٢دسامبر
فقر و نارضايتى عمومى و وظايف
ساعت  ٦:٣٠شب
ما
سخنرانان:
دكتــر علــى جــوادى از حزب درمحل کتابخانه نیما

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

را بر روی سایت بخوانید

ســازمان های مردم نهاد (سمن)
که بتواند از قدرت اجتماعی برای
نظارت بر عملکرد نهادهای سیاسی
بهره ببرد.
شهروندان می توانند با رصدگری
نزدیک تصمیمات سیاستمداران
آنها را تحت کنترل مســتقیم یا
غیرمستقیم خود بگیرند و به آنها
اجازه ندهند که با رای اکثریت بر
علیه ی منافع اکثریت عمل کنند.
ما شهروندان ایرانی نیز در داخل
و خارج از کشور وظیفه ای مشابه
بر عهده داریم .هم در کشورهای
محل اقامــت خود باید در تعیین
سرنوشــت خویش فعال باشــیم
و کنــش سیاســی و دخالت در
سیاست را بخش طبیعی زندگی
یک شــهروند مدرن بدانیم و هم

در داخــل ایران و یــا در پیوند با
مسائل ایران در خارج از کشور به
طور فعاالنه در امر سیاست دخالت
کنیم .مجموعه ی این تالش های
فردی و جمعی ما در یک مقطعی
به آن چنان گستره و نفوذی می
رســد که می تواند تمامی معادله
هــای ضــد مردمــی و ضد ملی
سیاســت را رســوا کند و دست
غارتگران و جنایتکاران را ببندد.
آری ،سیاســت عرصــه ی تغییر
سرنوشت است ،اگر آن را به دست
دیگران بسپارید ،دیگران ،آن گونه
که بخواهند ،سرنوشــت شــما را
تعیین خواهند کرد.
•
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین
و
م
ر
غ
و
ب
ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

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

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

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز
ـاو
ره رایگان

هر چهارش
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ح
ض
وری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

فاجعه زلزلــه ...
کمتر مشاهده میشود ،اظهار کرد:
بیشتر زلزلهها در حوزه زاگرس و
به ویژه در شمال غرب زاگرس در
فرکانسهای میان  ۴تا  ۶است و
ظهور این زلزله با این بزرگا نشان
دهنده اتفاقاتی است که در آینده
احتمال رخ دادن آن میرود.
دالیل تغییر رفتار زاگرس شمال

انرژیهــای متراکــم موجود در
پوسته زمین ،نیاز به مسیر خروجی
دارند و پتانســیل لرزهای زاگرس
کم نیست و این مسیر میتواند از
طریق حرکت رانشی پوسته ایجاد
شود.
وی با بیــان اینکه این امر موجب
شده که رفتارهای زمیندر زاگرس
شمال به ســمت بزرگ مقیاس
حرکت کند ،افزود :منشأ این رفتار
میتواند ناشی از فشار صفحه عربی
به زیر صفحه زاگرس باشد.
مقیمی اضافه کرد :اینکه شــدت
زمین لرزه یکشنبه شب تا تهران به
ویژه شمال شرق تهران نیز احساس
شده است ،هشدار جدیتری برای
تهران میتواند باشد و به نظر من
به جای اینکه رفتار این زلزله را در
سرپل ذهاب جستجو کنیم که چه
تغییراتی را ایجاد کرده است ،باید
به دنبال پیامدهای بزرگ شــدن
لرزههای زاگرس در تهران که در
شرق زاگرس واقع شده ،باشیم.
کشورهایی که متأثر از تغییر رفتار
زاگرس میشوند
مقیمی با تاکید بــر اینکه حد و
مرزهای کشــوری منطبق بر حد

 6سالگی
-

louis

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

و مرزهای پوستهای زمین نیست،
گفــت :از این رو به غیــر از ایران
کشورهای عراق ،ترکیه ،افغانستان،
پاکســتان ،آذربایجان ،قزاقستان،
ازبکستان ،گرجستان و ارمنستان
تحــت تاثیــر تغییرات لــرزهای
پهنههای لرزهای فالت ایران قرار
دارند و از ســوی دیگر فالت ایران
هر زمــان که تحت تاثیر فشــار
روسیه قرار میگیرد ،بیشتر زلزلهها
در شمال ایران رخ میدهد.
رییسدانشکده جغرافیایدانشگاه
تهران با بیان اینکه ایران مرکزی
تحت تاثیر همه پهنهها قرار دارد،
افــزود :از این رو باید گفته شــود
که موضوع زلزله در ایران« ،ذات»
زمین و فالت ایران اســت و هیچ
زمانی در هیچ شرایطی نباید غافل
از زلزل ه باشیم.
مقیمی اضافه کرد :زمانی که رفتار
زلزلهها به دقت شناسایی میشود،
باید رفتار انسانها منطبق بر آن
سازگار شود ،به این معنی که اگر
گفته میشود زلزله ذاتی است ،باید
گفته شــود که مقاومسازی ذاتی
باشد و استانداردهای ساخت و ساز
باید باال باشد و این در حالی است
که مقایســه زلزله اخیر کرمانشاه
با زلزله بم یک وجه تشابه دارد و
آن این اســت که تمام ساخت و
سازهای سست و بیاساس سبب
قتل ،کشتار و قربانی شدن انسانها
شده است.
وی با تاکید بر اینکه همین اتفاق
در بم رخ داده اســت ،افزود :علت
 ۳۵هزار کشــته زلزله بم در سال

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Mehri Heidari 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:













>> ادامه از صفحه6 :
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری
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دندانپزشک
جراح
دکتر

Dr Jean

هم اكنون
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Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

ودکان0 :
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
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و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
هفته






















Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade































































 

























 Lumineers Veneer
 ۱۳۸۲سســت بودن بار خشتی
www.ismapquebec.com
New

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

ســاختمانها و مصالــح و زمان
رخداد زلزله بوده اســت ولی در
زلزله کرمانشاه زمانی بوده که مردم
بیدار بودند و مردم موفق شدند از L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ساختمانها خارج شوند.
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
Montreal, Quebec H3H 1M1ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
توصیههایی برای ایمن سازی
933-2861دنیای
ی را حل و
مشــکالت زندگ 
خودش درسهــا را بخواند یعنی
سازهها
), Fax: (514
عضو انجمن مخاطرهشناسی ایران امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 Guyبزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهد.
با ابراز تاسف از اینکه حاکمیت در
حوزه ساخت و ســازها ورود پیدا ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
-------------در فیس بوک ما عضو شــوید و از
نکرده اســت ،گفت :در تهران اگر و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
زلزلهای رخ دهد بیشتر خسارات در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
وارد شــده بیشــتر به دلیل سوء ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
مدیریت و ساخت و سازهای غیر
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
اصولی اســت .زمانی که متراکم
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
سازی میشود و جمعیت زیادی را
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
در یک محدودهای جمع میکنیم
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
و وقتی از زمین ســوء اســتفاده ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
میکنیم ،زلزلــه موجب تخریب
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
سازهها خواهد شد.
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
به
علمی
و
آکادمی
امــروزه مراکز
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی درس رایگان داریم و برای پزشکان
ismap@ismapquebec.com
------------این موضوع واقف هستند که ایران کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
هیچ منطقهای ایران نیســت که
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
از نظر زلزله مصون باشد و کشور طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
پتانســیل لرزه زایی را دارد و باید لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
رفتاری برای استفاده از زمین در هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
پیش بگیریم که با این ســاختار و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
زمینــی و با این بنیانهای علمی خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
منطبقباشد.
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
وی با ابراز تاسف از اینکه در حال ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
حاضر این وضعیت در کشور حاکم
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
نیست ،گفت :زمانی که شهرداری طبیعی دارد که شــامل  ۴۸۰۰انســتیتو دروس دیگــری را هم
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
متخصص شــهری ندارد نباید به ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
{>> ادامه در صفحه }36 :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

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

www.clinique-arya.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

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

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

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

انگلیسیبیاموزید

BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
DATES: 		
November 15, 16, 20, 27, 28, 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:

Immo-Plus

Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card |
Permanent Resident Card

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

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

			

(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD)

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

Ap

po

rtez votre

!
vin

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با بیش از
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

massood.hashemi@century21.ca

Classes:		
			
COST:			

			INCLUDES BOOKS

مسعودهاشمی

Cell.: 514-298-4567

• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
 منونه30 • با بیش از
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514
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یادواره...
 19سال از قتلهای سیاسی پاییز ۷۷
میگذرد…
بیست و پنجم نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان است؛
بی مناسبت نیست که مثله کردن بیرحمانه پروانه فروهر را بخاطر
آوریم و یاد و راهش را گرامی داشته ،تالش های شجاعانه پرستو
در پیشبرد دادخواهی این عزیزان را بستائیم.

پرستو فروهر

ســالگرد پیشرو امکانیست در
یــادآوری دادخواهــی ناتمام این
جنایتهای سیاسی و پافشاری بر
پیشــبرد آن ،و فرصتیست برای
گرامیداشــت یاد جانباختگان
این جنایتهــا :پروانه فروهر،
داریــوش فروهــر ،محمد
مختاری ،محمدجعفر پوینده،
مجید شــریف ،پیروز دوانی،
حمید حاجــیزاده و فرزند
خردسالش کارون.
بیشــک دادخواهی جنایتهای
سیاسی نیازمند کوششی جمعی
و پیگیر اســت که نمیتواند در
برپایی سالگردها خالصه شود ،اما
میتوان از بــار عاطفی و نمادین
چنین مناسبتهایی مدد جست تا
با صیقل حافظ ه و وجدان جمعی و
یادآوری مسئولیت مدنی و اخالقی
در برابر ســرکوب دگراندیشان به
همبســتگی اجتماعی الزم برای
ِ
پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.
در شــرایط کنونی که همچنان
بســتر جمعی الزم برای پیشبرد
دادخواهی موجود نیست ،تالش
ما کــه به حقانیت دادخواهی باور
داریــم ،به یادآوری فاجعه و تکرار
خواستههای رویدســتمانده و
پافشاری بر حقهای بهدستنیامده
محدود میماند .ایــن دور تکرار
اگرچه گاه فرســاینده و نفسگیر
میشــود اما بازگویی را به ابزاری
ممکنبرعلیهفراموشیوبیتفاوتی
بدل میکند ،روایت رسمی قدرت
را از تاریخ به چالش میکشــد و
استقامت را تداوم میبخشد.
سالها پیش متنی نوشتم با عنوان

«گزارش به ملت» که روایت تالش
ما بازمانــدگان قربانیان قتلهای
سیاسی آذر  ۷۷در جریان دادرسی
قضایی این جنایتهاست .این متن
را برای یادآوری پیوست میکنم
به ایــن امید که بیشــتر خوانده
شود ،نمایانگر حقانیت ما در این
راه دشوار باشد ،و انگیزهها را برای
همراهی بــا این دادخواهی ناتمام
بیش از پیش تقویت کند.
بــه زودی عازم تهران هســتم تا
یکم آذرماه در ســالگرد قتل پدر
و مادرم ،یــاد آن دو را در خانه و
قتلگاهشان گرامی بدارم و بر حق
بزرگداشت و دادخواهی قربانیان
سرکوب سیاســی پافشاری کنم.
مانند هر سال نیز به همراهیها و
همدلیهای کسانی که به حقانیت
این راه بــاور دارند امید بســیار
میبندم.
در رابطــه بــا ممنوعیتــی که
سالهاســت بر این بزرگداشــت
تحمیل میشــود چند ماه پیش
از طریــق وکیلــم شــکایتی به
کمیسیون اصل نود مجلس کردم.
پیگیریهای او هنــوز به نتیجه
نرسیده است .در سفر پیش رو این
شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.
پیگیری قضایی دستبرد و تخریب
مکان
خانــه پدر و مــادرم ،کــه ِ
یادآوری مبارزه و قتل سیاســی
ِ
آنهاســت ،با وجــود تالشهای
وکیالنم و ارائهی شواهد روشنگر به
دادگاه ،و با وجود نقصهای بدیهی
در تحقیقات و تناقضهای آشکار
در بازجوییهــای ثبت شــده در
پرونده ،به صدور یک رأی بیپایه و
پوشالی از سوی دادگاه انجامید که

به معنای بنبست دادرسی خواهد
بود .اگر راهی برای پیگیری باشد،
این پرونده را نیز پی خواهم گرفت.
اگر نــه آن را نیز بار دیگر مصداق
این برداشت میگیرم که بنا نیست
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
دادرس پایمال شــدن حقوق ما
باشد.
آن پرونــده قضایــی کــه در پی
شکایت وزارت اطالعات جمهوری
اســامی از من در سال گذشته
ساخته و پرداخته شد ،اما بر وفق
مراد «شاکی» به شعبه  ۲۸دادگاه
انقالب ارجاع شده تا مرا به «اتهام»
«تبلیغ علیه نظام» و «توهین به
مقدسات» محاکمه کند .نشست
ایــن دادگاه نیز ســه روز پس از
ســالگرد قتل پدر و مادرم خواهد
بود.
برایــم واضــح اســت کــه این
پروندهسازی تاوانیست که برای
پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به
من تحمیل میشود و نمونهایست
از موارد مشــابه افزایش فشار بر
مــادران و خواهران و بســتگان
جانباختگان جنایتهای سیاسی
که دادخواه و یادآور سرگذشــت
عزیزانشانبودهاند.
انگار شرایط موجود مصداق تلهای
شده است که سرنوشت ما در آن
رقم میخورد .از خود میپرسم ما
بازمانــدگان قربانیان جنایتهای
سیاســی چه حقوق و جایگاهی
در جامعهی خــود داریم؟ امکان
چه واکنشی جز سکوت و تحمل
ظلمی که بر ما رفته است برایمان
مانده ،آنجا که دادخواهی معنای
«تبلیغ علیه نظــام» و … یافته و
جرم محسوب میشود؟
و آیــا مســئوالن حکومتــی در
برابر دادخواهی ما هیچ پاســخی
جــز مغلطه و تهدید و ســرکوب
میشناسند؟
و با اینهمه همچنان باور دارم که
تنهادر تداوم ایستادگی و پافشاری
بردادخواهی میتوانیم به شکستن
این تله امید بندیم ،و سهم خود را
در ساختن زندگی به تحمیلهای
حاکمان و ترسهــا و ضعفهای
خــود وا ندهیــم .دادخواهــی
مسئولیتیست جمعی و مدنی؛ اما
وقتی بار این مســئولیت بر زمین
میماند ،ضرورت برداشتن آن هم
بزرگتر است.
پرستو فروهر آبانماه ۱۳۹۶
www.parastou-forouhar.de
www.parastou-forouhar.
de/blog

فتوشاپ

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

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!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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به عشق خواندن...

كتاب و كتابخوان ديجيتال  -چــرا؟

توضيح الزم:
داشته باشد ،كتاب مورد نظر مى
كتاب ديجيتال بــا فايل پى.دى .تواند خريــدارى و در كمتر از يك
اف كتاب كامال فرق دارد و ربطى دقيقه آماده براى مطالعه شود.
به آن ندارد .اشتباه گرفتن كتاب • مى توان بخش هايى از كتاب را
ديجيتال بــا فايل هــاى كتاب پيش از خريد مطالعه كرد.
پى.دى.اف باعث شده تا بسيارى • مى توان نظر خوانندگان كتاب را
از اهل كتاب عالقه اى به «كتاب اعم از مثبت يا منفى دانست.
• مى توان نظر خود
ديجيتال»نداشتهباشند.
دیجیتال
کتاب
را براى استفاده ى
كتابخوان ديجيتال هم،
تبليت يا اسمارت فون چیز دیگری خواننــدگان ديگر
نوشت.
نيســت كه صفحه اش ست؛ چیزی
• مــى تــوان به
از شيشه باشيد يا باترى
اش حداكثر يك روز دوام به مراتب
ســرعت به موارد
هاياليت شــده يا
داشته باشد.
جالب تر و
يادداشــت هــاى
مهم تر از
نوشته شده دست
چند مزیت...
کاغذی!
کتاب
يافت.
• چند هزار جلد كتاب
• مى توان حروف
هميشه همراه خواننده
كتاب را بــدون به
است.
• امكان جســت و جو در كتاب هم خوردن صفحه بندى ،كوچك و
بزرگ كرد.
وجود دارد.
• مى توان نوع حــروف كتاب را
• ارزان تر از كتاب چاپى ست.
به راحتــى قابل هاياليت كردن و انتخاب كرد.
• مى توان فاصله ى ميان خط ها
نُت نوشتن است.
• موارد هاياليت شده مى تواند با را كم و زياد كرد.
خوانندگان ديگر در سراسر جهان • مى توان عرض صفحه كتاب را
به اشتراك گذاشته شود.
كم و زياد كرد.
زمان تمام شدن مطالعه ى يك • مــى توان رنگ پــس زمينه را
• ِ
فصل از كتاب را بر اساس سرعت تغييرداد.
• مطالعه در هر جا كه پايان يابد،
خواندن خواننده نشان مى دهد.
زمان تمام شدن مطالعه ى كل متن كتاب در همان جا مى ماند.
• ِ
كتاب را بر اساس سرعت خواندن • چون كتاب از مركب الكترونيك
استفاده مى كند ،مى توان روى هر
خواننده نشان مى دهد.
• معنــى يا توضيح كلمات را مى صفحه بدون اين كه باترى مصرف
شود ،باقى ماند.
توان بالفاصله مشاهده كرد.
• با سيســتم « ُورد وايز» كه فعال • مى تــوان كتابخــوان را بدون
فقط براى كتاب هاى انگليســى خاموش كردن و بــدون مصرف
وجود دارد معنى كلمات دشوار به باترى به همان صورتى كه هست
صورت ريــز بر باالى خود كلمات باقى گذاشت.
نوشــته مى شــود و نياز به قطع • مــى توان با كتــاب هاى ديگر
مطالعه و مراجعه به لغت نامه را از نويسنده آشنا شد.
• مى توان هر كتابى را با هر قطع
ميان مى برد.
• بســيار كم مصرف است و با يك و اندازه و وزنى كــه در حالت
بار شــارژ مى توان بسته به ميزان كاغذى دارد در يك دست گرفت و
ورق زدن كتاب ،بيش از يك هفته به راحتى مطالعه كرد.
• در داخــل كتاب ديجيتال ،مى
از كتابخوان استفاده كرد.
• زير نور آفتاب به راحتى خوانده توان به خود آن كتاب و بخش ها و
مى شود
جمالت اش ارجاع داد.
• كتابخــوان هــاى مجهز به نور • در كتــاب هايــى كــه داراى
پس زمينــه ،در شــب هم راحت هايپرلينــك هســتند مــى توان
مستقيما به صفحه ى ارجاع داده
خوانده مى شوند.
• در صورت نياز به دانســتن يك شده دست يافت.
موضوع با كلمه ى خاص ،آن كلمه • مى توان از فرهنگ هاى لغت به
در كل متن با جمالت متعلق به آن زبان هاى مختلف بهره گرفت.
• مى توان در بــاره ى يك كلمه
نمايش داده مى شود.
• در هر ســاعت از شبانه روز و در مســتقيما به مطلــب ويكيپديا
هر جاى دنيا كــه اينترنت وجود مراجعه كرد.

• مى توان كتاب ها را در صورت
اتمام از روى دستگاه برداشت و به
«ابر» منتقل كرد.
• مى توان به دســتيار هوشمند
اكو و الكسا دستور داد تا كتاب را
بخواند
• مى توان در هر جا و هر موقعيتى
مطالعه كرد (از داخل قطار گرفته
تا لــب ســاحل؛ از روى مبل تا
رختخواب).
• صفحــه ى كتابخوان نيازى به
تميز كردن مدام ندارد.
• نويسنده در صورت لزوم كتاب
خريدارى شده را غلط گيرى مى
كنــد يا به آن چيزى مى افزايد يا
كم مى كند كــه خواننده بدون
هزينه ى اضافى بالفاصله به آن ها
دسترسى پيدا مى كند.
• كتاب هاى مرجع ،مثال «لو  روبر»
فرانســه ،كلمات اش به روز مى
شود و فرضا از نسخه ى  ٢٠١٧به
 ٢٠١٨ارتقا مى يابد.
• خواننده به بهاى بسيار نازل به
كتاب هايى دسترســى پيدا مى
كند كه بــه صورت كاغذى هرگز
امــكان تهيه و مطالعــه ى آن را
نخواهدداشت( .مثالدوره ى كامل
دائرةالمعارف فرانسه ى ديدرو به
قيمت كمتر از ده يورو).
• بســيارى از كتــاب هايى كه
نويسندگان مشهور ندارند با قيمت
اندك در اختيــار خواننده قرار مى
گيرند.
• بسيارى از نويسندگان كه مشهور
نيستند بدون پرداخت هزينه كتاب
خود را به صورت حرفه اى منتشر
مى كنند و نام خودشان و كتاب
شان در فهرست آمازون قرار مى
گيرد و فقط موقع فروخته شدن
كتاب از مبلغ دريافتى از خريدار،
 ٣٠درصد آمــازون و  ٧٠درصد
نويســنده دريافت مى كند .سهم
نويســنده بالفاصله به حساب او
واريز مى شود.
• نويســندگان ايرانى مى توانند
به اين صورت بدون گذر از هفت
خوان سانسور كتاب شان را منتشر
كنند و در اختيار خوانندگان قرار
دهند و درآمد خوبى هم داشــته
باشــند .ديگر نيازى به سر و كله اهل مطالعه حرفه ای که تصور می مخالفت مخالفان کتابخوان های اما طرفداران متعصب کتاب های
زدن با ناشــر و غيره نيست و كل کنند کتاب کاغذی چیز دیگری دیجیتال به خاطر آشــنا نبودن با کاغذی طرفداری شــان شــبیه
فرايند چاپ كتاب مى تواند توسط ست باید بدانند که کتابدیجیتال آن ها و مزیت شــان است .بیشتر به کسانی ســت که نسخه های
خود نويسنده انجام شود و توزيع هم چیز دیگری ســت ،چیزی به مخالفان ،کتاب دیجیتال را با فایل دســتنویس و خطی را در زمان
آن نيز به صورت عالــى و با قرار مراتب جالب تر و مهم تر از کتاب پی.دی.اف اشــتباه مــی گیرند و پیدایش صنعت چاپ بهتر از نسخه
گرفتن در ليست و فهرست كتاب کاغذی! و نیز بایددانست که کتاب مخالفت شان به خاطر این اشتباه های چاپی میدانستند!
ف .م .سخن
هاى جديد توسط آمازون صورت کاغذی جای خود را نزد اهل کتاب است.
•
و مطالعه دارد و خواهد داشت.
پذيرد.
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ور
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ی باشــند با شور
تهای نهایی جام
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ج
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تنظرسنجیهایی
ی
خود
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م
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ت
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ن
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ش
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قاب
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یدهد که نتیجه
سوئد در مسابقه دو
ش
نب
ه
کن
ار
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م
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ش
ی
گذرند.
خابات پارلمانی ماه
ب دچار یک «افسر
دگ
ی»
مل
ی
ج
م
شدن
انلوئیجــی بوفون
ه سال آینده یک
د .این اولین بار طی
۶۰
سا
ل
د
رو
از
ه
ب
گذشته اســ
بان افســانهای
نبست در تناسب
ت که ایتالیا به ج
ام
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پی
آ
تـ
را
ـا
ا
جهانی نم 
یرود.
ن تیم ملی
حزاب مختلف
ای
تال
یــا
ب ه گزارش
خواهد بود.
در مصاحبــهای
خبرگــزاری روی
تر
ز،
پ
س
د
از
و
ل
رو
ش

کســت در برابر
زنام ههــای چــا
تهــای ایتالیــا
س
پ
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ای
د
تال
یـ
ا
ـا
می
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ار
در
بو
حالــ
ایــن
دند کــه پیروز 
ی که اشــک م 
یهای
شکســت را بــا ع
یریخت
با
رات
و
ی
رز
ش
ــ
گف
ی
ت:
و
ب
«
ما شکست
مثــل «فاجع
ه خصوص فوتبال
خوردیم و از بت
ــه»« ،کابوس» و
وان
د
ن
ب
ه
ظر
ا
مر
جت
دم
م
ک
اع
ش
ی
«تحقیر»
ور روحیه دهد
این میتوانســت
در صفحــات اول
خ
و
ود
در
ن
ب
تی
سی
ج
ه
ار
در
مهم با
منعکسکردند.
فضای سیاســی
شد ».این جمله او
ک
ش
ور
ا
ت
ش
اث
ار
یر
ه
ا
م
ی
ثب
ا
ایتال
س
ت بگذارد.
یا در  ۱۴جام جهان
ت به اهمیت پير
وز
ی
گ
ی
ذ
شت
بر
ه
خ
ی
تی
از
م
روزنام
شرکت
ملی فوتبا
ههای ایتالیا به این
داشــته و  ۴بار ق
ل ایتالیا و تاثیر آن
هر
ما
ن
ن
کت
ه
اذ
در
عا
زم
ن
ین
ک

