صرافیشــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

www.sharifexchange.ca

www.ic-pacific.com

1348

Sharif

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

www.ICPimmigration.com

Bureau de Change

EXCHANGE
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اسپشیال از مونترال به تهران از

921

دارالترجمه رمسی یکتــا
 دعوتــنامهرمسی- ترجمهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

39 : ص

 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

RESTAURANT ONYX INC

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

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

25 : ص

صرافی نِت

514-917-9988 1425, boul Saint-Laurent

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

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

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 983-5415

2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی
Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

Certiحقوقی
fiCa
مشاورC
محضردارو
De514-439-1444
au
RESTAURANT
ONYXt
INC aTel.:
NOTAIRE-NOTARY

RESTAURANT ONYX INC

Tecnic Driving
514-School
48

MOTORCYCLE
MOPED

2

صرافیآپادانا

آموزشگاهرانندگی تکنیک-0909

,
acques Ouest
6685, rue St-J
B
1Tecnic Driving School
bureau 20
motomontrealouest@tecnic.ca
Gift certificate
6685 St JacquesMSt
tréal (Québec)
on#201-B,
با سال ها جتربه
H4B 1V3

Montreal, QC H4B 1V3

در خدمت جامعه
ایرانی مونتریال

Tel: (514)
482-0909
RESTAURANT ONYX INC
À
:

____________

De :

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

مسکونی و جتاری

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

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

Minoo Eslami

____________

مشاور امالک در سراسر مونتریال

____________

Montant :

____________

Cell.: 514-967-5743

____________

_________

____________

_______

مینو اسالمی

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

حمیدرضا

خلیفی

DAr ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ

(514) 290-2959

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT
ONYX INC
Profusion Realty RF
مریم خالقی

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
Agence Immobilière

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

ALIKO

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

APADANA
EXCHANGE

 ستاره5 صــرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

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

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

4 : ص

خدمات ارزی

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

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

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

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)
10 December, 11 December, 16 December and 17 December
• Sales and consulting:
2 days per week, one month internship 12 December
• 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
های شما
پرسش
به متامی ـایی روز
ردهم
 ۱۸تا ۲۰
در گ از ساعت
ر
 ۱۸دسامبـ ی دهیم:
م
خ
پاس
ام مسکن
ر مشاور و
با حضو
گان --
ی
ا
ر
س بگیرید.
با من متا
جهت رزرو

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

م .آزرم

1348
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

آ
ژ
ی
ر
ق
ر
م
ز
وط

ن
ب

ه
د
و
ش
ی:

آگهی :پیوند

514-996-9692

چرا  1/5میلیون ایرانی در
صف ترک وطن ایستادهاند؟!
«یک و نیم میلیون ایرانی در صف
مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند
که این عدد ترسناکی است .خروج
نیروهای کارشناســی و ورزیده به
اقتصاد ملی آســیب میزند و یکی
از دالیل تهیدســت شدن ایرانیان،
مهاجرت نیروهای نخبه است».
این اظهارات یک تحلیلگر ارشــد
مســائل اقتصادی و مشاور وزیر راه
و شهرسازی اســت .حسین عبده
تبریزی نســبتی میان مهاجرت،
خروج سرمایه و نیروی کار و فقر در
ایران برقرار کرده است بهطوریکه
بررســیهای آماری نشان میدهد
فقر در کشــور ما در یک دهه اخیر
افزایش قابل توجهی داشــته است
و عمــده دلیل این اتفاق به رویکرد
نادرســت دولتهای نهم و دهم در
اقتصاد بر میگردد که باعث شــد
اقتصاد کشــور به لبه پرتگاه برود.
تحریمها و سیاســتهای نادرست
اتخاذ شده در دولتهای نهم و دهم
وضعیتی را به وجود آورد که باعث
شد شکاف عمدهای میان درآمد و
هزینه شــهروندان ایجاد شود .این
اتفاق بهگونهای علت و معلول تمایل
به مهاجرت ایرانیان به کشــورهای
دیگر بــرای کار و ســرمایهگذاری
است؛ اتفاقی که خود باعث میشود
فقردر کشور عمیق شده و توسعه به
تعویقبیفتد.
•

فقری که دلیل مهاجرت است

چندی پیش حسین عبده تبریزی
در میز گرد «صلح ،اقتصاد و چالش
فقر» در دانشــکده علوم اجتماعی
دانشــگاه تهران گفته بود :درحال
حاضر پولــی درایران نیســت که
امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایه
گذاری منجر میشود عالوه براین
یکی یگر از دالیل گسترده ترشدن
فقر در برخی از کشــورها رشــد
افراطی گری است که امیدواریم این
پدیده در ایران گسترش پیدا نکند.
یکــی از دالیل کندشــدن جریان
گردش سرمایه وجود  ۲.۵میلیون
واحد مسکونی است که ارزش آنها

به قیمت بــازار  ۱۷۰میلیارددالر
است .کدام سیاستها بود که راه را
برای ســرمایهگذاری در این بخش
درشــرایط کاهش قــدرت خرید
جامعه هموار میکرد.
فســادی کــه در داســتان میان
ســازندگان و نهادهــای مدیریت
شــهری رخ میداد و سازندگان را
مجبور میکرد تراکــم خریداری
کنند را باید پیگیــری کرد .برپایه
کدام سیاســت بود که خانه سازان
خانههای  ۱۵سال ساخت را تخریب
کردند تا به جای خانه ســه طبقه
خانه  ۶طبقه بسازند.
چگونه است که ســازمان مالیاتی
نتوانست ازکســانی که سودهای
بزرگ از بخش مسکن بردند ،مالیات
بگیرد؟
درشــرایطی که ایران به هر دالری
که در بخش مسکن به خواب رفته
اســت ،نیاز دارد و نمیتواند از آنها
استفاده کند ،این طبیعی است که
فقر در ایران گسترش یابد».
وی در ادامــه توضیح داد« :کاهش
ارزش پول ملــی در ایران موجب
گسترش شمار فقیران شده است،
با توجه به اینکه خروج سرمایه در
ایران روند فزاینده دارد ،اگر دالر را
ارزان نگه داریم به سود ثروتمندان
و به زیان تهیدستان عمل کرده ایم.
نباید درباره سیاستهای اقتصادی
دولتها اغراق کرد و گونه ای حرف
زد کــه سیاســتهای اجتماعی،
سیاست خارجی و سیاست در ایران
در گسترش نابرابری به محاق بروند.
دولت در ایران نهادی نیســت که
مبسوط الید باشد و همه اختیارات
را داشــته باشــد .در همین زلزله
اخیرکرمانشاه و سرپل ذهاب دیدیم
که دولت دراجرای یک کار ساده که
برایش برنامه داشــت نیز نتوانست
اختیارات کافی داشته باشد .دولت
از زلزلههــای قدیمی درس گرفته
بود و میتوانست خوب عمل کند
اما ناچارشد سیاست دادن کانکس
که به دولت تحمیل شــده بود را
بپذیرد».
{>> ادامه در صفحه}37 :
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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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شعر و ترانه...

میون این همه کوچه ،که به هم پیوسته
کوچه ی قدیمی ما ،کوچه ی بن بسته...
دیوار کاه گلی یه باغ خشک،
که پر از شعرهای یادگاریه
مونده بین ما و اون رود بزرگ
که همیشه مثل بودن جاریه
صدای رود بزرگ ،همیشه تو گوش ماست
این صدا  ،الالیی خواب خوب بچه هاست
کوچه اما هرچی هست ،کوچه ی خاطره هاست
اگه تشنه ست ،اگه خشک،
مال ماست  ،کوچه ی ماست...
 ...اما ما عاشق رودیم  ،مگه نه
نمی تونیم پشت دیوار بمونیم
ما یه عمر تشنه بودیم  ،مگه نه
نباید آیه ی حسرت بخونیم...
دست خسته مو بگیر
تا دیوار گلی رو خراب کنیم
یه روزی ،هر روزی باشه دیر و زود
می رسیم با هم به اون رود بزرگ
تن های تشنمون رو ،
تن های تشنمون رو
می زنیم به پاکی زالل رود ،
پاکی زالل رود
دست خسته مو بگیر  ،دست خسته مو بگیر
تا دیوار گلی رو خراب کنیم ،
دست خسته مو بگیر ...
 --ایرج جنتی عطایی--
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انگیزه ای دیگر برای شکسنت
سکوت....

مجله تایم زنانی را کهدرباره آزار جنسی حرف زدند
و سکوتشان را شکستند ،به عنوان چهره سال و
عکس روی جلد خود انتخاب کرده است .تیتر روی
جلد این شماره این است :شکنندگان سکوت.
اشــلی جاد ،بازیگری که علیه هاروی واینستین
افشاگری کرد و تیلور سوییفت،خواننده که درباره
یکی از اعضای سابق گروهش شکایت کرد ،در این
عکس حضور دارند.
ایزابل پاسکال ،چهره دیگر این عکس ،یک کارگر
 ۴۲ساله مزرعه در مکزیک است و آدام لوا ،یک زن
 ۴۰ساله از ساکرامانتو .نفر دیگر ،سوزان فولر است؛
زنی که علیه مدیر اوبر شکایت کرد و اخراج شد.
داستان با هشــتگ  #metooشروع شد :هشتگی
که به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و به
دنبال آن ،بسیاری از چهرههای فرهنگی و هنری
و سیاســی درباره تجربههای خود از ازار جنسی و
تجاوز نوشتند .نخستین چهره سرشناسی که با این
جریان بر سر زبانها افتاد ،هاروی واینستین بود:
تهیه کننده مشهور هالیوود اما او تنها کسی نبود که
در چندماه گذشته درباره او افشاگری شده است.
مجله تایم میگوید که این هشتگ بخشی از ماجرا
بود نه همه آن.
ادوارد فلسنتال ،سردبیر مجله تایم در در گفت وگو
با شــبکه خبری انبیسی گفته که موج ،metoo
سریعترین موج اجتماعیدردهههای گذشته بوده
که صدها زن شجاع با همراهی تعدادی از مردان آن
را به راه انداختند.
مجله تایم اعالم کرده که زنان و مردانی که سکوت
را شکســتهاند از تمام نژادها ،طبقات اجتماعی ،و
گوشه گوشه جهان هستند و ارزش کار آنها در این
اســت که شرم و ترس قربانی آزار جنسی بودن را
تبدیل به یک حرکت اعتراضی کردهاند.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

در میان ایرانیان هم هشتگ  Metooمورد استفاده
قرار گرفت اما نه به گســتردگی کشورهای دیگر.
تعدادی از بازیگران سینمای ایران از آزار جنسی در
پشت صحنه فیلمها و در دفاتر تهیهکنندهها پرده
برداشتند ،اما این داستانها و روایتها چندان جلو
نرفت که تبدیل به یک موج فراگیر شــود .به جز
این ،برخی از زنان فعال در شــبکههای اجتماعی
هم روایتهایی از آزار جنسی را با همین هشتگ
منتشر کردند که اغلب آنها بدون نام بود.
یک نظام نابرابر ،توقعات خاصی هم از زن شــاغل
دارد .زن شاغل باید به خاطر جنسیتش ،پاسخگوی

توقعات جنســی
کارفرما و همکاران
مرد هم باشد .این
توقعات جنسی ،گاه از متلک و شوخی آغاز میشود
و تا تجاوز و آزار جسمی ادامه مییابد.
آزار جنســی در محیط کار تنهــا خاص جامعه
ایران نیســت ،اما در فضای فرهنگی ایران ،امکان
سوءاســتفاده مدیران و کارفرمایان مرد بر اساس
نظام نابرابر قدرت بیشتر است و از سوی دیگر زنان
هم به قانونی که از آنهــا در برابر چنی 
ن آزارهایی
حمایت کند دسترسی ندارند• .

NOTAIRE-NOTARY

Voyages Lexus

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

نازگل فالح طوسی

________________________________
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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

فتوشاپ

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
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

هرسال  7هزارتن برای اقامت از کبک به
استان های دیگر می روند
بنابر اعــام «انجمن
مطالعــات کانادایی»
براســاس داده هــای
مرکز آمار کانادا؛ شمار
افرادی که درسال های
 2011تا  2016برای
اقامت به اســتان های
دیگر رفته اند افزایش
یافته اســت .جک جدواب Jack
 Jedwabرییــس این انجمن می
گوید« :در  5ســال گذشته ما به
طور متوسط هرســال  7هزارتن
را در مهاجرت های بین اســتانی
ازدســت داده ایم .درســال های
 2011تــا  2016کبک 36955
تن کــه به اســتان هــای دیگر
مهاجرت کرده اند را ازدست داده
اســت .دراین مدت 55365 ،تن
از نقاط دیگر کانادا به کبک آمده
انــد و  92320تــن آن را بــرای

اقامت در اســتان های دیگر ترک
کرده اند .در ســال های  2006تا
 2011این تعداد  20245تن بوده
اســت .آقای جــدواب می گوید:
«مسئله فقط این نیست که تعداد
بیشتری کبک را ترک می کنند،
بلکه این است که تعداد کمتری به
کبک می آیند» .بین ســال های
 2011و  8« :2016هزارتن کمتر
به کبک آمده و  8هزارتن بیشتر
آن را ترک کرده اند» .این دومین
بار است که مهاجرت بین استانی

موجب کاهش
جمعیت کبک
می شود .آقای
جــدواب مــی
گوید« :توضیح
کلی ایــن امر
مسئلهاقتصادی
اســت» .مردم
کبک را تــرک می کنند زیرا می
پندارند درجاهای دیگر شــرایط
زندگــی بهتــری وجــود دارد.
بیشترین تعداد کسانی که کبک
را ترک می کننــد در گروه های
ســنی  25تا  29و  30تا  34سال
قراردارنــد و غالبا کبــک را برای
فرصت های شغلی بهتر ترک می
کنند« :هرقدر که اقتصاد ما بهبود
می یابد ،اقتصاد استان های دیگر
هم بهتر می شــود»( .تلخیص از
گازت مونتریال 6 ،دسامبر .)2017

نحوه تقسیم درآمد فروش ماری جوآنا،
موضوع اصلی دیدار وزیران دارایی
روز یکشــنبه 10
دســامبر ،وزیــران
دارایی اســتان ها و
مناطق کانادا در اتاوا
گرد هم آمدند .در
این دیــدار موضوع
اصلــی گفتگو این
بود که دولت های
اســتانی مــی باید
سهم بیشتری از درآمد حاصل از بر دوششان است ،خواستار سهم
قانونی شدن فروش ماری جوآنا به بیشتری شدند .نیروهای پلیس،
دست آورند .بیل مورنو ،وزیردارایی دســتگاه ســامت و بهداشــت،
فدرال اعالم کرد آمادگی دارد که برقراری یک نظام فروش در مراکز
انعطاف بیشــتری نشان دهد .در اســتان ها از جمله مسایلی است
آغاز دولت فدرال پیشــنهاد کرده که داشتن سهم بیشتر را توجیه
بود که درآمدهای حاصل از فروش می کند .دولت فدرال نیز به نوبه
ماری جوآنا به صورت مساوی بین خود می گوید که در آخرین اقدام
دولت های استانی و فدرال تقسیم اقتصادی خود در این مورد ،مبلغ
شــود .اما ،دولت های استانی با  500میلیون دالر در پنج ســال
عنوان این که در روند قانونی شدن برای اختصــاص بودجه به وزارت
فروش ماری جوآنا بار بیشــتری خانه های ســامت و بهداشت و

امنیــت عمومی
اختصــاص داده
تا اجرای درست
قانــون جدید را
تأمین کند .این
مبلغ ممکن است
افزایش نیز بیابد.
پیــش از دیــدار
روز یکشنبه ،وزیر
دارایی فدرال راه را برای یک شیوه
تقسیم دیگر درآمدها باز گذاشت
و افزود که می توان شهرداری ها
را نیز دراین مورد به حساب آورد:
«می توان انعطــاف پذیر بود .ما
با اســتان ها گفتگو می کنیم تا
اطمینان یابیــم که وضعیت آنها
و نیز شــهرداری ها را درک می
کنیم».
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 10دسامبر .)2017

تعلیق رئیس پلیس مونتریال

درپــی بحرانی کــه در
مدیریــت پلیس شــهر
مونتریال ( )SPVMپیش
آمده بود ،روز چهارشنبه
 6دســامبر فیلیپ پیشه
رییس آن از سمت خود
تعلیق شــد .این تعلیق
زمانی صورت گرفت که از
مدت قرارداد کار او  3ســال باقی

مانده است .مارتن کوآتو،
وزیــر امنیــت عمومی
کبک برای توجیه اقدام
خــود «منافع عمومی»
را مطرح کرد و گفت که
پس از انتشــار گزارشی
«به شدت نگران کننده»
درمورد اعمال انجام شده
در پلیس مونتریــال در ماه های

گذشته ،حکم تعلیق رییس پلیس
مونتریال را صادر کرده است .آقای
کوآتو تأکید کرد که« :در گزارش
منتشرشده از سهل انگاری صحبت
شده» و تخلفات بسیاری صورت
گرفته است( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 6 ،دسامبر .)2017

رونق بی سابقه بازار فروش مسکن در مونتریال
«شــورای امالک مونتریال
بزرگ» مــی گوید که بازار
فــروش آپارتمــان در ماه
نوامبر با  12درصد افزایش
نسبت به مدت مشابه سال
قبل رکورد شکســته است.
شــمار واحدهای فروخته
شده  23درصد رشد داشته
و به  1137واحد رســیده
است .حومه های شمال و
جنوب مونتریال نیز به ترتیب 53
و  33درصد افزایش فروش داشته
اند .ماتیو کوزینو ،رییس شورای
امالک مونتریال بزرگ می گوید
مازاد آپارتمان های موجود در دو
سال پیش همه به فروش رسیده و
اکنوندر برخی از مناطق مونتریال
بازار به سود فروشنده است .در ماه

نوامبــر 1807 ،خانه تک خانواده
ای نیز فروخته شــده که نسبت
به ماه مشابه سال پیش  8درصد
رشد داشته و فروش امالک  2تا 5
واحدی نیز  5درصد افزایش یافته و
تعداد آنها به  402رسیده است .در
مجموع ماه نوامبر با فروش 3348
واحد مسکونی بیشــترین تعداد

فروش را در  8سال گذشته
داشته است .پل کاردینال از
«شــورای فدراسیون امالک
مونتریال» دلیل این افزایش
را ایجاد اشتغال باال ،اعتماد
مصرف کننــدگان ،کاهش
بیکاری و پذیــرش مهاجر
بیشــتر می داند .بیشترین
رشد درماه نوامبر در ساحل
جنوبــی مونتریــال بــا 19
درصــد و در جزیــره مونتریال با
 13درصد افزایش شــمار فروش
واحدهای مســکونی بوده است.
متوسط قیمت فروشدر مونتریال
 496103دالر بوده که به نسبت
یک ســال قبل  5درصد افزایش
داشته اســت( .تلخیص از گازت
مونتریال 7 ،دسامبر .)2017

تأکید کانادا بر روز جهانی حقوق بشر

هرســال ،در  10دسامبر سالگرد
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر
توسط مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در ســال  ،1948مراسمی
برای گرامیداشــت این روز برگزار
می شود .امسال به مناسبت شصت
و نهمین سال تصویب این اعالمیه
«کمیسیون کانادایی حقوق فرد»
با انتشار اعالمیه ای بر «پیشرفت
های مهم در عرصه گفتگو درباره
حقوق افراد» در کانادا تأکید کرد
و از جملــه عذرخواهی های اخیر
دولت کانادا از جامعه دگرباشــان
جنسی کبک به خاطر بی عدالتی
های رواداشــته در گذشته را ذکر
نمود .ازسوی دیگر ،جاستین ترودو
نخست وزیر کانادا هم اعالم کرد
که به رغم «پیشرفت های مهم»
سال های اخیر «هنوز باید کارهای
زیادی انجام شــود» .او با تأکید

کبک گفــت« :افراد خیلی زیادی
همچنان شــاهد این هستند که
حقوق اساسی شان تنها به دلیل
آنچه که هستند به ریشخند گرفته
می شود .در کانادا ،کار ما به ویژه
درموارد مربوط به بومیان و اعضای
دیگری از افراد جامعه هنوز به انجام
نرسیده است»« .نسل های امروز
و فردا همچنان خواهان آن هستند
که وعده یک کانــادای عادالنه و
برابر عملی شــود .مــن امروز از
همه کانادایی هــا می خواهم که
برای ســاختن دنیایی که در آن
همه افراد ،صرفنظر از هویت ،باور
یا خاستگاهشــان آزاد و برابر بوده
و حقوق انســانی شان حفظ شود
بر عذرخواهی های اخیر دولت از با هم متحد شــوند»( .ژورنال دو
بازماندگان شاگردان مدرسه شبانه مونتریال 10 ،دسامبر .)2017
روزی بومیــان در ترنوو و البرادور
و نیز جامعه دگرباشــان جنسی