ه
های غیرورزشی.
جهان و  ۲بار نایب ق
ردهاند که تیم ملی
هر
ما
ن
ج
ها
ف
ن
عل
ی
ب
ب
ه
ر
نسبت
خی از روزن
شده اس
تی مهایدورههای
ت .این تیم در سا
ام هها ســرمربی و

ل
ها
گ
ی
ذ
شـ
ر
ـت
یی
ه
س
ض
عی
 ۲۰۰۶و
فدراسیون فوت
ف بــوده و حتی
ج هان  ۱۹۸۲و در دو جــ
بال کشور را اگ
ام
ر
ب
ه
مق
ر
قاب
صر

م
ت

ی
هـ
دا
ـا
ــی
نند .ولی به ن
ی جام جهانی
متوالی در ســا 
لهای از طرفداران تیم ،ای ظر برخی راه میی
اف
ت
ب
عی
د
ب
ود
 ۱ ۹۳۴و
پی
شــرفت
ن شکســ
 ۱۹۳۸بــر ســکو
ی
ا
نع
کا
ت زیادی بکند.
س
قهر
م
شــکالت وسی ع
مانی جهان ایستاده ا
تر
س
ی
ت.
ا
یت
ال
ا
یا
س
در
ت.
باز
ظروفــی کــه حــاوی مــواد پرفســور دیدیِــر پیتت اســتاد هوبرتــوس ارلــن ،رئیس از ن
ظر
تع
د
اد
پ
یر
وز
ی رفت پلی آف در
ضدعفونیکننده هســتند در هر بخش بهداشــت بیمارســتان در بنیاد روبــرت کخ در باره
ی و امتیازها
ب راب ر سوئد که
تیم ایتال
خ برگــزاری
یا
پ
رو
یت
س
رز
از
بر
یـ
زی
ـا
هفته گذشته در
ل
دآ
ک
ور
ه
بیمارستانی یافت میشوند .وجود کلینیکهای دانشــگاه شهر ژنو فعالیتهای پرفسوردیدیِر
پنج بار م 
ی استکهلم برگز
این ظروف را مدیون پرفسور دیدیِر است .او این مقام را  ۲۵سال پیش پیتت ،شهروند سوئیسی قهرمان جهان
یکند کــه ایتالیـ
بو
ـا
ب
ده
ه
پ
ار شد با نتیجه یک
را
کن
فت
د
خا
ی
رت
ری
بر
ن دوران
صفر شکست خود.
تیم ملی ف
رکود اقتصادی را پ
ش
ــ
ت
پیتت ،شهروند سوئیسی هستیم .به دست آورد .مبرمترین هدف او م یگوید« :با تالشهای
وتبال در جهان اس
ت.
دو
ش
نب
سـ
ه
ـر
ش
م
ــ
ی
ب
گ
او جایــزه بنیاد روبرت کخ را برای به عنــوان مدیر جدید این بخش خســتگ یناپذیر و شور ا ما امســال
ذارد ،ول
ای
ی
تال
اک
یا
ثر
ایتالیا حتی در
تن
ها
مر
ق
دم
هر
مان م 
ی
زمین خود نت
س ابق ج
گویند هیچ نشانها
ی
از
وانست این شکست
ب
هب
ود
هان است که نتوان
بهداشت بیمارســتانها دریافت بهبود استانداردهای بهداشت در و شوق این برنده بنیاد
س
را
ت
جب
و
را
ض
ن
ع
ا
کن
قت
ــ
ب ه رقاب 
تها
صادی برا
ی
ی
ا
مر
صل
ی
دم
د و بازی با نتیجه
ع
ج
اد
ام
ی
ج
بیمارستانها و خانههای سالمندان روبــرت کــخ ،روش
کرده است.
مســاوی پایا
هانی دی ده نم 
یشــود.
بهداشــت دســتها روسیه  ۲۰۱۸ر
چن
اه
دی
یاب
ن یافت .در نتیجه
ن
د.
سا
ل
بود.
زندگی
ها
کردن
"تمیز
ت
دســ
س
وئد با نتیجه
ه ر چه
است که ســ
ار
ط
ح
سـ
د
ـا
ل
ست
ی
م
کلی یک بر صفر
زد
ک
ب
ثاب
ــ
ایمن" شعار زندگی دیدیِر پیتت ،او در طی این مدت طوالنی بارها در شــهر ژنــو ،بــه
ار تمام
ت راه
م ان ده و بیــک
ایتالیای 
ی جام جهانی شد.
یها ف
ار
غ
از
ا
ین
ک
ه
اری در حدود ۱۱
هو
شهروند سوئیسی شــده است .او و بارها بر ضرورت تمیزی دستها اســتانداردی جهانی
ادار درصد است.
اســتانداردهایی را برای بهداشت تاکید کرده و از این کار خســته تبدیل شده است».
بیمارستانها تنظیم کرده که هر نمیشــود .تمیز بودن دســتها بسیاری از کشورهای جهان به طور
سال جان میلیونها نفر را نجات هم برای پزشــکان ضروری است ،رسمی موافقت خود را با استفاده از
هم بــرای پرســتاران و کارکنان این روش برای ضدعفونی
میدهد.
ک ـ ـ ردندس ـ ـ ت ه ادر
یکی از این اســتانداردها که مورد بیمارستانها.
سـ ـت اران ایرانی را به
قبول قرار گرفته ،ظروف حاوی مواد اگرچه که همــه بر این امر اذعان بیمارستانهای خود اعالم
از پر
ج ــ ذب کـ ـرده و با
ضدعفونی کننده در بیمارستانها دارند که قوانین بهداشــتی مهم کردهاند .حتی کشورهایی
خ ود
مقام ســازمان نظام
ق ائم
خدمات مناســب به
زیمبابوه
هســتند که دیگر بــه اجزای هر و صحیح هســتند ،اما اجرای این چون افغانستان و
ارالئه
ـتاری گفت :کمبود
پ رسـ
شــر ،تقاضای کار را
بیمارستانی تبدیل شدهاند .پیتت قوانین مشکل بزرگی شده است .نیز بــه انبوه کشــورهایی
این ق
ی پرستار یک معضل
نیرو
افزایش داده اند.
روش
از تبلیغ برای شستندست خسته پرفســور دیدیِــر پیتــت در این پیوســتهاند کــه این
ی است بر این اساس
ج هان
ی اســت کشو رهای
بــاره مثالی میزنــد« :فکر کنید بهداشتی را تایید میکنند.
نمیشود.
گفتن
ورهای کانادا و استرالیا
کش
خلیج فارس ،اروپا و
به اتومبیــل و کمربند ایمنی آن .پرفسور دیدیِر پیتت اما هنوز
حوزه
اد جذابیت و حمایت
با ایج
کا نیز به منظور جذب
نرسیده
اهمیت فراوان بهداشت دستها داشتن کمربند ایمنی در خودروی فعالیتهایش به پایان
آمری
قشر ،بیشترین جذب
از این
ی پرسـ ـت ار ام ک انات
در بیمارســتانها و بخصوص در شما به این معنی نیست که شما از و هدفی بزرگ دارد .این مرد
نی رو
ی پرستاری از ایران به
 ۶۰ســاله میخواهــد کلیه نیرو
ــی قابــل توجهی را
بخشمراقبتهایویژه،میکروبها آن استفاده میکنید».
رفاه
ود اختصاص داده اند.
خ
م کــرده و شــرایط
در حال رشــد و تکثیرند .در این پیتت پس از آزمایشهای مختلف بیمارستانهای جهان را در هر
فراه
در خصــوص جایگاه
بخش بیمارســتانها میکروبها ســرانجام اســتاندارد بهداشتی کشوری که باشد به استاندارد و ی
ســبی را برای داشتن
منا
ـتاری در بهداشــت
پ رسـ
زندگی ایده آل در کنار
بهداشتی خود مجهز کند.
م یتوانند بسیار خطرناک شده و جدیدی را بوجود آورد.
یک
ی گفت :کمبود کادر
ج هان
ستاری معرفی کرده اند.
سبب ایجاد عفونت شدید شوند .او از محلــول ضدعفونی کنندهی
پر
ارییکمعضلجهانی
پرست
در ادامه یادآور شــد:
برای
کخ
روبرت
جایزه
بیمارانی که به بخش مراقبتهای الکلی استفاده کرد .افراد با استفاده
وی
بر این اساس بهداشت
است
ظ جایـ ـگ اه م دیریت ی،
ویژه انتقــال مییابنــد ،معموال از این مواد میتوانند دســتهای پیشگیری از بیماریها و
حف
ی نیاز به تأمین پرستار
هان
ج
ـأن اجتماعی ،بهبود
زا
وآن
فل
آن
وبا ،سل و
عمل جراحی سختی را پشت سر خود را در زمانی کوتاه ،حدود  ۳۰پیشگیری از عفونتهای
رعایت شـ
یا را به عنوان معضلی
در دن
ت معیشــتی وافزایش
ل
تق
من
ـا
گذاشت هاند و سیستم ایمنی بدن ثانیه ،تمیز کننــد و این محلول بیمارستان
هـ
آن
به
اعالم کرده و نمیتوان
وضعیــ
یر
گ
مه
ه
مین نیازهای مالی در
ن
جا
ش ــده و تاکنــون
همچنین این مزیــت را دارد که بنیاد روبرت کخ از ســال ۲۰۱۳
آنها ضعیف است.
بــه ایران تعمیم داد
حقوق و تا
آن را تنها
دیگر از جمله عواملی
را
ن
ارا
ـت
سـ
از
پیشــگیری
برای
را
ای
ه
جایــز
ی
م
ب
میکرو
ها
ب
میکرو
شــرایطی
در چنین
میان
از
نیز
را
ها
برد.
ب س ی اری از پر
خدمات بهداشــتی و
کشورهای
ن
رای
ناب
ب
ســیاری از پرستاران
.
م
ج
است .عالوه بر این ،ح
ی و عفونتهای بیمارستانها
بهترین شــرایط رشد را به دست این ظروف برای اســتفاده عموم بیمار 
است که ب
درمانی از جانب پرســتاران به گرفته
ی ایرانــی را بــه خود
ام
ج
ان
وه
ی تبدیل شــده االی کار و دقت در نح
در بیمارســتانها نصب شدند و تعیین کرده است .هدف این جایزه
میآورند.
حرفــها
ب
یک امری حیات
ده و منجر به افزایش
ی
ها
ی

وار
دش
نمونه
دســتاوردهای
دادن
نشان
آلمان
در
تنها
که
شــود
ی
گفته م
چگونه
که
دادند
نشــان
پوسترها
از
ذاری بسیاری در سطح آن ،به نوعی یکی
جذب کر
رگ
ثی
تأ
و
در این قشر شده است.
ی
خت
س
کشورهای دنیا ن شغل است .عالوه بر
ساالنه  ۵۰۰هزار نفر به بیماریهای ضدعفونی کردن دســت میتواند در زمینه بهداشت بیمارستانها و
مهاجرت
جهان دارد .همه
ای
سازمان نظام پرستاری
د،
را
اف
ن
ای
ار
موجــود در بیمارســتانها مبتال بــه صورتی مطلوب انجام شــود .پیشگیری از عفونت است.
ن نیروی پرستاری های محتوایی در ک
قائم مقام
به منظور تأمی
عی ــ ض و اخت الف در
ب
جان
اجم و ضرب شــتم از
میشــوند .دیدیِر پیتت ،شهروند تحقیقات پس از چندی نشــان ایــن جایــزه  ۵۰هــزار یورویی
گف ت :تب
خود به دنبال ایجاد جذابیت و ته
ها در فضــای درمانی
ت
ال
شک
م
قشر هستند چرا یماران و همراهان نیز
سوئیســی در ایــن بــاره مثالی دادند که عفونت نشــأت گرفته از میتوانــد انگیزهای باشــد برای
ت
پرداخ 
ب
حمایت از این
منجر به افزایش میل
به
ن
ارا
ست
پر
بهداشتی
میآورد« :مثل این است که هر روز باکتریهای موجود در بیمارستان بهبود اســتانداردهای
ی
ی
ب ســیاری را برا
کادر درمانی از سخت
کشور ما
که این
ت در پرستاران شده
در بیمارســتانها با اســتفاده از
تا  ۵۰درصد کاهش یافتهاند.
یک جمبوجت سقوط کند».
ی برخــوردار بوده و وجود آورده است.
به مهاجر
کار باالیــ
ن درحالی اســت که
در
ار
ـت
سـ
پر
کاربردی.
و
علمی
جدید
های
ه
پروژ
پاک
جهان
برای
را
ها
ت
دس
ی ارائه خدمات ،باید وی دربــاره جذب
اســت .ای
در راســتا
دن  ۴ســال حرفه و
متوقف کردن فعالیت میکروبها کنید
نها تأمین ک شو رهای دیگر اذعان داشت :بــا گذران
خشی از تقاضاهای آ 
رب ههای متعدد در این
ب
ـه
•
لـ
جم
از
کانــادا و اســترالیا
کسب تج
شود.
سیاری از نیر وها جذب
ی
رو
نی
ی
ــ
ی از پرخطرترین کشــو رهای متقاض
زمینه ب
یک
ی
ار
ست
پر
یشوند.
ستاری هســتند که در طی کشورهایدیگر م 
ت چرا کهدر مواجهه
پر
لها اس
شغ 
•
اخیر درصــد باالیی
ل بــا بیمــاران ،بســیاری از ســالیان
او
ی خطرناک از جمله
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
یها
ب یمار 

لطفا دستها را ضدعفونی کنید!
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رین کشورهای جهان
پـر /کم جمعیت ت
ُ
کدامند؟!
د .از نظر

سالمت جنسی...

انزال زودرس،کاهش میل جنسی و...

چندی پیش مطلبی منتشر شد
درباره پژوهشی که در مورد رفتار
و تمایالت جنســی مردم بریتانیا
انجام شده بود .این پژوهش نشان
میداد که احتمال بیعالقگی زنان
به سکس در شرایطی که با همسر
یا دوست خود زندگی می کنند،
دو برابر مردان است.
نتایج این پژوهش نشان داد که با
گذشت زمان و باال رفتن سن ،میل
جنسی ،هم در زنان و هم در مردان
کاهش می یابد ،اما طوالنی بودن
رابطه معموال باعــث بیعالقگی
بیشتردر میان زنان میشود.
•

دالیل کاهش میل جنسی در
زنان و مردان چیست؟

این سوالی بســیار وسیع و کلی
است ،اما سعی می کنیم به اختصار
به دالیل اصلی آن اشاره کنیم.
 بیماریهای زمینهای جســمی.بیماریهــای قلبــی ،دیابــت،
اختالالت هورمونی و جراحی های
بزرگ از مهمترین آنهاست
 افسردگی اضطراب خستگی شدید مشــکل در ارتباط با شــریکجنسی
 افزایش سن حاملگی و شیردهی داروها مصرف الکل یا مواد مخدر اختالالت جنسی مثل زودانزالیو سردمزاجی
•

درمورد آقایان ،گفته میشود
باید دو یا سه بار درهفته سکس
داشته باشــند و درغیراین
صورت آیا میتواند به بزرگی
خوشخیمپروستاتبیانجامد؟
در سالهای گذشته عنوان می شدکه رابطه جنســی میتواند باعث
این مشکل شود .اخیرا تحقیقات
نشان داده که شاید برعکس باشد
و سکس اثر محافظداشته باشد .اما

اینکه سکس باعث درمان بزرگی
خوشخیم پروســتات باشد هم
پایه طبی ندارد .بنابراین برقراری
چنین ارتباطی بیپایه است .مثل
هر چیز دیگری تعادل اصل مهمی
است ،نه پرهیز و ریاضت نه افراط
و زیادهروی.
•

راهحلهای انزال زودرس در
مردان چیست؟ آیا استفاده
قرصهای تاخیــر در نهایت
باعث از بین بردن میل جنسی
می شود؟
 نکتــه مهم در اینجا این اســتکه تعریف انزال زودرس چیست.
چه زمانی انزال زودرس است؟ آیا
اگر سکس کوتاهتر از حد مطلوب
ما باشــد انزال زودرس است؟ در
تحقیقی کــه روی پانصد زوج در
پنج کشــور دنیا صــورت گرفت
متوسط زمان انزال برای مردان در
حین رابطه جنسی پنج دقیقه و
نیم بود بود.
عدد دقیقی وجود ندارد که بتوان
انزال زودرس را با آن تعریف کرد،
اما بطور کلــی میتوان گفت که
اگر انزال کمتــر از دو دقیقه بعد
از دخول اتفاق بیفتد میتوان آن
را انــزال زودرس در نظــر گرفت.
اگر انزال زودرس به دلیل بیماری
زمینهای نیســت ،پزشکان برای
ایجاد تأخیر در انزال این روشها را
پیشنهادمیکنند:
 یــک ســاعت قبل از ســکسخودارضاییکنید
 از کاندوم کلفت استفاده کنید نفس عمیق ممکن است رفلکسعصبی که باعث اتزال می شود را
موقتا متوقف کند
 سکس را منقطع انجام دهید ووقتی آن را قطع می کنید ســعی
کنید حواس خود را پرت کنید
 اگر در "پوزیشن" خاصی شدتتحریک کم می شود میتوانید از
آن پوزیشن استفاده کنید که انزال
دیرتر اتفاق بیفتد

آیا می دانستید؟...
بانــک مونترال قدیمــیترین و
نخســتین بانک در کانادا200 ،
ســاله شد .این بانک توسط جان
ریچاردســون و هشــت بازرگان
کانادایی دیگر تاســیس شــد و

امــروزه یکی از پنج بانک
بزرگ کانادا و در ردیف  ۱۰بانک
بزرگ در شمال آمریکا است.
شــعبه مرکــزی ایــن بانک در
مونترال واقع شــده و شعبه بین
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اول خاورمیانه قرار دار
نفر) قرار است پیش
ت نیز با مساحتی بالغ
شور جهان ،میلیون
سبب زاد و وســع
پرجمعیت ترین ک
 40از سال  ۲۰۳۰به
 1648کیلومترمربع
بــا  1میلیــارد و 0
کشورهای بر 000
چین
ولد باالتر در صدر
اه  17جهان ایستاده
و کم جمعیت ترین،
در جایگ
میلیون
پرجمعیت قرار گیرد.
ت کرن با  50نفر می
جمعیت جهان است.
پی
جزایر
ش هفت کشور پر
جمعیت ترین کشــور
د .ایران با جمعیتی بی
هند ،آمریکا ،کــم
باش
ن که شامل چین،
واتیــکان با  800نفر
میلیون نفر ،هفدهمی
اکســتان و جهان،
از 75
اندونزی ،برزیل ،پ
ت معرفی شــده است
پر جمعیت در جهان
مجموع سه جمعی
ور
ــ
کش
نیجریه است ،در
در گزارشــی دیگر کم
 70میلیون ولــی
است.
ت میلیارد و حدود
تترین کشور ثبت شده
ســال  ،2016جمعیــ
رد که به این جمعی
در
ل ،نفر جمعیــت دا
تکرن است که
ن دنیا جزایر پی 
ن از طرف سازمان مل
نیمی از جمعیت جها
ها
ج
میلیون نفر ترتیب
یشود.
شامل  50نفر م 
50
0
و
رد
یا
یل
7م
را تشکیل می دهد.
می شــود جمهوری
شده است و گفته می
ت ،کشــور گفتــه
رد
آو
بر
ـع
ود اما از حیث وسـ
یا ،کوچکترین کشور
تا سال  2050به حد
ی بیش از مولوســ
شود
روسیه با مســاحت
جمعیتی شامل سه
یارد نفر خواهد رسید.
زرگترین جهان با
یل
م
ب
10
ع
رب
ت  17میلیون مترم
ــت که این کشور در
ن یک ششــم جمعی
در حالی که نفر اس
اکنو
کشور جهان است
شــهر دایتون ایالت
در آفریقا زندگی می
ت جهان را نزدیکی
ن
ـا
هـ
تنها 2درصد جمعی
ج
کا قرار دارد .جمهوری
تا یک قرن دیگر ،یک
است .پس نوادا آمری
و
ند
کن
ده
دا
این در خود جای
یک ریزکشور است
وم جمعیت جهان در
ادا و آمریکا مولوسیا
ســ
از این کشــور ،کان
نون به جــز تعدادی
ره زندگی خواهد کرد.
ی جهان با که تاک
قا
ها
ور
عیت بزرگترین کش
ــور ،از ســوی هیچ
ــن اکنــون پرجم
 10میلیون ریز کش
چی
وسعتی نزدیک به
گر جهان به رسمیت
شــور جهان با حدود
کشور دی
ک
ن
ری
ت
ن مترمربعهستند.
شناخته نشده است.
میلیــاد و  ۴۰۰میلیو
با جمعیتــی بیش از
ک
ی
•
 5/18درصد ایــران
نفر جمعیــت (
یون نفــر در جایگاه
خواهد بود  75میل
جمعیت کل دنیا)
جهان ،نهم آســیا و
لیاد و  ۳۰۰هفدهم
اما هند (یــک می

 زوج درمانــی :بهبود رابطه زوجو درک بهتــر از رابطه جنســی و
استفاده از تکنیکهای مثل "قطع
و وصل" و فشار دادن سر آلت
دارودرمانی :برخی داروها از جملهضد افســردگی ضد سروتونینی
انتخابی ( )SSRIمثل پروزاک به
تاخیر انزال کمک می کنند.
در نهایت به این نکته توجه کنید
که از شــروع تحریک جنسی تا
انــزال ب هطور متوســط پنج تا ده
دقیقه برای مردان طول می کشد،
اما برای زنــان طوالنیتر و بطور
متوسط سیزده تا بیست دقیقه و
حتی طوالنیتر است.
در جوامع محافظهکار و بسته که
زنان از آموزش جنسی محرومتر
میمانند و میل و نیاز جنسی آنها
سرکوب میشود ،این امر ممکن
است رسیدن به اوج لذت جنسی
(ارگاســم) را در آنهــا بــه تاخیر
بیندازد.
بنابراین بجای اینکه رابطه جنسی
صرفا به دخول تقلیل داده شــود،
مرد بهتر اســت با ناز و نوازش و
محبت و کارهای مقدماتی دیگر
( )foreplayزن را بــه اندازه کافی
تحریک کند تــا وقتی که عمل
دخول صورت می گیرد و مرد انزال
میشود ،زن هم بتواند به اوج لذت
جنسی برسد.
حتما الزم نیست زن و مرد همزمان که در تبلیغات برای بزرگ کردن
به اوج لذت جنسی برسند و ممکن آلت تناسلی مردان توصیه میشود
است زوجها ارضای جنسی را هر که بــرای تأثیــر آن کوچکترین
مدرک علمی وجود ندارد و از نظر
بار برای یک نفر در نظر بگیرند.
طبی بیاعتبار است.
•
آیا قرصها ،اســپری و دیگر یکی از روشهــای جراحی برای
داروهــا و پمادهــا که گفته افزایش قطر با تزریق چربی قسمت
میشود برای بزرگ کردن آلت دیگــری از بدن به آلت تناســلی
است .اما بررسی وضعیت مردانی
مردان هستند ،تاثیری دارد؟
میتوان تقریبا با قاطعیت گفت که که از این روش اســتفاده کردهاند
هیچ کــدام از این اینها تاثیری در نشــان میدهد که به مرور زمان
با جــذب چربی ،انــدازه آلت به
بزرگ کردن آلت ندارد.
روش های غیــر جراحی (قرص ،حالت قبل بر میگردد و عالوه بر
لوســیون ،لوله خالء و وســایل و این ،روش جراحی عوارضی مثل
روشهای کشــش) مواردی است بدشکلی و زخم و عفونت دارد.
در جراحی افزایش طول ،لیگامانی
را که آلت را به استخوان شرمگاهی
وصل میکند قطع میکنند و با یک
پیوند پوســتی طول آلت را اضافه
میکنند ،اما این روش تاثیری بر
المللی آن نیز در شیکاگو مستقر اندازه آلت در حالت برانگیختگی
است و حدود  ۹۰۰شعبهدیگردر ندارد و ممکن است باعث دشواری
در رابطه جنسی شود.
کانادا و سایر نقاط جهان دارد.

مردانه برای زنان چقدر مهم آلت تناسلی شریک جنسی شان
رضایتدارند.
است؟
تقریبا تمام تحقیقاتی که تاکنون •
انجام شده به این نتیجه رسیدهاند آیا داشــتن تمایالت شدید
که شکل یا اندازه آلت تناسلی یا جنسی در سن  40سالگی برای
تاثیری بر لذت زنان ندارد یا تاثیر زنان طبیعی است؟
آن اندک است .چیزهایی که رابطه میل جنسی برای زنان چه قبل و
جنســی را برای زنان لذت بخش چه بعد از یائسگی طبیعی است.
میکنند بسیار فراتر از اندازه آلت با افزایش سن معموال میل جنسی
یکند ،اما این را نمی
کاهش پیدا م 
است.
کوان وایلی متخصص ســامت توان به تمام افراد تعمیم داد.
جنســی ،پروفســور در دانشگاه •
شفیلد میگوید" :شاید برای بعضی آیا خودارضایى مضر است یا
مردان عجیب باشد ،اما بیشتر زنان نه؟
عالقهای به اندازه آلت مردان ندارند از نظــر طبــی هیچ زیانــی در
و این موضوع خود را در تحقیقات خودارضایی مشاهده نشده است و
اگر میتواند فشار جنسی را کاهش
متعدد نشان داده است".
پروفســور وایلی میگوید که در دهد ممکن است به نفع فرد هم
رابطه جنسی برای زنان ،رمانتیک باشد .تحقیقات زیادی به این نتیجه
بودن ،نرمخویی و مالیمت ،توجه رسیدهاند که خودارضایی بخصوص
به خواستهها و نیازها بسیار بیشتر در زنان به شــناخت بهتر جسم و
از اندازه آلت تناسلی اهمیت دارد .ویژگیها و تمایالت جنســی فرد
تحقیقی که خود پروفسور وایلی کمک میکند که بر کیفیت رابطه
انجام داده نشــان مــی دهد که جنسی تاثیر می گذارد.
•
•
شــکل و اندازه آلت تناسلی بیش از  ۸۵درصــد زنان از اندازه
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سالمتی...
چگونگیدرمانآکنه

ناشی ازیبوست

یبوســت ممکن است لزوما به
شکل گیری آکنه منجر نشود.
امــا اگر این اتفــاق رخ داد ،به
معنای آن است که کبد با حجم
باال و بیش از اندازه سموم و مواد
زائد مواجه شده است .رابطه ای
نزدیک بین فعالیت کبد و ظهور
آکنه وجود دارد.
کبد انسان مسئولیت انجام بیش
از  400وظیفه را در روز بر عهده
دارد .حذف ســموم یکی از این
وظایف محسوب می شود ،که
البته یکی از مهمترین آنها نیز
است.
هنگامی که مواد زائد سمی در
مدفوع برای ساعت های طوالنی
در آن گرفتار می شوند ،سموم
بار دیگــر از مدفوع جذب بدن
خواهند شد .این شرایط در کنار
مواد سمی که از مصرف گوشت
قرمز ،غذاهای فرآوری شــده و
چربی های مضــر و همچنین
هوای آلــوده ای که تنفس می
کنیم ،وارد بدن می شــوند بر
بار ســمی که کبد باید به آن
رسیدگی کند می افزاید.
همچنیــن ،یکــی دیگــر از
عملکردهایکبدغیرفعالکردن
آندروژن ها ،هورمون هایی که
غدد سباسه را تحریک می کنند
تا سبوم (چربی پوست) بیشتر
ترشح کنند ،است.
هنگامی که میزان بیش از اندازه
سموم موجب افت عملکرد کبد
می شود ،این شرایط بر توانایی
این اندام بــه منظور غیر فعال
کردن به موقع آندروژن ها تاثیر
منفی می گــذارد ،که تحریک
بیش از اندازه غدد سباسه را به
همراه داشته و از این رو سبوم
بیش از حد تولید می شود.
پوستی چرب برای ظهور آکنه
مستعدتر است ،این گونه
نیست؟

ســبوم اضافی می تواند ازدیاد
بیش از حد ســلول های مرده
پوست را موجب شود .این میزان
افزایش موجب گرفتگی منافذ
پوســت می شود ،که می تواند
ظهور آکنه ،به ویژه در صورت،
را موجب شود ،زیرا ترشح سبوم
بی وقفه ادامه دارد.
پس برای درمان آکنه ناشی از
یبوست ،شما باید ابتدا با تنظیم
فعالیــت روده و اجابــت مزاج
منظمتر به وضعیت گوارشــی
خود رسیدگی کنید.
زمانی که وضعیت اجابت مزاج
شــرایط عادی به خود بگیرد،
کبد با بار سموم کمتری مواجه
است و زمان کافی برای توقف
ترشــح چربی اضافی پوست را
دارا خواهد بود ،که این شرایط
احتمال بروز آکنه را کاهش می
دهد.

اما چگونه شرایط اجابت
مزاج را به حالت عادی باز
گردانیم؟

اگر مواد غذایی با محتوای باالی
فیبر مصــرف کنید ،آب فراوان
بنوشــید ،ورزش کنیــد ،برای
کاهش استرس تمرینات یوگا
انجام دهید ،و حتی از ملین ها
برای کمــک به حرکات روده و
اجابت مزاج استفاده کنید ،می
توانید بر یبوست غلبه کنید.
یکی دیگر از روش های موثر در
این زمینه مصرف روغن نارگیل
است.
پس از گوارش ،ترکیبات چرب
موجوددر روغن نارگیل عضالت
روده را تحریــک می کنند تا
منقبض شوند ،که این شرایط
موجب افزایش تحرک روده می
شود .البته ،هرچه روغن نارگیل
بیشتری مصرف کنید ،انقباض
عضالت شدیدتر خواهد بود که
به معنای تکرر بیشــتر اجابت
مزاج خواهد بود.
اما یک نکتــه را درباره مصرف
روغــن نارگیل بــرای درمان
یبوست به خاطر داشته باشید.
با معده خالی بیش از حد (مانند
دو قاشــق غذاخــوری) روغن
نارگیل مصرف نکنید .این کاردر
بسیاری از موارد موجب گرفتگی
شدید عضله معده پیش از تخلیه
سموم می شود.
اگر قصد دارید از شکل گیری
عوارض جانبی پیشگیری کنید،
روغن نارگیــل را به وعده های
غذایی خود اضافه کنید .این کار
آهنگ گوارش را کند می کند
و اثری ملیــن به همراه خواهد
داشت.
استفاده موضعی از روغن نارگیل
برای درمــان آکنه می تواند به
سه روش مفید باشد.
نخست ،روغن نارگیل به جمع
آوری ســموم (که عمدتا برای
ســال ها در اعماق پوست دفن
شــده اند) کمک می کند تا به
سطح پوســت آمده و از این رو
طی دوش گرفتن یا پاکسازی
صورت به راحتی پاک شــوند.
تجمع مواد ســمی در پوست
ممکن است موجب ورود آنها به
جریان خون شده و بار سمی که
کبد با آن مواجه است را افزایش
دهد.
دوم ،روغــن نارگیــل به الیه
برداری سلول های مرده پوست
کمــک می کند و از مســدود
شدن منافذ پوست که می تواند
موجب شــکل گیری جوش و
آکنه شود ،جلوگیری می کند.
در نهایت ،روغن نارگیل به توقف
رشد بیش از اندازه باکتری های
مســئول آکنه که بــه عفونت
باکتریایی منجر می شود و می
تواند وضعیت آکنه را تشــدید
کند ،کمک می کند.
(گروه سالمت عصر ایران)
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ین یافتههای علوم اعصاب ،روابط
دوســتانه و سالم را در مرکز تمام
چیزهایی که ســامت فیزیکی و
عاطفی ما و کیفیت زندگیمان را
به طور کلی بهبود میبخشند ،قرار
میدهند.

اما آیا از روش های افزایش
عشق در رابطه زناشویی خبر
دارید؟

شاید هیچ تجربهایدر طول زندگی
ما ،آگاهانه یا ناخودآگاه ،بیشتر از
تصاحب قلب شخص خاصی که

چرا خیـال میکنیم
دوستان مان کمتر از ما تنهایند
و خوشبخت ترند؟!

اولیوربورکمن
روانشناســان اغلب به این متهم
میشوند که وقتشــان را صرف
نتیجهگیریهــای بدیهی درباره
زندگی میکنند؛ اتهامی که کامال
بیراه هم نیســت .اما این نوشته
پاسخی به پژوهش تاره دانشگاه
بریتیش کلمبیا درباره این است
که چــرا مردم خیــال میکنند
دوستانشان ،دوســتان بیشتری
دارند و کمتر از آنها تنها هستند؟
میتوانید حدس بزنید چرا؟
چون ما ،هربار که دوستانمان را
میبینیم ،موقعی است که آنها در
حالمعاشرتند.
شــما خیال میکنید اگر با یک
تلسکوپ دزدانه نگاهی به زندگی
دوستانتان بیندازید ،هرگز آنها را
تنها در خانه و با پیژامه در حالی
که دارند پیاز داغ خالی میخورند
و ســریال تماشا میکنند و برای
خودشانمتاسفند،نمیبینید.
شــما هیــچ وقــت ،موقعی که
دوســتانتان ساعت ســه نیمه
شــب ،از خواب میپرند و به این
فکر میکنند که زندگیشــان به
کجا دارد مــیرود؛ این صحنه را
نمیبینید .در عــوض ،وقتی در
راه برگشت به خانه از کنار پنجره
رســتوران و بــار میگذرید فکر
میکنید که آدمهای توی رستوران
هر روز و همیشه با دوستانشان
قرار میگذارند و خوشند.
در واقع ،از نظــر ریاضی این باور
که دوستان تان ،دوستان بیشتری
نسبت به شــما دارند ،معنا ندارد
و ناشــی از مشکل ما در مشاهده
است.
ما اغلب اگر نمونههای چیزهایی
که میبینیم بیشــتر باشد ،تصور

میکنیم که برداشتمان قطعیت
دارد .به همین نســبت ،ما اغلب
اوقات بــا تنهایی خــود مواجه
میشــویم ،اما از تنهایی ســایر
آدمهــا خبر نداریم .امــا این نوع
قضاوتها اثــرات واقعی عاطفی
دارد .پژوهشــگران دریافتهاند که
این اثرات شامل کاهش روحیه و
کاهش احساس تعلق است.
بنابرایــن ،بلــه ،اینکه مــا اغلب
احساس تنهایی میکنیم واقعیت
دارد.
اما این بــاور ،تنها باور به تنهایی
نیست .شما گمان میکنید تنها
آدمی هســتید که در درون خود
احساس تنهایی و ناامنی میکند،
حال آنکه از صداهایدروندیگران
خبر ندارید .شاید به همین دلیل
است که مشکالت آدمهای دیگر
به چشم شما آسانتر از مشکالت
خودتــان میآید .مــا تنها وجه
خارجی مشکالت بقیه را میبینیم،
اما در مورد خودمان شاهد جزییات
پیچیده مشکالتمان هستیم و به
همین دلیل ،مشکالت خودمان
بــه نظرمان دشــوارتر و خاصتر
مینمایند.
دانستن این مساله برای غلبه کامل
بر آن ضــرورت دارد .وقتی با یک
مشکل مواجه میشویم ،الزم است
از خودمان بپرسیم چه جنبههایی
را ،نه از روی حماقت یا اشتباه ،که
تنها از آن رو که تنها با «من» خود
مواجهایم،در نظر نگرفتهایم.
دانســتن این موضوع دســتکم
به درد شــبهایی که در تنهایی
خودمــان میگذرانیــم و برای
خودمان غصه میخوریم میخورد!
•

به دنبالاش هستیم ،و ایجاد نوعی
تغییر برای آوردن ارزش و اهمیت
به رابطه با او ،از ما انرژی نگیرد یا
احساسات شدیدتری ایجاد نکند ،و
افراط و تفریط را در تفکر یا رفتار
ما به وجود نیاورد.
حجم رو به رشــدی از شــواهد
علمی نشان میدهند که شیوهی
ابراز عشــق توسط ما و عالقهای
که نسبت به هم داریم ،از زمانی
که ما نوزاد هســتیم و در تمام
طول زندگیمان ،به طور مستقیم
بر سالمت و ســاختار فیزیکی
مغز و سیستمهای عصبی تاثیر
میگذارد.
برخی از عملکردها ،همانهایی
کــه پیامهای عاطفی ناشــی از
مهربانــی ،مراقبت و عشــق را
انتقال میدهند ،با انتشــار یک
هورمون احســاس خــوب ،به
نام اکسیتوســین ،که موجب
تقویت مسیرهای ارتباطی مغز
میشــود ،میتواننــد تغییرات
مثبتی را در میان زن و شــوهر
و در رابطــهی میان آنها ،ایجاد
کنند .اکسیتوســین هورمونی
است که توسط غدهی هیپوفیز
تولید میشود و باعث آزاد شدن
هورمونهای شیمیاییدیگریدر
قلب میشود.
طبق نظر عصبشناس آلن شور،
نویسندهی چندین کتاب موفق
مانند «روی تنظیمات و منشاء
خودتاثیربگذارید:زیستشناسی
عصــب توســعهی عاطفی» و
ِ
«تاثیر بر روی تنظیمات و ترمیم
خویشــتن» ،یکی از مهمترین
نتیجههای علــوم اعصاب ،این
است که مغز انســان ،در طول
زندگی ،به صورت مــداوم ،و با
تجربههای ارتباطی و تعامل در
بافتار یادگیری اجتماعی مستعد
شکلگیری به لحاظ جسمانی
است.
اگرچــه ما بــا تجهیــزات الزم
برای این رفتارهــای اجتماعی
متولد میشــویم ،اما سیمکشی
مسیرهای عصبی به این مناطق
مغز باید فعال شوند.
تجربیات اولیه با نخستین فردی
که عالقه به شما نشان میدهد،
میتواند الگویی را برای عاشــق
شدن در زندگی شکل بدهد ،و

تأثیرات پایداری بر توانایی همسران
برای داشــتن ارتبــاط هدفدار
بگذارد.
عــاوه بــر ایــن ،چالشهــای
اجتنابناپذیــر در روابط دوگانه
و تمایل بــه حل مناقشــات به
شــیوههایی که واکنشپذیری را
افزایش میدهنــد ،نیز میتوانند
سیمکشی این واکنشهای عاطفی
را تحت تاثیر قرار دهند.
برای اینکه به طور طبیعی احساس
عشق و امنیت را بین شما و شریک
زندگیتان به ارمغان بیاورید.
در اینجــا یک فهرســت از ۲۰
راهــکار افزایش عشــق در رابطه
زناشــویی وجود دارد که اساســا
عشق را تقویت میکنند و در عین
حال حس اعتمادی را که دو طرف
نســبت به هم در رابطهی میان
خودشاندارند ،افزایش میدهند.
•
 .۱بــا ایجــاد تماس چشــمی و
نزدیک شدن به شریک زندگیتان
برای اینکه بهتــر حرفهایاش
را بشــنوید ،به هر چیــزی که او
میگویــد ،عالقه و توجه نشــان
بدهید.
•
 .۲برای افزایش عشــق در رابطه
زناشــویی قبــل از اینکه صبح
از تخت خارج شــوید ،شــریک
زندگیتــان را به صورت فیزیکی
لمس کنید.
•
 .۳محبت غیرجنسی خود را نسبت
به او با در آغوش گرفتناش ،لمس
کردناش ،گرفتن دستهایاش،
بغل کردناش و غیره نشان بدهید.
•
 ۲۰ .۴ثانیه را در زمانهای خاصی
از روز مانند قبل از رفتن به محل
کار ،مشخص کنید و همسرتان را
در آغوش بفشارید.
•
 .۵زمانــی کــه هــر دو در کنار
خانوادهتــان هســتید ،در مورد
ویژگی خاصی که در همســرتان
میپسندید،صحبتکنید.
•
 .۶یک پیام "من به تو فکر میکنم"
را از طریق ایمیل یا پیامک حداقل
یک بــار در طول ســاعات کاری
ارسال کنید >>{.ادامه در صفحه}29 :