 12سال زندان برای مربی اسکی

برتران شاره ،مربی اسکی به جرم
تجاوز و تعرض جنســی نسبت
به  9زن تحــت آموزش خود در
ســال های دهــه  1990به 12
ســال زندان محکوم شد .آقای
شاره از ماه مارس  2015زندانی
شــده و با توجه به این که مدت

بازداشت پیش از محاکمه دوبرابر
محسوب می شود ،باید  7سال و
 10مــاه دیگر در زندان بماند .او
که  52سال دارد از حکم دادگاه
درخواست تجدیدنظر کرده است.
در ماه ژوئن گذشــته قاضی او را
در  37مورد مجرم شناخت .همه

قربانیان او ،به جز یکی ،در زمان
وقوع جرم کمتر از  18سال داشته
اند و جوان ترین آنها  12ســاله
بوده اســت( .تلخیص از الپرس
مونتریال 8 ،دسامبر .)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
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

افزایش هزینه خواروبار درسال 2018
در ســال 2018
هزینــه خواروبار در
کانادا بهدلیل افزایش
عالقه به مصرف مواد
غذایی فرآوری شده
و آماده حدود 348
دالر بیشتر می شود.
برمبنای گزارشی که
درمورد پیش بینی
بهای مواد غذایی در
سال آینده تهیه شده،
به این خاطر بیشــتر به رستوران
یک خانوار کانادایی به
و غذاهای آماده شــده که
طور متوسط  208دالر
گرانتر است رو
بیشــتر صرف خرید مواد
می آورند .از
غذایی فرآوری شده یا رفتن
این رو ،مواد
به رســتوران می کند .سیلون
غذایی مصرفی
شارلبوآ ،مدیر دانشکده مدیریت
شــان گرانتر تمام می شــود».
دانشــگاه دالهوزی ،که یکی از
تهیه کنندگان این گزارش است ،برآورد هزینه تغذیه یک خانوار در
می گوید« :مردم درپی یافتن راه ســال  2018حدود  11948دالر
حل های عملی ،انتقــال پذیر و است .این درحالی است که بهای
سریع برای خوراک خود هستند .مواد اولیه غذایی در ســال آینده

ثابت می مانــد .از
نظر اقتصادی صرفه
مصرف کنندگان در
آشپزیدر خانه است
زیرا بهــای لبنیات،
تخم مرغ ،حبوبات و
نان افزایش کمی می
یابد .بهای گوشت
کــه در ســال های
گذشــته افزایشی
 30درصدی داشته،
درســال آینده بیش از  2درصد
افزایش نمــی یابد .بهای ماهی و
محصوالت دریایی نیز که درسال
 2017حــدود  6درصد افزایش
یافته ثابت خواهد ماند .تنها بهای
میوه و تره بار اســت که به دلیل
شرایط اقلیمی و نوســانات دالر
کانادا ممکن است افزایش بیشتری
داشته باشد( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 13 ،دسامبر .)2017

تشدید مقررات و جریمه برای صحبت با تلفن
همراه درحال رانندگی
کبک برای نهــی رانندگان از
صحبت بــا تلفن به تدابیری از
جمله افزایــش میزان جریمه
ها و تعلیق گواهینامه رانندگی
متوسل می شود .آندره فورتن،
وزیــر حمل و نقــل کبک روز
جمعه  8دسامبر الیحه  165را
به مجلس تقدیم کرد که حاوی
اصــاح در قانون امنیت جاده ای مرگبار رانندگی مربوط به حواس
است .آخرین اصالح دراین قانون پرتی رانندگان است .وزیر حمل و
درســال  1986انجام شــده بود .نقل کبک پیشنهاد کرده که مبلغ
ازآن پس ،یک میلیون به شــمار جریمه ها دراین مورد افزایش یابد.
خودروها در شبکه جاده ای کبک براین مبنا ،این جریمه ها که اکنون
افزوده شده است .تحولدر فناوری  80تا  100دالر است ،به  300تا
های پیشرفته نگران کننده است 600 :دالر افزایش می یابد .مبلغ
حدود  60هزار مورد تخلف درسال کل این جریمه ها با هزینه هایی
درمورد استفاده از تلفن همراه در که به آنها تعلق می گیرد به  480تا
هنگام رانندگی رخ می دهد .این  1034دالر خواهد رسید .استفاده
درحالی است که یک سوم حوادث از تابلت یا گوشی های مخصوص

شــنیدن موســیقی نیز
مشمول جریمه می شود.
فــزون برایــن ،درصورت
تکرار تخلف در بار نخست
گواهینامه رانندگی فرد به
مدت  3روز ،دومین بار به
مدت  7روز و ســومین بار
به مدت  30روز تعلیق می
شود .درعین حال ،نگاه کردن به
صفحه دستگاه مسیریاب و دیگر
صفحه های نمایشــی نصب شده
در اتومبیل مشــمول این جریمه
ها نیست .بیشتر مقررات قیدشده
در الیحــه قانونی جدید از انتاریو
اقتباس شــده ،درحالی که در آن
استان هم نتایج مطلوبی نداشته
است( .تلخیص از ژورنال دو مترو،
 8دسامبر .)2017

برنامه مبارزه با فقر دولت کبک
دولت کبــک برنامه ای
را تهیــه و ارائه می کند
که به موجــب آن یک
حداقل درآمد ،با ترتیب و
شرایطی خاص ،تضمین
می شــود .دراین برنامه
بر ترغیب به بازگشت به
کار کســانی که درحال
حاضر از کمک اجتماعی
اســتفاده می کنند تأکید شــده گوید کــه دراین طــرح عبارت
است .هدف این برنامه فقرزدایی «مبارزه علیه فقــر» جای خود را
از  100هزار تن است .سخنگوی به «شمول اقتصادی» داده و می
«مجمــع کبک بــدون فقر» می پرسد آیا دولت درحال «خیانت»

به روح قانون مبارزه علیه
فقر نیســت و با شمول
اقتصادی نمی کوشد که
مسئله را تا حد ترغیب
به رفتن ســر کار تقلیل
دهــد .به گفته او هدف
بیرون آوردن  100هزار
تن از دایره فقر در عین
حال «هم اشتباه برانگیز
و هم بلندپروازانه» است( .تلخیص
از پرس کانادین ،نقل از ژورنال دو
مترو 10 ،دسامبر .)2017
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تغییرات بزرگ در گذرگاه تورکوت

کارگاه عظیم ســاختمان جدید
گذرگاه تورکوت به نقطه ای حاد
رســیده اســت .از روز دوشنبه
 11دســامبر  -به مدت چند ماه
 دارنــدگان خودرو فرصت کافیبرای ارزیابی اثرات این امر برروی
مســیرهای رفت وآمد خــود را
خواهند داشــت و ناگزیر خواهند

بود برای رسیدن به مقصد راه های
تازه ای بیابند .کارگاه عظیم 3.7
میلیارد دالری با تغییر مسیر رفت
و آمد از بزرگراه ویل ماری (آ 720
غربی) ،انتقال آن به راه های فرعی
و بسته شــدن  7راه عبور کنونی
مواجه خواهد شد.
ســیلوی ژروه Sylvie Gervais

مدیر تأمین رفت و آمد در گذرگاه
تورکوت و موسسه ای که مسئول
کارهای ساختمانی آن است می
گوید« :تغییر در مرحله ای است
که بیشــترین تأثیر را بر استفاده
کننــدگان از گــذرگاه تورکوت
خواهد داشــت زیرا بر میزان رفت
و آمد در همــه بزرگراه ها اثر می
گذارد» .ایــن تغییر که می باید
از دوشنبه  11دسامبر انجام شود
ممکن اســت به خاطــر تحقیق
درمورد وقوع یک حادثه در کارگاه
مزبوردر هفته نخست ماهدسامبر،
به مدت یک هفته با تأخیر انجام
شود( .تلخیص از الپرس مونتریال،
 7دسامبر .)2017

ردیابی بیماری آلزایمر
به مــدد یک اپلیکیشــن
موبایل طراحی شده توسط
گروهی از پزشکان و ریاضی
دانــان کبــک ،ازاین پس
ردیابــی نخســتین عالئم
بیمــاری آلزایمــر عملی
خواهد بود .دکتر پاتریک
برنیه توضیح می دهد که
ایده این کار  6سال پیش به
ذهنش رسیده ولی راه حلی برای کرده توضیح می دهد که« :هنگام
عملی کردن آن نیافته است .این سالخوردگی همه کمی از حافظه و
پزشــک عمومی که  6سال وقت قدرت تشخیص خود را ازدست می
خود و همکارانش را صرف توسعه دهند .این طبیعی است ،ولی چه
و ساخت اپلیکیشــن «کوئوکو» تفاوتی بین طبیعی و حالت بیماری

وجود دارد؟ تشخیص این
امر کار وسیله ای است که
ما درست کرده ایم».
دکتر برنیه و همکارانش با
صرف  6سال وقت و بدون
دریافــت هیچ گونه کمک
«کوئوکو» را ابــداع کرده
اند .این اپلیکیشن که قابل
نصب برروی تلفن همراه و
تابلت است ،در اختیار کادر درمانی
قرارمی گیرد و می توانند به مدد
آن تحول وضعیت بیماران خود را
زیرنظر بگیرند( .تلخیص از ژورنال
دو مونتریال 7 ،دسامبر .)2017

افزایش پشت پرده حقوق نمایندگان مجلس کبک
حزب کبک ســولیدر
( )QSاز اقدامات پشت
پــرده در مجلس کبک
برای افزایــش حقوق
نمایندگان انتقاد کرده
اســت .خانم ماســه،
نماینده این حزب می
گوید که هفته گذشته از
حزب او خواسته شده که
پیشنهاد افزایش حقوق نمایندگان در آخرین روز کاری مجلس انجام
«ازطریــق یک الیحــه قانونی به شــود» .هدف از گرفتن تماس با
سرعت تصویب شود» .او می گوید :این حزب چپ گــرا این بوده که
«ازنظر ما قابل قبول نبود که روند الیحه مزبور بدون بحث و گفتگو
تصویب این الیحه به سرعت ،قبل و به سرعت تصویب شود .کبک
از تعطیالت پایان سال ،محرمانه و ســولیدر با این امر مخالفت کرده

و به گفته خانم ماسه:
«ما نمی خواستیم عامل
اجــرای چنیــن امری
شــویم .این به نظر ما
بــه هیچ وجــه روش
خوبی نیست .این امری
مربوط بــه عموم مردم
اســت .مردم کبک به
مسئله حقوق نمایندگان
خود عالقمند هســتند .ما از ماه
آوریل از این قصد آگاهی داشتیم
ولی این کار باید با شفافیت کامل
انجام شود»( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 7 ،دسامبر .)2017
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
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کانــادا...

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
1396شبکههای اجتماعی در اینترنت
آذرگذاری 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

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

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

خانوارهای کانادا باالترین سطح بدهی دنیا را دارند

طبق گزارش منتشر شده توسط
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( ،)OECDسطح بدهی خانوارهای
کانادایی باالتر از هر کشور دیگری
است.
به گزارش شــما نیوز  ،به نقل از
سیانبیسی ،طبق گزارش منتشر
شده توسط ســازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ( ،)OECDسطح
بدهی خانوارهای کانادایی باالتر از
هر کشور دیگری است.
در نسخه اولیه این گزارش که قرار
است متن کامل آن در ماه آینده
منتشر شود OECD ،اعالم کرده
است که در بین  ۳۵کشور توسعه
یافته ودرحال توسعه تحت نظارت
این گروه بدهی خانوارهای کانادا
در باالترین رتبه قرار دارد.
این سازمان اعالم کرد که تجمع
سریع بدهی خانوارهای کانادایی
میتواند اقتصاد این کشــور را به

ویژه در برابر شوکهای اقتصادی
آسیبپذیرکند.
 OECDگفت :همچنین از آنجایی
که سیستم مالی کانادا مستقیما
تحت تأثیر بازار مسکن قرار دارد با
رشد قوی جمعیت ،افزایش بدهی
خانوارها میتواند ریســک بزرگی
برای پایداری مالی به همراه آورد.
این گروه دریافت که نسبت بدهی
به تولید ناخالص ملی برای کانادا
 ۱۰۱درصد است که بسیار باالتر
از سایر کشورها تحت مطالعه است.
در مقایســه ،همین نسبت برای
کرهجنوبی که کشور دوم در این
رده بندی است اندکی کمتر از ۹۳
درصد است و برای انگلستان رده
سومی اندکی بیشتر از  ۸۸درصد
میباشد .در آمریکا نسبت بدهی
به تولیــد ناخالص ملی حدود ۸۰
درصد است در حالی که در آلمان
و فرانســه این نسبت کمتر از ۶۰

درصد میباشد.
این گروه همچنین اعالم کرد که
ارتباط بسیار باالیی بین بدهی باال
و ریسک رکود شدید وجود دارد.
در حالی که اکثر کشورها قبل از
بحران مالی  ۱دهه پیش شــاهد
افزایش سطح بدهی خود بودند در
حال حاضر اغلب آنها مقدار آن را
به صورت تدریجی کاهش دادهاند.
هرچنــد بــرای کانــادا و برخی
کشورهای اسکاندیناوی اینگونه
نبود است و گروه  OECDمقصر
آن را تــورم قیمتهای مســکن
میداند.
این گروه اعالم کرد کشــورهای
تحت بررســی  OECDکه بعد از
بحران مالی شاهد بیشترین افزایش
بدهی خانوارهای خــود بودند ،با
شــدیدترین افزایش قیمتهای
مسکن روبرو شدهاند

وحشتناک ترین اختراع دنیا؟!

این دکمه را بزنید تا بمیرید!

یک پزشــک اســترالیایی مدعی
است که نخستیندستگاه اوتانازی
(خودکشــی خودخواســته) را
طراحی کرده است .بر طبق ادعای
این پزشک استرالیایی این دستگاه
غیرانسانی و غیر اخالقی به زودی
در سراسر جهان عرضه می شود.
به گزارش دیلی میل ،دکتر فیلیپ
نیچکه ،مشاور متخصص اوتانازی
(مرگ خودخواســته) ،نخستین
ماشین ســه بعدی را برای انجام
خودکشــی در جهان راه اندازی
کرده است.
این دستگاه که «سارسو» نام دارد
این امکان را بــه افراد می دهد تا
به زندگی خود بــه صورت کامال
خودخواسته پایان بدهند.
پس از اینکه فرد در این دســتگاه
کپسول مانند ،جان خود را ازدست
میدهد ،سایز کپسول تغییر کرده
و دو برابر می شــود و در واقع به
شکل یک تابوت در می آید.
دکتر نیکچه به همراه یک مهندس

دیگر به نام الکســاندر بانیک این
دستگاه را در هلند طراحی کرده
اند.
این دستگاه مرگ برای نخستین
بــار در اکتبر گذشــته در خالل
کنفرانسیدر کانادا مطرح و معرفی
شد.
فردی که در این کپسول مرگ قرار
می گیرد با فشار دادن یک دکمه
به زندگی خود پایان می دهد.
نیتــروژن مایع موجــود در این
دستگاه زمانی فعال می شود که
فرد متقاضی مرگ پــس از قرار
گرفتن در کپســول یک دکمه را
فشار دهد .پس از فشار دادن این
دکمه کپسول از نیتروژن مایع پر
می شــود و در عرض چند دقیقه
باعث مرگ می شود.
در صــورت عرضه این دســتگاه
مرگ به بــازار کاربران برای تهیه
آن نیازمند تکمیل یک پرسشنامه
روانشــناختی آنالیــن به منظور
دریافت یک کد دسترسی  4رقمی

این کشور توانسته است تا نوزدهم
نوامبر 4 ،میلیــون و  732هزار و
 700تن گندم صادر کند که 8/4
درصد بیشــتر از زمان مشابه در
سال  2016-2017است اما با این
حال این مقدار هنوز هم کمتر از
میزان صادرات سال 2013-2014
و در واقع 4درصد کمتر از میانگین
صادرات  5سال گذشته است.

به گزارش غــات نیوز از کمیته
غالت کانادا ،این پیشرفت نسبت به
سال گذشتهدر حالی اتفاق میافتد
که اصلیترین صادرکنندگان گندم
دچارچالشهاییهستند.درهمین
زمان آمریکا و اتحادیه اروپا گزارش
کردهاند که صادراتشان نسبت به
سال گذشته دچار کاهش شده و
از دالیل آن قدرتمند شدن روسیه

Inscriptions pour le soir:

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

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
______________________________
)• 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

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre
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برای کپسول هستند.
هدف
گوید
مــی
دکتــر نیتچکه
950 Fraser
Pour le secondaire
نهایی او کمک به مردم در سراسر







 Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
جهان اســت که در مواقع سخت
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Quebec
Metro
Cote-Vertu
H4M 1A7
به طور آرام و بدون درد به زندگی
خود پایان دهند!
نیتچکه در گفــت و گویی تاکید
کرد« :سارسو از هیچ گونه دارویی
اســتفاده نمی کند و قرار نیست
سوزنی وارد بدن فرد شود».
باال گرفتن مناقشات تجاری میان را محکــوم و آن را به تالش برای فروش جنگندههــای آمریکایی
وی همچنین تاکید کرد که سارسو واشنگتن و اتاوا به لغو قرارداد خرید مغلوب ساختن شرکت کانادایی بــه کانــادا تازهتریــن قربانــی
برای نیاز به مواد اوتانازی و تقاضای  ۱۸جنگنــده آمریکایی از جانب بمباردیر متهم کرده است .اتاوا نیز سیاستهای تجاری دولت ترامپ
این شرکت را به دلیل عدم فعالیت شده است .دولت آمریکا در صدد
رو به رشــد مرگ در ســالمندان کانادا منجر شد.
اختراع شده است.
به گــزارش بالغ ،به نقل از راشــا به عنوان یک شریک قابل اعتماد ،وضع مجازاتهایی بــرای واردات
محصــوالت تعــدادی از صنایع
اختراع این دستگاه زنگ خطری تــودی ،برنامه خرید  ۱۸جنگنده محکوم کرده است.
برای تمــام دنیا خواهد بود ،قطعا بوئینگ ســوپر هورنت آمریکایی این مناقشــه تجاری در حالی رخ کانادایی است که واشنگتن آنها را
حتی اگر میل به خودکشــی هم از جانــب دولت کانــادا ،به دلیل داده است که مذاکرات میان آمریکا به دریافت یارانههای دولتی متهم
وجود نداشته باشد ،افراد مختلف افزایش اختالفات اتاوا با این شرکت و کانادا درباره قرارداد تجاری آزاد کرده است.
آمریکای شمالی (نفتا) به بن بست مقامات کانادایی که در مذاکرات
در زمان های سخت به فکر تهیه آمریکایی لغو شده است.
این دستگاه و خودکشی می افتند .بر اســاس گزارش منابع آگاه ،اتاوا خورده است .دونالد ترامپ ،رئیس نفتا شــرکت میکنند از تصمیم
(جام جم) قصد دارد در هفته آینده ناوگانی از جمهور آمریکا معتقد اســت این وزارت تجــارت آمریــکا مبنی بر
جنگندههای قدیمیتر استرالیایی قرارداد برای حمایت از اشــتغال وضع تعرفه وارداتی بر محصوالت
اف ۱۸-را خریــداری کنــد .این آمریکاییها ،عملکرد مناســبی کانادایی انتقاد کرده اند .کریستیا
فریلند ،وزیــر خارجه کانادا اعالم
جنگندهها مشــابه جنگندههایی نداشته است.
اســت که نیروهای هوایی کانادا آیندهفروشتسلیحاتآمریکاییبه کرده اســت با تحقیقــات آمریکا
کانادا نیز با تردید روبرو شده است .درباره صنایع هوافضای کانادا «به
اکنون از آنها استفاده میکند.
ایــن اقدام در پاســخ بــه وضع بر اســاس اعالم شرکت بوئینگ ،شدت مخالف است».
و افزایش رقابت از جانب این کشور تعرفــه وارداتــی  ۲۲۰درصدی عملیــات دفاعی و تجــاری این وزارتدفاع استرالیا به رویترز اعالم
اســت .این در حالی است که در بر محصوالت شــرکت کانادایی شرکت در کانادا اکنون برای بیش کرد کانادا تمایل خود برای خرید
یکم نوامبر مشخص شد کل ذخایر «بمباردیر» از جانب آمریکا انجام از  ۱۷هزار کانادایی اشــتغالزایی «تعــدادی» از جنگندههای اف-
 ۱۸هورنت از این کشور را به طور
گندم روســیه حــدود  20درصد شده است .فیلیپ کولیارد ،رئیس کرده است.
و گندم آســیابی هــم حدود  28دولت ِکبِک کانادا شرکت بوئینگ در مقابل ،اتاوا اعالم کرده اســت رسمی بیان کرده است.
درصد بیشتر از سال گذشته است.
این تغییرات روی میزان صادرات
کشــورهای بــزرگ صادرکننده
بیتاثیر نبوده است.
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
www.slaec.ca

|

کانادا قرارداد خرید  ۱۸جنگنده از آمریکا را لغو کرد

صادرات گندم کانادا بیشتر از سال گذشته

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

آمـــوزش در کانادا؛

مهاجران دو برابر کاناداییها مدرک آموزش
عالی دارند!