نك�رده و عليرغم تش�كيل كارگروه
مشتري ندارد.
متأسفانه
اينزيبا
پرسمهای
قانوناز فروشنده ميلباس
وقتي از فروشنده ميپرسم اين مدل مانتوها توليد
لباسهای زيبا متأسفانه مشتري ندارد.
مانتوها توليد
مدل
س�اماندهي مد و لب�اس ،اين وقتي
س�اماندهي مد و لب�اس ،اين قانون
نمايشگاه صنايع دستي شركت
چندين
در
كه
وي
كجاست؟ با حالت خاصي ميگويد :ترك است داداش.
وي كه در چندين نمايشگاه صنايع دستي شركت
ب�راي
مناس�بي
راه�كار
نتوانس�ته
كجاست؟ با حالت خاصي ميگويد :ترك است داداش.
نتوانس�ته راه�كار مناس�بي ب�راي
همكارانش را در اين نمايشگاه
خود و
محصوالت
كرده و
اصل كار تركيه اس��ت .تمام جنسه��اي ما از تركيه و
كرده و محصوالت خود و همكارانش را در اين نمايشگاه
البسه
و
مانتو
انواع
ورود
از
جلوگيري
و
تركيه
از
ما
ه��اي
جنس
تمام
اس��ت.
تركيه
كار
اصل
جلوگيري از ورود انواع مانتو و البسه
داده اس��ت ميگويد :همه
ق��رار
نماي��ش
مع��رض
شود .ميشود .نميدر
هايش
نمي
سال25چرا
دوبي وارد ميشود .نميدانم
بازار
در
مردانه
و
زنانه
نامناسب
همه
گويد:
مي
اس��ت
داده
ق��رار
نماي��ش
مع��رض
در
هايش
حرف
توانم
نمي
چرا
دانم
وارد
دوبي
آبــان
24
توانم1344
شماره
1396
شود.
بازار
در
مردانه
و
زنانه
نامناسب
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بازديد ميكنند از زيبايي اين
غرف��ه
كهبهاز اين
افرادي
 27كن��م و يك حس دروني به م��ن ميگويد اين
را ب��اور
ب��اوركرد
فراموش
افرادي كه از اين غرف��ه بازديد ميكنند از زيبايي اين
گويد اين
م��ن مي
دروني
كن��م و يك حس
ضمن اينكه البته نبايد را
ضمن اينكه البته نبايد فراموش كرد
تواند
مي
ها
لباس
گونه
اين
كه
اين
از
و
گويند
مي
ها
لباس
كارگ�روه
ك�ه
اين
رغ�م
علي
ك�ه
حاش��يه
زيرزميني
هاي
كارگاه
در
بيشترش��ان
مانتوها
لباسها ميگويند و از اينكه اين گونه لباسها ميتواند
ك�ه عليرغ�م اينك�ه كارگ�روه
مانتوها بيشترش��ان در كارگاههاي زيرزميني حاش��يه
غربي
غلط
هاي
طراحي
با
هايي
لباس
مناسب
جايگزين
كاره�اي
لب�اس
و
م�د
س�اماندهي
نيست
مورد
بي
هم
چندان
حدسم
شود.
مي
توليد
شهر
جايگزين مناسب لباسهايي با طراحيهاي غلط غربي
س�اماندهي م�د و لب�اس كاره�اي
شهر توليد ميشود .حدسم چندان هم بيمورد نيست
تعريف و تمجيدهاي
رغم
علي
حال
اين
با
شود
آثاري
كه
داده
انجام
خوبي
اي
زمين�ه
توليدكنندگان
اتحاديه
ازمسئوالن
يكي
با
وقتي
كه
چرا
شود با اين حال علي رغم تعريف و تمجيدهاي فراوان
فراوان خوبي انجام داده كه آثاري
زمين�هاي
چرا كه وقتي با يكي ازمسئوالن اتحاديه توليدكنندگان
از آن هم در جامعه مشاهده مي
ميبراي
فكري
لباس
ب��راينيزاين
پوشاك صحبت ميكنم ،او نيز گفته مرا تأييد ميكند
آنهادر جامعه مشاهده ميشود
عرضه هم
كند توليد انبوه و از آن
ب��راي اين لباسها فكري براي توليد انبوه و عرضه آنها
مراهاتأييد
گفته
شودصحبت ميكنم ،او
پوشاك
ام�ا اينگونه به نظر ميرس�د ،آنچه
بازارو نشده
گوي��د :بيش��تر در
و ميگوي��د :بيش��تر مانتوها و البس��هاي ك��ه در بازار
ام�ا اينگونه به نظر ميرس�د ،آنچه
در بازار نشده است.
است.ك��ه در بازار
البس��هاي
مانتوها
و مي
موردنظر مجلس�يان بوده به درستي
مختلف
هاي
دستگاه
مسئوالن
حتي
افزايد:
مي
وي
درستي
به
بوده
مجلس�يان
موردنظر
وج��ود دارد ،در كارگاههاي زيرزميني حاش��يه ش��هر
وي ميافزايد :حتي مسئوالن دستگاههاي مختلف
وج��ود دارد ،در كارگاههاي زيرزميني حاش��يه ش��هر
انجام نشده است
تمجيد
در بازديد از اين غرفه شروع ميكنند به تعريف و
نشده است
انجام
توليد ميشود.
در بازديد از اين غرفه شروع ميكنند به تعريف و تمجيد
توليد ميشود.
واحداما هيچ كدام قدمی براي
س��نتي
هاي
لباس
نوع
اين
از
واحد
زيادي
تع��داد
حاضر
حال
در
افزاي��د:
وي مي
از اين نوع لباسهاي س��نتي اما هيچ كدام قدمی براي
وي ميافزاي��د :در حال حاضر تع��داد زيادي
مزایای
سایر
ببرید.
رنج
بخورید
زردچوبه
.۱۲
برنداشتهاند.
ها
لباس
اين
از
حمايت
در
زيرزميني
ه��اي
كارگاه
در
پروان��ه
فاق��د
تولي��دي
حمايت از اين لباسها برنداشتهاند.
تولي��دي فاق��د پروان��ه در كارگاهه��اي زيرزميني در
ها
طراحي
نوع
اين
از
اگر
حتم
طور
به
افزايد:
مي
وي
البس��ه و مانتو
مواد انواع
حالاز توليد
ش��هر در
مناطق پائين
استفاده از سبزیجات برگ
خوراکی
یکی
زردچوبه نیز
وي ميافزايد :بهطور حتم اگر از اين نوع طراحيها
مناطق پائين ش��هر در حال توليد انواع البس��ه و مانتو
س��نتي ميتوان��د جايگزين
ش��ودهالباس
ب��راي اتحاديه
اینبر اين
نظارت
كنت��رل و
ضد كه
هس��تند
حمايت ش��ود لباسهاي س��نتي ميتوان��د جايگزين
هاياتحاديه
ب��راي
حمايت بر اين
هس��تند كه كنت��رل و نظارت
سبز عبارتند از تقویت قوهی
ادویههابا آن
اســت.
پیری
فرهنگ
از
كامل
الگوبرداري
با
هايي
لباس
مناسبي براي
كار مشكلي است.
مناسبي براي لباسهايي با الگوبرداري كامل از فرهنگ
كار مشكلي است.
درخشــانی
ويرنگ
بینایی ،پایین آمدن کلسترول
لباسها برگرفت��ه از الگوي
باش��د .چرا
غربي
مانند ميگويد:
داردنيس��ت
کــهخود
ذكر ن��ام
ك��ه ماي��ل به
غربي باش��د .چرا ك��ه اين لباسها برگرفت��ه از الگوي
اينگويد:
ك��همي
نيس��ت
ن��ام خود
وي ك��ه ماي��ل به ذكر
نازك وو از پارچه و الياف زيبا با
هاياس��ت
ايراني
هايواقوام
متأس��فانه لباسهاي لباس
کاهش خطر ابتال به برخی از
هاي و
شود،
تهیه می
یک ریشه
زنجبیل از
نازك و
پيراهن
مجلس��ي و
لباسهاي
متأس��فانه
لباسهاي اقوام ايراني اس��ت و از پارچه و الياف زيبا با
پيراهن
مجلس��ي
>
ميشود.
توليد
متنوع
و
شاد
هاي
رنگ
مورد
كه
شود
مي
عرضه
بازار
در
مانتو
جاي
به
>
رنگهاي شاد و متنوع توليد ميشود.
ها.
که
مختلفی
خــواص
دلیل
رنگارنگبع
و
ن
سرطا
ميشود كه مورد
رنگارنگ به جاي مانتو در بازار ب
عرضهخ
نيست.ش
2بهتر
وضعيت
براي
تأييد اتحاديه فروشندگاناميد
نيست.
پوشاك
فروشندگان
اتحاديه
اميد براي وضعيت بهتر
پوشاك
تأييدبرای سالمتی دارد مورد تحسین
اتحاديهدرازخصوص طراحي و توليد
یزيادي
انتقادات
هرچند پایان
او ميگويد :در بازديدهايي كه بازرس��ان اتحاديه از
هرچند انتقادات زيادي در خصوص طراحي و توليد
بازرس��ان
او ميگويد :در بازديدهايي كه
نشان
مطالعات
اســت.
قرار
سرشار از اسیدهای
 .۱۴مترینـات صورت داشته
گرفته
است اما در اين ميان صديقه
سطحدر
لباس
اند ،به آنها
داش��ته
سطح شهر
مختلف
فروش��گاههاي
لباس در حال حاضر مطرح است اما در اين ميان صديقه
مطرحآنها
حاضراند ،به
حالداش��ته
شهر
فروش��گاههاي مختلف
طراح��ان لباس و پارچه ايران
پاكکهبين
باشید!
هايیتواند
دادهاند
اســت،
اومگا۳
ادویه م
تذكرداده
مجلسي نبايد به
مصرفلباس
شدهکهاس��ت كه
پاك بين رئيس انجمن طراح��ان لباس و پارچه ايران
انجمننبايد به
رئيسمجلسي
بههاي
لباس
كه
شده اس��ت
چــربداده
تذكر
است،
تبصره
سه
و
ماده
يازده
بر
مشتمل
كه
قانون
اين
پوشش
براي
كه
اين
به
اش��اره
با
نيز
بخش
طراحي
و
تولي�د
ك�ه
اين
اس�ت
مس�لم
اماآنچه
ش�وند
مي
طراحي
گ ايراني
جامعهمشتمل بر يازده ماده و سه تبصره است،
قانون كه
ساماندهي اين
اين
فروش��نده
توجيه
اما
برس��د
فروش
به
مانتو
نيز با اش��اره به اين كه براي ساماندهي پوشش جامعه
توجيه فروش��نده اين
برس��دیاما
قلبفروش
مانتو به
عنوان
کنند!
کمــک م
ســامت
عنوانبه رفع التهاب و افسردگی ،تسکین عضالت صورت نیز درست مانند
قرارگرفت
جمهور
درتوجه رئيس
مورد
به دولت
هاياز ارسال
فروشيمكارگاه پس
بزرگ و
كوچك و
كش�ور در
در داخل
لباسها
اين
زي�اديهااز
اسهايي
سالميبهبين
هستيم ،مي
ابتداي راه
هنوز در
دولت مورد توجه رئيسجمهور قرارگرفت
رقابتاز ارسال
فروشيمگويد :پس
بدنبين
سالمي
رقابت
گويد:
مي
هستيم،
راه
ابتداي
در
هنوز
مي
مجلسي
لباس
عنوان
به
را
اين
ما
كه
است
مي
مجلسي
لباس
عنوان
به
را
ها
اين
ما
كه
است
میشود .الزم نیست دوی ماراتن برای سالم نگهداشــتن کل
طراحانپیش
حدود و ۴۰ســال
درواقــع،
تحلیل
ی
مفاصل)ميو هر
آرتریت(التهــاب
ميش�ود درد
هوازی واجنام
ايراني  .۱۶مترینات
دیگرس،درکدرم
ش�ود.آنعضله
توليد و
توليد
شهر
همين
گوشه
گوش�ه
فرهنگ
اما وقت
پيوستي به وزير
کماي
كارنامه
دستينژاد
كهاحمدي
هاييو
هاي خوب
مناسبينامهاي پيوستي به وزير وقت فرهنگ و
احمدينژاد در
برقرار است تا طرح و
طراحان ايراني برقرار است تا طرحهاي خوب و مناسبي
كند.
مي
استفاده
مانتو
عنوان
به
خريدار
اما
استفاده ميكند.
عنوان مانتو
خريدار به
دهید
سالم بسیار
مرحلههای
داشتن رگ
سبک هم
كرد.فعالیت
بدهید -
هفت
مطالعات
پژوهشگرانی
عضالت
خواهید
كهرود.
پیشــگیری از
اگــر می
ش��اهديممی
موارد
برخ�ي
حتي در
كه
کنددانند
خوب�ي مي
ده��د:دارند
لباس
طراح�ي
كرد.
طراحيرا
Sectionnelقانون
اين
اسالمي،
ارشاد
توليد
رسيدننيزبه مرحله
تیمده��د:را براي
انجاماجرا ابالغ
دهند .اسالمي ،اين قانون را براي
كه ارائه ارشاد
خونیدهند.
توليد ارائه
براي رسيدن به
را
کمکنيز
دیابتبهاوقات
گاهي
مي
ي معتقد وي ادام��ه
ش��اهديم
گاهي اوقات
ادام��هازمي
براي اجرا ابالغوي
داخليوهم
ه�اي
مراتب
خارج�ي به
توليد
لباس
قانون
تانميرسد كه
بهترنظر
گونه به
اين
متأسفانه
طراحان لباس
كند:
نتیجهاز وي
دســتقانون
رسد كه اين
هس��تندگونه
اين
متأسفانه
لباسابتالی
طراحانخطر
اســت چون
ضروری
آوردنبعداین منافع،
مي به
شمابه نظربرای
بســیاری از
اينبهیدانم!
كندم
دانم
تصري��ح م
خريداريکه
دارد
وجود
شــواهدی
خريدارحتی
يتوانند به و
فروشگاه که
رسیدند
این
اينبه
کشــور
چهره
بمانند
لباسسالم
طراحيتتان
صور
هس��تند
ميكند :اين
وي تصري��ح
ميازكند به
فروشگاه
ه�ايكه از
مانتويي را
ميیمي
خريداري
مانتوييبعدرا كه
خريدار
انتخاب
گذش��ترا براي
موارد كار
كند.خارجي در برخي
ماركميهاي
هايييابا
لباس
استوو
�ت ايده
موفق
چندان
،
آن
تصويب
از
سال
سه
حدود
از
انتخاب
پوش��يدن،
لب��اس
صحيح
راه
توانن��د
مي
ك��ه
موفق
چندان
،
آن
تصويب
از
سال
سه
حدود
گذش��ت
از
انتخاب
پوش��يدن،
لب��اس
صحيح
راه
توانن��د
مي
ك��ه
كوتاه
تنگ
را
آن
برده
خياطي
كوتاه
تنگ يا
نرخآن را
برده و
خياطي
کمتر به بیماریهای قلبی-عروقی،
ميكند.فکر میکنید که تمرینات هوازی کافی است.
های
اســت
ه در كجا ممکن
بیماری
پایین
اصلی
به مبارزه با سرطان جوان و پر طراوت به نظر برســد دلیل
كند.
مي
تر
آسان
عمل نكرده و عليرغم تش��كيل كارگروهويس��اماندهي
پارچهورا به
كيفيت لب��اس
اخيراًتوجه به
مناس��ب و
خاطرنشان مي رنگ
عليرغم تش��كيل كارگروه س��اماندهي
عمل ونكرده
رنگ مناس��ب و توجه به كيفيت لب��اس و پارچه را به
وي خاطرنشان ميكند :متأسفانه اخيراًفروشگاههايي
فروشگاهههايي
متأسفانه
بیماریهای قلبی ،و فشار خون باال
ترجیح
هســتند
کننده
کمک کند.
یونانی
كند:هی
در جزیر
سرطان
نتوانس��ته قلبی و
قانونجراحی
تیــغ
که زیر
براي
مناسبي
لباس ،اين
نو
بــدون ایمد
اس��تاد
دهند.اين
خستآنها
ذائقه
بقبوالنند و
قانون نتوانس��ته راهكار مناسبي براي
لباس،واين
جهتمد و
جامعه بقبوالنند و ذائقه آنها را جهت دهند.اين اس��تاد
در منازل تش��كيل ش��ده و برخي از خانمها البس��ه و
البس��هراو
خانمها
جامعهبرخي از
تش��كيل ش��ده و
راهكارمنازل
در
انجام
توجه
با
پس
کند.
ی
م
تضمیــن
را
را
دیگری
تمرین
دهیــد
ی
م
روغن
درون
هــای
ت
ر
ِــ
ک
سه
صورت
تمرینات
انجام
بروید،
زودرس
پیری
درمان
برای
.۱۷
ی
چرب
و
زنانه
نامناسب
البس��ه
و
مانتو
انواع
ورود
از
جلوگيري
ي
آش��نايي
طراحان لباس را
دانش��گاه
ِ
ورودبا انواع مانتو و البس��ه نامناسب زنانه و
جلوگيري از
مانتوي مناس��ب اين روزها براي خيلي
به يك
پيداكردن
هدفگذاري
مانتوه��اي س��كه و
ش��تري يك روي
دانش��گاه يكي از وظايف طراحان لباس را آش��نايي با
فروش
آپارتم��ان يا منزل
گوناگون را در
وظايففروش
يكييا ازمنزل به
آپارتم��ان
مانتوه��اي گوناگون را در
فراموش
نبايد
البته
كه
اين
ضمن
ش��ود.
بازار
در
مردانه
و
جامعه
ش��ناخت
زمينه
در
مطالعه
و
م��ردم
س��اليق
كه البته
زمانضمن اين
صرفش��ود.
حــال،در بازار
بدهید .با این مردانه
پوش��ش و
پنجنوع
هاييتاكه به
خانم
كاربرگاز
س��كه
روي
يك
لباس
جامعه و
مطالعه در
م��ردم و
است.
دشواري
ديگرآنها
نظارت بر
 .۱۳كه
يدكنندگانرسانند
ت مي
بخورید
کاکائو
ش��ناختمملو
زمينهشکالت
مطلب،
ذکر این
نبايد فراموش س��اليق به
حجابهیخودخوبی
بــار در
هفته اید
سبز
سبزیجات
مصرف
است.كه نظارت بر آنها كار دشواري است.
زیتونرسانند
اهميت مي
و
مد
س��اماندهي
كارگروه
ك��ه
اين
رغم
علي
ك��ه
ك��رد
ي
ايراني
فضايي
داند تا با طراحيهاي جدي��د
مي
م��ردم
و
مد
س��اماندهي
كارگروه
ك��ه
اين
رغم
علي
ك��ه
ك��رد
مانتوي
يك
پيداكردن
براي
است.
دشواري
كار
دهند
مي
يكديگر
با
س��كه
روي
دو
اين
ايراني
فضايي
جدي��د
هاي
طراحي
با
تا
داند
مي
م��ردم
نکنیدمد و لباس
ساماندهي
سرانجام
روغنو لباس
ساماندهي مد
فراموش
حال حاضر را
زیتون جهــت انجام منظــم ورزشهای جلوگیری از پیرنمایی همیشه به از آنتیاکســیدان است که کمک
دانیم
ی
سرانجامم
امروزه
ولی،
است ،که
كارهاياین
حتی بهتر
است .اما،
از
آثاري
كه
داده
انج��ام
خوبي
اي
زمينه
لباس
د.ور
كارهايمردم
اس��تفاده
الگوي مورد
و
كنند
ايج��اد
اس��المي
زمينهاي خوبي انج��ام داده كه آثاري از
لباس
مجبور
فرد
باشد
ايراني
بانوي
يك
شأن
در
كه
مناس��ب
 اس��المي ايج��اد كنند و الگوي مورد اس��تفاده مردمتم��ام اين م��وارد در حالي مطرح ميش��ود كه در
تم��ام اين م��وارد در حالي مطرح ميش��ود كه در
آزاداينبدن
های
رادیکا
تأمينکنند
غ��رب می
نیست،
معنی
جامعهتاقلب
ســامتدراينریه و
برای
هوازی
هست که
ها هم
فنون
حاویاينپُلی
طور
البتهکه به
طوریكهباشد
یتان
زندگ
ضد
مغذی
مواد
مهمترین
یکی از
ِ
نظر
به
گونه
اما
شود
مي
مش��اهده
جامعه
در
هم
آن
ها
فضا
ده��د:
وي
نش��ود.
تأمين
غ��رب
از
ظاهری نظر
حفظاينگونه به
شود اما
مش��اهده مي
ادامه ميآن هم
ها
وقت
خيلي
كند
زيرورو
را
بازار
چندين
است
شود
مي
توليد
كه
هايي
لباس
امروزه
كه
ن
فضا تا
ده��د:
ادامهلمي
نش��ود.ازوي
جوان از
اساس��ي
قانون
وس��وم
بيست
و
يكص��د
اصل
اج��راي
اج��راي اصل يكص��د و بيستوس��وم قانون اساس��ي
انجام
درستي
به
بوده
مجلسيان
موردنظر
آنچه
رسد،
مي
های
Sepل
ســلو
ش��كلبه
حدودي که
کل بدن نیز
جوانی
حفظ
به
بلکه
از
دو
این
اســت.
مهم
بسیار
شما
قدرتمندی
واقعا
های
ن
اکسیدا
ی
آنت
لبخند
و
بخندید
همیشه
طبیعی
ســبز
برگ
ســبزیجات
در
پیری
عالي
سطح
در
هنوز
ولي
اس��ت
گرفته
ش��كل
حدودي
انجام
درستي
به
بوده
مجلسيان
موردنظر
آنچه
رسد،
مي
گردد.
برمي
خالي
دست
هم
حتي
كه
نيس��ت
آنچه
با
مطابق
ها
خانم
بسیارعالي
پوستیسطح
24.هنوز در
ولي
اس��ت
2013گرفته
ِ
ش��وراي
مجلس
نماين��دگان
ايران،
اس��المي
جمهوري
ش��وراي
مجلس
نماين��دگان
ايران،
اس��المي
جمهوري
Part B
Skill:
در است.
نشده
ص
متعددي
نظرهاي
اظهار
حال
کننددرباهر
قراردریندارد.
نشده
اين روزها
بسيارياگراز
داشت:
تاًداشته باشند اظهار
متعددي در حوزه
زنندنظرهاي
حالیاظهار
ندارد .در هر
خود در
هفتم) در
اس��المي(مجلس
تاريخ
خودمدر
جلسه
خالص شویم.
آسیب م
قرارکه
حوزهشما برمیگردد و این کاری اســت
است.دربدن
های
سیستم
ترین
علني مه
اس��المي(مجلسکمک
بيشتر فروشگاهها خصوصاً هستند که به ما
تاريخد.
وينی
گفته بز
علني بهاین
جلسهمیزان
اســت.
K
ویتامین
هفتم)م
اين
تصويب
هنگام
در
نماين��دگان
نظر
كه
آن
حال
ديد
بايد
حال
اين
با
است
مطرح
لباس
و
مد
ساماندهي
حال آنكه نظر نماين��دگان در هنگام تصويب اين
مد ومانتوهايي تنگ و كوتاه با رنگهاي تند
ش��هر
عنوان در باالي
مانتوي
دنبال يك
ب��ازار به
12در
دس��م كه
بریتانیاديد
اينازحال بايد
با
است
مطرح
لباس
و
مد
ساماندهي
«ساماندهي
با
را
طرحي
1385
ماه
دي
و
مد
«ساماندهي
عنوان
با
را
طرحي
1385
ماه
دي
12
مناسبعهدهی آن در مطالعهای که خارج
خوبــی از
نهایت کاکائــو به
آنهــا راميدر
هســتند و باید
ن مبارزه کنیم
های آزاد بد 
رادیکال
ویتامین در بدن شما ناکافی باشد،
سرمايهروزگذاري
طرح،
تر
سرمايهشود و
طرح،چه
نگهبانمد و لباس
س��اماندهي
گذاري براي پركردن خأل پوشاك
برايكوتاهتر
تنگتر و
كه روزبه
نگهبانمانتوهايي
ميشود.
هايياز تأييدعرضه
فروش��گاهها
س��رانجام قانون س��اماندهي مد و لباس چه ميشود و
شوراي
مانتوپس
كردند كه
برخيتصويب
ند اما درلباس»
قانونشوراي
س��رانجام تأييد
مناسبكردند كه پس از
پوشاكتصويب
پركردن خأللباس»
وقتی
اند
ه
برد
ی
پ
است
شده
انجام
بسیار
فالوانول
از
کاکائو
آید.
ی
برم
متوسط
طور
به
دارید.
نگه
سالمتی
احساس
و
ظاهر
کنند
ی
م
کمک
و
برنامه
در
را
زیتون
روغن
.۱۵
های
ن
استخوا
از
که
دارد
احتمال
مأموريتي
و
رسالت
اين
هنوز
متأسفانه
اما
بود
جامعه
در
طراحان
هاي
طراحي
و
ها
ايده
جوانمتأسفانه هنوز اين رسالت و مأموريتي
نس��لبود اما
نوانديش وجامعه
در
خبري
مانتو
از
ديگر
ها
فروشگاه
از
برخي
در
و
شوند
مي
است.
مجلسي
لباس
شبيه
بيشتر
كه
ايدهها و طراحيهاي طراحان نوانديش و نس��ل جوان
به صورت قانون س��اماندهي مد و لباس جهت اجرا به
ي به صورت قانون س��اماندهي مد و لباس جهت اجرا به Sectionnel
شده،
واگذار
لباس
و
مد
ساماندهي
كارگروه
تانبر عهده
كه
واگذار شده،
لباس
غنیمد و
فعالیتساماندهي
انجامكارگروه
گرفت؟ دركهروزبر عهده
مانتو
جاي
به
نازك
رنگارنگ و
غذاییهايي
نيست،وبلكه پيراهن
بگنجانید
که به
است
خواهددقیقــه
مورد استقبال قرار۳۰
حفظ کنیم.
را
مان
ی
جوان
هــای قلبی
بیماری
ضعیــف،
ميدهد:
شد.ادام��ه
لب��اس
توليدكننده
هایاستقبال قرار خواهد گرفت؟
داشتن رگمورد
تقديم
حتوو دولت
دولت تقديم شد.
{>> ادامه در صفحه}30 :

وگیری
راه جل
ودرس
پیری ز
ید...
ز
ا
ید بدان
که با

20

سالمتی...

6

j

999$

1399$

14

کلسیفیکاسیون شریانها و کلیهها

روغن زیتون یک بستهی کامل و

9
یک جـــدول با دو شـــرح

یک جـــدول با دو شـــرح

4
5527

2

8

حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
کرده در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
وي�ژه»
«ش�رح
دارای
____________________ >>حل در صفحه 34
جواب دوو
عادی
____________________
جدولحلهای
و سپس با پاک کردن جواب
شرح دوم بپردازيد.
شرح اول ،به
ویژه حل شرح دوم بپردازيد.
شرح اول ،به
کردن
و سپس با پاک

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ

3

جدول عادي

1

2

3

4

5

6

افقي:
و
موقت
خونري��زي
ثاني-
معل��م
-1
2
لخته شده در زير پوست
3
 -2واحد پول چي��ن -مغازه -هضم
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﺖ ﭘﺴﺖ
4
غذا
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ
ﺍﺯ
ﻳﻚ
ﻫﺮ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﺭﻳﺎﻓﺖ  -3يك ش��صتم دقيقه -خس��تگي-
5
ﺳﭙﻴﺪ)ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ( ﻭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ)ﻋﺮﺑﻲ ﺯﺑﺎﻥ( ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺎﻥ( ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
كبوتر صحرايي
6
ﻫﺰﻳﻨﻪبيگان��ه-
ضمي��ر
رس��يد-
ﺟﺪﻭﻝاز راه
ﺎﺱ -4
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺳﻴﺒﺎ
ﺩﺭﺁﻥ
ﻣﻨﺪﺭﺝ
7
گرفتن
خو
چرب-
خورشت
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
8
گاري -نام
جوي��ي-
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ،صداي
-5
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ، ٢ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ
ﺷﻤﺎﻟﻲ،
بهانهﻧﻔﺖ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺭ
انه
ر
پس
9
 -6سند ضامن -سوار -عزت
10
 -7جم��ع رئيس -دهم محرم -معبر
11
۲۲۲۲۲۴۳۹ -۲۲۲۲۲۴۳۸
-۲۲۲۲۲۴۳۶
-۲۲۲۲۲
رودخانه
12
 -8اهرام��ش معروف اس��ت -درجه
س��ومﻣﺆﺳﺴﻪ:
بيس��تﺷ وﺮﻛﺖ ﻳﺎ
طبق/اصل ١٣ﻧﺎﻡ
حرارت/ -
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
13
تفتيش عقايد ...است
14
 -9مضمون -كمك مالي -ضد ناقص
15
پوش��اننده-
ﺗﻘﺎﺿﺎ:
نفره-ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ
چندﻭ ﻧﺎﻡ
 -10ضميرﺗﻌﺪﺍﺩ
7 mcx
سلول
 -11از هفتسينها -مادهاي در پزشكي هستهاي -آسيب
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻪ
)ﺭﻳﺎﻝ(هرگز نه -جهنم
پسنديده-
روشهاي
هنري-
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙوصله
-12
 -13گزند و آزار -درخت جوان -بندر فرانسه
ﻣﺎﻫــــــﻪگنج -آزردگي و۶ناراحتي -غالف
-14
ﻣﺎﻫــــــﻪشمشير ﻳﻚﺳﺎﻟــــــﻪ
 -15از اين ابزار براي س��ابيدن و پرداخت س��طوح س��خت مثل سنگ يا فلزات ديگر
۱/۰۲۰/۰۰۰
۵۱۰/۰۰۰
۲۵۵/۰۰
شوق
استفاده ميكنند -عالقه و اميد و
1

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻧﺸﺮﻳﻪ

1699

۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰
عمودي:
۳۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰
۶۰۰/۰۰۰معني
استدالل را وارد رياضيات كرد -هم
-1رياضيدان يوناني عهد كهن كه
دستورها -مخترع پيل الكتريكي-
-2
۳۰۰/۰۰۰عنصر شيميايي۶۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰
 -3واحد بوكس -مدال -كليد خودرو
۶۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰
۳۰۰/۰۰۰ناخن چهارپا -توشه سفر
بدون درنگ -همه اسباب خانه-
-4
ها
نازي
بازمانده
آخرين
كه-
درستي
به
بو-
شب
گل
-5
۴۸۰/۰۰۰
۲۴۰/۰۰۰
۱۲۰/۰۰

 -6كمبود آن باعث گواتر ميشود -قرار گرفته -ستايش كردن
 -7شخص ،ذات -نفيس و قيمتي -ديلم
خداشناسﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻭﻝ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢمرد
گلﺍﺯو پروانه!-
ديرين
پايان -يار
ﻪ ﺍﻣﻮﺭ -8
 -9الهه عشق -ويزا -عناد
ﻮﺩ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ.
 -10صاف -ترس��ناك -محكم
حل جدول عادی شماره 5526
كردن
ﺍﺭﺳﺎﻝ 13
12 11 10
ﻓﺎﻛﺲ5ﻳﺎ 6ﺑﻪ 8 7
4 3 ٢٢٢٢٢٤٣٥-٦
2 1
ﻧﺸﺎﻧﻲ 9ﻓﻮﻕ
ﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
جمع
مرغاب��ي-
ص��داي
-11
ح م ل و ن
ن
ا
 1ك ر ي م خ
م
س ا
ا ص
ت ق
ن
 2م ي ا
حكم -بانو
ﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭﻧﺎﻗﺺ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ3ﻣﻲرﺑﺎﺷﺪ.
ا
ر
ر
ك ي ا ش ه
و ب
 -12فل��ز چهره -تير پيكاندار-
ﮔﺮﺩﺩ .ي
ﺁﻧﻬﺎكﺁﺳﺎﻥ س ه
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ل
ﺍﻣﻮﺭ ي ل
ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ا س
ﻢﭼﻨﻴﻦ ﻛﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ  4ب
مارك
قديم-
ﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩمدرسه
ه
ا ي ز
ج
ن س خ ه
 5س س
كاالﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﻫﻴﺪ
ﺍﻃﻼﻉ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
م
م ي
ا
ر
ز گ ي ل
 6ت
و
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 -3پرحرف -ظرفي در آزمايشگاه -نيازمند
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 -10ميوه نيكو -واحد وزن -بيگانه
 -11هنگام -سور ازدواج -گل سخت و پخته
 -12جزء وضو -ظرف -واحد عملي سنجش رسانايي برق -ميانتهي
 -13سازمان نظامي سنتي ايران -الستيك ماشين -كنگرهدوزي
 -14مسافر -ضد نزول -مركز ليديه
 -15آشي محلي از سمبوسه -نويسنده ويكتوريا
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 -5ده��ان -هدي��هاي به عروس-
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 -6بيميل��ي و بي��زاري -مه��ره
شيشهاي -شماره ويژه
 -7ن��ام ژوركائف مهاجم س��ابق
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 1افقي:
-1س��دي در اس��تان آذربايجان
 -1معل��م ثاني -خونري��زي موقت و
2
ش��رقي -صاحب مثنوي ش��ير و
لخته شده در زير پوست
3
شكر
 -2واحد پول چي��ن -مغازه -هضم
4
غذا
 -2ضد پشتك -خبره – فحش
 -3يك ش��صتم دقيقه -خس��تگي-
 -3جم��ع اجنب��ي -مف��رغ-
5
كبوتر صحرايي
نوردهنده
6
 -4از راه رس��يد -ضمي��ر بيگان��ه-
 -4با هرج آيد -تمشك مازندراني-
7
خورشت چرب -خو گرفتن
زننده -پشيماني
8
 -5صداي بهانهجوي��ي -گاري -نام
 -5ده��ان -هدي��هاي به عروس-
پسرانه
9
فرومايه
عزت
سوار-
ضامن-
سند
-6
 -6بيميل��ي و بي��زاري -مه��ره
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معبر
محرم-
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رئيس-
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-7
شيشهاي -شماره ويژه
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رودخانه
 -7ن��ام ژوركائف مهاجم س��ابق
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معروف
اهرام��ش
-8
تيم ملي فرانسه -قديمي -شماي
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13
خودماني
تفتيش عقايد ...است
 -8ايوان -برخي جدولها دارند-
14
ناقص
ضد
مالي-
 -9مضمون -كمك
فرزند نااهل
15
 -10ضمير چند نفره -پوش��اننده-
 -9عام��ل وراثت -قط��ر داخلي
سلول
دهانه تفنگ -بيباك
اي در پزشكي هستهاي -آسيب
وزن -ماده
سينها-
هفت
 -11از
بيگانه
واحد
نيكو-
 -10ميوه
پسنديده -هرگز نه -جهنم
روشهاي
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هنگام-وصله
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سخت و پخته
ازدواج -گل
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آزار-واحد
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سنتيوايران-
نظامي
س��ابيدن و پرداخت س��طوح س��خت مثل سنگ يا فلزات ديگر
نزول-براي
اين ابزار
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مركز ليديه
مسافر-از ضد
نويسندهو شوق
عالقه و اميد
ميازكنند-
استفاده
ويكتوريا
سمبوسه-
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 -15آشي
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آیامیدانستید؟!...

مشاور امالک در مونتریال

قویترین گذرنامه در دنیا از آن کدام کشور است؟!

بر اســاس تازهترین گــزارش که
توسط شــاخص جهانی گذرنامه
( )Passport Indexارائــه شــده،
دارندگان گذرنامه ســنگاپوری با
داشتن قویترین گذرنامهدر جهان
میتوانند بدون نیاز به گرفتن ویزا
یا با گرفتن ویزا در مبادی ورودی
به بیشــترین تعداد کشورها سفر
کنند.
بر این اســاس تعداد کشورهایی
که شهروندان ســنگاپوری بدون
نیاز به طی کردن مراحل اخذ ویزا
میتوانند به آنها وارد شوند به ۱۵۹
کشور است.
این اولین باری است که یک کشور
آســیایی عنوان دارنده قویترین
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گذرنامه جهان را از آن خود کرده
است.
سنگاپور از زمان کسب استقالل
در ســال  ۱۹۶۵میالدی ،قدرت
گذرنامه خود را افرایش داده است.
در رتبهبندی جدیــد ،دارندگان
گذرنامه آلمانی با امکان ورود بی
ویزا به  ۱۵۸کشور رتبهدوم جهانی
را دارا هستند.
گذرنامه کشــورهای سوئد و کره
جنوبی بطور مشترک رتبه سوم را
از آن خود کردهاند.
بریتانیا و آمریکا در این رتبهبندی
به ترتیب رتبههای چهارم و ششم
قویتریــن گذرنامههای دنیا را به
خود اختصاص دادهاند.

در ایــن رتبــه بنــدی گذرنامه
افغانستان در انتهای لیست (نود
و چهارم) قــرار دارد و دارندگان
آن میتوانند بدون اخذ ویزا یا با
گرفتن ویزا در مبادی ورودی فقط
به  ۲۲کشور وارد شوند.
گذرنامه ایرانی جایگاه هشــتاد و
نهــم را در این رتبه بندی دارد و
ارزش برابری یا گذرنام ه کشورهای
سودان ،نپال و سریالنکا دارد.
بر این اساس شــهروندان ایرانی
میتوانند به  ۳۶کشور بدون اخذ
ویزا یا با گرفتن ویزا در مرز ورودی
کشورها ،مسافرت کنند.
ترکیه ،ارمنســتان ،گرجســتان،
مالــزی و ونزوئال از کشــورهایی
هســتند که دارنــدگان گذرنامه
ایرانی بــه این طریق میتوانند به
آنها سفر کنند.
از دیگر کشــورهایی که دارندگان
گذرنامه ایرانــی میتوانند بدون
گرفتن ویزا در مبدا (ایران) به آنها
ســفر کنند میتوان به کامبوج،
کیپ ورد ،کومور ،جیبوتی ،گینه
بیسائو ،گویان ،الئوس ،موریتانی،
موزامبیک ،سومالی و تانزانیا اشاره
کرد.

 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
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

کاظم پرتو تهرانی

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

•

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

مدیریت شهری در تهـــران ..
"شهرداری بیش از  ۱.۷برابر بودجه
سال  ۹۶یعنی در حدود  ۳۰هزار
میلیــارد تومان بدهــی دارد( ".
خبرگزاری مهر  ۴مهر )۱۳۹۶
بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه "شــورای شــهر
تهرانتا انتهای شــهریور ماه سال
جاری هزینههای شهرداری ۱۳۵۰
میلیارد تومان بیش از درآمدهای
آن بوده اســت ...به گونهای که از
مجموع درآمدهای شش دوازدهم
شــهرداری تهــران  ۷۲درصــد
درآمدهای پیش بینی شده تحقق
یافته و عمال در این حوزه نزدیک
به  ۳۰درصد درآمدها محقق نشده
و در مقابــل هزینهها به نســبت
بودجه شــش دوازدهم  ۱۷درصد
افزایش داشــته است و در واقع به
جای اینکه به تناسب بودجه شش
دوازدهم ،هزینههای برنامه ریزی
شده صرف شود شاهد هستیم که
 ۱۱۷درصد این مبلغ هزینه شده و
این نشان میدهد در شرایطی که
مدیریت شهری از نظر منابع مالی
و بدهیها در شدیدترین وضعیت
نامناســب قرار دارد .دخل و خرج
شهرداری با هم نمیخواند".
(ایسنا  ۲۱مهر )۱۳۹۶
•

ناکـارآمدی

تهران یکی از نامناسب ترین،

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
>> ادامه از صفحه13 :

آلــوده ترین ،نــا امن ترین،
پر اســترسترین و آسیب
پذیرترینشهرهایجهانبرای
زندگی است.
تنها  ۱۵هزار معتاد خیابانی ،دهها
هزار کــودک رهــا در خیابان و
بیابان (برخی روزانه مشغول زباله
گــردی) و صدها هــزار کودک و
نوجــوان کار در تهران وجود دارد.
رئیــس کارگروه ســامت هوای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از مرگ  ۴هزار و  ۸۱۰نفر
از ساکنان تهران بر اثر آلودگی هوا
در سال  ۹۵خبر داده است.
(تسنیم  ۱آبان )۱۳۹۶
روزانه به طور متوســط حدود ۴۰
دقیقه وقت شهروندان تهرانی در
ترافیک هدر می رود.
(تیتر شهر  ۱۱مهر )۱۳۹۶
تونل توحید که صدها میلیارد
تومان خرج آن شده ،مدام به خاطر
ریزش آب از نقاط مختلف بســته
می شود.
عکسهای هوایی از تهران نشان
می دهند کــه بجز چند نقطهی
کوچک درخت و فضای سبزی در
تهران باقی نمانده است .پرندگان
تهران در دهههای شصت و هفتاد
به تدریج و نوع به نوع از این شهر
مهاجرت کرده و چندی بعد جای
خود را مگسهای سفید دادند.

سایتهای فارســی زبان مستقر
در داخل کشــور به تفصیل این
وضعیتها را در مقایســه با دیگر
شــهرهای جهان گزارش دادهاند؛
اما هیچ یــک توضیح نمی دهند
چرا؟ چرا شهری که در دامنههای
البرز واقع شده و منابع کافی برای
جمعیتی چند میلیونیدارد به این
رقت و فالکــت و مصیبت دچار
شده است؟
البته وضعیت امروز تهران به خوبی
با نمایندگیام القرای رهبریدنیای
اســام توســط روحانیون شیعه
هماهنگیدارد:
مملو از ســیاهی ،جرم و جنایت،
دروغ و فریب و فســاد و الیهای از
ساختمانهای شیک و پاساژهای
تجمالتی با کاالهای خارجی که
باید با آنها به دنیا دروغ گفت و پز
رفاه و سعادت ملتی افسرده و فقیر
و چند چهره را داد.
•

فســا د

در دوران قالیبــاف جدا از ســوء
استفاده از قدرت و محفل ساالری
و اســتخدامهای بانــدی ،حدود
هــزاران میلیــارد تومــان اموال
شــهرداری میان نزدیکان و هم
جناحیها تقســیم و توزیع شد.
یکی از فســادهای مالی توســط
وبسایت خبری معماری نیوز افشا
شد که بدین واسطه یاشار سلطانی

ســردبیر آن در  ۸شهریور ۱۳۹۵
به دادگاه رسانه تهران احضار شد
(ایلنا ۹ ،شــهرویر  .)۱۳۹۵شاکی
افشــای این تخلفــات قالیباف و
چمران (رئیس شورای شهر) بودند.
سلطانی فهرســت واگذاریهای
امالک شــهرداری توسط شهردار
تهران به برخی اعضای شــورای
شهر تهران و تصویر نامهی خاقانی،
سرپرســت هیأت بازرسی پرونده
واگذاری امالک شهرداری تهران
به محمد جواد شوشتری مدیر کل
دفتر شهرداری را منتشر کرده بود.
معمارینیوز مدعی شده بود که این
امالک به یکصد شخص حقوقی و
حدود  ۱۵۰نفر شــخص حقیقی
واگذار شــده که در بین آنها ۷۲
نفر از مدیران ارشــد شــهرداری
وجوددارند.سایت معماری نیوز روز
بعد از احضار سردبیر آن با دستور
مقام قضایی فیلتر شد.
همزمان ســازمان بازرســی کل
کشــور در نامهای فــروش ۲۰۰
ملک شــهرداری تهران به برخی
مدیران این نهاد و افراد دیگر «به
قیمت غیرواقعی» و «بسیار پائین»،
همــراه بــا « ۵۰درصد» تخفیف
و در قســطهای « ۶۰ماهــه» را
«غیرقانونی» خواند .این ســازمان
همچنین اعالم کرد که این ۲۰۰
آپارتمان ،خانــه ویالیی و زمین
شــهرداری تهران ،در مجموع دو
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان کمتر
از قیمت اصلی فروخته شده است.

•

مترکز قدرت و ثروت

تهــران ســهمی  ۲۱درصدی از
درآمد ملی کشــور دارد در حالی
که تنها حدود یک هشتم جمعیت
کشــور را در خود جای می دهد.
به همین دلیل جمعیت این شهر
علی رغم هزینهی گران مسکن و
دیگر ملزومات زندگی همچنان در
حال افزایش بوده است" :هر سال
در حدود  ۲۰۰هزار نفر به جمعیت
استان تهران اضافه می شود برآورد
می شود در سال  ،۱۴۲۵یعنی ۲۹
سال آینده جمعیت تهران بزرگ
به  ۴۰میلیون نفر خواهد رســید.
در حال حاضر در تهران هشــت
میلیون و  ۷۰۰هزار جمعیت نفر
داریم ایندر حالیست که جمعیت
اســتان تهران  ۱۳میلیون و ۳۰۰
هزار نفر است( ".رئیس کمیسیون
عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران ،ایسنا  ۱آبان )۱۳۹۶
بسیجیان و سپاهیان و روحانیونی
که از پلههــای قدرت و ثروت باال
رفتــه وطعم اینهــا را بدون هیچ
شایستگی تحصیلی و حرفهای (با
گزافه گویــی در مورد جنگی که
در آن دهها هــزاران تن را بدون
هیچ حاصلی بعد از فتح خرمشهر
به کشتن دادند) چشیده بودند به
ســرعت خواهان همان چیزهایی
شــدند که آنها را بد و زشت می
شمردند از جمله زندگی در شمال

تهــران و داشــتن اتومبیلهای
آخرین مدل غربــی و زندگی در
آپارتمانهای چند صد متری.
تقریبــا همهی اعضای کاســت
حکومتی در مناطق شمالی تهران
زندگی می کنند .اکثر اعضای سابق
مجلس به شهرستان خود بازنمی
گردند .حتی یــک دفتر مرکزی
یک نهــاد تبلیغاتی یــا تصمیم
گیری کشــور در شهرســتانها
متمرکز نیست .شهرستانها برای
مقامــات محل اســتخراج منابع
کشور و فروش آنهاست به اضافهی
ســفرهای استانی و دواندن فقرا و
پابرهنگاندر پشت سر خودروهای
خود .با وجــود حکومت دینی با
مرکزیــت این شــهر ،توقف ورود
پسابهای بیشــتر خودکامگی و
اتالف و فســاد به مرداب تهران و
بعد کوچک سازی این مرداب غیر
ممکن به نظر می آید.

استخدام

•

Little Ceasar

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

4315 boul st jean D.D.O.

Tel.: 514-998-2474
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نشـانـههـای اماس را نادیده نگیرید!
و اضطرابهــای فــرد
میتواند در مهار این
اختالل تاثیرگذار
باشد.
ا نجــا م

و ر ز شهــا ی
مرتب نیــز عالوه
بــر کمــک بــه
کاهش اســترس،
همیشــه میشــنویم که باید از به تقویت سیســتم ایمنی بدن و
مواردی پیشگیری کنیم تا مبتال کاهش احتمال ابتال به بسیاری از
بــه بیماریهای دشــوار و گاهی بیماریها موثر است.
غیرقابلدرمان نشویم.
واقعیت هم این اســت که رعایت ژنتیک و محیط در بیماری
سبک زندگی سالم از بروز بسیاری اماس تاثیرگذار هستند.
از بیماریها و اختالالت جلوگیری در صورت وجــود زمینه ژنتیک،
میکند ،امــا بیماریهایی وجود فاکتورهــای محیطی بســیاری
دارد که پیشــگیری از آنها تقریبا ممکن اســت دست به دست هم
دهند تا سیســتم ایمنی بدن را
غیرممکناست.
با این حال تشخیص زودهنگام و به اشــتباه با رشتههای عصبی در
درمان در ابتدای ابتال به بیماری تا سیســتم عصبی مرکزی درگیر
حد زیادی به کنترل بیماری کمک کنند .بنابراین اگر شرایط محیطی
میکند و گاهی فــرد میتواند تا فراهم باشد ،کسی که از نظر ژنتیک
پایان عمر با بیماری کنترل شده نیز شرایط را داشته باشد ،به این
بیماری مبتال میشــود .منظور از
خود زندگی کند.
اماس ( )MSبیمــاری خودایمنی محیط ،تغذیه نامناســب ،مصرف
اســت که اثر آن روی سیســتم نیترات زیاد به شکل غیرمستقیم،
اعصاب مرکزی بروز پیدا میکند .مواد نگهدارنده مواد غذایی ،کمبود
برای پیشــگیری از این بیماری ویتامین  ،Dآلودگی هوا ،وارونگی
حداقــل تاکنــون راهحل قطعی هوا در فصلهای ســرد ســال و
پیدا نشده است ،اما عالئمی مثل تنفــس گاز بنزینهای نامرغوبی
مشکالت بینایی ،خستگی بیش از است کهدر بسیاری از وسایل نقلیه
حد ،لکنتزبان و دیگر اختالالت استفاده میشود.
میتواند نشــانهای از بروز بیماری تاثیر امــواج الکترومغناطیس نیز
گرچه در مورد این بیماری به طور
باشد.
دکتر حســین دالور کســمایی ،مشخص ثابت نشده ،اما قرارگیری
متخصــص مغز و اعصــاب ،یکی در معــرض این امواج بیشــک
از شــایعترین عالئم این بیماری عوارض جانبی خواهد داشت.
را عالئم حســی و حرکتی عنوان
میکند و تشــخیص زودهنگام را چه زمانی باید نشانهها را جدی
راهی برای کنتــرل این بیماری گرفت؟
بیماری اماس عالئم مختلفی ایجاد
میداند.
میکند و یکی از شــایعترین آنها
زمانی که محیط ژنها را بیدار عالئم حسی است .کاهش حس یا
میکند
تغییراتی که در حسهای بدن به
اماس یک بیماری خودایمنی است وجود میآید ،مثل احساس گزگز
و چیزی که باعث میشــود مهار یا مور مور شدن دست و پا از عالئم
خودایمنی بدن کم شود ،استرس شایع اماس است.
و اضطرابهای زیادی است که فرد افت دید و بینایی یا ایجاد دوبینی
عالمت شایع دوم اماس است که
با آنهادرگیر میشود.
البته گاهی گفته میشود استرس ممکن است دوره طوالنی داشته
نقشی در بروز این بیماری ندارد ،باشــد و درمان آن زمانبر است.
اما تحقیقات جدید نشان میدهد عالئم حرکتی مثل ضعیف شدن
انواع اختــاالت عصبی میتواند یک ســمت بدن ،عدم تعادل و به
روی سیستم خودایمنی تاثیرگذار وجود آمدن اختــاالت ادراری از
عالئم دیگر بروز اماس است .ضعف
باشد.
بنابراین کاهش میزان اســترس هر دو پا و عالئم حسی دور شکم
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تکرار شــد و مــدت طوالنی را رونمایی کردند.
می شود و داروهای
که
ای
ن
س
لو
ل
ی بر این مبنا ساخت.
ها
در واقع سازنده
(حداقل  24ســاعت) ادامه
داشت ،الزم است برای تشخیص
علت آن به پزشــک مراجعه کرد.
از طــرف دیگر هنگامی که عالئم زناشویی :شیوه افزایش عشق  >> ...ادامه از صفحه26 :
اماس بروز پیدا میکند ،اگر بیماری
نصیحت کردن او ،همدردانه گوش بوسیدن ،نورونهای جدیدی را به
چند روز یا حتی تا یک ماهدیرتر یا
وجود میآورند و آنها را به شیوههای
کنید.
زودتر تشخیص داده شود ،تفاوتی •
ســالم به دیگــر نورونها متصل
در رونــد درمان ندارد و شــرایط  .۷یکی از چیزهایی را که شما در •
اورژانس نیســت .به همین دلیل مورد شریک زندگیتان تحسین  .۱۵رفتارهای از روی عشق شریک میکنند .این رفتارها رابطهی شما
گفته میشود تا زمانی که نشانهها میکنید ،زمانی که خودش حضور زندگی خــود را با جمالتی مثل ،را تقویت خواهند کرد .مطالعات
ادامه پیدا نکرد و مداوم نیســت ،ندارد ،به اعضای خانواده بگویید.
"من عاشق زمانی که عشق خود را نشــان میدهند که آنها استرس
را نیز کاهش میدهند ،سیســتم
با… بیان میکنی" تایید کنید.
جای نگرانی وجود ندارد .البته باید •
ایمنی بــدن را تقویت میکنند،
توجه داشت عالمت غیرعادی که  .۸برای افزایش عشــق در رابطه •
ماندگاری دارد ،باید پیگیری شود زناشویی دست کم یک بار در روز  .۱۶بــا یک لبخند گــرم ،تماس فشار خون را پایین میآورند ،و به
چشم و لمس شریک زندگیتان ،طور کلی احساس خوب در خلق
و این عالمت شاید نشانه بیماری شریک زندگیتان را ببوسید.
اماس یا بیماریهای دیگر باشد.
به او بگوییــد که چه چیزی را در و خوی شما تغییرات مثبتی ایجاد
•
 .۹چند لحظه قبل و بعد از بوسه مــورد ظاهر فیزیکی خــود را او میکند .آزاد شدن هورمونهایی
مانند اکسیتوســین ،اندورفین،
به چشمان همسرتان به گرمی نگاه دوست دارید.
اهمیت کنترل بهموقع اماس
ســروتونین و دوپامین ،در میان
•
امروزبرایکنترلاماسراهکارهایی کنید.
 .۱۷در چیــزی که معموال باعث دیگر هورمونها ،سلولهای بدن را
وجود دارد که بسیار موثر است و •
اکنون بیشتر بیماراندرگیر سالها  .۱۰هنگامیکه همسرتان حضور آزار و ســرخوردگی شما میشود ،تغذیه میکند و باعث میشود دو
بدون مشــکل زندگی میکنند ،ندارد ،چیزی را که در او تحسین طنز و شوخی را پیدا کنید و به آن طرف نسبت به یکدیگر احساس
خوبیداشته باشند.
بخندید.
فقط نوع خاصــی از این بیماری میکنید ،بهدوستانتان بگویید.
در رابطهی زن و شــوهر ،به طور
•
وجود دارد که تقریبا راهحلی برای •
کنترل آن وجود ندارد و در بیشتر  .۱۱قبل از اینکه به خواب بروید .۱۸ ،در لحظــات مهم به روی هم خاص ،ایــن هورمونهــا روابط
موارد میتوان از گسترش بیماری از روی دلسوزی و محبت ،شریک لبخند بزنید و  ۵ثانیه خیره به هم عاطفی را تقویــت میکنند ،و به
این ترتیب هر یــک از دو طرف،
بمانید.
زندگی خود را لمس کنید.
اماس جلوگیری کرد.
امنیت رادر رابطهشان و همینطور
•
موضوع نگرانکننده این اســت •
که گاهی بیماران مبتال به اماس  .۱۲وقتــی هــر دوتــان در کنار  .۱۹ســؤاالت انگیزهبخش مثبت گرایشی که نسبت به یکدیگردارند
با انتخــاب درمانهایی مثل طب دوستانتان هستید ،چیزی را که بپرســید ،آنهایــی که بــا" ،آیا را افزایــش میدهند تا رفتارهای
ســوزنی ،گیاهی و ســنتی روند در همسرتان تحسین میکنید ،بر شگفتانگیز نیست که…؟" شروع واکنشی در برابر عشق را بیشتر
تکرار کنند.
میشوند.
درمــان را به تعویــق میاندازند ،زبان بیاورید.
•
شــما به معنــای واقعــی کلمه
در حالی که ایــن بیماری نیاز به •
درمانهای دارویــی و تحت نظر  .۱۳پای شریک زندگی خود را به  .۲۰در مورد چیزی که در زندگی میتوانیــد ببوســید ،در آغوش
آرامی ماســاژ دهید و به چشم او خیلی دوست دارید با شور و شوق بگیرید و از چشــمانتان استفاده
متخصص مغز و اعصاب دارد.
صحبت کنید" ،من عاشــق فالن کنید و و لمس کنید تا تجربهی
نکته مهم این است که فرد مبتال به نگاه کنید (به نوبت).
خود را از عشق تقویت کنید و آن
چیز هستم… .تو چهطور؟
اماس به پزشک متخصص و متبحر •
را بهبود ببخشید.
مراجعه کند و با توجه به شرایط  .۱۴وقتی همسرتان خشم و دق
•
خود و مرحلهای از بیماری که در دل خــود را بیرون میریزد ،بدون در آغوش گرفتن ،تماس چشمی و
آن قــرار دارد ،داروهای مورد نیاز
را مصرف کند .در این زمان نقش
ماهی و دیگر مواد مقوی طبیعی دو بار در ســال بررسی شود .یکی
پزشک در تعیین نوع دارو و میزان
آن پررنگ میشود و میتواند در رژیم غذایی مناسب برای کنترل انتخابهای مناســبی برای افراد از مهمترین منابعدریافت ویتامین
کنترل روند بیمــاری تاثیرگذار اماس
مبتال به اماس به شــمار میرود D .نــور خورشــید و در مرحلــه
باشد .بنابراین اماس بیماری قابل نقش مواد غذایی و رژیم غذایی در میزان ویتامین  Dدریافتی بدن در بعد مصرف بــه اندازه مکملهای
مبتالیان به اماس اهمیت زیادی تامینکننده این ویتامین در بدن
کنترلی اســت که فرد میتواند تا کنترل اماس بسیار مهم است.
بیست سال یا حتی تا پایان عمر رژیم غذایی کمچرب با میوهها و دارد و الزم اســت افراد به میزان است.
(منبع :جام جم)
هم بدون کوچکترین مشکلی با ســبزیجات تازه و خوراکیهایی کافی ویتامین  Dدریافت کنند و
مثل بــادام تازه ،عســل طبیعی ،ســطح ویتامین  Dدریافتی بدن
آن زندگی کند.
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سالمت...