نتایج آماری که هفته پیش منتشر
شده و مربوط به آخرین سرشماری
کاناداســت نشان میدهد بیش از
نیمی از کاناداییهــای  ۲۵تا ۶۴
ساله مدرک کالج یا دانشگاه دارند
و این میزان در  ۱۰ســال گذشته
حدود  ۲درصد رشد داشته است.
به این ترتیب کانــادا همچنان از
لحــاظ نســبت فارغالتحصیالن
کالج و دانشگاه ،رتبهی نخست را
در میان کشورهای عضو سازمان
توســعه و همکاریهای اقتصادی
( )OECDدارد.
استقبال کاناداییها از رفنت به
کاجل

کانادا به لطف گســتردگی بخش
ج خود ،که نظیر آن در ســایر
کال 
کشورهای OECDدیده نمیشود،
از باالترین نسبت فارغالتحصیالن
کالج ودانشگاهدر میان اعضای این
گروه برخوردار است.
بخش دیگری از این آمار نشــان
میدهد آخرین مدرک تحصیلی
 ۲۲/4درصد از جمعیت افراد  ۲۵تا
 ۶۴سالهی کانادا ،دیپلم کالج بوده
است ،در حالی که این رقم در میان
کل کشورهای  OECDتقریبا یک
سوم آمارهای کاناداست.
همچنین ۴۰/۷درصد از زنان جوان
 ۲۵تا  ۳۴ســاله ،در سال ،۲۰۱۶
مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر
داشتهاند ،که رشد قابل توجهی در
 ۱۰سال گذشته داشته است .حاال
زنان جوان  ۱۷درصد بیشتر از دهه
پیش مدرک تحصیلی لیسانس و
باالتردارند.
از سویی دیگر ،وجود فرصتهای
شــغلی و مشــوقهای درآمدی،
مــردان جــوان را بر آن داشــته
است که به ســمت کارهای فنی
گرایش پیدا کنند .نسبت مردان
جــوان دارای گواهــی کارورزی
( )apprenticeship certificateدر
 10سال گذشته بیشتر شده و با

 ۲ / ۵درصد رشد به  ۷ / ۸درصد در سالهای اخیر ،برنامههای جدید
اداره مهاجرت کانادا موجب شده
رسیده است.
بخش مهمی از این آمار هم مربوط مهاجرت به کانادا برای دانشجویان
به وضعیــت تحصیالت مهاجران بینالملل 
یفارغالتحصیلاینکشور
آسانتر شود.
در کاناداســت .آمارها نشان
میدهــد بیــش از نیمی از آمارهای بر اســاس آمارهای
مهاجران جدیدی که در پنج سرشماری ســال  ،۲۰۱۶از هر
ســال منتهی به آمارگیری کانادا نشان  ۱۰مهاجــر  ۲۵تا
 ۶۴ساله ،چهار نفر
 ۲۰۱۶بــه کانــادا آمدهاند ،میدهد
مدرک لیســانس
دارای مدرک لیسانس یا باالتر
کاناداییها
هستند.
یا باالتــر دارند .در
همه
از
بیش از نیمی از کاناداییها
مقایســه ،تنها یک
ساکنان
مدرک دانشگاهی دارند
چهــارم از افــراد
بر اساس سرشماری کانادا در کشورهای  ۲۵تا  ۶۴ســالهی
ســال  ۲۰۱۶بیش از نیمی توسعهیافته متولد کانادا مدرک
از کاناداییهــای  ۲۵تــا  ۶۴باسوادترند لیســانس یا باالتر
ساله مدرک کالج یا دانشگاه
دارند.
آمارها نشان میدهد
داشــتهاند؛ یعنی دقیقا ۵۴
درصــد .این آمار نشــان میدهد درصــد مهاجرانی که مدرک فوق
مهاجران بیشــتری دارای مدرک لیســانس یا دکتــری دارند ،دو
هستند و این آمار حدود  ۶درصد برابر بیشتر از این نسبت در میان
جمعیت متولدان کاناداست.
رشد داشته است.
بر اساس آمارها ،بیش از  ۲۲درصد بنا بر اعالم اداره آمار کانادا در میان
کاناداییهای  ۲۵تا  ۶۴ساله دیپلم مهاجران  ۲۵تا  ۶۴ساله ،بیش از
کالج۳/۱ ،درصد مدرکدانشگاهی  ۱۱درصد مدرک فوق لیســانس
پایینتر از لیسانس و  ۲۸/۵درصد یا دکتری دارند ،در حالی که این
رقــم در میان متولــدان کانادا ۵
مدرک لیسانس یا باالترداشتند.
بنابراین ،در مجموع ۵۴ ،درصد از درصد است .نرخ تحصیالت باالتر
کاناداییهای  ۲۵تا  ۶۴ساله مدرک از لیسانسدر میان مهاجران جدید
تحصیلی از کالج یا دانشگاه دارند .حتی بیشتر هم هست ،به گونهای
عالوه بر ایــن ۱۰ ،درصد دیگر از که حدود  ۱۷درصد از آنها مدرک
کاناداییها گواهی کارآموزی یا فنی فوقلیسانس یادکتریدارند.
مهاجــران جدیدی کــه در پنج
دارند.
آمارهای جدید همچنین نشــان ســال منتهی به آمار  ۲۰۱۶وارد
میدهــد بیــش از  ۸۶درصــد کانادا شدهاند ،به شکل ویژهای از
کاناداییهای  ۲۵تا  ۶۴ساله دیپلم تحصیالت خوب برخــوردار بوده
دبیرســتان یا مدارک معادل آن و بیــش از نیمــی از آنها مدرک
دارند .این هم شامل کسانی است لیسانس یا باالتر دارند .در ۲۰۱۶
که به مدرک دیپلــم خود اکتفا احتمال داشتن مدرک دانشگاهی
کرده و هم آنهایی که به تحصیل لیسانس یا باالتر در میان مهاجران
جدید زن بیشتر از مهاجران جدید
در مقاطع باالتر ادامه دادهاند.
مرد بود .در آمار  ۱۰ســال پیش
آمارهایامیدوارکننده
مهاجران کانادا
عکس این حالت وجود داشت.
(برگرفته از هفته نامه آتش)
کارشناسان امور مهاجرت معتقدند

نخست وزیر کانادا خواستار مبارزه با بردهداری در لیبی شد
خبرگــزاری میــزان-
نخســت وزیر کانادا از
کشورهای عضو سازمان
ملل خواست پروتکلی
را علیه قاچاق انســان
به ویژه قاچــاق زنان و
کودکان اجرایی کنند.
در پــی انتشــار
گزارشهایــی مبنی بر
بــردهداری در لیبــی،
جاستین ترودو نخست
وزیر کانــادا از جامعه بین المللی تحقیقات لیبــی در مورد این بی
خواست «اقدامات بیشتری» برای عدالتــی هولناک واضح اســت و
سازمانهای بشــری تالشهای
مقابله با این پدیده انجام دهند.
وی در بیانیــهای کــه در پایگاه خود را برای کمک به قربانیان این
خبری دولت کانادا منتشــر شد شرایط آغاز کرده اند ،باید اقدامات
گفت :کانــادا در مواجهه با چنین بیشتری صورت بگیرد.
جنایات غیرانسانی ساکت نخواهد نخســت وزیر کانادا از کشورهای
عضو سازمان ملل خواست پروتکلی
ماند.
ترودو در ادامه افــزود :درحالیکه را علیه قاچاق انسان به ویژه قاچاق

زنان و کودکان اجرایی
کنند.
آنتونیــو گوترش دبیر
کل ســازمان ملل روز
سه شنبه در واکنش به
انتشار گزارش مربوط
به برده داری در لیبی
گفــت :بــرده داری و
نقض فاحــش حقوق
بشــری به این شکل،
هیچ جایگاهی در قرن

 ۲۱ندارد.
گــزارش ســال  ۲۰۱۶وزارت
امورخارجــه آمریکا بیان میکند
مهاجرانی کــه از جنوب صحرای
آفریقا بدون مدارک مسافرتی به
کشور لیبی میرسند «به شدتدر
معرض» برده داری قرار میگیرند.
(خبرگزاریفرانسه)

 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

خاوری به حبس طوالنی مدت محکوم شد
9دسامبر-محمودرضا
خــاوری ،مدیرعامل
سابق بانک ملی ایران
که به کانادا گریخته،
در محاکمهای غیابی
بــه حبــس طوالنی
مدت ،جریمه نقدی
و بازگردانــدن اموال
محکــوم شــده و
دســتگاه قضایی ایران با فروش
اموال او بخشی از محکومیتش را
اجرا میکند.
ایلنا از قول موسی غضنفرآبادی،
رئیس دادگاه انقالب نوشته است
که حکم محمودرضا خاوری ۳۰
ســال زندان و ســه میلیون دالر
جریمه است.
به گفته غالمحســین اسماعیلی،
رئیس دادگســتری تهران ،آقای
خاوری در چهار عنــوان اتهامی
مجرم شناخته شده است.
محمودرضا خاوریدر شهریور سال
 ۱۳۹۰و در حالــی که تحقیقات
مربوط به پرونده فســاد سه هزار
میلیارد تومانی در جریان بود برای
شرکتدر کنفرانسی بانکی از ایران

خارج شد ،کمی بعد استعفا کرد و
سرانجام به کانادا رفت.
آقای خاوری تا دو ماه فرصت دارد
که از این حکــم غیابی واخواهی
کند ،کــه در آن صــورت دادگاه
دوباره به پرونده او رسیدگی کرده
و دفاعیات او یا وکیلش را خواهد
شنید.
محاکمه غیابی محمودرضا خاوری
در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران،
به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی
انجام شده است.
آقای خاوری عالوه بر تابعیت ایرانی
شهروندی کانادا را نیزداشت و پس
از خروجش از ایراندرخواستهای
ایران از کانادا برای اســترداد او به
جایی نرسیده است.

روابــط بین ایــران و
کانادا از سال  ۱۳۸۲که
زهرا کاظمی ،خبرنگار
ایرانی-کانادایــی در
زندان اوین کشته شد،
تیره بوده است.
عالوه بر ایــن ناظران
میگویند بــا توجه به
گزارشهای بدرفتاری و
شکنجهدستگاه قضایی ایران برای
اعترافگیری و فقدان دادرســی
عادالنــه در ایــران ،همچنین به
این دلیل که محمودرضا خاوری
ممکن است با حکم اعدام مواجه
شــود ،کانــادا در بازگرداندن او
مالحظاتیدارد.
مه آفرید امیرخسروی ،متهم اصلی
پرونده فســاد ســه هزار میلیارد
تومانی ،سه سال پیش اعدام شد.
دســتگاه قضایــی ایــران آقای
امیرخســروی را در اختالس سه
هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی
ایران مجرم شناخته بود .بخشی از
اتهام او این بود که بدون وثیقه و
سند از بانک ملی میلیاردها تومان
اعتبار گرفته بود.

حراج پوشاک بانوان با کیفیت عالی،
با قیمت باورنکردنی و برترین سرویس
!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
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 ،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

خدمات حسابداری و دفترداری
اورشلیم متعلق به بیش از یک مردم ،یک دین،
و یک دولت است!
اعالم ترامپ
مبنی بر به
رمسیت شناخنت
بیتاملقدس به
عنوانپایتخت
اسرائیل و انتقال
سفارت این کشور
به اورشلیم هیزمی
تازه بر آتشی
قدیمی است

خالد صاحل که در ســطح جهانی حل
اورشلیم ،پایتخت ابدی مردم یهود؟ خواهد کرد.
شاید .این اما داستان بیتالمقدس اما راهحل چیست؟
نیست .شهری با دو نام ،با دو مردم یک یا دو؟
و بیشتر ،ســرزمینی که در طول یا شاید حتی چند؟
تاریخ قلمرو همه و هیچکس بوده اورشلیم/بیتالمقدسکلید
است.
حل "راه حل دوکشوری"
بنا بر اســطورههای کهن یهودی ،اســت .با انتقال پایتخت
خداوند از این نقطه آفرینش جهان اسرائیل به این شهر دیگر
را آغاز کرد و از خاک همین جا گل افقی برای چنیــن پروژه
نخستین آدم را گرفت .در همین سیاسیای نمیتوان متصور
شهر بود که نخستین انسانها از بــود .مســیر راه حل یک
کشــوری نیز از چهارراه شعلهور
فرمان خدا سرپیچی کردند.
ابراهیم فرزندش را در همین شهر کردن آتش "خشم" فلسطینیها
به ســوی قربانگاه برد ،و همینجا نمیگذرد.
یــک یا دو؟ اگــر در این وضعیت
شاه سلیمان معبد را بنا نهاد.
در طول تاریخ ،این شــهر دو بار اضطراری ،فرصت برای تخیل بود،
ویران شده است ،یک بار به دست راه حل "چند" هم میتوانســت
بابلیها و باردیگر بهدست رومیها؛ باشد:
و البته هر بار بر ویرانههای خویش ایلیا ،اورشلیم ،سالیم ،مریا ،یبوس،
قــدس ،بــاط ،بیتالمقدس…
دوباره قد علم کرده است.
آیا مقرر است شهری که خاستگاه شــهری با هزار نام آیا نباید جایی
"بشریت" بوده است ،پایان آن نیز برای هزار مردم ،و به عبارتی جایی
باشد؟
برای همه دینها و دولتها باشد؟
جایی برای همه ،و «میان» یا مورد
•
اشتراک برای همه.
نامها و مردمها ،دینها و
دولتها
شــهر وعده دادهشده به یهودیان،
شــکی نیســت که حل مسأله صحنــه مصائب مســیح و محل
اورشلیم /بیتالمقدس مشکالت دفن منجی مسیحیان ،نخستین
بســیاری را نه فقط در خاورمیانه قبله و سومین شهر مقدس برای
مســلمانان ،و نهایتــاً
جغرافیایاستعماربرای
على هذه األرض ما یستحق الحیاه…
فلسطینیها.
در این سرزمین چیزی هست
در طول تاریخ این شهر
که شایسته زندگی است
در چهارراه جنگهای
در این سرزمین
مذهبی و امپراطوری
ن
سرزمی
که بانوی
و
هاست
بــوده ۲۳ ،بار محاصره
مادر تمام آغازها
شــده ۵۲ ،بــار تحت
ها
مادر تمام پایان
تهاجم قــرار گرفته و
سرزمینی که نام آن فلسطین بود…
 ۴۲بار تسخیر شده و
(محمود درویش)
سقوط کرده است.
صاحــب تاریخی این

-فلسطینیها.

شهر چه کسی
است؟ رومیها،
بیزانســیها،
ا عــر ا ب ،
صلیبیــو ن ،
مملو کهــا ،
عثما نیهــا ،
بریتانیاییها؟
و البتــه -چه
کسی میتواند
انــکار یــا
فراموش کند!

•

آن که تاریخ منیداند ،وارد
نشود!

بر خالف اورشلیم ،تلآویو شهری
زمینی ،گشوده به دریا و تهی از امر
قدسی و خالی از تاریخ است.
ترجیح ملیگرایی اســرائیلی در
ابتدای شکلگیری در اواخر قرن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم و حتی
پس از آنکه پروژه سرزمین اسرائیل
(پــس از ارائه و آزمایش مجموعه
طرحهایــی همچون اســکان در
آرژانتین و پــروژه اوگاندا و لیبی)
همچون گزینه نهایی برگزیده شد،
نه شهر اورشلیم که تلآویو بود.
مسأله بیتالمقدس به ویژه پس از
جنگ شش روزه  ۱۹۶۷برجسته
شد.در جریان این جنگ ۱۹ ،سال
پس از "نکبه" ،اســرائیل توانست
در روزهای موســوم به "نکســه"
بیتالمقدس شــرقی را اشغال و
کلید اماکــن مقدس و قیمومیت
حرم الشریف را در اختیار بگیرد.
بخش غربی پیشتردر سال ۱۹۴۸
به دست اسرائیلیها افتاده بود .تا
پیش از آن ،سازمان ملل اورشلیم
را یــک منطقه ویــژه بینالمللی
تعریف کرده بود.
"نکبه" موج اول اشــغال و اخراج

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
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
فلسطینیان در ســالهای ۱۹۴۷
تا  ۱۹۴۹بــه معنــای "فاجعه"
است؛ "نکسه" به معنای وخیمتر
و عمیقتــر شــدن فاجعــه ،به
همین موج دوم اشــغال و اخراج
فلســطینیان از سرزمینشان در
جریان جنگ  ۶روزه اشــاره دارد؛
بسیاری از آوارگان جدید ساکنان
بیتالمقدس شــرقی بودند .سیر
اتفافات در نیم قرن گذشــته و با
توجه به سیاستهای جمعیتی و
فضایی اسرائیل نشان میدهد که
"نکسه" به شکلیدائمی و پیوسته
ادامه داشته است.
غالباً در معادله صلح ،بخش غربی
متعلق به اسرائیل و بخش شرقی
متعلق به دولت آینده فلسطینی
تصور میشود؛ از اوایل دهه ،۱۹۸۰
اما اســرائیل ،تحت فشار احزاب
دست-راســتیاش ،هر دو بخش
بیتالمقدس شــرقی و اورشلیم
غربی را به عنوان یک واحد بخشی
از خــاک خود حســاب میکند،

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

اقدامی که البته شورای عالی امنیت
آن را در قطعنامههای ۴۷۶ ،۲۵۲
و  ۴۷۸خود "فاقد اعتبار" دانسته و
محکوم کرده است.
اعالم ترامپ مبنی بر به رسمیت
شــناختن بیتالمقدس به عنوان
پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت
این کشور به اورشلیم هیزمی تازه
بر این آتش است.
بسیاری از رســانهها در روزهای
گذشــته گزارش دادهاند که این
اقدام ترامپ تحقق وعده و تعهدی
س جمهور آمریکا در
بوده که رئی 
جریان کارزار انتخاباتی به حامیان
مالــی خــود ،از جمله شــلدون
ادلسون ،میلیاردر مشهور یهودی
داده بوده اســت .ردپای البیهای
دست-راســتی طرفدار اسرائیل و
مسیحیان هزارهگرا در این تصمیم
روشنتر از آن است که قابل انکار
باشد.
هر چه هست ،این اقدام برآمده از
یک ناآگاهی مضاعف است:

بدترین نوع بیســوادی ،بیسواد سیاسی
است ،بیسواد سیاسی کور و کر است ،درک
سیاســی ندارد و نمیداند که هزینههای
زندگی از قبیل قیمت نان ،مسکن ،دارو و
درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی
هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده،
سینه جلو میاندازد و می گوید که:

ناآگاهــی از جغرافیای این زمین
مقدس و ناآگاهی از تاریخ پر فراز
و نشیب مردمان آن .تاریخ دو سه
هزار ســاله سرزمین فلسطین در
هفتاد سال حکومت اسرائیل بر آن
خالصه نمیشود .گواه جغرافیایی
جمعیتی این شهر و تبار تاریخی
آن ،کام ً
ال روشن است:
این شــهر متعلق به بیش از یک
مردم ،یک دین ،و یک دولت است.
اگــر معیــار حکم تاریخ باشــد،
اورشلیم/بیتالمقدسیگانهشهری
اســت که هیچکــس نباید برای
ورود به آن احتیاج به پاسپورت ،و
عبور از "گیت" داشته باشد .روی
کاغذ ،هر کس با هر دین ،مذهب
و دولتی ،در این شهر یک "بومی"
است .شکی نیست ،اولین قدم برای
تحقق این تقدیــر تاریخی ،پایان
دادن به "اشغال" نظامی و ممنوع
ساختن ورود تانکها و بولدوزرها
به این شهر است.

•

"از سیاست بیزار است".
چنین آدم ســبکمغــزی نمیفهمد که
بیتوجهی به سیاست است که زنــــان
فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی
میسازد ،قتــل و غــارت را زیاد میکند
و از همــه بدتر بر فســاد صاحبان قدرت
میافزاید.
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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
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الیحه بودجه  ۱۳۹۷کل کشور:
فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
 ۲۰آذر  -نخستین الیحه بودجه
کل کشــور در دور دوم ریاســت
جمهوری حسن روحانی به مجلس
شورای اسالمی تقدیم شد.
تداوم سلطه دیوانساالری

سند بودجه کل کشور از دو بخش
تشکیل میشــود که اولی بودجه
عمومــی دولــت (وزارتخانهها و
نهادهای دولتــی) و دومی بودجه
شــرکتهای دولتــی ،بانکها و
موسسات انتفاعی وابسته به دولت
است.
آنچــه در مجلس مورد بررســی
نمایندگان قرار میگیرد بخش اول
یعنی بودجه عمومی کشور است
و بحث ما نیــز در اینجا عمدتا بر
همین مقوله متمرکز است.
ارائــه بخــش دوم یــا بودجه
شــرکتهای دولتــی به مجلس
بیشتر جنبه تشریفاتیدارد.
معموال گفته میشود که مجلس
وقت پرداختن بــه دخل و خرج
شــرکتهای دولتــی را نــدارد.
حقیقت آن است که اصوال کسی
از دخــل و خرج این شــرکتها
خبر ندارد .در واقع ســر در آوردن
از این کالف ســر در گم نیازمند
بسیج یک اراده سیاسی نیرومند و
یک نیروی کارشناسی دست اول
اســت ،و چون چنین شرایطی در
جمهوری اسالمی فراهم نیست،
این مجموعــه تودرتو با همه رمز
و رازهــا و رانتهای نجومیاش از
شفافیتمیگریزد.
در الیحه پیشنهادی حسن روحانی
به مجلس ،از کل منابع بودجه که
معادل  ۱۱۹۵هزار میلیارد تومان
است ،حدود شصت و پنج در صد
آن به شرکتهای دولتی و بانکها
و موسســات انتفاعی وابســته به
دولت اختصاص دارد .به بیان دیگر
شــصت و پنج در صد بودجه کل
کشــور معادل  ۷۷۰هزار میلیارد
تومــان عمال از نظارت دســتگاه
مقننه کشور بر کنار مانده است.