نکاتی که باید درباره سرطان و پیشگیری از
آن بدانید

اخیرا گزارشــی درباره استفاده از
ریزذرات طال در درمان ســرطان
داشتیم .اینکهدانشمنداندانشگاه
ادینبورگ اسکاتلند موفق شدهاند
که داروی شیمیدرمانی را به طور
متمرکز در داخل سلول سرطانی
فعال کنند.
این دانشــمندان بــرای این کار
ریــزذرات یا ذرات نانوی طال را در
محفظهای شیمیایی قرار دادند و
آن را با موفقیت بهداخل سلولهای
سرطانی مغز گورخرماهی رساندند.
به این ترتیب شیمیدرمانی فقط
سلولهای سرطانی را هدف قرار
داد بدون این که به ســلولهای
سالم آسیب برساند و ایجاد عوارض
جانبی کند.
در این مطلبدکتر مهبد ابراهیمی
که گزارشهای پزشــکی را دنبال
میکند ،به چند سوال مهم درباره
سرطان و شیوههای جدید درمان
آن پاسخ داده است.
•

 دو خواهرم مبتال به سرطانپستان اســت ،من باید چه
آزمایشهایی انجام بدهم؟
کسانی کهدر بستگاندرجه اولشان
سابقه سرطان پستانداشتهاند باید
با بررسی ژنتیکی اطمینان حاصل
کنند که آیا حامل ژنهایی معیوب
هستند یا نه.
این ژن ها  BRCA1و BRCA2
نام دارند و در پیشگیری از سرطان
پســتان مهمند .گاهی این ژنها
به علت جهش ،معیوب میشوند
و ایــن باعث افزایش احتمال ابتال
به ســرطان به ویژه سرطانهای
تخمدان و پســتان میشود .این
ژنهای معیوب به ارث میرسند،
هم از طــرف مادر هــم از طرف
پدر و احتمال ســرطان پستان را
 ۸۷و احتمال سرطان تخمدان را
۵۰درصد افزایش میدهند.
بجز معاینه مرتب پســتانها که
میتوانیــد خود به ســادگی یاد
بگیرید و انجام بدهید ،می توانید
بررســی ژنتیکی دربــاره دو ژن
مذکــور را انجام دهیــد و از همه
مهمتر سالم زندگی کنید.
•

اصلیترین راههای پیشگیری
ســرطانها به طور کلی چه
هستند؟ کدامیک به سبک
زندگی بســتگی دارد و کدام
ژنتیک است؟
 به عنوان یک قاعده کلی سرطاننتیجه تاثیر هــر دو عامل ژنتیک
و محیط اســت ،در برخــی انواع
ســرطان نقش ژنتیک پررنگتر
است؛ مثل ســرطانهای پستان،
تخمدان ،پروستات و روده بزرگ.
در برخی انواع تاثیر محیط بیشتر
است مثل ســرطان ریه به علت
سیگارکشیدن.
نکته ای که باید به آن توجه داشت
این است که علت سرطان را نباید
به فقط یک عامل تقلیل داد ،فردی
که استعداد ژنتیکی نوعی سرطان
را دارد ،ممکن است با زندگی سالم

مانع از فعال شدن ژنهای معیوب
شود یا زندگی ناسالم ممکن است
باعث جهــش ژنتیکــی و ایجاد
استعداد سرطان شود.
دانشــمندان فکر میکنند که در
آینده هر فرد می تواند با آزمایش
ژنتیک دریابد که از نظر ژنتیکی
استعداد ابتال به چه سرطانهایی
را دارد.
پیشــرفتهای دانــش ژنتیــک
بخصوص در زمینه ســلولهای
بنیادیدر آینده ممکن است حتی
امکان دستکاری ژنهای معیوب
و برطرف کــردن زمینه ژنتیکی
بیماریها را فراهم کند.
امــا تــا آن زمــان ،مــا در مورد
ژنهایمــان کاری از دســتمان
برنمیآید ،چه ژنهایمان استعداد
ایجاد بیماری داشــته باشند یا نه
باید آنها را همانطور که هســتند
بپذیریم.
آنچه در توان ما است این است که
عامل محیط را به حداقل برسانیم
و مهمترین راه آن هم زندگی سالم
است.
یکی از دالیل ایجاد سرطان جهش
ژنها است ،ژن سالم دچار تغییری
می شــود که دیگر عملکردش را
ناسالممیکند.
زمینه این جهش ممکن است به
ارث برسد اما ممکن است عوامل
محیطی آن را ایجــاد کنند ،کار
در معدن سیلیس میتواند باعث
جهش ژنتیکی و سرطان ریه شود.
دانشمندان تخمین زدهاند که فقط
پنج تا ده درصد سرطانها نتیجه
مستقیم به ارث رسیدن ژن معیوب
(جهش یافته) هستند.
•

بطور کلی سه دلیل محیطی
مهم سرطان عبارتند از:

 ســیگار و دخانیــات ،تغذیه وعفونتها.
مهمترینعواملمحیطی:

 دخانیات و الکل کم تحرکی و ورزش نکردن آالیندههای محیطی مثل آلودگیشدید هوا
 مصرف زیاد کالری ،قند و شکر(و هــر آنچــه پر از قند و شــکر
اســت) ،چربی ،مواد غذایی آماده
(کارخانهای) و فست فود
 چاقی استرس قرار گرفتن در معرض آفتاب بهمدت طوالنی
به این ترتیب راههای پیشگیری
عبارت خواهند بود از:

 پرهیز از یا ترک سیگار ودخانیاتمصرف زیاد میوه ،سبزی و غذاهای
گیاهی
 مصرف غالت کامل بجای نانهایسفید و همچنین برنج سفید
 محدود کردن مصرف کالری محدود کردن مصرف گوشتواکسیناسیون چک آپ مرتببا وجود انواع و اقســام رژیمهای

غذایی که تبلیغ میشود و اعتبار
علمی آنها چندان مشخص نیست
اما سه دستور ساده میتواند تغذیه
سالم را تضمین کند:
غذای سالم ،غذایی است
 گیاهی، تازه (یعنی از مــواد غذایی تازهتهیه شده) و
 کم کالری (که شــامل پرهیز ازپرخوری هم میشود).
در بین رژیم های غذایی تحقیقات
بیــش از همــه رژیــم غذایــی
مدیترانهای را توصیه می کنند:
ســبزیجات و میوه تازه به میزان
زیاد ،غــات ســبوسدار ،روغن
زیتــون و مغزدانههــا مثل گردو
و بادام و محــدود کردن مصرف
گوشت به هفتهای یک یا دو روز.
•
یک سوال ساده:
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• لیــزر • الکترولیز
• میکرو درمابریژن • استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

>> ختفیف ویژه برای هموطنان
ایرانی و فارسی زبانان افغان

در زندگی شــما کدامیک نقش
بیشتریدارد؟
>> مشـــاوره رایگان
پا ،انگشت ،قاشق ،لیوان؟
________________________________
پا :ورزش
5825 RUE SHERBROOKE EAST,
SUIT 005,
انگشت:دخانیات
MONTREAL, H1N 1B3
قاشق :غذا
دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
لیوان :الکل ،نوشیدنیهای شیرین
www.dermaelegant.ca
و گازدار
از جواب به این ســوال ساده می
توانید بفهیمد که چقدر با زندگی
سالم فاصلهدارید.
استرس بخصوص استرس زندگی
مدرن را فرامــوش نکنید ،اگر در
مسابقه ثروت و قدرت با تمام قوا جلوگیری از پیری زودرس >> ...ادامه از صفحه27 :
حضور دارید ،گهگاه به بهایی که
ِ
برای درآمد بیشــتر با روح و روان آدمها هر روز  ۲۰گرم
شــکالت سرشار از ویتامین ث .گوجهفرنگی ،اضطرابی یا فوبیا رنج میبرند؟
خود میپردازید هم فکر کنید.
تلخ به برنامهی غذاییشان اضافه توتفرنگــی و همــهی مرکبات هنگامی کــه فوبیاهای اجتماعی
میکنند ،پوستشان بهتر میتواند هستند.
•
مطرح باشــند ،آنها وقتی با گروه
برای تشخیص به موقع سرطان از پس اشــعههای مضر فرابنفش
هستند احساس پریشانخیالی و
چه نوع چکآپهایی و هرچند برآیددرنتیجه با اینکار مانع ایجاد  .۱۹ماهی سلمون را هم به
ناراحتی زیادی میکنند.
چروک میشوند(چون اشعههای برنامه غذایی تان اضافه کنید
عالوه بر این ،فوبیاهای زیاددیگری
وقت یکبار باید انجام داد؟
 پاسخ به این ســوال برای انواع فرابنفش بزرگترین همدســتان ماهی ســلمون یکــی از بهترین وجود دارد که واقعا مانع لذت بردنغذاهایی اســت که برای داشتن از زندگی میشــوند .خبر بد این
ســرطان فرق دارد .اگر ســابقه چروکهای پوستی هستند).
مقداری چربی واقعا سالم در رژیم است که فوبیا باعث پیری سریعتر
سرطان در بســتگان درجه اول و
غذاییتان میتوانید بخورید .نشان میشــود .یک گروه تحقیقاتی از
دوم وجود دارد با پزشک مشورت  .۱۸با پرتقال دوستی کنید
پرچرب امگا ۳بریگها م اند ویمنز هاسپیتال بیش
کنید.در ایران طرح غربالگری برای پرتقال سرشار از آب و ویتامین ث .دادهاند اســیدهای
ِ
سه سرطان پستان ،روده بزرگ و است ،که هردو در حفظ جوانی و بهطور خاصی بــه کاهش التهاب از  ۵۰۰۰زن  ۴۲تــا  ۶۹ســاله را
دهانه رحم آغاز شده است .در این درخشش پوستتان نقش بزرگی و نشانههای عمومی پیرنمایی در تحلیل کردند و دریافتند آنها که
باره از مرکز بهداشتیدرمانی محل ایفا میکننــد .آب در کنار حفظ بدن کمک میکند .آنها به حفاظت از اضطــراب فوبیا رنج دیده بودند
ســلولهای فعلی پوست کمک در برابر آسیبهای پوستی حاصل روند پیری خوبی نداشتند .بهترین
خود سوال کنید.
از تابش آفتاب و درمانشان کمک راه برای حل این مشــکل کمک
خانم های جوان باید به ســرطان میکند پوستتان شاداب بماند.
گردن رحم اهمیت بدهند و مرتبا وقتی پوستتان شروع به خشک میکنند و مسئول تامین سالمت گرفتن از رفتاردرمانی شــناختی
رســانی غشــای سلولهای اســت تا اضطراب را تحت کنترل
پاپ اســمیر انجام بدهند و حتی شــدنکند همان وقت شــاهد و آب
ِ
پژمردگی آن خواهید بود و نهایتا پوستی هستند(که ســموم را از درآورد .بدینسان شما میتوانید
مهمتر ،واکسن بزنند.
ی ریز و چروکهای بــدن دفع میکنند و به پوســت یک دورهی زندگــی طوالنیتر و
گارداسیل واکسنی است که علیه متوجه چینها 
چهار گونــه از ویــروس پاپیلوما کوچکی روی پوستتان خواهید کمک میکنند ســامت ،نرمی و شادتریداشته باشید.
منبع بازده -از مجلهhealth :
انســانی بخصــوص گونــه های شد .ویتامین ِث .موجود در پرتقال ظاهــر ظریف خود را حفظ کند).
خطرناک  ۱۶و  ۱۸مصونیت ایجاد به تحریک ُکالژن پوست ،کمک ماهــیآزاد حــاوی نــوع خاصی
میکند و این همان مادهای است از اســید چرب امگا ۳اســت که
میکند.
در مورد ســرطان پروستات اخیرا که موجب نرم و گوشــتالو شدن ایکوزاپنتانوئیک(یــا ایی.پی.اِی).
نامیده میشــود و به جلوگیری از
برخــی متخصصــان در اهمیت پوستتان میشود.
تشخیصی تست  PSAاظهار تردید پرتقــال نهتنها باعث میشــود آزادسازی آنزیمهای کالژنخوار،
www.paivand.ca
پوستمان کالژن تولید کند ،بلکه که باعث چروک و افتادگی پوست
کرده اند.
 آبونه مان گسترده
بطور کلی از حدود چهل یا چهل خواص آنتیاکسیدانی قابلتوجهی میشوند ،کمک میکند.
 وب سایت قدرمتند
و پنج سالگی با پزشک خود درباره نیز دارد که به حفاظت پوست در
 پخش وسیع
غربالگــری و چکآپهای مرتب برابر اشــعههای ماورایبنفش(که  .۲۰از اضطراب و فوبیاهای
---با افزایش چروکهای پوســتی و ناخوشایند دوری کنید
صحبتکنید.
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان
لکههای پیرنمایی مرتبط اســت) آیــا میدانیــد  %۸از امریکاییها
بیایید!
{>> ادامه در صفحه }30 :کمــک میکند .دیگــر غذاهای (عمدتــا زنــان) از نوعی اختالل

با مدیریت :مریم هدایتی

Tel.: 438-932-6709
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iwamontreal@gmail.com

شقایق سفید coquelicot blanc
...
به یاد همه آسیب دیدگان جنگ ها

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
والری پالنت و نقش زنان در قدرت سیاسی:

"زنان اگر خود را فراموش نکنند،
هیچگاه فراموش منی شوند!"

المــپ دو گوژ فمینیســت
فرانســوی در فردای انقالب
کبیر فرانسه میگوید زنان به
باالی چوبه دار برده میشوند
در حالی که حق آنان این است
که از سکوی خطابه باال روند،
او زنی فرهیخته و نویســنده
میثاق حقوق و شــهروندی
زنان بود .دیری نپائید که زیر
گیوتین جان باخت.
در ایــن دوره از انتخابــات
شهرداری ها در مونترال اتفاق
خجسته ای رخ داد
باید دید چگونه این حرکت
شــکل گرفته و نقش احزاب
چیست ؟
احزابــی که به حضــور زنان
در قدرت باور و تاکید دارند،
متعهدندکهراهکارهایتحقق
این هدف را به اجرا درآورند:
در یک نظــام دموکراتیک،
دســت یافتــن به
منابع قدرت پیش از
همه به سازماندهی
درست احزاب ُمتکی
ست و از این روست
کــه حضــور زنان
در احزاب ،پشــتوانه ساختارهای
سیاسی کشورهائ یست که بر پایه
دموکراسی بنا نهاده شده اند.
از دیگر سو عملکرد زنانی که به
قدرت دســت یافتهاند ،این باور را
در جامعه ایجاد کرده که این زنان
سخت کوش و مسئولیت پذیر و
متعهد عمل میکننــد از این رو
اقبال احزاب به ویژه احزاب مترقی
سبب روی آوری و اعتماد مردم و
نهاد ها به آنان میگردد.
نخستین و روشــن ترین روش
رفتــن به پــای صنــدوق رأی و
مشارکت در انتخاب کردن است.
اگرچه زنان عالوه بر مســئولیت

های عدیده ،بار بیشتری بردوش
دارند؛ امــا باید بــرای کاندیدا و
انتخاب شدن نیز تالشی مضاعف
داشــته باشــند ،البته در فاصله
انتخابات فرصت شهروندان وجود
دارد بــرای پیگیــری مطالبات و
ارزیابی اقدامات انتخاب شــدگان
برای بررسی مناسب.
در انگلستان مارگارت تاچر حضور
خــود را در قــدرت مرهون نقش
حــزب محافظه کار کشــور می
دانست.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نیز
نامزد حزب دموکرات مسیحی این
کشور بود که از طریق این حزب
توانست به قدرتدست
یابد.
احزابــی کــه بدنبال
حضور زنان در قدرت
زمان :یکشنبه  3دسامبر
هستند ،از جایگاه حزب
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
برای ظرفیت سازی و
در محلدفتر انجمن
تحقق این هدف بهره
به همــه زنان عالقمند
میگیرند.در واقع اعتقاد
خوش آمد می گوئیم
به برابــری فرصت ها
8043 St Hubert
برای حضــور زنان در
Montréal, QC H2R 2P4
قدرت از جانب احزاب،
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
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پرداختن به راهکارهای تحقق
این هــدف را برجســته تر
مینماید.
مثال در فرانســه اگر احزاب،
تعداد کاندیداهای زن و مرد
را بطور مساوی نداشته باشند،
باید جریمــه پرداخت کنند
و این مبلغ بــرای آموزش و
تشــویق زنان در مشارکت
سیاسی هزینه میشود .
•

تکیه بر توامنندی فردی و
ویژگی های خاص زنان:

این باور در محافل سیاسی
جهان بوجــود آمده که زنان
پس از کســب قدرت سخت
کوش تر از سابق به فعالیت
می پردازند و همین موجب
جامعه پذیری و اعتماد احزاب
و گروه ها به آنها می شود.
از ســوی دیگر زنان به دلیل
انعطــاف پذیــری و
خود داری از خشونت
کــه اغلــب ویژگی
مشترک زنان است
تأثیــر کامال مثبتی
هم بــرای نهادهای
سیاســی و هم تأمیــن نیازهای
جامعه به جای گذاشته اند .نمونه
های موفق و غیــر قابل انکار نیز
گویای این مطلب است :بانو ایندیرا
گاندی  ،بانو باندرانایکه نخست وزیر
سریالنکا (سیالن سابق) و اینک
زن جوان ،خندان،
والری پالنــتِ ،
پرشور ،فعال و آگاه و قدرتمند که
با اســتفاده از تمام ابزارهای الزم
توانست به مسند قدرت برسد.
کانادا در سراسر جهان بعنوان یک
جامعــه دموکراتیک مورد احترام
است و بر خالف برخی کشورها که
تنها ادعایدموکراتیک بودندارند،
شهروندان کانادایی می توانند در
اداره امور کشورشــان مشــارکت
داشته باشند.
برابری یکــی از مهمترین ارزش
های دموکراتیک کانادا است .ولی
متاســفانه نمی توان گفت که در
کانادا تبعیض مشــاهده نمیشود.
ارزش برابری به ما کمک می کند
تا بتوانیم استعدادهای نهانی مان را
در زندگی شکوفا سازیم و تشویق
شویم تا مشارکت کاملیدر زندگی
دموکراتیکداشته باشیم.
جامعه کانادایی ،زنان را شــریک
مردان در خانواده ،در دنیای کاری
ودر زندگی اجتماعی محسوب می
نماید .این تغییراتدر جامعه کانادا
به رایگان بدست نیامده ،بلکه به
یمن تالشهای پیشینیان ما صورت
مجدانه کوشش میشود
گرفته و ّ
تا برابری جنســیتی زنــان را در
همه جنبه های اجتماعی به یک
واقعیت تبدیل کنند.
اما فراموش نکنیم کهدست آوردها
بسیار شکننده اند و در صورتی که

11نوامبر مصادف با پایان جنگ
بین الملل اول اســت .در ســال
 1933به ابتکار مادران ،همسران
و خواهران سربازانی که در جبهه
های جنــگ جان باختــه بودند
کارزاری بنام شــقایق ســفید در
انگلیس بر پا نمودند .این حرکت
در واقع نشان دهنده مخالفت آنان
با جنگ بود.
در کبک هم نهادی بنام مبارزه با
جنگ ،کارزار «شــقایق سفید» را
پی گرفته است:
• روز  11نوامبر ،نه فقط روز یادبود
سربازان جان باخته در جنگ است
که باید شقایق ســرخ بر یقه زد،
بلکه باید یاد تمامی غیرنظامیانی
که حاصلی جز کشــته و مجروح
شدن ،ویرانی و آوارگی نصیب شان
نبوده را گرامی بداریم.
جنگ هائــی با هدف مال اندوزی
سازندگان ســاح های مرگبار و
گســترش و نفوذ قدر قدرتانی که
در پی سود بیشــترند ،راه اندازی
میشود و برندگان این جنگ ها هم
همان ها هستند.

در بیانیه نهاد مبارزه با جنگ چنین
آمده است :
• از آنجا که در سیاســت دفاعی
کانادا افزایش  70درصدی بودجه
نظامی برای  10سال آینده پیش
بینی شده و بنابراین نظامی گری
بر سیاست گسترش صلح و امنیت
ترجیح داده شده است
• از آنجا کهدولت کانادادر فروش
ســاح خصوصا به کشورهائی که
آن را علیه مردمان غیرنظامی خود
بکار میگیرند مشارکت دارد

- Parce que le Canada a
boycotté les pourparlers
en vue de l'adoption d'un
traité pour une interdiction
totale du développement,
du stockage et de la menace d'utilisation d'armes
nucléaires - traité qui a été
adopté le 7 juillet par 122
;pays
Nous soussigné-e-s portons
le coquelicot blanc en signe
d'opposition aux politiques
militaristes du Canada et
à la mémoire de toutes les
victimes des guerres.

- Parce que les armes ainsi
vendues circulent et participent de guerres d'agression
entraînant destructions,
dépossessions et déplacements de populations
migrantes laissées sans
;protection
- Parce que l'achat d'armes
sophistiquées et meurtrières
n'est pas une garantie de
sécurité, tel que l'OTAN
le prétend, mais plutôt le
présage de guerres à venir,
entraînant encore plus de
;destruction et de morts

• از آنجا که فروش این سالح ها
در جنگ های تهاجمی بکار رفته و
سبب ویرانی و فقر و جابجائی مردم
بدون هیچگونه حمایتی میگردد
• از آنجا که خرید ســاحهای
پیشرفته و کشنده تضمینی برای
امنیت جهانی آنچنان که «اوتان»
ادعا میکند ،نیست ،بلکه سبب ساز
دامن زدن به جنگ هائی دیگر و
ویرانی و کشتار میگردد
• از آنجــا که کانادا مذاکرات در
زمینه جلوگیری از توسعه ،حفظ
و مصرف ســاحهای هسته ای را
بایکوت نموده اســت در حالی که
توسط  122کشور امضا شده است؛
ما هم در اعتراض به سیاستهای
نظامــی گرانه کانــادا و بیاد همه
قربانیان جنگها شقایق سفید را بر
سینه خواهیم زد.شما هم میتوانید
در اشاعه آن بکوشید .باشد که این
حرکت روز به روز گسترده تر شده
و جهانی آری از جنگ را شــاهد
باشیم
اجنمن زنان ایرانی مونترال
- Parce que la nouvelle
Politique de défense du
Canada, dévoilée en juin
dernier, prévoit une augmentation du budget militaire de 70% en dix ans et
privilégie la voie militaire
pour "augmenter la paix et
;"la sécurité dans le monde
- Parce que le gouvernement du Canada participe au commerce des
armes, notamment avec des
pays qui sont connus pour
en faire usage contre des
;populations civiles

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6
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Tel.: 514-481-0671
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یکم و پانزدهم ماه
مراقب نباشیم به راحتی آنها را از
دست خواهیم داد .
اگر خانم ژان مانس  375ســال
پیش مونترال را بنیان نهاد ،حاال
والری پالنت اولین شهردار زن در
مونترال میشود .او که زنی جوان
با ایده هائی نویــن ،امیدبحش و
سرشار از شور و هیجانی صمیمانه
است ،چهار سال پیش در شورای
شهر یکی از مناطق از حزب پروژه
مونترال انتخاب شــده بود .او این
بار در مقابل شــهردار فعلی ،که
سیاســتمداری کهنه کار با بیش
از  20سال سابقه وکالت و وزارت

را بر روی سایت بخوانید

است انتخاب شده .همچنین باید
یادآور شد که  11نفر از شهرداران
مناطق  19گانه مونتــرال هم از
حزب پروژه مونترال انتخاب شده
اند  -که  5نفرشان زن میباشند.
امید که با همکاری و مشــارکت
هرچه بیشتر شــهروندان و دیگر
همکاران وی درآینــده بتواند به
وعده هــای انتخاباتی خود جامۀ
عملبپوشاند.
با هوشمندی و درایت ،با همدلی و
انسان دوستی که در خانم پالنت
سراغ داریم ،دور نیست که شاهد
موفقیتهای روز افزون او باشیم .او

راه گشا و الگوئی خواهد بود برای
ن بارقه
همه زنان اینجا و آنجا .و ای 
امیدی و نشــان از تحولی عمیق
دارد که زنان بیشتری وارد عرصه
سیاست کبک شدهاند .باشد که
این زنان منشا خیر شوند و صلح و
آبادانی راگسترشدهند.
اجنمن زنان ایرانی مونترال این
اتفاق خجسته را به متامی زنان و
مردان برابری خواه تبریک میگوید
و امیدوار است که انتخاب والری
طلیعه ای از دمیدن سحری باشد که
در پی اش صبح دولت زنان بدمد.
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سالمت روان...

شمادر یک هواپیما هستید و وقت
آن است که در را ببندند .ناگهان
اضطراب به شــما هجوم میآورد.
در یک لولــه آلومینیومی مهر و
موم شده بسیار انفجاری هستید و
در شش و نیم ساعت آینده ،باید
هوای بازیافت شــده تنفس کنید
و هیچ راهی بــرای خروج ندارید.
خلبان ممکن اســت خســته یا
ناراحت باشد .مرکز کنترل ترافیک
هوایی ممکن است در طول سفر
لحظهای دچار اختالل شود .شما
در پنج مایلی باالی سطح سیاره
زمین هستید .به نظر نمیرسد که
هیچ کس دیگری نسبت به آنچه
که میگذرد حساســیتی داشته
باشد .آنها مشغول خواندن مجله و
چت کردن هستند ،اما برای شما،
این پرواز ،آغاز نوعی جهنم است.

ح
م
رچا الت
اضطراب
ب
ط
ی
ع
ی است؟

فقدان آرامش،
نشانه ضعف نیست...

آ ستا نه
شــما در
یک حمله وحشت هستید.
یا مثــا در حــال بــاال رفتن از
راهپلههای باریکی هســتید تا به
یک مهمانی در آپارتمان طبقه باال
بروید .تولددوستدوست شماست
و صدای آدمها و موسیقی از پشت
در به گوش میرسد.
به طــور معمول ،یــک مهمانی
ســرگرم کننده اســت  -اما شما
عمیقا از این موضوع آگاه هستید
که کســی را آنجا نمیشناسید،
که باید بــه غریبههایی که هیچ
احساسی به شــما ندارند توضیح
دهید که کی هستید و چه کاری

since3
199

انجام میدهید ،اگر بخواهید تنها
چند دقیقه تنها باشید باید توی
صف آدمهای مســت پشــت در
دستشویی بایستید .یک بار دیگر
حمله وحشت به سراغتان میآید.
یا مثال ساعت سه و نیم صبح در
خانه مملو از سکوت از خواب بیدار
میشوید .بیرون ،جغد میخواند.
برگههای مربوط به کار روی میز
کنار تخت هستند .چند ساعت بعد
قرار است در یک کنفرانس شرکت
کنید .ناگهان فکر اینکه همه چیز
چقدر عجیب است ،اینکه زندهاید،
اینکــه چطور بایــد زندگیتان را
مدیریت کنیــد ،اینکه دیگر بچه
نیستید ،اینکه یک روز باید بمیرید،
به شما هجوم میآورد .ضربان قلب
تــان باال میرود ،کف دســتتان
عرق میکند .حمله وحشت از راه

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود
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میرسد...
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 ۱۰بهترین شهر جهان برای سفر در۲۰۱۸
 .۲دیترویت ( – ) Detroit
امریکا
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جنوب غربی تایوان است که تا به
امروز کمتر در زمینه گردشگری
فعال و پر ســر و صدا بوده است.
اما حاال یک مرکز هنری وســیع
و مجموعه موســیقی و فرهنگی
 ۱۰۰۰۰۰مترمربعی در این شهر
افتتاح میشود که موجب شده نام
این شهر کم کم سر زبانها بیفتد.
•

همه ســاله ســایت لونلی پلنت
فهرست بهترین مقاصد سفر برای
ســال جدید را منتشر میکند و بعد از یک دهه مشکالت و رکود،
این بار هم  ۱۰بهترین شهر جهان حاال دوبــاره دیترویــت خو دی
بــرای ســفر در  ۲۰۱۸را معرفی نشــان میدهد.دیترویت از جمله
کرده اســت .اگر در ســال جدید شهرهایی ست که با آسمانخراش
قصد سفر دارید ،ما در این نوشتار هایــش شــهرت دارد .حــاال به
منظور تبدیل شدن به یک مقصد
همراه شوید.
گردشگری مهم در سال پیش رو،
•
 .۱سه ویا (  – ) Sevilleاسپانیا پارکهای متعددی در گوشــه و
طی  ۱۰سال گذشته ،شهر سه ویا کنار این شهر راهاندازی میشود،
به خوبی توانسته رشد کند و نامش عالوه بر اینها گشایش گالریها و
را بر ســر زبان ها بینــدازد و در فروشگاههای خرید دوچرخه در
فهرست بهترین شهر جهان برای قسمت هایی از شــهر که دارای
سفر در  ۲۰۱۸قرار گیرد .با وجود ساختمانهای قدیمی و بیاستفاده
وسایل نقلیه عمومی ،مسیرهای بود باعث شــده تا تــردد در این
پیاده روی مناســب و همچنین قسمت بیشتر شــود .همچنین
مســیرهایی مخصوص دوچرخه هتلهای جدیدی در سطح شعر
سواران ،امروزه سه ویا نیز به یکی افتتاح خواهد شــد که میتواند
از شهرهایی که بیشتر تردد در آن نشان از سرازیر شدن گردشگران
بادوچرخه صورت میگیرد تبدیل بیشتری به این شهرداشته باشد.
شده اســت .همین مسئله باعث •
شده تا گشتن در محوطه تاریخی  .۳کانبرا ( – ) Canberra
شهر با سهولت بیشــتری انجام استرالیا
بگیرد .هرچند نباید نقش سریال کانبرا شاید شهر کوچکی به نظر
پرطرفدار «بازی تاج و تخت» را در برســد اما در گوشــه و کنار آن
شهرت این شهر زیبا نادیده گرفت .جواهــرات ملی متعــددی دیده
•
میشــود ،غذاهای خوشــمزه و

هتلهای لوکس و خارق العاده و
همچنین نمایشها و جشنوارههای
فرهنگی که در آن برگزار میشود
این مقصد را متفاوت تر از ســایر
مقاصد در اســترالیا و در فهرست
بهترین شــهر جهان برای ســفر
میسازد .این نخستین سالیست  .۶آنتورپ ( – ) Antwerp
که کانبرا میزبان مسابقات تست بلژیک
کریکت است و همچنیندر اواسط شــهری که زمانی یکی از برترین
سال  ۲۰۱۸مراسم یادبود جنگ شهرهای اروپای شمالی بحساب
استرالیادر یکی از میادین این شهر میآمد امروزه به یکی از شهرهای
مخفی اروپا تبدیل شده است .شاید
برگزار خواهد شد.
کمتر کسی در سفر خود به اروپا
•
حتی بلژیک به شهر آنتورپ برود
 .۴هامبورگ (– )Hamburg
آملان
اما این شــهر ســازههای تاریخی
هامبورگدومین شهر بزرگ آلمان بسیار زیبا و خارق العادهای دارد و
است که ســومین بندر بزرگ در همچنین در زمینه هنر و طراحی
اروپا نیز میباشد .این شهر همیشه نیز در سطح جهانی مشهور است.
برای گردشگرانی که به آلمان سفر در سال  ۲۰۱۸جشنها و مراسم
میکنند دیدنی و رویایی است و متعــددی در این شــهر برگزار
امسال نیز با افتتاح سالن کنسرت میشود که موجب میشود شهر
بزرگ و شیک  ،Elbphilharmonieآنتورپ یک شهر پرشور و هیجان
ارزش دیــدن آن بیــش از پیش برای گردشگران باشد.
•
میشود.
•
 .۷ماترا (  – ) Materaایتالیا
 .۵کاوهسیونگ ( )Kaohsiungخانههای ســاخته شــده در دل
– تایوان
کوهها ماتــرا را یک مقصد زیبا و
کاوهسیونگ یک شهر بندری در دیدنی در ایتالیا ساخته است .در

اینکه پاسخ عادی به شرایط که اگر ما واقعا حســاس بودیم و
زیستن ،باید آرامش باشد ،با پیچیدگیهای همه چیز را درک
ایــن حال وقتی در خیال به آنچه میکردیم ،چه احساسیداشتیم:
در ذهنمــان در حالت اضطراب «اگر ما دیدگاهــی عمیق درباره
میگذرد نگاهی میاندازیم ،الجرم زندگی انسانیداشتیم مثل این بود
نتیجه میگیریم کــه در چنین که صدای رشــد علفها و ضربان
شرایطی واقعا نسبت به چیزهای قلب سنجابها را میشنیدیم ،و
نگران کننده ،حساسیم .اضطراب میباید از صداهایی کهدر آن سوی
ممکن اســت ناراحــت کننده و سکوت پنهان است ،میمردیم».
مشکل ساز باشــد اما به آن معنا همانطور کــه الیــوت میگوید،
این ویژگی هــم یک امتیاز و هم
نیست که لزوما بی اساس است.
ریشههای حمله اضطراب ،مشکل یک کابوس عمیق در ســازگاری
ســاز و در عین حال زیبا و دقیق با واقعیت اســت .شنیدن این که
است .احســاس عجیب و غریب چمن رشد میکند و ضربان قلب
بودن زندگی ،عجیب بودن مردم ،سنجاب و همچنین به طور ضمنی:
کوتاه بودن زندگی ،گســتردگی احســاس قضــاوت شــدن در
دنیایــی که ما به عنــوان بخش برخوردهای اجتماعی ،احســاس
کوچکــی از آن بــه خودمان می تهدید از ســمت موتور هواپیما،
اندیشیم ،وضعیت عجیب و غریب خشــونت پنهــان در مواجهه با
موجودی خودآگاه بودن ،حیوانی غریبههــا ،ماهیت محصــور اتاق
که میتواند چشم انداز ذهنی خود جلسه امتیاز ودر عین حال کابوس
را بــه درون خــود برگرداند و هر است.
لحظه را ردیابی کند و سالها را با با این وجود ،نوشتههای الیوت به ما
هم مقایسه کند؛ اینها احساساتی امکان می دهد که با اضطرابمان
اســت که بارها و بارها هنرمندان با شأن و شرافت بیشتری روبهرو
تحسین شــده جهان ،فیلسوفان شویم .اضطراب نشانهای از انحطاط
و شــاعران آنها را با ما به اشتراک نیســت؛ نتیجه این نیســت که
واقعیت را نمیبینیم.
گذاشتهاند.
جورج الیوت ،نویســنده مشهور اضطــراب نتیجه این اســت که
قرن  ۱۹در رمان «میدلمارچ» از نمیتوانیم واقعیت را از ذهن خود
زبان شخصیت به شدت خودآگاه بیــرون کنیم .نوعی شــاهکار در
و مضطــرب آن ،توصیف میکند بینش ماســت؛ مانند دیدگاه یک

قدیس که در آن چیزهای نادری
که اغلب شنیده یادیده نمی شوند،
وارد محدوده آگاهی میشــوند.
اضطــراب از وضوحــی حاصــل
میشود که قدرتمندتر از توان ما
برای مقابله با آن اســت .ما ناامید
می شویم زیرا به درستی احساس
می کنیم که روکش تمدن چقدر
نازک است ،اینکه افراد دیگر چقدر
اسرار آمیز هستند ،اینکه چقدر باور
نکردنی اســت که ما وجود داریم،
اینکه چگونه همه چیزهایی که در
حال حاضر مهم به نظر میرسند
در نهایت نابود خواهد شد ،اینکه
بسیاری از چرخشهای زندگی ما
چقدر تصادفی است ،اینکه چگونه
ما شکار حوادث میشویم؛ اینکه
چگونه در نهایت تعجــب ،افکار
ما و احساســات ما ساخته شده از
گوشت و اســتخوان آسیبپذیر
اســت .اضطراب ،در واقع بینشی
اســت که ما هنوز نتوانستهایم از
آن اســتفاده کنیم ،احساسی که
هنوز به هنر فلسفه راه پیدا نکرده.
دنیای دیوانهای است دنیایی که در
آن ،افراد مضطرب ،دیوانه پنداشته
میشوند.
البته که ما گاهی دچار وحشــت
میشــویم .اما ســوال مهمتر این
اســت که چرا مــا به ایــن باور
رسیدهایم که نباید به طور عادی با
نیرومندی آن ارتباط برقرار کنیم.
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این شهر زیبا و کوچک کرده است اما قطعا تا سال ۲۰۱۸
عالوه بر خانه هایی که به خوبی باسازی خواهد شد.
روی تپههــا و در دل •
کوهها ســاخته شــده  .۹گواناجواتو()Guanajuato
است میتوانید کلیساها – مکزیک
و صومعه هایی را بیابید گواناجواتو یکی از شهرهای کوچک
که  ۹۰۰۰سال قدمت مکزیک اســت که بر فراز تپهها
دارند و موجب شدهاند قرار گرفته اســت .ساختمانهای
ماترا یکی از قدیمیترین رنگارنگ این شهر که هر یک برفراز
شهرهای مســکونی جهان لقب دیگری قــرار گرفتهاند منظرهای
بگیرد .در حالیکــه اخیرا ماترا به زیبا و وصف نشــدنی در این شهر
خرابهای بیش تبدیل نشده بود به ایجاد کردهاند .این زیبایی طبیعی
خوبی بازسازی شده و با روی کار و همچنین دســت ساز به قدری
آمدن هتلها و افتتاح رستورانهای چشمان تهیهکنندگان پیکسار را
متعدد به مقصــد محبوبی برای به خــود خیره کرد که از آن برای
انیمیشن جدید خود به نام Coco
گردشگری تبدیل شده است.
•
استفاده کردند .گواناجواتو یک شهر
مخصوص پیاده روی است ،محال
 .۸سن خوان (– )San Juan
پورتو ریکو
اســت در یکی از خیابانهای آن
سن خوان جایی ست که قدیم و قدم بزنید و از تماشای خانههای
جدید یکدیگر را می بینند.
رنگی آن لذت نبرید.
ســن خــوان قدیــم قســمت •
دیوارکشــیده شــده شــهر و  .۱۰اوسلو (  – ) Osloنروژ
خیابانهای باریک سنگفرش آن شهر اوسلو در سال  ۲۰۱۸شاهد
و کلیســاهای تاریخی آن را در بر رویدادهای مهمــی خواهد بود از
میگیرد و آنسوی دیوار میتوانید جمله پنجاهمین سالگرد ازدواج
شــهر جدید و مــدرن را ببینید ،پادشــاه و ملکه نروژ .پیشبینی
ساختمان هایی که از سنگ مرمر میشــود مراســمی که بــه این
ساخته شــدهاند در کنار موزهها و مناســبت برگزار میشود بسیار
گالریهای هنرهای مدرن ،سمت پرشور و هیجان باشد .اما این همه
دیگر شــهر را متفاوت تر از آنچه چیز نیست بلکه اوسلو جاذبههای
درون دیوار میبینید ساخته است .دیگری نیز برای گردشگران خواهد
در سالهای اخیر چندین رستوران داشت از جمله جاذبههای تاریخی
و غذاخوری در این شــهر افتتاح و طبیعی کــه بســیار محبوب
شــده اســت تا لذت گشتن در گردشگران هستند .سفر به اوسلو
گوشه و کنار شهر سن خوان برای در سال  ۲۰۱۸برای هر گردشگری
گردشگران بیشــتر شود .هرچند با هر سلیقهای جذاب خواهد بود.
(منبع)lonelyplanet :
توفان ماریا در ســپتامبر ۲۰۱۷
آســیب هایی را به این شهر وارد
•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
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

حمالت وحشــت ما را از وافعیت
دور نمیکنند ،بلکه مــا را به آن
بر میگردانند .ما تمایل داریم که
اضطراب را یک نوع بیماری ببینیم،
چون نتوانستهایم سالمتدرخشان
درون آن را ببینیــم .تعداد چنین
حمالتــی کمتر خواهد شــد اگر

_________________________

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

یک درجه از هشدار به عنوان یک
پاسخ مشروع به عجیب بودن پرواز
هواپیما ،مهمانی رفتن یا به طور
کلی زنده بودن در نظر گرفته شود.
ما هرگز نباید دچار درد و رنج خود
شویم و تالش کنیم تا خشمگینانه
آن را از بین ببریم .فقدان آرامش،

نشــانه ضعف نیســت .اضطراب
به معنای مشــارکت اســرارآمیز
و توجیهپذیــر مــا در این جهان
ناسازگار و غیرمطمئن است.
•
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استخـــدام

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

Clifton: Upper Lachine

)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:

به یک نفر گلگیرساز باجتربه

فورا نیازمند است
لطفا برای آگاهی از جزئیات بیشتر
با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
(آقایچنگیزی)
Centre Automobile Clifton
5905 Upper Lachine Rd,
Montreal, QC H4A 2C2

(514) 274-8117

استخدام استخدام

Tel.: 613-261-4818
Psp17

ساختمان

Ptojan18

پرستــار

Tel.: 514-649-9366
Pd2june17

آمــوزش

امید رایگان از فوریه15

pd2nov0117

آمادگی برای آزمونهای
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
 GMAT، CEGEPو …
علی صبری کارشناس مهندسی
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
آموزش به زبــانهای
فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

514-503-7391

Tel.: 514-929-3937

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

Tel.: 514-812-5662

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

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

Uaznov1

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

freeazmar

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 514-625-1400



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

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

Tel.:438-990-6529

کلبــه
عموجان

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

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

•
•
•
•
•

خدمات
ساختمـانی
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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 ............................ .
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عمودي:
 -1باغ وحش بيگانه -اثر ابوعلي سينا
 -2شاعر از آنان چشم ياري داشته -ماهي فروش -م
در قرون وسطي
 -3قبض -كم -شهري در استان فارس
 -4روزنامه دوره قاجاريه -ارادتمند -فرياد تحقيرآمي
 -5نامعروف -درد و آزار -چشم دوختن
 -6چاره -روانداز خواب -تندرو
 -7خرده سنگ -از آثار باستاني استان سيستان و بل
 -8آرايش تئاتري -پرتاب سنگ -بنفش پررنگ
 -9خميده -شرح اوستا -بعضي از چاه تشخيص نده
 -10واحد  SIبراي فشار -آزمايش -ساز شاكي

 -6پيش
پرندهاي
 -7گ��ر
دريوزهگ
 -8تخل
ثالث-
و وامده
 -9گن��
سوئد
 -10زوب
اس��تنل
وحشت
 -11وگرنه -پير شدن -نشانه فعل مضارع
 -12رشوه -زمينه و مقصود -تازه -نوعي بازي
 -13نرخ رسمي -سرگرد قديم -بخت
 -14پشت سر هم -به خاطر آن -بازيكن جديد ميال
 -15نام قديم اندونزي -كاهش اكسيژن رساني به باف

بیمه اتومبیل

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

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

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

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

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

فـال

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

کامپیــوتر

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

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

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

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

داروخــانه

عینک سازی
فـرش

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

شماره شما در
این لیست نیست؟

کلینیککایروپرکتیک

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

شیرینی پزی و قنادی

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

کــــارواش

گلفروشی

حسابداریومالیاتی

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

وست آیلند :

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

گرانیت

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

پيرو -گندم سوده
8
تزئين
نوازنده-
بلندقد!-
دويار
-5
و آرايش
9
 -6اتومبيل -وسيع -گودال
10
 -7فعاليته��اي تس��هيالتي-
11
ستارگان -كشور آفريقايي
 -8نماينده -تخت و اورنگ -بلند
12
 -9بن��اي مرتفع -ضامن ش��دن-
13
جارو كردن
 -10انبار كش��تي -اظهار و اقرار14 -
دستاويز و بهانه
15
 -11ش��هر گالب��ي -پيغمبر زمان
گشتاسب -او
 -12تلف��ظ «و» -چوب س��وزاندني -دختر -نوعي طريق��ه نمايش رنگي تصوير
تلويزيوني
 -13محافظ فشنگ -ناموس و اعتبار -سخن زشت
 -14هيكل ،پيكر -به يقه ميزنند -مقابل حاد
 -15شهري در استان گيالن -گياهي گلدار و طبي از تيره چتريان
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حل جدول ويژه شماره 5527

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

عمودي:
 -1پيمودن -خوش ظاهر و بدباطن
 -2اين عدسي نور را پراكنده ميكند -مغازه -شناس
 -3همسطح با يكديگر -مخلوط آب و آرد -فرزند زاده
 -4اسب چاپار -اسلوب -مرغابي -ثروتمند
 -5دوستي خالص -بهتر است كه دل جاي آن نباشد -راوي
 -6خاندان -ميبندند تا آماده انجام كار شوند -اختالل قدرت تكلم در اثر ضايعه مغزي
 -7جاده -زهر سقراط -عضو ناطق
 -8مركب دريايي -چاه جهنم -گروه
 -9بيمانند -سياهه -شبيه
 -10شهري در استان اصفهان -با داد آيد -عالمت مفعول بيواسطه
 -11ده��ان -ش��كنجه-
واحد زلزله
حل جدول عادی شماره 5527
 -12پرت��اب س��نگ -گل
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امالک و مسکن

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

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

514-996-9692

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه و مشاور مالی

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

Uazsp17

aznov-jan’17tpshP

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

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

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

MONTRÉAL QC

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

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

ازدواج

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

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

احمــد

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

ارز

ش

ل

ن

اتومبیل :خرید و فروش

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

گ

اتومبیل-تعمیر

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

ر

آموزشگاهحتصیلی

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

ي

ا

آموزش نقاشی

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

ا

ج

آموزش موسیقی

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

م

ن

ر

آموزش رانندگی

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

م

14

و

و

ه

و

د

ا

و

د

آژانس مسافرتی

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

ي

15
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آرایشـــــگاه

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

از صفحه 27

14

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

Tel.: 514-998-2474

15

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):

4315 boul st jean D.D.O.

د

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

ف

فروش فرش

E vol W eb

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

ر

onlyspP

MMUNITY

Electrician

Little Ceasar

چ

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 438-877-2280

PARTICIPATE in our
CO

استخدام استخدام

ي

Tel.: 514-825-3344

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

ه

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

ن

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

Persian Cook

کامیونیتی

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

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

Tel.: (514) 486-7575

س

رستــورانایرانی

coffee shop

ي

استخدام

گاراژ اتوکلیفتون

ف

34
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گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

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

وحیــد 983-1726 .........................................
پـارس290-2959 ....................................... .
ماریاکوتونه656-8178....................................