چگونه اســت که قانونگذار به این
بودجه کالن نمی پردازد ،آنهم در
شرایطی که سال گذشته رسوایی
معروف بــه «فیش گیت» از پرده
بیرون افتاد و بخشی از امتیازهای
صاحــب منصبان شــرکتهای
دولتی ،زیر عنــوان «حقوقهای
نجومی» ،افکار عمومی ایران را به
شدت تکان داد.
•
خطر اوجگیری کسری بودجه

ســهم بودجه عمومــی دولت در
الیحه پیشنهادی دولت برای سال
 ۱۳۹۷تنهــا ســی و پنج در صد
بودجه کل کشــور و معادل ۴۲۵
هزار میلیارد تومان است.
این رقم از محل «منابع اختصاصی»
(در آمد دســتگاههای دولتی ارائه
کننده خدمات مثل مراکز آموزش
عالی یا بیمارستان ها) ،مالیات ها،
فروش نفت (واگذاری داراییهای
سرمایه ای) ،اســتقراض ،فروش
سهام شــرکتهای دولتی و غیره
تامین میشــود .طبعا مالیاتها و
درآمــد نفتی نقش اصلــی را در
تامین منابع بودجه عمومی دولت
بر عهده دارنــد .در الیحه بودجه
ارائه شده از سوی دولت دوازدهم
به مجلس ،مالیاتهــا  ۱۹۳هزار
میلیارد تومــان و نفت  ۱۰۶هزار
میلیــارد تومــان از منابع بودجه
عمومیدولت را تامین میکنند.
رقم پیشنهادی برای مالیاتها در
الیحه دولت حــدود یازده در صد
بیش از سال گذشته است.
با توجه به تداوم رکود شــدید در
کشور و نبود چشــم انداز مثبت
در این زمینه ،آیــا دولت خواهد
توانست در سال آینده به دریافت
در آمدی معادل  ۱۹۳هزار میلیارد
تومان امید ببندد؟
یــادآوری میکنیم که به گفته ی
خزانه دار کل جمهوری اسالمی،
در هشت ماه نخست سال جاری
سی و پنج در صد از منابع مالیاتی
کــه در قانون بودجه  ۱۳۹۶پیش
بینی شده بود ،تحقق نیافته است.

(514) 846-0221
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نشـــانی:

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

ر
س

شها

در سال آینده نیز ،با توجه به نرخ
رشــدی که از ســوی منابع بین
المللی و داخلی برای اقتصاد ایران
پیش بینی شده ،بسیار بعید به نظر
میرسد کهدولت بتواند به آن مقدار
درآمد مالیاتی کهدر الیحهاش ارائه
داده ،دست یابد.
ابهــام دیگری که بر الیحه بودجه
 ۱۳۹۷ســنگینی میکند ،قیمتی
است که برای نفـت در نظر گرفته
شده اســت .دولت در الیحه خود
قیمت هر بشــکه نفت صادراتی
را  ۵۵دالر در نظر گرفته اســت.
قیمت نفت برنتدریای شمال هم
اکنون پیرامون هر بشکه  ۶۳دالر
نوسان میکند .میانگین بهای نفت
ســازمان «اوپک» معموال حدود
شــش دالر زیر نفت برنت است و
به همین دلیل در حال حاضر در
محدوده  ۵۶تا  ۵۷دالر است.
با توجه به مجموعه پرســشها و
تردیدهای حاکــم بر بازار جهانی
نفت ،انتظار دریافــت  ۵۵دالر از
محل هر بشکه نفت صادراتی در
ســال آینده خورشــیدی با اما و
چراهای گوناگون روبرو است.
در گزارشــی زیر عنــوان «الیحه
بودجه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور
 الزامــات تصمیم گیــری» ،کهآذر ماه  ۱۳۹۶منتشــر شد ،مرکز
پژوهشهــای مجلس شــورای
اسالمی رقم محتاطانه تری را برای
نفت بهدولت پیشنهاد میکند.
به نوشته این گزارش« :پیش بینی
ســازمان انرژی آمریکا از قیمت
نفت در سال  ۲۰۱۸برابر  ۵۴دالر
اســت .با توجه بــه اختالف آن با
قیمت نفت اوپــک و ایران ،پیش
بینی قیمت نفت برای بودجه سال
 ۱۳۹۷در حدود  ۴۹دالر منطقی
به نظر میرسد».
با توجه به ارقام بسیار خوشبینانهای
که در الیحــه بودجه  ۱۳۹۷برای
مالیاتها و نفــت در نظر گرفته
شده ،احتمال شدت گرفتن کسری
بودجه در سال آینده خورشیدی
بسیار جدی است،
{>> ادامه در صفحه}14 :

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

اینک با

فرنازمعتمدی

Tel.: (514) 585-2345

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
REGISTRATION: NOVEMBER 27,28,29,30, 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 عالوه یکی از مدارک زیر (اصل):
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

13
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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

اجنمن همدالن
دومیــن3شنبههرماه

کتابخانهنیما

514-290-2211
----------

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal

مرکز فارسی زبانان

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

IBNG

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

www.ibng.ca

ایران-مونترال
www.addhi.net

همبستگیبازرگانی

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

اجنمندوستدارانزرتشت

M EK IC

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

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

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

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

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

کانون فرهنگیخانهما

کافـــه لیت

514-804-4579
4862.ST CHARLES

www.cafelitt.ca

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

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)

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:

 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

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

تلفن)514( 626-5520 :
------------------
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تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

پروژه حتقیق در دانشگاه مک گیل

دعوت به همکاری

آیا شــما یک مهاجر یا پناهندهی
ایرانی با اقامتدائم ( )PRیا تابعیت
کاناداییهستید؟
آیــا بین  ۳تا  ۱۰ســال در کانادا
زندگی کردهاید؟
آیا در هنگام ورود به کانادا  ۱۹تا
 ۴۰ساله بودهاید؟
اگر پاسخ شما به همهی سؤاالت
باال آری است ،از شما برای شرکت
در یک تحقیق دعوت به همکاری
میکنیم!
از ایرانیان مهاجری که کارت اقامت
دائم یا تابعیــت کانادایی خود را
دریافت کردهاند،
بین  ۳تا  ۱۰سال در اینجا زندگی
کردهاند و
در هنگام ورود به کانادا حداقل ۱۹

و حداکثر  ۴۰ساله بودهاند،
برای شــرکت در تحقیق دکترای
آقای شکیب نصرالله ،زیر نظردکتر
آدا ســیناکور ،دعوت به همکاری
میشود.
هدف از این تحقیق ،کسب آگاهی
دربــاره تجربههای مختلف و ویژه
ایرانیان مهاجردر کاناداست.
بهمشارکتکنندگانکارتهدیهی
 ۱۰دالری برای تشــکر از زمانی
که برای ایــن تحقیق اختصاص
میدهند ،اهدا میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر و یا در
صورت تمایل برای شرکت در یک
مصاحبهی کام ً
ال محرمانه به مدت
ً
 ۶۰تا  ۹۰دقیقــه ،لطفا با آقای
شکیب نصرالله تماس بگیرید:

شکیب نصراهلل،
کاندیدای دکترا در رشته
روانشناسیمشاوره،

تلفن:

514-944-4542

و ایمیل:

@shakib.nasrullah
mail.mcgill.ca
(Dept. of Educational and
Counselling Psychology,
)McGill University
----------------------------Research Supervisor: Dr.
Ada Sinacore
Dept. of Educational and
Counselling Psychology,
McGill University
@E-mail: ada.sinacore
mcgill.ca
Phone: 514-398-3446

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

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی
در حال حاضر ،پروژه ی تحقیقاتی
در دانشگاه مک گیل در حال انجام
است ،با عنوان:
«شناساییعواملبازدارندهوتسهیل
کننده در زمینه ی غربالگری سرطان
پستان در زنان ایرانی مهاجر در
مونترال»

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

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

الیحه بودجه  ۱۳۹۷کل کشور.. .

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

>> ادامه از صفحه13 :

نرخی (قیمت دالر در بودجه ،نرخ
دالر مبادلهای و نرخ دالر بازار آزاد)،
به نظر میرسد که هدف اعالم شده
از سوی دولت در دستیابی به ارز
تک نرخی عمال دور تر میشود.
•

مگر آنکه مجلس خوش بینیدولت
را تعدیل کند.
نکته قابل توجــه این که قیمت
دالر در الیحه بودجه  ۱۳۹۷دولت
 ۳۵۰۰تومان در نظر گرفته شده،
حال آنکه نرخ مبادلهای اسکناس
ســبز  ۳۵۴۴تومان و در بازار آزاد سقوط بودجه عمرانی
 ۴۲۰۷تومان است .دلیل این که کاهش باز هم بیشتر نسبت بودجه
دولت قیمت ارز را حتی پایین تر بودجه عمرانی به هزینههای جاری
از نرخ ارز مبادلهای در نظر گرفته ،یکی دیگــر از ضعفهای الیحه
بودجــه  ۱۳۹۷اســت .در قانون
خود یک معما است.
آیا خواسته است به بازار پیام دهد بودجه سال  ۷۱ ،۹۶هزار میلیارد
که هدفش پاییــن آوردن نرخ ارز تومان برای بودجه عمرانی در نظر
اســت .در عمل با این نظام ســه گرفته شــده بود که این رقم ،در

الیحه دولت دوازدهم ،به  ۶۰هزار
میلیادر تومان کاهش یافته است
(منهای پانزده در صد).
میدانیم که ساختار بودجه عمومی
دولت از دو بخش تشکیل شده که
یکی دریافتها یا منابع است که
از محل مالیات و عایدات نفتی و
دیگر در آمدها به دست میآیند ،و
دوم پرداختها یا مصارف و هزینه
ها .دولت مصــارف یا هزینههای
جــاری را تامین میکند ،تعهدات
و بدهیهایــش را پس میدهد و
بخشی را نیز به عمران یا
سرمایه گذاری اختصاص
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ی تا سوت بلبلی!
از سوت 

 10برگ از کارنامه محسنی اژهای!

سخنگوی قوه قضاییه در نشســتهای مطبوعاتی معموال به
پرسشها پاسخ روشن نمیدهد؛ اما از مواضع جناحی و درز خبر
به سود دستگاه قضایی باکی ندارد .گاهی نیز جنجال میآفریند:
از گاز گرفتن سحرخیز تا سوت بلبلی از تریبون دانشگاه.
شــدن این شــبکهها
• محســنی اژه
ســابقهای طوالنی
فراهم نشود ،قوه قضاییه
در حــوزه قضایی و
خودش اقدام میکند».
اطالعاتی دارد :وزیر
• افتخار میکنیم
اعدام کردیم
اطالعات دولت نهم،
اژهای در انتخابــات
دادستان کل کشور،
 ۹۶به اردوی حامیان
دادســتان دادگاه
ابراهیم رئیســی تعلق
ویژه روحانیت ،عضو
داشت و این نزدیکی را
مجمع تشــخیص
آشکارا در نشستهای
مصلحــت نظــام
مطبوعاتی قوه قضاییه
و اکنــون معــاون
بیان میکرد .حســن
اول و ســخنگوی
روحانیدر مناظره سوم
قوه قضاییــه .نام او
گفت مردم کســانی را
در لیســت تحریم
قبول ندارند که در ۳۸
اتحادیه اروپا دیده
سال گذشته فقط اعدام
میشود.
و زندان بلد بودند .اژهای در واکنش
• پرتاب قندان
در ســال  ۸۷زمانــی کــه اژهای گفــت« :افتخار میکنیــم که با
رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود ،مجرمان برخورد کردهایم و منبعد
در جلســه هفتگی هیات نظارت هم برخورد خواهیم کرد».
بر مطبوعــات اختیار از کف داد و • علنیسازی غیرحقوقی
به سوی عیسی سحرخیز نماینده اردیبهشــت  ۹۶و در گرماگــرم
مدیران مطبوعات قندان پرت کرد رقابتهــای انتخابــات ریاســت
و شانه چپ این روزنامهنگار را هم جمهــوری ،اژهای از تخلــف
گاز گرفت .شــکایت سحرخیز از شرکت واردات پوشاک متعلق به
اژهای مفتوح مانده و طی سالها خانواده وزیر آمــوزش و پرورش
هیچ خبرنگاری در نشســتهای (دانشآشــتیانی) خبر داد و ابراز
مطبوعاتــی اژهای در این زمینه تعجب کرد که ســازمان تعزیرات
حکومتی کمتر از  ۴۸ســاعت ،به
پرسشی طرح نکرده است.
قاچاق نبودن کاالی کشفشــده
• تالش بیخودی نکنید!
اژهای که وزیر اطالعات دولت اول و تبرئه خانواده وزیر رای داد .این
احمدینــژاد بود ،در مرداد  ۸۸در شیوهخبررسانی،حملهایتبلیغاتی
بحبوحه سرکوبهای جنبش سبز از سوی قوه قضاییه به دولت تلقی
عزل شد اما چند هفته بعد به قوه شد و اصطالح "دختر مظلوم وزیر"
قضاییه رفت و بر مسند دادستان را وارد ادبیات سیاسی کرد.
کل کشــور تکیــه زد .او آزادی • وجدان و سعید طوسی
رهنورد ،موســوی و کروبی را به اژهای چند مــاه قبل از انتخابات،
"توبه" مشروط کرده است .اژهای در موضوع اتهامات جنسی سعید
در واکنش به کارزارها و اعتراضات طوسی گفته بود که اخالق ،شرع
مدنــی ،در ســال  ۹۲در همدان و قانــون و وجدان اجازه نمیدهد
گفت« :افرادی بــرای رفع حصر که چیزی قبل از اثبات جرم علیه
بیخود تالش میکنند و به نتیجه متهم منتشر شود؛ زیرا قابلتعقیب
هم نمیرسند».
اســت .او در توجیــه ســرپوش
گذاشــتن روی این پرونده گفت
• خودمان میبندیم
اژه از مجریان سرکوبهای  ،۸۸از همیشه قبل و بعد از انقالب چنین
مدافعان اعــدام و از مخالفان رفع چیزهایی داشتهایم« :بدون تردید
حصر اســت .در ســال  ۹۲گفت این روزها دشــمن شــاکی و هم
قوه قضاییــه با فیسبوک مخالف دشمن متهم در حال سوءاستفاده
است .بعد در شهریور  ۹۳به وزیر است و ضدانقالب در اینباره منافع
ارتباطات ،ضرباالجلی یک ماهه خود را دنبال میکند».
برای مسدود کردن واتس اپ ،وایبر • حزباللهیها بهترین
و تانگو داد« :اگر بستر فنی مسدود هنرمندان
میدهد (طرحهــای زیر
بنایــی ،کل ســاخت و
ســازهای دولتــی ،خرید
تجهیزات و غیره).
در دهههــای پیــش از انقــاب
اســامی ،در آمدهــای نفتی و
طرحهــای عمرانــی کشــور در
ارتباط تنگاتنگ بــا یکدیگر قرار
گرفته بودند .به بیان دیگر دولت
بخش مهمی از در آمد حاصل از
صادرات نفت را به کارهای عمرانی
اختصاص میداد.
این ارتباط به تدریج گسسته شده،
زیــرا اوال در آمدهای نفتی پایین
آمده و ،مهم تر از آن ،هزینههای
جاری به شدت باال رفته تا جایی

کــه دیگر پولــی برای ســرمایه
گذاریهــای عمرانی باقی نمانده
است.
با نگاهی به عملکــرد بودجه در
ســالهای اخیر از جمله ۱۳۹۶
می بینیــم از کل اعتبار هایی که
برای طرحهای عمرانی به تصویب
رســیده ،مقدار کمی ،اغلب بین
بیست تا ســی در صد ،تخصیص
پیدا کرده و مابقــی در چاه ویل
هزینههای اجرایی فرو رفته است.
در گزارشی که به آن اشاره کردیم،
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید
که با توجه به افزایش قابل پیش
بینی هزینههای جاری در ســال
آینده خورشــیدی ،هیچ مبلغی
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اژهای در دعواهــای جناحی بین
قوه مجریه و قوه قضاییه ،در کنار
تندروها ایستاده است .تیر ماه ۹۶
با کنایه به مواضع حسن روحانی
گفت« :برخی مسئوالن عالیرتبه
میروند حرف از شــادی میزنند
و برای کنسل شدن یک کنسرت
دنیا را به هم میریزند .ما ادعاداریم
که حزباللهیها خودشان بهترین
هنرمندان هستند اما هدف شما از
هنر رسیدن به ابتذال است».
• به ما مربوط نیست

تابستان  ۹۶اژهای تاثر افکار عمومی
از تخلیه چشم علیرضا رجایی را
ناشی از جوسازی رسانههای خارج
از کشــور دانست و مدعی شد که
سرطان رجایی به محکومیتاش
ربطی نداشته است« :من پرونده
زندان او را دیدم .این فرد دو سال
پیش آزاد شده و زمانی که زندان
بوده چنین مســئلهای نداشــته
است ».برادر این فعال سیاسی که
خود پزشک اســت گفته که اگر
در زندان به بیماری او رســیدگی
میشد ،نیازی به برداشتن نیمی از
صورت او نبود.

ترم زمستانی2018

ظرفیتمحدود
Snowdon

( 8ژانویـه تا  25مارس )2018

Tel.: 514-737-3642

• سوت بلبلی در شریف

اژهای در دانشگاه شریف گفت در
دوران اصالحات در یک سخنرانی
تا میخواســت دهان بــاز کند،
دانشــجویان سوت میکشیدند و
کف میزدنــد« :به آنها گفتم اگر
قرار به سوت زدن است من بهتر از
شما بلدم .بلبلی هم میزنم ».بعد
دو سوت نه چندان بلبلی کشید.
کاربران شبکههای اجتماعی این
سوت را "جاهلی و التی" خواندند.
کاربــری به نام "لوله" پیشــنهاد
کرده که قوه قضاییه آرم خودش
را از ترازو (فرشته عدالت) به سوت
سوتک تغییردهد!
•

برای اعتبارات عمرانی باقی نخواهد
ماند .احتمال صفر شدن هزینههای
عمرانی کشور در شرایطی مطرح
میشود که شرایط الزم برای فعالیت
بخش خصوصی همچنان نامساعد
است و سرمایه گذاران خارجی نیز
رغبت چندانی برای ورود به کشور
از خود نشــان نمیدهند .ناتوانی
کم و بیش مطلــق دولت از انجام
برنامههای عمرانی ،بیآنکه فعاالن
ایرانــی و خارجــی بتوانند ابتکار
سرمایه گذاری را در دست بگیرند،
فرو رفتن اقتصاد کشور را در کام
انحطاط شدت می بخشد.
•

محل ثبت نام

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

• الت از چشمافتاده

اژهای در واکنــش به انتقادات تند
محمود احمدینژاد از قوه قضاییه
ایــران ،او را التی از چشــمافتاده
خواند که زبانش هرز شــده است.
او در نشســت خبــری  ۷آذر در
پاسخ به ادعاهای حمید بقایی در
باره اهدای سکههای طال از سوی
دولت بــه مقامات ارشــد اذعان
کرد که سکه دریافت کردهاست.
کاربران شــبکههای اجتماعی از
جمله طعنه زدند که اژهای دریافت
سکه از "الت از چشــمافتاده" را
تایید کرد.

Winter session
)(January 8-March 25

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

15

16

www.paivand.ca
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
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220 Hyman,
DDO
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تباهی دین ،فساد سیاست ،کرختی اخالق!
احمد پورمندی

و از دادن رســید معاف! به همین آلمــان خود را بــرای مداخله در
ســادگی! «قانون عدم شــمول»! مقدونیه آماده میکرد ،عکسهائی
«رعایت حال آقایان»!« ،رسید بی از شارپینگدر نشریه بونته منتشر
رسید» و چقدر هست حجم این شــدند ،که او را به همراه شریک
سکههائی که اینگونه رفیقانه تخس زندگیش در حال شنا در استخری
شدهاند؟ حضرت بقائی
در مالورکا نشــان میدادند.
چیــزی نمیگوید ،اما از
بعدها این شایعه هم مطرح
این
شد که شارپینگ از شرکتی،
گوشه و کنار درز میکند
دستگاه
لباس و عطــر هدیه گرفته
که صحبــت از  ۷۹هزار
سکه است و اگر به خاطر دیگر کار است.
بیاوریم که از مجموعه آن منیکند! •
در مارس  ۲۰۱۱کارل تیودور
 ۷۰۰میلیارد دالری که
تســو گوتنبــرگ (Karl-
نفت فروختیم ،رد حدود
 ۲۰۰میلیاردش گم است و معلوم  ،)Theodor zu Guttenbergوزیر
نیست که کی گرفته و کجا رفته ،دفاع وقت آلمــان و از بختهای
آنگاه پی خواهیم برد که این رغم مسلم جانشــینی خانم مرکل از
چندان هم دور از واقعیت نیست .حزب سوسیال مسیحی بایرن ،به
خاطر آنکه در تنظیم تز دکترای
به این آیینه بر میگردیم .اما بیائید خــود از روشهــای غیــر مجاز
پیش از آن ،گشتی در اروپا بزنیم و استفاده کرده بود ،از وزارت و همه
همراه با دوربین تاریخی گوگل در سمتهای سیاســی کنارهگیری
کرد.
آلمان توقفیداشته باشیم:

خبر را همه شنیدهایم :بقائی معاون
احمدینژاد ،رئیس جمهور وقت
جمهوری اسالمی ،در گفتاری که
رسانهای شــد ،پرده از راز بزرگی
برداشــت و اعــام کــرد که در
دورهمیهای شبانهای که با شرکت
مقامات ارشد حکومتی ،از لشکری
و کشــوری تا قضائی و تقنینی،
بــه بهانه بحث پیرامون مســائل
ممملکتی و مقابله بــا تحریمها
تشکیل میشــده ،حضار به جای
شربت و شیرنی با سکههای طال
پذیرائی میشــدند و فیروزآبادی،
رئیس وقت ســتاد ارتــش ،عزیز
جعفری فرمانده کل سپاه ،ابراهیم
رئیسی ،محســنی اژهای ،سعید
جلیلی ،باهنر ،طائب و مصباحی
مقدم از جمله حاضــران در این
دور همیهــا و دریافتکنندگان
سکهها  -و البته بدون دادن رسید
 بودهاند.حاال که چند هفته از این افشاگری •
تکاندهنده گذشته و چیزی تکان در مــاه میــی  ۱۹۹۳بیــورن
نخورده و بر اساس شواهد ،چیزی انگهولن( ،)Björn Engholmرهبر
هــم تکان نخواهد خــورد ،مکث حزب سوســیال دموکرات آلمان
پیرامــون آن و درنگــی در عمق و بخت جدی صــدر اعظمی این
فاجعه ،آیینهای بهدستمان خواهد کشــور ،از همه مســولیتهای
داد تا در آن ،تباهی دین ،فســاد سیاسی خود استعفا کرد .او متهم
سیاست و کرختی اخالق را بهتر شــده بود که در موضــوع نقل و
انتقــال  ۵۰هزار مارک از ســوی
ببینی .م
دیگران ،در مقابل مجمع تحقیق،
ابتدا به خبردقت کنیم:
معــاون رئیس جمهــور مملکت به ناحق اظهــار بیاطالعی کرده
میگوید که به دستور رئیساش ،است.
بیتالمال را به صورت سکه طال در •
سینی دور میگردانده تا مقامات ،در جوالی  ۲۰۰۲رودلف شارپینگ
هر کس بهدرازیدستش ،گشادی ( ،)Rudolf Scharpingکاندیدای
جیبــش و قطر شــکمش ،از آن پیشین حزب سوسیال دموکرات
تناول کنــد و چون آقایان همگی آلمــان و وزیر دفــاع وقت آلمان،
از استوانههای نظام بودند و رعایت از ســمتش بر کنار شــد و کلیه
حالشــان ضروری ،پس مشمول مسولیتهای سیاسی خود را زمین
قانون «عدم شــمول» میشدند گذاشــت .در روزهائی که ارتش

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

تست الکل مشخص شده بود که
یک گیالس شــراب ،بیش از حد
مجاز آن ،نوشیده بوده است!

نگاهی به این شواهد که به عنوان
نمونه مطرح کردهام ،نشان میدهد
که اگر امروزه در همه جای جهان
( )Made in Germanyمثل یک
مهر اســتاندارد و نشانه سالمت و
اطمینان عمل میکند ،فقط به این
دلیل نیست که کارگر و کارفرمای
آلمانی اهل انضباط هستند یا آلمان
از سطح باالی فنآوری برخوردار
است ،بلکه چنیندستآورد بزرگی،
بهویژه مرهون آن است که اخالق
آلمانی دچار کرختی نیســت ،که
سیاست در آلمان در مقابل فساد
هوشیار است و سرانجام دین مردم
•
در فوریه  ۲۰۱۲کریستین وولف پس از عبور از سالهای سیاه قرون
( ،)Christian Wulffsرئیــس وســطی ،خود را بهطور نسبی از
جمهور آلمان ناچار به کنارهگیری تباهی پالوده است.
از ســمت خود شــد .جرمش آن حال باز گردیم به آینه بقائی!
بــود که در ســال  ۲۰۰۷صورت اگر کسری از آنچه بقائی به دولتی
حســاب اقامت یک هفتهای او در که خــودش در آن معاون رئیس
هتلی را بازرگانــی پرداخته بود و جمهور بود ،و به مقامات درجه اول
نیز به منظور خرید خانه ،ســالها نظام نسبت میدهد ،در هر کدام
پیش از آنکه رئیس جمهور شود ،از کشورهای پیشرفته اروپائی اتفاق
وامی به مبلــغ  ۵۰۰هزار یورو به افتاده بود ،یک زلزله  ۸ریشــتری
نام همســرش از بازرگان دیگری سیاسی را سبب میشد و در یک
دریافت کرده بود.
کالم ،حکومت سرنگون میشد!
در ایران اما ،اتفاقی نیفتاد و نخواهد
•
افتاد .چرا؟ چون ما دچار کرختی
و سرانجام برای حسن ختام:
در فوریــه  ۲۰۱۰خانم مارگوت اخالقی شدهایم ،چون سیاست در
گســمن ()Margot Käßmann
رئیس شورای کلیسای پروتستان
آلمان از سمت خود استعفا کرد.
او از چراغ قرمز رد شــده بود و در

جواد ایراخنواه

____________________

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

5655 Sherbrooke W.

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-481-0671

www.shaterabbas.ca

NDG, H4A 1W6
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ایران فاسد شده است و چون دین
به معدن تباهی و تباهسازی بدل
شده است.
از این آخری شروع کنیم:
والیت فقیه محصول تجاوز مشتی
مــای مرتجــع و عقبمانده به
ایران و دین اســام است .روزی
که مرحوم منتظری ،که متاسفانه
در این تجاوز جمعی نقش موثری
داشت ،در مجلس خبرگان قانون
اساسی ،به همراه شخص به شدت
مشکوک و مرموزی به نام حسن
آیت ،همرزم و مرید مظفر بقائی،
سنگ والیت فقیه را بر سینه زد و
این بند منحوس را به پیشنویس
قبلی قانون اساسی تحمیل کرد،
شاید واقعا سودای دیگری در سر
داشت .او بر این تصور باطل بود که
اگر یک فقیه عادل ،مدیر و مدبر و
دانا به علوم زمانه ،بر کار حکومت
و دولت نظارت کند ،جلوی احیای
اســتبداد و فساد حکومت گرفته
خواهد شــد .دســت تقدیر این
شانس را به آن زنده یاد اعطا کرد
که زنده بماند و کشته خود را درو
کند و بفهمد و اعالم کند که «خود داســتان پر آب چشم ما اما ،تنها
تباهیدیننیست.
غلط بود ،آنچه میپنداشتیم»!
منتظری زمانــی متوجه خطای سیاست فاسد شــده است .سید
خود شد که دیگر بسیار دیر شده محمد خاتمــی ،رهبر اصالحات،
بود و سرطان والیت فقیه ،پیکره منتظر کدام روز مباداســت؟ چرا
دیــن و دولت را آلــوده و بدترین فریاد نمیزند؟
نوع استبداد دینی را بر جان ،مال،
{>> ادامه در صفحه}29 :
ناموس ،اخــاق و حیثیت مردم

نان سنگک

عینک فرهت
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Tel.: 514-894-8372

ایران مســتولی کرده بود .والیت
فقیه که امروز در اقتدار نامحدود
بیت خامنهای تجلی یافته ،نظر به
اینکه مهمترین مرکز قدرت است
و در عین حال مرکز قدرتی است
که رســما خود را بینیاز از زمین
و نماینده آسمان میداند ،به طور
طبیعی به مرکز تجمع کسانی بدل
شده ،که برایدسترسی به قدرت و
ثروت ،از نظارت و کنترل گریزانند.
تجمع و همافزائی تاثیر و توان این
مراکز فســاد در بیــت ولی فقیه،
جدای از همــه تاثیرات مخربش،
دین را تباه کرده است .بر ولی فقیه
که حرجی نیست ،جدای از او اما،
هیچ مرجع تقلیدی و هیچ مالی
سرشناسی در مقابل این اعترافات
تکاندهنده بقائیدم برنیاورد و این
گویاترین نشانه تباهیدین است.
والیت فقیه به اسالم تجاوز کرده
و آن را به بیماری کشــنده مبتال
نموده و از این اســام حکومتی
که دیرگاهیست تباه شده است،
انتظــار واکنش در مقابل فســاد
نابخردانه است.

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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فسـاد...

رستوران
آنیکــس

پرداخت ساالنه یک تریلیون دالر رشوه در جهان

مرکز اطالع رسانی سازمان ملل،
میزان ساالنه رشــوه در جهان را
بیش از یک تریلیون دالر تخمین
زد.
بر این اســاس اقتصاد جهانی در
رابطه با فســاد مالی ســاالنه ۲.۶
تریلیون دالر دیگر را نیز از دست
می دهد.
همچنیــن میــزان رشــوه در
کشورهای در حال توسعه ده برابر
بیشتر از کشورهای پیشرفته است.
کشــورهای دانمارک  ،نیوزلند و
فنالند به ترتیب مکان های اول تا
سوم سالم ترین اقتصاد جهانی را از
حیث دریافت رشوه دارند.
در این جدول روســیه ،اوکراین و
ایران در مکان صد و سی یکمین
کشور قرار دارند.
کشورهای سومالی ،سودان جنوبی
و کره شمالی به ترتیب در جایگاه
 ۱۷۶تا  ۱۷۴مین کشورهای فاسد
جهان قرار دارند.
روز  ۹دسامبر به عنوان روز جهانی
مبارزه با فســاد گرامی داشته می
شود و در همین خصوص سازمان
ملل متحد خاطرنشان کرده است
که هیچ منطقه ای از فساد مالی
در امان نیســت و رشوه معضلی
جدی است که توسعه اجتماعی و
اقتصادی هر جامعه ای را تضعیف
می کند.
----------------

زیربنای چالشهای اقتصادی که امروز اقتصاد کشــور را درگیر
در ایران فساد است
کرده است .از سوی دیگر
رئیس اتاق بازرگانی تهران ایران در صندوق های بازنشستگی
تصریح کــرد که وضعیت رده ی یکی از مشــکالت اصلی
فساد بدتر شــده است و صد و سی اقتصادی است و معضالت
اجتماعی از جمله طالق،
برای مبارزه با فساد باید از
یکمین
اعتیاد و قتل را هم نباید
تجربه های دیگر کشورها
کشور
نادیده گرفت.
اســتفاده کــرد و بخش
وی ادامــه داد :اکثر افراد
خصوصــی را در تصمیم
های دولت دخالت داد.
مهاجــر تحصیلکردگانی
مسعود خوانســاری در همایش هســتند که خروجشان مناسب
مبارزه با فســاد کــه روز  ۲۰آذر نیســت .پس اگر این چالش ها را
به عنوان چالش های اساسی نظام
برگزار شد ،اظهار کرد:
در حال حاضر بیش از  ۳.۵میلیون اقتصادی بدانیم زیربنای همه آنها
نفر بیکار در کشــور وجــود دارد فساد است که اگر مبارزه با فساد
که اکثر آنها ،قشــر تحصیلکرده در دستور کار جدی قرار گیرد می
توان این مشکالت را حل کرد.
هستند.
وی ادامه داد :پیچیدگی قشر بیکار خوانساری بیان کرد :از سال ۱۳۹۰
از جمله مســائلی است که اوضاع قانون مبارزه با فســاد در مجلس
بیکاری را در جامعه امروز نسبت مطرح شده است ،ولی روز به روز
به قبل ،دشوارتر کرده است .ضمن وضعیت فساد نه تنها بهبود نیافته
اینکه رشد منفی سرمایه گذاری بلکه بدتر هم شــده اســت .پس
نیز مزید بر علت شده است؛ گرچه باید گفت که نبایــد چرخ را از نو
ممکن اســت در برخــی فصول اختراع کرد بلکه باید دید که دنیا
چــه کرده و تجربــه آن را مالک
درصدی مثبت شده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد
به برخی مشــکالت اجتماعی و مبــارزه کنیم .بخــش خصوصی
اقتصادی گفت :پیش بینی شده بایــد در تصمیمات دولت دخالت
ســاالنه  ۵۰میلیــارد دالر جذب داده شود .در این صورت است که
ســرمایه گذاری خارجــی برای فساد کاهش می یابد و در جهت
دسترسی به رشد هشت درصدی فسادزدایی حرکت خواهد شد.
اقتصادیداشته باشیم .نظام بانکی
(ایسنا از اینترفاکس)
یکی از چالش های مهمی اســت
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خانه تکــــواندو مونترال

سیــاسی...

مهندسیاسالمگرایان هورزش

مجیدمحمدی
/۲۲آذر -اخبــار مربــوط بــه
محدودیتهای ایدئولوژیک و شرعی
بر ورزش قهرمانی و عمومی کشــور
هر روز فضای رسانههای فارسی زبان
و دستگاههای تبلیغاتی درون کشور
را اشــغال میکنند .تنهــا در عرض
یک هفتهی آخر نوامبــر و هفتهی
اول دسامبر  ۲۰۱۷چندین خبر که
همه بــه محدودیتهای ایدئولوژیک
بــر ورزش مربوط میشــدند توجه
عمومی را جلب کرد ،از عدم بازگشت
یکی دیگر از قهرمانان تکواندوکار به
کشور تا فشــار روحانیون قم (مکارم
شیرازی و سبحانی) برای بسته ماندن
ورزشــگاهها بر روی زنان ،از حجاب
مربی مرد تایلندی در تهران تا باخت
ارادی علیرضــا کریمی به کشــتی
گیر روس برای پرهیز از مســابقه با
ورزشکار اســرائیلی ،و از درخواست
برخی کاربران شبکههای اجتماعی از
مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی
برای رعایت مقررات تلویزیون دولتی
در باب پوشــش تا این مراسم از این
دســتگاه تبلیغاتی قابل پخش شود
تا تغییر تیم مســابقه توسط یکی از
قهرمانان زن شطرنج ایران از ایران به
ایاالت متحده.
آخرین خبر نیز استنکاف علی هاشمی
وزنه بردار ایرانی از دست دادن با زن
اهدا کنندهی مدال در مسابقات این
رشــته در ایاالت متحــده بود با این
گفتهی وی پس از دست دراز کردن
خانم که «مسلمان ،اسالمی [هستم]».
در هیچ کشــوری ورزش قهرمانی و
عمومی تا این حد با مسائل حاشیهای
موثر و تعیین کننده و بسیار مایوس
کننده برای ورزشکاران مواجه نیست.
•

مشکلچیست؟
مشــکل اصلی تالش برای قرار دادن
همهی واقعیات عالمدر بقچهی بسیار
کوچک اســامگرایی و بازگرداندن
دنیا به دویست سال قبل و بازگشت
ایران به دوران قاجار است ،زمانی که
زنان اصوال نقشی در فضای عمومی
از جمله ورزش نداشــتند ،کشــور
اســرائیلی وجود نداشــت ،ابزارهای
عکاســی و فیلمبرداری هنوز اختراع
نشده بود و رســانههای الکترونیک
پا به عرصهی وجود نگذاشــته بودند.
مقامات جمهوری اســامی و دیگر
اسالمگرایان از نوعی روانگسیختگی
در تمیز واقعیت از توهم رنج میبرند
و میخواهند توهمات و دنیای بسیار
محدود خود را بــر عالم واقع با نفی
بخش قابل توجهی از آن تحمیل کنند.
آنها نمیخواهند تحوالت رخ داده در
دنیای واقع را به رسمیت بشناسند و
تصــور میکنند کاری را که با زور در
داخل کشور کردهاند (حجاب اجباری
و جداســازیها) در همهی دنیا هم
امکان پذیر است .آنها تصور میکنند
با پول و زور میتوانند دنیا را به دنبال
خود بکشانند .البته برعکس داعش و
طالبان که میخواستند این کارها را
در عرض چند ماه انجام دهند مقامات
جمهــوری اســامی دورهای چند
دههای برای اعمال سیاستهایشان
در نظــر گرفتهاند وگرنــه در اصل
سیاستها میان اسالمگرایی شیعه و
سنی تفاوتی نیست.
•

دنده عقب ،با سرعت زیاد
در ورزش امروز دنیا
 )۱زنان در همهی سطوح نقش دارند،
 )۲تابــوی بدن و صدا و حرکات کنار
گذاشته شده و
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 )۳اختــاط زنــان و
مردان در همهی ابعاد
یک واقعیــت روزمره
است.
بــا تنبیــه حکومت و
وعدهی پاداش ســکه
(کــه آنها نیــز بعضا
پرداخت نمی شــوند)
نمیتوان قامتی تنگ
را بر این تن جدید (از
جمله ورزش) پوشاند.
ایدئولوژی اسالمگرایی
در پــی آن اســت که
همــهی رخدادهــای
ورزش باالخص ورزش
بانوان را انــکار کرده و
نادیده بگیرد .عربستان
ســعودی ،داعــش و
طالبان به طور کلی زنان
را از عرصــهی ورزش
حذف کردند (مثل دو
دهه ی اول عمر جمهوری اسالمی)
اما جمهــوری اســامی میخواهد
ارزشهای خود (همان شــریعت) را
با حضور در عرصههای جهانی با اتکا
بر سیاست هویتی که محبوب چپ
نیز هســت بر همــهی دنیا تحمیل
کند .حقنه کردن این ارزشهای زن
ستیزانه ،انسان هراسانه و تبعیض آمیز
بر اقشار فقیر و ضعیف و بدون صدای
کشور ممکن است در دورهای نتیجه
بخش باشد اما در دنیایی که شیعیان
و اسالمگرایان اقلیتی کوچک هستند
نتیجهنمیدهد.
•

همه تن در منیدهند
مقامــات جمهوری اســامی تالش
کردهاند با طراحی و خلق لباسهای
عجیب و غریب محجبه برای زنان و
درســت کردن اندرونی -بیرونی در
ورزش و البی کردن در فدراسیونهای
جهانی ورزشدنیا را به حجاب اجباری
و جداسازیها عادت دهند اما کسانی
هستند که این رسم و رسوم داعشی
را به عنوان «قانون» به رسمیت نمی
شناسند .همین جاست که از اندرونی-
بیرونی حجاب مردانه بیرون میزند.
گفته میشود یکی از دالیل حضور با
حجاب مربی مرد تایلندی تالش وی
برای حضور در سالنی زنانه بوده است.
•

افکار عمومی منیپذیرد
افکار عمومی اصوال در خط قرمزهای
ایدئولوژیک برای ورزش توجیه نشده
اســت .در ماجرای کشــتی علیرضا
کریمی حتی رسول خادم کهدر جناح
اصولگراســت موضوع را با مالیمت
مورد پرسش قرار میدهد .سایتهای
ورزشی و سیاســی نیز پرسشهایی
جدی در برابر سیاست «باید ببازی»
جمهوری اسالمی قرار دادهاند.
حتــی ورزشــکاران حامــی رژیم
میپرســند باخت ورزشکاران ایرانی
واقعا چه کمکی به مردم فلســطین
میکند؟
سوال افکار عمومی این است که با نفی
متوهمانهی کشور اسرائیل چه نفعی
عاید مردم ایران شــده و میشود .آیا
سکوی قالبی قهرمانی در یک پادگان
و دوره کردن کریمی توسط سرداران
سپاه میتواند دستور به باخت در یک
میدان ورزشی را جبران کند؟ اگر وی
«پهلوان» است چرا بایددستور باختن
به وی صادر شود؟
•