محضر

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

www.paivand.ca
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استخـــدام

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر12  ساعتی:دستمزد

50 X 70

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

879

879 999

999$

info@sam-thehandyman.com
$
$
$
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
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)
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 223-6408
¦
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

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

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

We are hiring interested individuals to improve
our teamwork as handyman assistant.
Part time to start and potential for full time.
Experience is an asset, but not necessary. (trainعکس های ما تضمینی و
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et
ing will be provided) compensation: $12.00/hr.,
های
sommier orthopédique
sommierدرخواست
orthopédiqueمتناسب با
Position available immediately
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
Send CV by email to:
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
Sectionnel
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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

)٥١٤( ٨٠٦-٠٠٦٠

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


¥


¸






«
¹



¥


¸




«
¹

 



 















































£
ª






















































¡





















 


 







.تماس حاصل فرمايند








§









































 












 



آموزش فشرده حسابداری









5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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 مــی- آموزشگاه هنری ر

حسابـداری



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

، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
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514-996-9692
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برابــر محتوای آگهیهای مندرج
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مسوولیتی
 پیوند:توجه

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

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

ضبطصدادرزمانتصویربرداریویدئویی

یکی از ملزومــات تصویر برداری
ویدئویی ،ضبط صدا میباشد .این
روزها ،اکثر دوربینهای عکاسی و
فیلمبرداریمجهزبهمیکروفونهای
سرخود بوده و بدون اضافه کردن
میکروفــن جانبی ،صدای محیط
را در زمــان تصویربرداری ضبط
میکنند .گاهی اوقات ضبط صدادر
سیستمهای تصویربرداری بصورت
مونو یا یک کانالــه بوده و برخی
اوقات بصورت استریو یا دو کاناله.
بدیهی اســت کــه کیفیت صدا
در وضعیت اســتریو بسیار بهتر و
گوشنوازتر میباشــد .دوربینهای
حرفه ای معمــوال دارای  4کانال
ثبت صــدا بوده و میتــوان چند
ورودی را به آن وصل نمود.
بــه عبــارت دیگــر ،دو کانال به

میکروفونهــای خــود
دوربین اختصاصداشته
تلفناستودیوفوتوبوک:
و دو کانال صوتی دیگر
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
به میکرفونهای جانبی
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
مرتبطمیگردند.
WWW.FACEBOOK.COM/
اگر در جایی باشیم که
STUDIOPHOTOBOOK1
دوربین به سوژه نزدیک
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» بــوده و ســر و صدای
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVمزاحمدر اطراف نداشته
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
باشــیم ،میتوانیــم با
استفاده از میکروفونهای
روی خود دوربین ،صدا
اسپشیال این شماره:
را به ساده ترین صورت
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
ممکن ضبط نماییم.
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر البته ســاده ترین روش،
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب الزاما به معنای باکیفیت
ترین گزینه نمیباشــد.
وعکسهایخانوادگی
چنانچــه در حــال

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

یک کنســرت ،خروجی دستگاه
«میکسر» صدای کل سالن است.
به بیان ســاده تر ،دو خروجی از
دستگاهی که کل صداهای سالن
را تنظیم و پخش میکند میگیریم
و به «ریکوردر» نصب میکنیم .با
این وســیله ،کل صداهای سازها
و خواننــده ها با کیفیــت باال و
بطور کامال متناسب ،ضبط شده
و کل نگرانیهــای تیــم صدابردار
و تصویربــردار رفع خواهد شــد.
فیلمبردار نیز دیگــر محدودیت
حرکتی نداشــته و هــر کجا که
بخواهد ،میتوانــد برود .برای آنکه
ســاده تر بگوییم ،صــدا بصورت
مستقل و جداگانه توسط دستگاه
«ریکورد» و تصویر توسط دوربین
بطور مســتقل ضبط شــده و در
مرحله ی تدوین ،بر روی هم مونتاژ
خواهند شد.
یکی از بهترین و مقرون به صرفه
ترین ادوات ضبط صدا ،دســتگاه
 Zoom H4N Proمیباشــد که
دارای  4کانال ضبط صدا میباشد.
دو کانال آن به میکروفونهای ثابت

روی خود دستگاه متصل بوده و دو
کانال دیگر آن توســط دو ورودی
 XLRمیباشد .این دستگاه هم با
باتری فعال میشود و هم با آداپتور.
باتری مورد اســتفاده در آن از نوع
 AAو بــه تعداد دو عدد بوده ولی
معموال ظرف کمتر از  2ســاعت
کامال تخلیه میگردد.
این دستگاه چندین فایل مختلف
صــدا با فرمتهــای گوناگــون را
پشتیبانی میکند .فایلهای صوتی
را بر روی کارت حافظه  SDثبت
کــرده و کار کردن با آن بســیار
ساده اســت .یک خروجی صوتی
برای نصب به «هد ســت» دارد تا
در زمان ضبط بتوانیم صدا را چک
کنیم .قیمت ایندستگاهدر حدود
 300دالر بوده ولی مجبورید برای
استفاده از آن ،چند کابل با اندازه
های مختلف ،فیشــهای اضافی،
«پشم یا فیلتر باد!» و چند وسیله
کوچــک دیگر کال در حدود 400
دالر برایتان هزینه خواهد داشت.
یکی از تنظیمــات مهم در زمان
استفاده از این وسیله ،تنظیمدقیق

گزینه  Record Levelمیباشد .در
تنظیم این گزینه بایددقت فراوانی
مبذول داشــت که صدا نه خیلی
ضعیف ضبط شود و نه آنقدر قوی
که به سوت زدن و تداخل بیفتد.
نمایشگری بر روی مانیتوردستگاه،
مقدار این گزینه را برای ما در آن
واحد به نمایش گذاشته و میتوانیم
کنترل کاملی بر روی آن داشــته
باشیم.
آخر
توصیه
در مــورد ضبط صدا
در چنین موقیعتهایی آن اســت
کــه در زمــان تصویر بــرداری،
از میکروفونهــای ســرخود روی
دوربینهای یک و دو نیز اســتفاده
کرده و صدا را با کیفیت پایین هم
ضبط کنیم .حتی توصیه میشود
که میکروفونهای ســرخورد روی
«ریکــوردر» را هم فعال کنیم که
اگر به هر دلیلی ،فایل اصلی ضبط
نشــد یا از بین رفت ،حداقل  2یا
 3فایل «بک آپ» داشته باشیم تا
بعدا دچار عذاب ابدی نشویم!
صدایتان «صور اسرافیل»!

تصویربــرداری ویدئویی در جای
پر سر و صدایی هستیم ،استفاده
از میکروفونهای روی خود دوربین
توصیهنمیگردد.
در چنیــن موقعیتــی بایــد
میکروفونهــای جانبی به دوربین
وصلنماییم.تنظیماینمیکروفونها
باید به گونه ای باشد که صداهای
اضافی زمینه را تا حد زیادی حذف
کرده وفقط صدای سوژه را به ثبت
برســاند .این گزینه با استفاده از
ادوات تنظیم صدا بر روی دوربین
مقدور بوده و میتــوان آن را با در
نظر گرفتن چندین مولفه صوتی،
در بهترین وضعیت قرار داد .قطعا
•
در زمان تنظیم چنین مواردی ،به
یک «هد ست» یا گوشی احتیاج
داریم تا خروجــی صدایی را که
داریم ضبط میکنیم ،بشنویم.
همچنین یا باید میکروفونها را بر
روی ســه پایه قرار دهیم و یا باید
صدابــردار با کمک یــک «بوم»،
میکروفون را نزدیک به سوژه قرار
دهد .طبیعتا نحــوه قرار گرفتن
میکروفون باید به گونه ای باشد که
در تصویر دیده نشود.
AR
BARG
اما بعضی اوقات قضیه میتواند از
Iranian Business Directory
این هم پیچیده تر باشد!
مثال موقعیتی رادر نظر بگیرید که
تعداد ســوژه ها بسیار زیاد بوده و
یا در حال حرکت هستند .بهترین
Tel : (514) 996-9692
مثال در این زمینه ،تصویربرداری
www.paivand.ca
ویدئویی از یک کنسرت است .در
یک کنسرت موسیقی ،نوازندگان
و خواننــدگان فراوانــی در حال
هنرنمایی بوده و عمال نمیتوانیم فاجعه زلزله و >> ....ادامه از صفحه20 :
 20یا  30میکروفون را به دوربین مسایل شهری وارد شود .و زمانی در برخی اســتانها احساس شد ،گونــهای که در زاگرس ســازهها
فیلمبرداری وصل کنیم .اگر هم شخصی تخصصیدر زمینه ساخت ادامه داد :در حال حاضر زلزلههای بیشــتر بر ســنگهای رسوبی و
فقط  2یا  4میکروفــون ثابت یا و ساز ندارد نباید به این عرصه وارد کوچک در مناطق با جمعیت کم دگرگونی اســت ،در حالی که در
متحــرک کار بگذاریم ،نمیتوانیم شــود و وقتی ورود پیدا کرد باید رخ میدهــد که جمعیت کمی را بم سازهها بیشتر بر روی سازههای
کل افراد هنرمند را پوشش دهیم منتظر عواقب سوء رفتارها باشیم .تحت تاثیر قرار داده است و باید به آبرفتی احداث شده است.
و صدای کسانی که از میکروفونها وی خاطر نشــان کرد :هیچ جای روزی بیندیشیم که  ۱۰استان را مقیمی ،زمان رخــداد زلزل ه را از
فاصلهداشته باشند ،ضبط نشده یا ایران از زلزله در امان نیست و این به لرزه درآورده است و الزم است دیگر تفاوتهای ایندو زلزله عنوان
در حالی اســت که اکثر ساخت و برای چنین مواقعی برنامه داشته کرد و ادامه داد :تمرکز جمعیت در
خیلی ضعیف خواهد بود.
بم و تمرکز زلزله در نقطه کانونی
بهترین و مقــرون به صرفه ترین ســازها بر روی گســلها است و باشیم.
راه برای ضبط حرفه ای صدا در در این زمینه نیاز اســت که نظام مقایسه زلزله مب و سرپل ذهاب بم از دیگر تفاوتهای این دو زلزله
چنین موقعیتهایی ،اســتفاده از ساخت و ســاز و استفاده از زمین وی عمق زلزله را یکی از تفاوتهای اســت که منجر به کشتهشــدن
دستگاه «ریکوردر» یا اصطالحا متحول شــود و استانداردهای آن زلزله بم و ســرپل ذهاب دانست تعداد زیادی از هموطنان شد .این
دســتگاه ضبط صدا خواهد بود .از نو تعریف شــود و به افراد فعال و با تاکید بر اینکه عمق زلزله بم در حالی است که در هر دو زلزله
این دستگاه معموال کمی بزرگتر در این حوزه دیکته شــود و بر آن کم بوده اســت ،گفت :سازههای حرکت زمین ،ترکیبی بوده است.
و پهن تر از یک تلفن همراه بوده نظارت شود.
•
ساخته شده بر روی زمین از دیگر
و همانطور که از نامش بر میآید ،وی با بیان اینکه زلزله روز یکشنبه تفاوتهای این دو زلزله است ،به
کارش فقط ضبط صداست .و اما
نکته کلیدی در مورد اســتفاده
از ایــن دســتگاه ،محل نصب
آن میباشــد .بهتریــن جا برای
نصب«ریکوردر» در زمان ضبط
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اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﻓﺪرال
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عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG,

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
آیا قدرت های بزرگ موفق خواهند
شــد جلوی بدترشــدن اوضاع را
بگیرند؟
آیا اســراییل از جدایی ایجاد شده
بین حزب الله و رییس دولت برای
انجام یک عملیــات نظامی علیه
حزب الله نیرومند و حاضر در همه
جا استفاده خواهد کرد؟
درحال حاضر برای این پرسش ها
 اما یک توییت ولید،پاسخی نیست
جنبالط رهبردروزی لبنان به طور
:موجز موضوع را تشریح می کند
«لبنان برای تحمل بار سنگین این
استعفا بسیار کوچک و آسیب پذیر
«من عربستان:است» و افزوده که
سعودی و ایران را به گفتگو فرامی
.»خوانم
_______________
) اکنــون قدرت او با کنار گذاشــتن1(
 رییس گارد ملی و پسر،شاهزاده میطب
عبدالله پادشاه پیشین و با بازداشت حدود
 شــاهزاده وبازرگان متهم به فســاد10
.بیشتر هم شده است

:ایجاد کنند هشدار داده است
«اهمیت و قــدرت ملت ایران در
منطقه بیــش از هرزمــان دیگر
.»است
اکنــون شــبه نظامیــان ایران
وپاسداران انقالب در همه منطقه
.به ویژه عراق و سوریه حضور دارند
چند ســاعت پــس از اظهارات
 تامر الســبحان وزیر امور،حریری
خلیج [فارس] عربستان سعودی
توصیفی بســیار تند از حزب الله
کرد و آن را «سرطانی مانند داعش
در پیکــر عــرب» و هوادارانش را
 او به.«سپاهیان شیطان» خواند
:یک شبکه تلویزیونی عرب گفت
«این سرطان می کوشد لبنان را
 آن را از جایگاهش،بی ثبات کند
در دنیــای عرب دور کنــد و به
.»اقتصادش آسیب برساند
آیــا حریری بزودی بــه لبنان باز
خواهد گشت؟
آیا یک راه حل سیاسی پیدا خواهد
شد؟

www.mariacottone.com

17 :>> ادامه از صفحه
 «من تار و پود دسیسه ای که:که
در خفا علیه زندگی ام بافته شده
را احساس کردم» و تاکید کرد که
لبنان در شرایطی مشابه آنچه که
 رفیق حریری،پیش از قتل پدرش
 به قتل رسید2005 که در ســال
 رفیق.وجود داشت به سرمی برد
حریری در حالی به قتل رسید که
.دمشــق در لبنان همه کاره بود
چهار عضو حزب الله به قتل رفیق
.حریری متهم شدند
بود که دولت ائتالفی به کار خود
ادامه می داد و به رغم اختالفاتی
 گاه موفقیت،کهدر آن وجودداشت
سایه پدرخوانده سعودی
.ســعد حریری در انتقادات تند و هایی ایز به دست می آورد
 عبارت،متهم کننده اش مســتقیما ایران به شکلی ریشــخندآمیز
 «می خواهم «قطع دست» اســتفاده شده در:را خطــاب قــرارداد
 یادآور تهدیدهای هشــدار،به ایــران و جیره خوارانش بگویم ریاض
کــه در دخالت در امور ملت عرب دهنده ای اســت که بشار اسد در
بازنده می شــوند» و پیش بینی دمشــق خطاب به رفیق حریری
 «ملت ما برخواهد خاست بــه کار می برد و او را به تبعیت از:کرد که
.) و دست کسانی که به حقوق دستورالعمل هایش فرامی خواند...(
و منافعش تجاوز می کنند را قطع تهدیدهایی که منجر به قتلی شد
که مســئله آن هنوز حل نشــده
.»خواهد کرد
.تهران فورا هرگونهدخالتدر لبنان است
را تکذیب کرد و اظهارات حریری
» اما «سرطانی در پیکر عرب.را «اتهام های بی پایه» خواند
 روزگاری کــه ایران از،تردیدی نیست که جنگدر سوریه در واقــع
 که حزب الله نقش اساســی در دخالت در امور همســایگان خود.پیشــروی های پیروزمندانه اخیر پرهیز می کرد سپری شده است
 و تنش اخیــرا حســن روحانــی رییس- رژیم ســوریه بازی کرده
های موجود بین ایران و عربستان جمهوری در بیاناتی تا آنجا پیش
سعودی شــکاف های موجود در رفته که به کســانی که بخواهند
لبنان را تشدید کرده و ایندرحالی مانع در ســرراه «نفوذ» کشورش

immigration objectives.
This plan, which takes
into account the economic
contribution of immigration, will encourage growth
and job creation, and create
business ties between Canada and the rest of the world.
This commitment is at the
height of Canada’s reputation as being a welcoming
place built around unified
communities who celebrate
diversity.”
– Florence Ngenzebuhoro,
Director General, Centre
francophone de Toronto
_____________
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.

ترجمه فارسی مقاالت رادر وبسایت
ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

صاعقه سیاسی در آمسان لبنان

 او.»کشــورهای دیگر عرب است
همچنین با اشاره به قدرت حزب
الله و شبه نظامیان مسلحش تهران
»را به «ایجاد حکومت در حکومت
متهم کرد و مدعی شد که حزب
الله «حرف آخــر را در لبنان می
 گفته هایی که بخشــی از.»زند
لبنانی ها با آن هــم عقیده اند و
دقیقا با آنچه که ریاض و واشنگتن
.فکر می کنند مطابقتدارد
حریری که پیشــتر نیز بین سال
 نخست وزیر2011  و2009 های
 «در دهه های:بوده در ادامه گفت
 حزب الله با قدرت اســلحه،اخیر
اش حالت عمل انجام شــده را به
.»کشور تحمیل کرده است
 حزب الله دولت،2011 در ســال
سعد حریری را با استعفای وزیران
خود ســاقط کــرد و او را به ترک
کشور واداشت و این دوری تا ژوئن
 حریری. ادامه یافت2016 ســال
پس از بازگشت کوشید به بی ثباتی
چندساله ای که لبنان را به صورت
یک آتش فشان خاموش درآورده
 لبنانی که در.بود را ازبین ببــرد
مجاورت خود سوریه را داشت که
.آتش و خون در آن جاری بود
حریــری به گفته خــود درمورد
احساس خطر افزود که از به قتل
رسیدن بیمدارد و با این حرف قتل
های سیاسی ای را یادآوری کرد که
در دهه های اخیر بر بحران لبنان
 او پیش بینی کرد.دامن زده است

 شیخ،میشل عون رییس جمهوری
حسن نصرالله رهبر حزب الله (که
شبه نظامیان آن به صورت متحد
راهبردی رژیم بشــار اسد درآمده
اند) و به ویژه سعد حریری نخست
.وزیر دیدار کرد
در ورای اظهارات این فرستاده رژیم
ایران که از «ثبات لبنان» «به رغم
برخی اختالفات داخلی» تمجید
 آیا او پیامی توسط سعد،می کرد
حریری برای سعودی ها فرستاده
است؟ بازگشت شــتاب زده او از
بیروت این ظن را تقویت می کند
اما تا بحال چیزیدراین مورد اعالم
.نشده است
جنگ نفوذ بین تهران و ریاض

بیانات تند حریــری به درگیری
خطرناک ایران و عربستان سعودی
 وضعیــت موجود در.می افزاید
 عراق و از چند ماه پیش،ســوریه
حتی در کشــورهای حوزه خلیج
 روابط،)[فارس] (درگیری با قطر
این کشــورها را با دشواری روبرو
 اکنون رهبران لبنان.نموده است
نیز به آتش مبارزه خشــونت بار
.ریاض و تهران دامن می زنند
آیا این امر معقول است؟
4 ســعد حریــری روز شــنبه
 «ایران بر سرنوشــت:نوامبر گفت
کشــورهای منطقه چیره شــده
 حزب الله بازوی ایران.)...( اســت
 بلکه در همه،نه فقط در لبنــان
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

• 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
( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال
بــزرگ بوجود آمده اســت .هدف مــا در IBNG
گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای
اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه
مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می
شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور

شهردار :والری پالنت و...
در آخــر هفته آقــای لیونل پرز
 Lionel Perezجانشــین کودر تا
انتخاب رسمی حزب عنوان شد.
تیم پالنت هم از گم شــدن 350
میلیون دالر خبر داد  -این خبردر
البالی جنجال هــای دیگر رنگ
باخت.
دالیل کنار گذاشتن کودر مختلف
است.
ولی مدتهاست که دست اندرکاران
با کارهای گول زننده سعی میکنند
مردم را طرفــدار خود کنند ولی
نمیدانند که مردم آگاه هســتند.
کارهای کودر زیاد بود ،از جمله:
• جاری کردن میلیــون ها متر
مکعب آب فاضــاب در رودخانه،
در حالیکه خودش هم در آن کار
شرکت کرد که نشان دهد اشکالی
ندارد.
• تخریب باجه های پســتی در
خارج از مرکز شهر در زمان هارپر.
• ساخت برج های عظیم در مرکز
شهر.
• هزینه کــردن میلیونها دالر در
جشــن تولد مونتریــال؛ از قبیل
ســکوهائی کــه به هیــچ دردی
نمیخورد و در تقاطع خیابان پارک
و پاین قرار گرفته.
• مســابفات رودئــو ،فرمول ئی،
چراغانی پل و...
• آشکار شــدن کادوی  25هزار
دالری به او که اول گفت از آن بی
خبر است و ســپس آن را بعنوان
کمک به انتخابات عنوان کرد.
• ممنوعیت سگ های پیت بول
که نوعی به انحراف کشیدن مسائل
بود (می شــد تنها با نصب تابلو،
قالده و پوزه بند براحتی مسئله را
حل کرد).

و کمترین پیش پرداخت

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی
 9صبح در رســتوران  Eggsfruttiواقع در 6710
خیابان  Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.

حتی برای تازه واردین

Arezou Gatmiri

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

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

اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
مطلع می شوید.

Cell.: (514) 561-3-561

>> ادامه از صفحه7 :

• لطمه زدن به کسب و کارهای
مغازه دارها با بستن خیابان ها
• سکوت و بی اعتنائی در مقابل
سئواالت مردم
در نتیجه مردم به نوعی چاره کار
را در انتقــام جوئی دموکراتیک و
متمدنانه دیده با رفتن به صندوق
رای نشان دادند.
روز نهم نوامبــر در روزنامه مترو
فــردی بنام جیمی متاکســاس
 Jimmy Metaxasدر صفحه نظر
خوانندگان با عنوان «کودر-متکبر»
 Codarrogantمی نویسد:
در دموکراسی «ما» متاسفانه ما
بجای رای دادن به بهترین ها ،به
کمتر «بد» رای میدهیم .گفتنش
بی فایده اســت که یکشنبه ،در
انتخابات شــهرداری هیچ چیزی
فرقی نکرده بود .تعجب نیست که
هر بار تعداد شــرکت کننده بین
چهل و یا چهل و پنج درصد است.
در انتخابات فدرال و استانی تعداد
کمی بیشــتر بوده ولی هیچوقت
بیشتر از شصت درصد نبوده است.
او ادامه میدهــد :دنی کودرکه در
چهار ســال گذشته در قدرت بود
رقیب خود والری پالنت را دست
کم گرفت و او را «تازه کار» rookie
نامید .این باعث از دســت رفتن
شانس انتخاب دوباره او شد .ما از
زنی  43ساله صحبت میکنیم که
 33درصد مردم فقط سه ماه است
که اسم او را میشنوند.
از ســوی دیگر کودر با بیســت
ســال تجربه در زمینه کار فدرال
و شهرداری بود و درصدد بود که
مثل پیشینیان خود برایدورهدوم
انتخاب بشود.
ولی چطور میشود کسی را دوباره

انتخاب کرد که مالیات شهرداری را
بیشتر از نرخ تورم باال ببرد؟!
در حقیقت ما سالیانه ،سه تا شش
درصد مالیــات میپردازیم .بانک
کانادا نرخ تــورم را بین یک تا دو
درصد نگهداشته و اینجا صحبت از
دو و حتی سه برابر است.
او میلیون ها دالر از پول ما را برای
جشن تولد مونتریال هزینه کرده و
چهل میلیوندالر برای چراغانی پل
ژاک کارتیه .کودر گفته که فرمول
ئی یک موفقیت بود ولی نخواست
که تعداد بلیط های فروخته شده
را فاش کند .فقط چند روز اســت
که گفته  25000بلیط از 45000
بلیط را کادو داده است!
او میخواســت کــه ورزش را به
استادیوم المپیک برگرداند .چون
در هنگام دو مسابقه ،آن محل پر
بوده است.
در آخر اینکه کودر میخواست چاله
های خیابانهــا را مرمت کند که
هنوز هم بسیار زیاد مانده و آنها را
میخواست در سه ماه انجام بدهد
و با اینــکار راه بندانی ایجاد کرده
بود که بــرای رانندگان کابوس و
جهنمی در شهر بوجود آمده است.
نویسنده مقاله در آخر دنی کودر را
خطاب قرار میدهد و میگوید :آقای
کودر نگران نباشید .شما یک کار را
انجام دادید و آن اینکه اولین نفری
بودید که در شــصت ســال برای
دومین بار انتخاب نشــدید .برای
رسیدن به پیغام اول متن ،میشود
گفت که یکشــنبه بیشتر مردم
مونتریال برای انتخاب والری پالنت
رای ندادند بلکه رای دادند که دنی
کودر انتخاب نشود.
•
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6195 St-Jacques
H4B 1T7
(514)585-2029
(514)661-6345

-1چلوکبــاب کوبیــده:
-2چلوجوجه با استخوان:
-3چلوجوجه بی استخوان:
- 4چلو کبــا ب بــرگ :
- 5چلوکبــا ب چنجــه :
-6چلوکبــاب بلغــاری:
-7چلوکبــاب شــاهی:
-8چلوکبــاب ســلطانی:
-9چلوکبــاب وزیــری:

$ 11.99
$ 11.99
$ 11.99
$ 16.99
$ 17.99
$ 18.99
$ 24.99
$ 20.99
$ 16.99
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:محل فروش بلیت
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امین طاهری
مشاورمالیوبیمه

UNION MONDIALE
1855 Ste-Catherine W.
H3H 1M2 (Corner: St- Marc)
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2178 Ste-Catherine W.
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Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

 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

E
X
C
H
A
N
G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