سینهی غیر شرعی ،بازوهای
شرعی
بخشــی از هواداران فوتبال در ایران

(که عمدتا افسران
جنگ نــرم رژیم
هســتند) در یک
کارزار اینترنتی به
مجری زن روسی
توصیــه کردنــد
بــه گونــهای در
قرعهکشــی جام
جهانــی ۲۰۱۸
روسیه لباس بر تن
کند که این مراسم
به صورت زنده از
تلویزیــون دولتی
جمهوری اسالمی
پخش شــود .این
هــواداران ایرانی
از ایــن مجری در
شبکه اینستاگرام
خود خواستند که
موازین پخش زنده
در تلویزیون ایران
را رعایــت کند .در غیــر این صورت
تلویزیون دولتی مجبور میشــود از
تصاویر ضبط شــده در طول مراسم
قرعهکشی استفاده کند تا این مجری
نشان داده نشود( .بی بی سی فارسی
 ۴آذر  )۱۳۹۶رویدادهای مشــابهی
در گذشــته نظیر افتتاحیه المپیک
یا قرعهکشــی جام جهانی برزیل در
ایران به صورت کامل پخش نشد .در
طول قرعهکشی جام جهانی ۲۰۱۴
تلویزیون جمهوری اسالمی از تصاویر
آرشیوی استفاده کرده بود.
حیرت انگیز بودن این درخواســت
آنجاست که این هواداران (اگر مردم
عادی بودند و به دنبال پخش مراسم
از تلویزیون) به جای درخواست عادی
و معمول از شبکهی تلویزیونی دولتی
برای پخش مراســم درخواستی غیر
عادی از مجــری کردهاند که مطابق
میل اصالمگرایان شیعه لباس بپوشد.
خواست کاربران شبکههای اجتماعی
از مجری مراســم قرعه کشی برای
پوشیدن لباس در چارچوب تلویزیون
دولتی جمهوری اسالمی نه راه حل
بلکه نشــانهی یک بیماری اســت،
بیماری پارانویای «تصور قدرت مجبور
کردن همه عالم به رعایت شریعت»
توسط کسانی که به شریعت اعتقادی
ندارنــد و اصوال ســبک زندگی آنها
متفاوت است.
در نهایت افسران جنگ نرم از لباس
خانم مجری ابراز رضایت کرده و شبکه
ســوم تلویزیون دولتی این مراسم را
پخش کرد .خانم مجری نیز به جای
سینه بازوهاش را به نمایش گذاشت.
ظاهــرا نمایش بــازوی خانم روس
در تلویزیون دولتی و شــریعتگرای
جمهوری اسالمی مشکلی ندارد اما
سینه مشــکل دارد .اصل این مطلب
که مجری برنامهی ورزشی تلویزیون
دولتی در مورد لباس یکی از مجریان
برنامه آرزویی داشته و آن را بیان کند
از موضوعات تاسف برانگیز برای یک
جامعه و کشور است.دستورات شرعی
تمامیت خواهانه در حوزهی عمومی
میتوانــد تا کجا افراد را تحقیر کرده
و به گفتن سخنانی عجیب و غریب
وادار کند؟
•

اندرونی ورزش زنان
کسانی که امروز فکر میکنند مردان
با دیدن زنــان در حال ورزش حتی
ژیمناستیک و شنا و شیرجه و دیگر
ورزشهای آبی تحریک میشــوند
بیمار روانی و جنسی هستند یا چنین
مینماینــد .در دنیایی کــه همه (از
جمله فرماندهان ســپاه و بسیجیان
و روحانیــون) بــا چنــد کلیک به

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

شروع کالس ها:

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

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

Tel.: 438-239-8899

taekwondomontreal2016@gmail.com

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

سایتهای پورن (که برای یک منظور
خاص طراحی شــدهاند) دسترسی
دارند چه کســی برای تحریک شدن
به مسابقات ورزشی نگاه میکند؟ لپ
تاپهای به دســت آمده از نیروهای
اسالمگرادر منطقهی خاورمیانه نشان
میدهند که اکثر آنها از ســایتهای
پــورن اســتفاده میکردهاند .همین
نیروها وقتی حاکم میشوند زنان را با
لباسهای عادی از حوزهی عمومی و
ورزش بیرون میکنند .درست کردن
اندرونی -بیرونی در ورزش ایران و به
طور کلی در فضای عمومی کشور از
عجایب روزگار در دورانی اســت که
بیش از  ۴۰میلیون نفر در ایران دارای
تلفن هوشمند ودسترسی به اینترنت
بوده و میتوانند هر زمان که بخواهند
مسابقات ورزشی زنان و زندگی عادی
در دیگر نقــاط جهان را بــا گذر از
فیلترهای حکومت تماشا کنند.
•

اسالمیکردن پوشش زنان دیگر
کشورها
از عجایــب دیگر خلقــت در دنیای
اسالمگرایی آن است که اسالمگرایان
میخواهند نشــان دهنــد زنان دنیا
دســتورات فقهای شــیعه را رعایت
میکننــد .ایــن کار با فتوشــاپ و
دستکاری در تصویر زنان در دستگاه
تبلیغاتی جمهوری اســامی صورت
میگیــرد .این کار یــک دروغگویی
بزرگ اســت ،همچنان کــه رعایت
حجاب توســط همهی زنان در ایران
یــک دروغ بزرگ با اتــکا به ضرب و
شــتم و جریمه و فحاشی و سانسور
است .انکار واقعیات در دیگر نقاط دنیا
در میان اســامگرایان به یک عادت
تبدیل شده است .وقتی در پخش یک
مسابقه تماشــاگران مسابقهای دیگر
نمایش داده میشوند (تا مبادا اختالط
زنان و مردان در ورزشــگاه و نحوهی
پوشــش زنان و مردان نشــان داده
شود) غیر از دروغ چه چیزی تحویل
مخاطب شده است؟ جوامع غربی تنها
با دروغ بودن انکار همجنسگرایی به

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

info@loadextransport.com

تدریج با این پدیده کنار آمدند .وقتی
دروغ در ایران به یک امر زشت تبدیل
شــد به ســرعت حجاب اجباری و
سانسور حضور اجتماعی زنان متوفق
خواهد شد.
•

دروغ «من مسلمان هستم»
دست منیدهم
اســامگرایان با به دســت گرفتن
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری در
ورزش کشور ورزشــکاران را مجبور
میکنند مثل طالب حوزههای علمیه
از دست دادن با زنان در مسابقات بین
المللی پرهیز کنند در حالی که اکثر
ورزشکاران ایرانیدر محافل خصوصی
خود نشان دادهاند باوری به این امور
ندارند .ورزشــکاران ایرانی مسلمانند
اما معلوم نیست مسلمانی از جنس
خامنهای و جنتی باشند .دروغ بزرگی
که جمهوری اسالمی از این طریق به
جامعهی بین المللی میگوید ممکن
است افرادی را در یک مرحله فریب
دهد اما هنگامی که دوربینها حاضر
نیستند و همان ورزشکاران با خانمها
دست بدهند یا میلیونها ایرانی دیگر
در خارج کشــور مثل دیگران رفتار
کنند دیگر جوامع بــا عمق دورویی
و زشــتکاری رایج در یک ملت آشنا
میشوند .جمهوری اسالمی فعال در
نمایش زشتکاریهای ناشی از اِعمال
اجباری شــریعت مقام نخســت را
داراست.
•

ورزش برای اسالمی سازی و
ختریبدیپلماسی
ورزش باالخــص ورزش قهرمانی در
دنیای امروز پدیدهای سیاسی است.
اما دولتها در نوع مداخله در ورزش
چارچوبهایی دارند .این چارچوبها
دخالت دولت را به حد تعیین مربی
و پخش ســرود ملی در مســابقات
ورزشــی ،تامین امنیت ورزشکاران
و رعایــت مقــررات بیــن المللــی
فدراسیونهای ورزشی جهانی و ملی

محدود میکننــد .مداخلهی دولت
در حد تعیین برنده و بازنده ،محروم
کردن بخشی از جمعیت از حضور در
ورزشگاهها ،تعیین نوع پوشش شرعی
و مذهبی ورزشــکاران ،و عدم انجام
تعهدات در برابر آنهــا خارج از عرف
مداخلهی دولتها در امور ورزشــی
است .وقتی مداخلهی دولت موجب
تحقیر عمومی به دلیل شکســت در
مسابقهی ورزشی میشود یا تبعیض
آمیز است افکار عمومی نمی تواند آن
را هضم کند.
جمهوری اســامی به جای استفاده
از رقابتهای ورزشــی در عرصههای
بینالمللی بــه عنوان ابــزاری برای
پیشــبرد دیپلماســی و همزیستی
مسالمتآمیز از آن برای ارسال عالئم
دوگانه ،تداوم قلدر بازی ،رســمیت
بخشــیدن به فاشیســم اسالمی و
تخریب دیپلماسی به طور کلی بهره
میگیرد .ایدئولوژی جمهوری اسالمی
ورزش را از کارکــرد اصلی آن یعنی
تفریح و ســرگرمی خارج کرده و به
صورت بخشــی از نظام ارسال پیام
خــود تبدیل میکند .هــر وجهی از
ورزش جمهــوری اســامی باید در
خدمت پروژهی اســامی ســازی و
پیشــبرد پروژهی بسط حوزهی نفوذ
عمل کند وگرنه به کار نخورده و مورد
بی توجهی قــرار میگیرد .حکومت
میخواهــد از هر تک ریالی که برای
ورزش هزینه میکند (که چندان هم
قابل توجه نیست) بهرهی سیاسی و
ایدئولوژیکببرد.
ایــران هــم یــک دولت-ملــت با
مســئولیتها و چارچوبهایی برای
حضور در عرصههای بینالمللی است
و هم کشــوری اشــغال شده توسط
جمعی فرقهگرا و تمامیتخواه .ایرانی
که اسالمگرایان تحت سلطه دارند به
یک روستای کوچک تحت سلطهی
یک روحانی اســامگرا و پاســداران
شخصی وی تقلیل یافته است.
•
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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

T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

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

 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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

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

مها
 مشجران عزیز
ـاو
ره رایگان

هر چهارش
ن
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ه
،
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

مشاور امالک در مونتریال

یکم و پانزدهم هر ماه
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

ختنه ک

Bourq
ue

louis

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س
و
ف
ی
ل
ر
تو

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...

سط جراح
پالستیک

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
 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:

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
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و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
هفته






















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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Guy Concordia

 6سالگی
-

Dr Jean

پزشک خانــواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

ودکان0 :
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رونالدو برای پنجمین بار توپ طالی جهان


 

























 Lumineers Veneer
به دست آورد
www.ismapquebec.com

در مراســمی کــه از طرف مجله
فرانس فوتبال در برج ایفل فرانسه
برگزار شد ،کریســتیانو رونالدو،
بازیکــن پرتغالی رئــال مادرید
اسپانیا ،به عنوان بهترین بازیکن
مرد فوتبال جهان در سال ۲۰۱۷
انتخاب و توپ طــا را از آن خود
کرد.
رونالدو پیش از این در ســالهای
 ۲۰۱۴ ،۲۰۱۳ ،۲۰۰۸و  ۲۰۱۶نیز
موفق به کسب این افتخار شده بود
و امشب برای پنجمین بار عنوان
بهترین بازیکن جهان را به نام خود
ثبت کند.
وی با کسب پنجمین توپ طالی
دوران ورزشــی خــود توانســت
به رکــورد لیونل مســی بازیکن
آرژانتینــی تیم بارســلونا که وی

نیز پنج بار عنوان
برتریــن بازیکن
فوتبال جهان را به
دست آورده است،
دست یابد.
رونالدو با کســب
این جایــزه باالتر
از دو نامــزد دیگر
برترین فوتبالیست
سال جهان یعنی
مسی و نیمار ستاره
برزیلی تیم فوتبال
پاری ســن ژرمن
فرانسه قرار گرفت.
رونالدو در ســال
 ۲۰۱۷همــراه با تیم رئال مادرید
موفــق به کســب قهرمانی لیگ
قهرمانان اروپا ،ســوپر جام اروپا،

اللیگا و سوپرجام اسپانیا
شده بود.
گفتنی است جایزه «توپ
طال» که بین ســالهای
 ۱۹۵۶تا  ۲۰۰۹توســط
مجله فرانــس فوتبال و
جایزه «بهترین بازیکن»
ســال جهان کــه طی
Guy
سالهای ۱۹۹۱تا  ۲۰۰۹از
سوی فیفا اعطا می شدند،
در ســال  ۲۰۱۰بــا نام
«توپ طالی فیفا» ادغام
شــدند .اما در تصمیمی
مشترک که از سوی فیفا
و نشریه فرانس فوتبال در
سال  ۲۰۱۶اتخاذ شد ،اهدای توپ
طال به بازیکن برتر سال به نشریه
فرانسوی فرانس فوتبال واگذار شد.

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

New

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

وسائل 1834 Ste-Catherine W.,
Suite
200
امروزه پیشرفت بسیار سریع

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

H3H 1M1
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
933-2861دنیای
ی را حل و
مشــکالت زندگ 
)Fax: (514

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

Tel.: (514) 933-3337

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

دور
یک
ساله
۴
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

www.clinique-arya.com

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

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

 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

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

www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

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

!
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سالمت...
فتوشاپ

د انزالی:
زو

 ۱۰روشدرمانکهتاثیرآنیدارند

هیچ اکسیر جادویی برای درمان
زود انزالــی  PEوجــود ندارد زیرا
دالیــل آن کامال شناختهشــده
نیستند .با این وجود ،این مشکل
نباید مانع یک زندگی جنســی
سالم شود زیرا طیفی از گزینههای
درمان وجــود دارد که میتوانید
راجع به آنها با پزشک یا درمانگر
جنسی خود صحبت کنید.
بعضی از مردها از شــرم و هراس
اینکه خیلی زود به انزال میرسند
رنج میبرند و همین باعث میشود
از روابط جنسی و نیز عملکردشان
طی رابطه جنسی اضطراب داشته
باشند.
علــت دقیــق انــزال زودهنگام
ناشناخته است .هرچند سابقا تصور
میشد که این مشکل تنها ریشهی
روانــی دارد ،امــا درحالحاضــر
پزشــکان میدانند که زودانزالی،
پیچیدهتر است و تعامل پیچیدهای
از عوامــل روانــی و بیولوژیکی را
شامل میشود.
عللروانشناختی

بعضی از پزشکان بر این باورند که
تجربیات جنسی اولیه ممکن است
الگویی را ایجاد کند که تغییر آن
بعدهادشوار باشد ،مانند:

•

موقعیتهایی که ممکن است شما
برای رسیدن به اوج لذت جنسی
عجله کرده باشید تا کسی متوجه
این موضوع نشود.
•

احســاس گناه که سبب میشود
از برقــراری رابطــهی جنســی
کنارهگیریکنید.
عوامل دیگری که میتوانند نقش
مهمی در بروز زودانزالی داشــته
باشند عبارتند از:
• اختالل نعوظ.

مشــکالت ارتباطی بین شــما و عمل میکنند .اگــر کاندوم های
شــریک فعلیتان سبب بروز این معمولی جواب ندادند می توانید از
مسأله شده باشد .در اینجا نقش کاندوم های آغشته به محلول های
همسرتان بسیار مهم و نوع ارتباطی تاخیری استفاده کنید.
که با وی دارید بســیار حساس و •
 .۳دوره مقاومسازی
تأثیرگذار است.
استفاده از دورهی مقاومسازی پس
از انزال را امتحان کنید.
عللبیولوژیکی
برخی از عوامل بیولوژیکی ممکن بعد از انزال چهقدر طول میکشد
است ســبب بروز انزال زودهنگام که دوباره به انزال برسید؟
شوند ،از جمله:
چه مدت طول میکشد که برای
• غیرطبیعی ودن سطح هورمون بار دوم انگیختگی قبل از انزال رخ
بدهد؟
غیرطبیعــی
•
بــودن ســطوح مواد هرگز یک بســیاری از مــردان در
طــول مرحلــهی نعوظ
شــیمیایی مغز به نام
چوب
ا نتقا لد هند ههــا ی
حساســیت کمتــری را
عصبی
در طول انگیختگی دوم
کبریت
• غیــر طبیعی بودن
تجربــه میکنند و اغلب
فعالیــت واکنشــی روشن را درمان مناسب برای انزال
زودهنگام ،این است که
سیستمعصبی
به یک
• برخی از مشــکالت
فرد یک بار به انزال برسد
کارخانهی (شاید در طی مقاربت) و
تیروئید
• التهــاب و عفونت دینامیت ســپس به ارضاء شریک
جنســی خود بپردازد تا
پروســتات یا مجرای
نبرید!
دوبــاره دچار انگیختگی
ادرار
شود ،و سپس از مرحلهی
• ویژگیهای ارثی
• آســیب دیدن عصــب در اثر دوم انزال برای داشتن یک رابطهی
جنســی طوالنیتر استفاده کند.
جراحی یا تروما (نادر)
اگر چه بعضی از زوجها در ابتدا از
----------------این ایده ایراد میگیرند ،اما حقیقتا
در ادامه  ۱۰روش درمان زود
انزالی آمده است:
برای بســیاری از زوجها این روش
•
بسیار موثر بودهاست.
 .۱مترین کیگل

تمرین کیگل را بــرای به تأخیر
انداختن ارگاســم انجــام بدهید.
کیگیل زمانی مفید است که انزال
نزدیــک اســت و میتواند کمک
کند تا انزال به تاخیر بیفتد .خیلی
راحت تمرینات کیگل را در گوگل
جستوجو کنید تا شیوهی انجام
آن را یاد بگیرید .این تمرینات به
ایجاد عضالت در کف لگن کمک
میکنند و به این ترتیب ســبب
میشــوند که کنترل بهتری روی
انزال تان داشته باشید.

مردانی که در طول انجام رابطهی
جنسی نگران رسیدن به نعوظ و
حفظ نعوظ هســتند ،میتوانند
الگویی از عجله برای انزال شــکل •
 .۲کـاندوم
بدهند.
استفاده از کاندوم نیز در به تأخیر
• اضطراب.
بسیاری از مردان مبتال به زودانزالی انداختــن انزال کمــک میکند.
نیز مشــکل اضطراب دارند ،که یا کانــدوم بــا کاهش حساســیت
به طور خــاص در مورد عملکرد در هنگام مقاربــت تاثیر خود را
جنسیشــان اســت و یا ناشی از میگذارد و ســبب میشــود که
مشکالتدیگر است.
مشــکل زود انزالی تا حدی حل
• مشکالت ارتباطی.
شــود .فقط از یــک برند خوب
اگر هیچکدام از دالیل گفته شده اســتفاده کنید :اگر میتوانید از
برای مشــکل زودانزالی در مورد التکس استفاده کنید ،کاندومهای
شما صدق نمیکند ممکن است برند تروجان برای این هدف عالی

•

 .۴کرمهای بیحس کننده

کرمهای موضعی حاوی لیدوکائین
یا یــک عامــل بیحسکنندهی
مشــابه باعث کاهش حساسیت
میشوند ،اگرچه از سوی سازمان
غــذا و داروی آمریکا برای این کار
تایید نشدهاند .یا کرم روانکنندهای
را امتحان کنید که با مواد اولیهی
حساســیتزدا ساخته شده است
و برای کمک به تجربهی جنسی
طوالنیمدت طراحی شده باشد.
با این حال ،دکتر گلدســتین در
اینباره هشداری میدهد:
اگــر قرار اســت از یــک عامل
بیحسکننده استفاده کنید ،باید
از کاندوم اســتفاده کنید در غیر
این صــورت اثرات بیحسکننده
به شریکتان هم منتقل میشود.
همچنین پیشــنهاد میشود که
قبل از شــروع رابطهی جنســی
عامل بیحسکننده را پاک کنید.
کاهش اصطکاک ممکن اســت
به شــما کمک کند تا مدت زمان
رابطهتان بیشتر طول بکشــد و

انزال دیرتر رخ بدهد.

•

 .۵خودارضایی قبل از رابطه

اگــر در عرض  ۲۴ســاعت پس
از رابطــهی جنســی با شــریک
زندگیتان به اوج لذت جنســی
نرســیدهاید ،انزال ســریعتر رخ
میدهد .مردانی کهدر هنگام صبح
خودارضائی میکنند و پس از آن
شبهنگام با شریک زندگیشان
رابطهی جنسی دارند ،مدت زمان
بیشتری طول میکشــد که به
انزال برسند ،زیرا قبال در همان روز
ارگاسم داشتهاند .شما همچنین
میتوانید هنگام شب خودارضائی
کنید و صبح روز بعد با شــریک
زندگیتــان مقاربت کنید ،نتیجه
این خواهــد بود که باز هم دیر به
انزال میرسید.
•

 .۶پیش نوازی

قبل از شــروع مقاربــت چهقدر
پیشنوازش برای تحریک متقابل

داشتهاید؟
مدت زمان پیشنوازش را بیشتر یا
کمتر کنید ،یا انواع متفاوتی از آن را
امتحانکنید.سعیکنیدتمرکزتان
روی آلت تناسلی را کمابیش تغییر
بدهید تا ســطح تحریک شدن را
تحت کنتــرل خودتان دربیاورید.
اگر قبــل از تالش بــرای دخول
(آلت تناسلی را وارد مهبل کردن)
به میزان  ۸.۵درجه تحریک شده
باشید ،پس به طرز اجتنابناپذیری
 ۹انزال اســت ،بنابراین دخول را
زمانی انجام بدهید که در درجهی
 ۶یا  ۷تحریک هستید.
هرگز یک چوب کبریت روشن را
به یک کارخانهیدینامیت نبرید!
گاهی اوقات پیشنوازش میتواند
به حل مشــکل زودانزالی کمک
کند ،زیرا به فرد اجازه میدهد تا بر
اضطراب خود غلبه کند ،و به جای
عجله کردن که میتواند اضطراب
او را تقویــت کند و منجر به انزال
زودرس شود ،آرامتر میشود.

•

 :۷قــرصها

برخی داروهــای خوراکی نیز که
برایدرمان شرایطدیگری طراحی
شــدهاند ،به دلیل اثــرات جانبی
جنسیشان (غیرعمد و ناخواسته)
در درمــان زودانزالی موثر بودهاند.
برای مثال ،بازدارندههای بازجذب
ســروتونین (اساسآرآی) ،که به
طور گســتردهای بــه عنوان یک
ضدافســردگی استفاده میشوند،
میتوانند برای به تاخیر انداختن
ارگاسم اســتفاده شــوند .دکتر
گلدســتین توضیــح میدهــد
«بازدارندههای بازجذب سروتونین،
سطح سروتونین را باال میبرند که
یک بازدارندهی فعالیت جنســی
اســت ،و یکی از اثــرات جانبی
آن دشــواری در انزال اســت» .با
این حــال ،بازدارندههای بازجذب
سروتونین برای مردانی که هرروز
{>> ادامه در صفحه}24 :

www.paivand.ca
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زندگــی. ..
وقتی ۳۰روزفقط آب بنوشید چهاتفاقی میافتد

بدن  -هر سلول ملکولی،
بافت یــا اندام  -برای زنده
و فعــال ماندن نیــاز به
آب دارنــد .آب عــاوه بر
اینکه زندگیتان را حفظ
میکنــد ،روی خیلی از
عملکردهــای خاص بدن
و حفــظ ســامتی تاثیر
قابلمالحظهدارد.
وقتی از بین مایعات فقط
آب بنوشید ،اتفاقات جالبی
در بدنتــان میافتد .البته
داشتن رژیمغذایی آب کار
آسانی نیست ولی نتیجهی
بســیار مثبتی به دنبال
خواهدداشت.
اینجا برایتــان میگوییم
کــه اگــر بــرای  ۳۰روز
بعنوان مایعــات فقط آب
بنوشید ،بدون ایجاد تغییر
دیگــری در رژیمغذایی یا
فعالیتهای جسمی ،چه
اتفاقاتیدر بدنتان میافتد.
•

خالقیت ذهنی و عملکردتان
باال میرود

تــا  ٪۴۱کمتر بــه دلیل
حملههای قلبی جان خود
را از دست میدهند.
•

استخوانهایتانمحکمتر
میشوند

آب به ســاخت و ترمیم
غضروفهادر بدنتان کمک
میکند و همیــن باعث
میشــود مفصلهایتان
راحتتــر حرکت کنند و
احتمال آســیبدیدگی
مفصلها بر اثر فشار پایین
میآید.
•

چربیسوزیمیکنید

•

سیستمایمنیبدنتانتقویت
میشود

وقتــی بــرای  ۳۰روز فقــط آب
بنوشید ،مغزتان سریعتر واکنش
میدهــد .ازآجاکه مغــز به تنها
اکسیژن برای عملکرد عالی خود
نیــاز دارد و آب یکــی از بهترین
منابع اکســیژن است ،با نوشیدن
آب بیشتر قدرت مغزتان تقویت
ِ
میشود .آب به شما کمک میکند
بهتر فکــر کنید و بهتــر تمرکز
کنید .همچنین عملکرد مغزیتان
را چابکتر و ســریع تر میکند.
براســاس تحقیقات نوشیدن  ۸تا
 ۱۰لیوان آبدر طول روز ،میتواند
عملکرد شناخت را در شما تا • ٪۳۰
قلب تان قویتر میشود
تقویت کند.
آب به ســامت قلبتــان کمک
•
میکند .با پیشگیری از غلیظ شدن
دیرتر از همساالن تان پیر
میشوید
خون و پایین آوردن فشــارخون،
نوشــیدن آب با حفــظ رطوبت خطر حمله قلبی را کاهش میدهد.
پوســت ،روند پیر شدن را کندتر گفته میشود نوشیدن یک لیوان
میکنــد .آب باعــث پوســتتان آب قبل از خواب از حمله قلبی و
مرطوب ،ســالم ،نرم ،درخشــان سکته جلوگیری میکند.
جوان و بدون چین و چروک شود .همچنین به قلب برای فرستادن
همچنین به حفظ حجم عضالنی خون اکسیژندارشده به اندامهای
در بدن کمک میکند .البته برای بــدن کمک میکنــد .تحقیقات
دســتیابی این نتیجهها باید آب نشان میدهد ،کسانی که بیشتر
از پنج لیوان در روز آب مینوشند
خالصبنوشید.
آب بعنــوان یک کاتالیــزور برای
تقویت عملکرد اعضــای بدنتان
عمل میکند .نوشیدن میزان کافی
آب به عملکرد کبد و کلیهها کمک
میکند .این اندامها مــواد زائد و
نمک را از خون دفع میکنند.
همچنین نوشــیدن میزان کافی
آب ســطح  pHرا در بدن خنثی
میکند ،سیســتمایمنیتان را در
برابر سنگکلیه و سایر بیماریها
تقویت میکند و کنتــرل درد را
بهبودمیبخشد.

وقتی بــرای  ۳۰روز فقط
آب بنوشید ،بدنتان سموم
و موادزائد آزاردهنده و مضر
را از اندامهای حیاتیخود
بیرون میکند.
این باعث میشود بدنتان
پاکسازی شــود و همین
پاکســازی بدن به از بین
بردن چربیهای شــکمی کمک
میکند.
البته در ابتدای راه ممکن اســت
وزنتان بــاال رود .دلیــل آن این
اســت که بدنتان به مصرف باالی
آب عادت ندارد و به همین خاطر
آب در خــود نگه میدارد .ولی در
همین حالت هم ،آب زیادی که در
بدنتان وجود دارد جلوی اشتهایتان
را میگیرد و کمکم کالری خیلی
کمتــری در طــول روز مصرف
خواهیــد کرد و به مــرور وزنتان
پایین خواهد آمد.
نوشیدن یک تا دو لیوان آب قبل
از غــذا ســیرتان میکند و باعث
میشود کمتر غذا بخورید .نوشیدن
آب در فواصل منظم هم به کنترل
وزنتان کمک میکند.
•

سوختوساز بدنتان باال میرود

مطالعــات نشــان میدهند که
نوشــیدن مداوم آب در طول روز،
صرفنظــر از هــر رژیمغذایی که
داشته باشید ،سوختوسازتان را
تقویت میکند .نوشیدن دو لیوان
آب بالفاصله بعد از بیداری تا ٪۲۴
سوختوساز بدن را باال میبرد.
•

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

www.msf.ca

Donation

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

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

زندگی...

 13نشانههدررفتنزندگیتانکهازآنهابیخبرهستید:
چسبیده اید.
 - ۱زمان خیلی زیادی را
به انجام اموری مشــغول
 - ۹بابــت چیزهای بی
قربــانی...
مورد پول خرج میکنید.
هستید که نباید!
نیاز
نفر
دو
به
شود،
قربانی
فردی
که
ن
ای
برای
 - ۱0به انــدازه کافی
 - ۲از همــه چیز و همه
است .یک نفر برای آنکه ماشین را به حرکت نمی خوابید.
کس شاکی هستید.
و
بخوابد
جاده
کف
که
دیگر
یکی
و
دربیاورد
 -۱۱مراقب سالمتی
 - ۳ذهــن تان را پرورش
بگوید" :بیا از روی من رد شو!"
تاننیستید.
نمیدهید.
 - ۱۲حاضر نیستید
 - ۴به خودتان حرفهای
حریم امن و آسایش
منفیمیزنید.
 - ۵احساس بی انگیزگی میکنید - ۷ .با کسانی وقت میگذرانید که تان را ترک کنید.
 - ۶هیــچ برنامهای بــرای آینده به رشد فردیتان کمکی نمیکنند - ۱۳ .طوری زندگی میکنید
 - ۸دائــم بــه تلفــن همراهتان کهدلخواه تان نیست.
ندارید.

خشونت کالمی و روانی بسیار مخرب تر از
خشونت فیزیکی است...

به عمد شــما را از برنامههای شریک و یا همسر شما اهمیت
روزانه و ارتباطات خود بیخبر دارد و یا اینکه هنگام ســکس
میگــذارد و یا راجع به آنها به تنها به خود و خواســته های
خودش می اندیشد؟
شما دروغ میگوید؟

خشونت تنها فیزیکی نیست.
خشونت کالمی و روانی بسیار
مخربتر از خشــونت فیزیکی
وجود داشــته باشد و اگر غلط و اســت و آثار باقی مانده از آن
•
غیر منطقی است ،باز هم شواهد آسیب زننده تر است و درمان •
 آیا شــریک و یا همسر شما - ،آیا شــریک و یا همسر شماو نتایجی برای اثبات آن خواهید آن نیز سختتر و پیچیده تر.
شما را از لحاظ مالی تحت فشار هنگام سکس شــما را با زنان
•
یافت.
به عنــوان نمونه یک باور را با هم  -آیا شریک یا همسر شما در میگذارد و از این راه شــما را دیگر مقایســه میکنــد و از
فانتزی جنســی خود با شما
خلوت یا جمع شما را با کلمات کنترلمیکند؟
بررسی می کنیم.
حرف میزند؟
رکیک مخاطب قرار داده و یا به •
باور :هر کسی که واقعا برایم مهم
 آیا شــریک و یا همسر شماشما بی احترامی میکند ؟
است باید به من عشق بورزد.
شوخی هایجنسیتیمیکند؟ چنانچه پاسخ شما به هر یک از
•
شواهد زیادی وجود دارد که نشان
این سواالت مثبت است ،شما
 آیا شریک یا همسر شما پی •میدهد این باور غلط است.
در پی و بی دلیل بهانه گیری و  -آیا شــریک و یا همسر شما در معرض خشونت خانگی قرار
اول اینکه چنین قانونی وجود ندارد
امر و نهی و بداخالقی میکند ؟ تهدیدتان میکند که شما را از دارید.
اگرچــه اگر این کار را بکند خوب
فرزندانتان جدا میکند و از این در اولیــن فرصت مناســب از
•
است.
 آیا رفت و آمــد و مالقات با طریق شما را کنترل میکند؟ شریک و یا همسرتان بخواهیددوم اینکــه اگر او به من عشــق
همراه شــما جهت درمان به
خانواده و دوســتانتان باید با •
نورزد میتوانم عشق کس دیگری
اجازه همسر و یا شریک شما  -آیا شریک و یا همسر شما در رواندرمانگر مراجعه کند.
را به خــود جلب کنم و همچنان
حضور شما به زنان دیگر نگاه چنانچه نپذیرفت نیاز بهدرمان
باشد ؟
خوشحال باشم.
معنادار میکند و یا متلک می دارد و بــر ایــن بــاور بود که
•
سوم اینکه اگرچه وقتی کسی که
شما مســتحق این رفتارهای
 آیا اجازه ورود و خروج به منزل اندازد؟واقعا برایم مهم اســت طردم کند
او هســتید ،درنــگ نکنید و
جهت کار و سایر فعالیتهای •
خیلی بد است اما مرا نمی کشد و...
اجتماعی در اختیار شریک و یا  -آیا شریک و یا همسر شما به در اولین فرصت مناســب او را
بسیار شواهددیگر.
شما بی محلی میکند و با شما ترک کنید؛ چرا که اگر چنین
همسر شما قرار دارد ؟
بنابراین فراموش نکنید که هر روز
نکنید دچار آسیبهای جبران
قهر طوالنی مدت میکند؟
•
درستی یا نادرســتی باورهایتان
ناپذیری خواهید شد.
 آیا شــریک و یا همسر شما• ،را بررســی کنیــد و چنانچه باور
شــما را وادار بــه انجام کاری  -آیا شــریک ،و یا همسر شما هم خودتان و هم فرزندانتان.
نادرستی داشتید آن را شناسایی
میکند کــه بــه آن تمایلی نحوه لباس پوشــیدن شــما ،فرزنــدان را بهانه ادامه چنین
کنید .سپس باور درست جایگزین
ندارید؟ مثل سکس یا رفت و حرف زدن و خندیدن شما را زندگینکنید!
را بیابید و شروع به تمرین کنید
------آمد با کسانی که دوست ندارید کنترلمیکند؟
تا باور صحیح در وجودتان نهادینه
برگرفته از کانال:
•
و ...؟
شود.
 آیــا لذت بردن از ســکس و @BehnazPsychother-•
شاد و پر از آرامش باشید!
 -آیا شــریک و یا همسر شما به ارگاســم رسیدن شما برای apist

 12باور غیرمنطقی :ریشه مشکالت روانی انسان!

آلبرت الیس روانشناس آمریکایی •
دوازده باور غیرمنطقی را ریشــه  -8در تمام شئونات زندگیام باید
کامال توانا و باهوش و موفق باشم.
مشکالت روانی انسان میداند.
•
این باورها به شرح زیر هستند:
 -9اگر چیــزی زمانی زندگی مرا
•
 -1اطرافیانم حتما باید تمام کارها تحــت تاثیر قرار دهــد ،تاثیرش
همیشگی خواهد بود.
و اعمالم را بپسندند.
•

•

 -10باید همیشه و کامال بر اوضاع
و امور مسلط باشم.

 -2بعضــی کارها و اعمال افتضاح
و وحشــتناک هســتند و انجام
دهندگان این کارها باید به شدت •
 -11انســان با تنبلی و بی حالی
نکوهش و لعن شوند.
میتواند به خوشبختی برسد.
•
 -3اگر اوضاع بر وفق مراد من پیش •
نرود وحشتناک میشود.
 -12من تقریبا هیچ کنترلی روی
هیجاناتم نــدارم و نمیتوانم برای
•
 -4همواره عوامل بیرونی همچون احساس ناراحتیم کاری انجامدهم.
اتفاقات و ســایر اشخاص موجب
-------------احساس بدبختی انسانها میشوند .اینهــا نمونههایــی از باورهــای
غیرمنطقی هستند .اما چنانچه با
•
 -5اگر چیزی خطرناک یا ترسناک دقت به زندگی خــود و اطرافیان
اســت یــا میتوانــد خطرناک و خود دقت کنیم ،باورهای غلطی
ترســناک باشــد بایــد بابت آن که به زندگی فردی و اجتماعی ما
بینهایــت ناراحت شــوم و دچار آسیب میزنند کم نیستند.
اضطراب و مشغولیت ذهنی شوم .مسئله اما این اســت که چگونه
•
بفهمیم کــدام باور غلــط و غیر
 -6پرهیــز کردن از مشــکالت منطقی است؟
زندگی و مسئولیت هایمان بهتر از بــرای این منظور بایــد راجع به
روبرو شدن با آنهاست.
درســتی و غلطــی بــاور از خود
•
ســوال کنید .اگر از نظر شما آن
 -7همیشه باید به چیزی قویتر و باور درســت و منطقی است باید
شواهد و نتایجی برای این درستی
بزرگتر از خودم متکی باشم.
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زود انزالی و...

>> ادامه از صفحه2 :

آنها را مصرف میکنند ،بهتر عمل
میکنند؛ اگر آنهــا را بالفاصله
قبل از رابطهی جنســی مصرف
کنید ،تاثیری نخواهند داشــت.
این قرصها هم چنین ،اثر جانبی
ناخواستهیدیگریدارند ـ ازدست
دادن میل جنسی ـ پس مهم است
دربارهی مزایا و معایب این گزینه با
پزشکتان مشورت کنید.

•

 :۸استفاده از«تکنیک
فشردن».

این تکنیک به این صورت اســت
که انسان در حال داشتن مقاربت
است و زمانی که احساس میکند
انزال نزدیک است ،آلت تناسلی را
خارج میکند و ســر آن را یعنی

همان جایی را که در آن به شافت
(بدنهی آلت یا قسمت استوانهای
شکل) متصل است فشار میدهد
و بنابراین یک «احســاس توقف»
ایجاد میشود و به او کمک میکند
که قادر باشد میل به ارگاسم شدن
را خفه کند .وقتــی به این حس
برسد که «نقطهی احساس بدون
بازگشت» از بین رفته است ،دوباره

دخول میکند و دوباره به رابطهی میدانند .ایدهی اصلی آن اســت
جنســی ادامه میدهد و تاحدی که به چیزی کامــا بیارتباط به
مشکل زود انزالی رفع می شود .او شریکتان ـ و مشخصا غیرجنسی
میتواند از روش فشردن هر چند ـ فکر کنید .برخــی آقایان تصور
بار که میخواهد استفاده کند قبل میکنند در یک مسابقهی فوتبال
از اینکه در نهایــت به اوج لذت حضور دارند یا در ذهنشان مسائل
برسد.
ریاضی حل میکنند.
•

 :۹مزاحمت یا مشغلهی ذهنی

برخی افراد مشــغله ی ذهنی را
برای به تاخیر انداختن چیزها مفید

•

 :۱۰مشاوره گرفنت

در نهایت برای زود انزالی رابطه را
بررسی کنید تا با اختالل عملکرد

جنســی مقابله کنید .نگاهی به
نحوهی برقراری رابطهی جنسی
داشته باشید و اینکه امید و اهداف
ما برای روابط جنسیمان چیست.
صحبت کــردن با یک متخصص
ســکس تراپی نیز میتواند تاثیر
شگفتانگیزیداشته باشد.
منبـع :
 psychologytodayو health

www.paivand.ca
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نگــاه...

Facebook.com/
paivand.montreal

درباره ی معنای «آگاهی»
کورش عرفانی

در حالــی کــه در گفتگوهای
عامیانــه و اژه ی «آگاهی» بدون
رعایت دقت معنایی به کار برده
می شود در عرصه ی اجتماعی و
سیاسی الزم است تا این تدقیق
اعمال شــود .برداشت عامه این
اســت که آگاهی یعنی داشتن
اطالعات یا همان که برخی سواد
می نامند؛ حال آن که این فقط
جزیی از فرایند آگاه شــدن است
و نه کل آن .هدف نوشــتار حاضر
این است که این تفکیک معنایی را
به روشنی توضیح دهد تا در بحث
های سیاســی و نیز در چارچوب
کنشــگری اجتماعی بدانیم که
«آگاهی» چگونه مفهومی است.

•

فرایند شکل گیری آگاهی:

نخســت باید بدانیم کــه آگاهی
کسب کردنی نیست .دانش البته
اکتسابی اســت .یعنی می توان
کتاب خواند و کالس رفت و دانش
و سواد به دســت آورد .در حالی
که آگاهی امری قابــل انتقال یا
آموختنی نیست ،پدیده ای است
که هر فردی باید با تالش فکری
ارادی خویش آن را بنا ســاخته و
بــه وجود آورد .بــه عبارت دیگر،
آگاهی به صورت مکانیکی ساخته
نمی شــود ،بلکه در سایه ی یک
تالش فکر شده و براساس خواست
و همت و اراده هر کس می تواند
تولد یابد.
بدیهی است که برای این که این
کوشــش نظری ممکن و میسر
شــود نیاز داریم به دانش و برای
این منظور باید به سراغ اطالعات
برویم .اما نکته ی ظریف این است
که وقتی ایندانش ،یعنی مجموعه
ی اطالعــات الزم و ضروری را به
دســت آوردیم ،متوقف نشویم و
آن را معادل آگاهی نپنداریم .باید
گامی به جلوتــر رفته و روی این
دانش خود کار کنیم.
اجازه بدهید نخســت به تفکیک
و تعریــف چند مفهــوم مرتبط
بپردازیم.

به ما بپیوندید!

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

خود بــه خودی خارج شــده و
تصمیم و خواست فرد به صحنه
می آید .این کــه آیا حاال او می
خواهد با این اطالعات انباشــته
شده در ذهن خود چه کند .آنها
را ذخیــره و بعد هــم به تدریج
فرامــوش کند و یا ایــن که به
«پردازش» آنها همت کند.

 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

•

 )2اطالعات (:)Information

بخشــی از مواد خام است که ما
انتخاب می کنیم تا بدانیم .مانند
اخبــار و گزارش هــا و مقاالت و
کتاب هایی که مادر میان مجموعه
آن چه انتشار می یابد گزینش می
کنیم تا بخوانیم یا ببینیم و بدانیم.
)3پردازش (:)Processing

کاری اســت که روی اطالعات و
دانش حاصل شــده ی خود می
کنیم تا معنای درون آنها و روابط
علت و معلولی بین موضوعاتشان
را درک کنیم و به فهم چرایی ها
نائل شــویم .پردازش جنبه های
غیر آشکار رویدادها و پدیده ها را
برایمان روشن می سازد.
)4آگاهی ()Consciousness

به کارگیری فهم ناشی از پردازش
اســت که در ذهــن داریم و برای
تشخیص بهترین گزینه ،در میان
گزینه های متفاوت ،متنوع و حتی
متناقض به کار می بندیم.
بــا این توضیح در مــی یابیم که
فاصله ی قابل توجهی موجود است
بین در معرض اخبــار و گزارش
ها و مطالب خام قرار داشــتن و
«آگاهی» .همه ی ما روزانه صدها
مطلب خبری و یــا تحلیلی را از
طریق رسانه های سنتی یا مدرن
دریافت می کنیم و یا با انتشــار
کتب و مقاالت مواجهیم .در قدم
نخســت باید در میــان آنها و بر
اســاس نقاط مورد عالقه ی خود،
یک گزینش صــورت دهیم .این
گزینش مطالــب در صورتی که
مورد توجه ما قرار گیرد و استمرار
یابد می توانــد ،در یک مقطعی،
برایمان ســبب پیدایش «دانش»
شود .این ها اطالعاتی است که به
)1داده (:)Data
مطالب خامدردسترس مخاطبین صورتی کمابیش پایدار در حافظه
مانند خبرها ،گزارش ها ،کتاب ها ،ی خویش نگه می داریم.
از این مرحله به بعد ،کار از جنبه
تصاویر و...

پردازش :زمینه ی آگاهی

پردازش یک روند پویا و فعال است.
باید اطالعات را در کنار هم چید،
ریشه یابی کرد ،به عمق آنها رفت،
آنها را با مطالب دیگر تکمیل کرد،
به کشف چرایی رویدادها و پدیده
ها اقدام کرد ،نظرات و دیدگاه های
مختلف را در مورد آنها جســتجو
کــرد ...این همان نقــد و ارزیابی
اطالعات اســت و بیرون کشیدن
روابط علت و معلولــی پدیده ها
از دل آن .پــردازش ،در واقع ،یک
خوانش با هدف درک است .یعنی
فهــم این که چــرا و چگونه یک
رویداد شــکل گرفته اســت و آیا
ممکن است که باز هم چنین شود
یا خیر .آیا هیچ قانونمندی خاصی
بر این واقعه حاکم بوده است ،اگر
بلی ،کدام؟
این ها نکاتی اســت که با صرف
جمع کــردن مطالب در ذهنمان
نمی توانیم به آنها پی ببریم .کسی
که کتاب زیاد مــی خواند اما در
باره ی آن کتاب ها زیاد فکر نمی
کند به جمع آوری دانش مشغول
است نه به پردازش دانش خود .در
مرحله ی پردازش است که ما به
ورای آن چه خوانده ایم و شنیده
ایــم و دیده ایم پا مــی گذاریم و
روابط و رمزها را کشف کرده و آنها
را به عنــوان الگوی تحلیلی برای
خود نگه می داریم.
این تنهــا در ادامــه ی فعال کار
پردازش اســت که این الگوهای
تحلیلی جا افتاده در ذهن ،در یک
کنش و واکنش فعال ،می توانند
به ما یاری دهند تــا در مقابله با
موقعیت های ســخت و حساس
زندگی خود بتوانیم بدانیم چه چیز
برای ما بهتر است و یا این که کدام
انتخاب می تواند برای ما بهترین
باشــد .این همان آگاهی اســت.
آگاهی عبارت است به کارگیری

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

T: 514-341-2235
نتیجه ی پردازش برای تشخیص
های مناسب.

•

انسان آگاه کیست؟

انسان آگاه فردیست که با عبور از
مراحل کسب اطالعات و پردازش
اطالعات موفق شــده است یک
مجموعه ابزار تحلیلی را در ذهن
خویش ســاخته نهادینه کند و از
طریق آنها تشخیص های دقیق و
درســتی را در زندگی خود اِعمال
کند .انســان آگاه به این دلیل که
چرایی ها را مورد نظر قرار می دهد
به عمق قضایا می رود و به همین
دلیل نیز در ســطح دستکاری ها
یا ظاهــر فریبنده باقی نمی ماند؛
پس ،اســیر احساسات نمی شود،
ظاهربین نخواهد بود و به همین
دلیل به آســانی بازی نمی خورد.
او می داند کــه منافعش در گرو
چیست و انتخاب خود را به سوی
آن هدایت می کند .انســان آگاه
حاکم بر سرنوشــت خویش است
چرا کــه آن را خود انتخاب کرده
است.
•

آگاهی و ارزش ها

آن چه در باال آمد به طور صرف به
مکانیزم فنی شکل گیری «آگاهی»
اشارهدارد .ممکن است این توضیح
برخی را به این توهم دچار ســازد
که اگر آگاهی در نهایت تشخیص
منافع است ،پس ،به طور مثال ،آن

کسی که بدون توجه به سرنوشت
سایر اعضای جامعه ،فقط به منافع
خویش فکر کرده و براســاس آن
عمل می کند ،یک موجود «آگاه»
است .براساس یک برخورد ظاهری
و مکانیکی این درســت اســت،
چنیــن فردی می توانــد «آگاه»
خطاب شود .اما وقتی قدری ژرف
تر به موضــوع نگاه می کنیم می
بینیــم که تصور ایــن که ما می
توانیم منافع خود را به قیمت زیر
پاگذاشتن منافع جمع تامین کنیم
یک تصور خام و ابتدایی است .یک
برداشت ناشــی از محدودنگری و
کوته بینی ،زیرا به کارگیری یک
چنین انتخابی ممکن اســت به
طور مقطعی و کوتاه مدت نفعی را
نصیب آن فرد ســازد ،اما وقتی به
تاثیرگذاری حتمی شرایط ناشی از
موقعیت جمع بر زندگی فردی او
نگاه می کنیم در می یابیم که آن
فرد خودخواه گزینه ی بهتری هم
داشته است:
گزینــه ی منافع فــردی خویش
را در گــرو منافع جمــع دیدن و
پیوند متقابل میان این دو را درک
کردن .پس اگر وی به ســوی این
گزینه نرفته است یعنی «بهترین»
انتخاب را نکرده است ،حال آن که
ما گفتیــم «آگاهی» یعنی قدرت
تشخیصبهترینانتخاب.

به عنوان نتیجه گیری:

این نکته ما را به اهمیت و پیچیدگی
مفهوم آگاهی واقف می ســازد و
به ضرورت رعایــت به کارگیری
ایــن واژه در مباحث اجتماعی و
سیاســی .این که آیا یک جامعه
به آن درجــه از پختگی فکری و
عادت به پردازش اطالعات رسیده
است که بتواند برای خود الگوهای
تحلیلی داشته و در گذرگاه های
تاریخی مهم« ،بهترین» انتخاب
ها را برای خویش صورت بخشــد
یا خیر .آگاهــی جمعی ضمانتی
اســت بر درستی انتخاب تاریخی
و تامیــن یک سرنوشــت خوب
برای خــود .ملتی که از آگاهی-به
معنایی که آمد ،-برخوردار نباشد
محکوم به تکرار اشتباهات و رفتن
به ســوی گزینش های پرهزینه،
غلط و مخرب است .تجربه ی سال
 1357در مقابل ماســت ،این بار
باید هوشــیارانه در فکر آن باشیم
که انتخاب بعدی خود را بر اساس
«آگاهی» بنا کنیم .یعنی بر اساس
«قدرت تشــخیص بهترین برای
مردم ایران».
______________
دکتر کورش عرفانی جامعه شناس
و عضو حزب ایران آباد است .برای
دیدن برنامه های تلویزیونی وی از
وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماس:
korosherfani@yahoo.com
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وجود نداش��ت كه توانايي
س��تگاهها را داشته باشد از
اههاي بافت زري و مخمل
��د .دهق��ان ميگويد :با
عامل از انتق��ال كارگاه و
ي از آن جلوگيري كرد اما
انع از مرگ زريبافي شود.
دن پارچهه��اي زربفت از
كه هر كدام از پارچهها نيم
دند و رقمي نزديك به 40
ن تومان ارزش مالي داشت
كه دستگاهها بهطور كامل
د .اين استاد كار زريبافي
خود را در كارگاه زريبافي
ي سپري كرده درخصوص
دن زربافتهاي��ي كه جزو
محسوب ميشوند اظهار
يكند و تنها به اين جمله

بس��نده ميكند .زربافته��اي ايراني
يكبار زمان انقالب مفقود ش��د و يكبار
ني��ز دوره حميد بقايي رياس��ت وقت
س��ازمان ميراثفرهنگي .مخملبافي
و زريبافي درايران  3استادكار بيشتر
ندارد! دهقان تنها استادكار زري بافي و
مخملبافي برجسته در ايران است كه
معتقد است،اين محوطه و كارگاهي كه
هماكنون در سكوت و انزوا به سرميبرد
ت��ا پيش از انقالب سرتاس��ر زريبافي
بوده است .او بيان ميكند از  ۷۳نفري
ك��ه در آن دوره فعالي��ت ميكردن��د
هماكنون تنها  7نفر در سراسر كشور
باقي ماندهاند؛ سه استادكار و  4شاگرد!
 3نفر در كاش��ان 3 ،نف��ر در كارگاهي
كه هماكنون در پژوهشگاه است و يك
نفر هم دراصفهان .بااين حال جز آقاي
يااهلل كه در كاش��ان مخمل ميبافد از

سالمتی...

آنتیبیوتیکسیستم
ایمنی بدن را ضعیف
می کند

تحقیقی جدید نشان میدهد آنتی بیوتیک ها سیستم
ایمنی بدن را تضعیف می کند.
محققان دانشگاه  MITو هاروارد طی تحقیقی دریافته
اند ممکن است داروها به ضرر بدن انسان عمل کنند
و در حقیقت سیستم ایمنی بدن انسان را در مقابله با
باکتری ها تضعیف کنند.
در همین راســتا دانشمندان مشغول ابداع روش های
درمانی جدید بی نیاز از دارو هستند مانند مواد آنتی
میکروبی ،نور ،باکترهای های مهاجم و غیره.
اما به هرحال آنتی بیوتیک ها هنوز هم نقش مهمیدر
درمان بیماری ها در آینده دارند.
تحقیق جدید برای بررسی شــیوه های تاثیرگذاری
آنتی بیوتیک در بدن انجام شد .جیسون یانگ یکی از
محققان ارشد این تحقیق می گوید :آنتی بیوتیک ها با
سلول های بدن ،به خصوص سلول های سیستم ایمنی
واکنش نشان می دهند.
محققان یــک باکتــری ای کوالی را بــه موش ها
تزریق کردند و سپس با آنتی بیوتیکی معمول به نام
«سیپروفلوکساسین» حیوان رادرمان کردند.
طــی این روند آنها متوجه شــدند کــه دارو به طور
مستقیم در بافت بدن موش ها تاثیر می گذارد و این
امر متابولیک سلول های تحت تاثیر را تغییر میدهد.
این تغییرات سبب شد باکتری ای کوالی در برابر آنتی
بیوتیک ها مقاوم تر شود و همزمان داروها به کاهش
تاثیرگذاری سیستم ایمنی بدن منجر شدند .به عبارت
دیگر توانایی سلول های سیستم ایمنی برای مقابله با
باکتری ها کاسته شد( .منبع :مهر)

ـــــــــــــــ

محققان دانشگاه واترلو:

مطالعه با صدای بلند
موجب تقویت حافظه
میشود
یک مطالعه جدید نشــان میدهد که مطالعه با صدای
بلند در مقایسه با خواندن یک متن در حالت سکوت ،در
واقع حافظه را بهبود میبخشد.
به گزارش پانا و به نقل از تکتایمز ،آیا مطالعه با صدای
بلند واقعا میتواند به شما کمک کند مطالب بیشتری را
به خاطر بســپارید؟ یک مطالعه دریافت که این کار در
واقع به ثبت بهتر اطالعات در مغز در یک فرایند به نام
"اثر تولید" کمک میکند.
محققاندانشگاه "واترلو"()Waterlooدر کانادادریافتند
که خواندن مطلبی با صدای بلند در واقع به مردم کمک
میکند که اطالعات را بهتر به خاطر بسپارند .آن طور که
مشخص شد ،تنها خواندن کتب با صدای بلند و شنیدن
صدای خود ،برای حافظه مفید است.
محققان چهار روش یادگیری از طریق خواندن را مورد
آزمایش قرار دادند؛ خواندن در سکوت ،شنیدن صدای
شــخص دیگری ،بلند خواندن و گوش دادن به صدای
ضبط شده.
نتایج آزمایش روی  95شــرکت کننده نشــان داد که
خواندن اطالعات با صدای بلند ،بیشترین ماندگاری را
در ذهن ایجاد میکند.
{>> ادامه در صفحه}28 :

توليدات هم به سفرا و مهمانان خارجي
اهدا ميشد و زربافتهاي ناياب بههيچ
وج��ه در بازاره��اي صنايعدس��تي به
www.paivand.caفروش نميرسيد.
زرب��افته�اي اي�ران�ي
مي��زان فعاليته��اي ديگ��ران خبري زينتبخش موزه واتيكان!
نيس��ت؛ بعيد ميدانم كه ديگر فردي
اي��ران خاس��تگاه زريباف��ي و
به اين رش��ته روي بي��اورد و بخواهد پارچههاي زربفت اس��ت .آثاري كه در
با وضعيتي كه اين هن��ر دارد درصدد م��وزه متروپوليتن ،واتي��كان و آلبرتن
احياي زريباف��ي و مخملبافي برآيد .ويكتوريای لندن موجود است حكايت
اين استادكار ادامه ميدهد ،در سال  89از صنعت نس��اجي از دوره ساساني تا
هنرمندان بسياري در رشته زريبافي صف��وي دارد .در حالحاض��ر ني��ز در
بازنشسته شدند .درحال حاضر برخي كارگاه زريبافي پژوهش��كده هنرهاي
از اين افراد يا سكته كردهاند يا اينكه س��نتي ،پارچهها از روي تصاويري كه
خانهنش��ين ش��دهاند .آقاي بيبندي ،از آثار موجود در م��وزه متروپوليتن و
هاشمي و آقاي ماشااهلل جزو اين افراد ويكتوريای لندن گرفته ش��ده ،بازبافي
بهش��مار ميروند .بهط��وري كه از  10ميش��ود .در اي��ن كارگاه حتي داري
نفري كه بازنشسته شدند هماكنون تنها وج��ود دارد كه س��اختار آن همچون
 2نفر بازنشسته توانايي فعاليت دارند .داره��اي دوره ساس��اني اس��ت .يكي
درحالحاض��ر اس��تادكاران زريبافي از افرادي كه بهعن��وان راهنما در اين
بهتنهايي و بدون داش��تن ش��اگرد به كارگاه حض��ور دارد ميگوي��د ،قطع��اً
توليد زريباف��ي ميپردازند .در حالي ساختار دارهاي دوره ساساني به شكلي
كه دستگاه مخمل بافي نيازمند حضور بوده كه اين دار موجود در كارگاه است.

كه پودهاي آن ط
پارچههايي با نقش
پودهايي از
و
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با دس��تگاههاي ك
در غير اين صورت اص ً
ال پارچه همانند بافته ميش��ود .م
زربافتهايي كه از دوره ساس��اني باقي ابريش��م طبيعي
مانده توليد نميش��ود .او معتقد است ،زري بافي ش��امل
تاريخ و شناس��نامه زربافتهاي ايراني كش��ي ،گذران��دن
كه شكوه آن به دوره صفوي ميرسد در شانهها است .دس
مهمترين موزهها به مردم دنيا معرفي معموالً ابزار و آالت
ميشود اما در ايران نهتنها به اين هنر سبك قديمي و س
پرداخته نميشود كه دولت قبل با نگاه مورخين و پژوهش
صرفاً اقتصادي تمام تالشاش را صرف هخامنشيان در اس
خاموشي اين هنر كرد.
لطيف و لباسهاي
هند و پاكس�تان بهدنب�ال زري و پردههاي ال��وان
ايراني!
گالبتون بافته شد
دوره
در
كه
الدين
غياث
استاد
از
پس
و معروف بودهاند
صفوي ميزيس��ت ،هماكنون دهقان ،همه س��اله مبالغ
اس��تادكار زربافت ايراني تنها زريباف اي��ران خ��رج مي
دنيا محس��وب ميش��ود كه توانسته ساس��انيان پارچه
نقشه��اي تكرار نش��دني را در پارچه زيباي��ی در موزهه
زربافت ايجاد كند .نقشهايي كه امروز موجود است.
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قديم،
-1
ا
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حتــی
ميز
ذف کنم!
بدون آنکه بدانیم در غذاهای ما
 -2آرزوه��ا -ب��ه مرحل��ه عم��ل

ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

جدول ويژ

1
افقي:
•
 -1كنكاش
2
 و از نظر روانی؟ با آنکه مــن هرگز دچار عصبانیتپخت و پز3
نمیشــدم ،خود را بیشــتر از پیش -2اش��اره
یادآوری کردند که قند دارای
وجود دارد.
4
پابرجا و ثابت قدم احساس می کنمقاره سياه-
ناخوش
گذاشتن-
مادهای ب ه نام گلیکاســیون است که همانطور که
مخاطرات آن کدام است؟
و این طبیعی است زیرا هنگامی که -3راهنماي
زندگیبا آن
آناي كه
توان باماده
چگونه می -3
س��يرهی 5
شــیمیایی کامال بیضرر گفتم هیچوقت ساعتده
کرد؟ ميتوانیک ماد
كرد-یتوان گفت که مولکولهای ونیم صبح یا چهار و نیم بعد از ظهر قند خون شــما اضافه و کم میشود،خدمتكار ز
تعقيب
بدن
در
را
م��اده
يك
یک روز صبح در ســال  ۲۰۱۵خانم است .م
6
هر وقت خیلی کم شود ،شما احساس -4ن��وك
زن شوهر مرده -نو
دانیل جرکنس تصمیمی گرفت که قند ( )glucoseدر خون بیش از مقدار احساس کمبود نمیکنم.
خستگی میکنید .مقاومت شما دراستيون اس
 -4هم��دم -نام قدي��م جيحون-
7
شــگفتانگیز بود .وی بر آن شد که الزم وارد میشــود و ب ه تدریج تغییر •
 -5صنم-
آفتاب -آموخته لقمان
برابر ناراحتی روحی و سر و صدا کم
هرگونه قند اضافه شده به غذای خود شــکل پیدا م8یکند و رنگ پوست به  -آیا تندرستی شما بهبود یافت؟
 -6امروزي
 -5شماره رمز -خميدگي -منطقه
 بله و به نحوی غیرقابل انتظار؛ مندر میشود.را حذف کند.
زردی میگراید9.
در مكالمه
تهران
تفريحي
این خانم روزنامهنگار که کارشناس من در این مدت یک ســال هرگز در گذشته غالباً گرفتار سینوزیت شدید بنابراین واکنشهای شما دچار تغییر
 -7از گله
 -6دوستي -درس دادن -باال رفتن
10
نیم صبح و چهار و نیم میشــدم و مجبور بودم برای درمان میشود .باز هم باید بگویم که حس
بهداشــت و رفــاه مجلــه معــروف ســاعت ده و
سرزنشگر
آب دريا
فرانسوی اِل ( )Elleاست میخواست بعدازظهر 11
احســاس نکــردم که باید آن ،داروهای بســیار قوی مصرف و چشــایی من تغییر کــرده و ذائقهام
 -8ماضي د
 -7ب��ا هم و همگي -كش��وري در
همکارانم چای و یا قهوه با مداوایی بسیار دشوار را تحمل کنم .با عوض شده است .امروز وقتی یک ماده
این برنامــهی متداول کشــورهای
مانند دیگر 12
گوش مياني
اقيانوس هند -زين و برگ اسب
این روش ،تعداد دفعاتی که بیماری به شــیرین میخورم همان اول دیگر
آنگلوساکســن را که به آن «بیقند» بیسکویت وغیره بنوشم و بخورم.
 -9زمان آغ
 -8ن��ي توخال��ي -لباس رس��تم-
13
سراغم میآمد ،بسیار کم شد .از زمان میل به خوردن آن ندارم.
•
( )No sugarمیگویند آزمایش کند.
درخشان-
زادگاه نيما
14
(منبع :مجله فرانسوی لوپوان)
انتشــار کتابم احساس کردم که قند
ایــن تصمیم بــرای او دارای اهمیت  -وزن بدتان چگونه بود؟
 -10قلم ان
 -9بيرونق -گريه و زاري -مقابل
غیره)
و
پرتقال
آب
(مانند
االثر
ع
سری
یا
و
کیفیت
در
کــه
آن
بدون
حملهدر خانوادهی او افراد  -مــن
بیشتری بود زیرا
15
پيوند
کمیت غذا تغییــری بدهم ،چهار تا زودتر جذب میشود و آسانتر داخل
كتف -دیابت
بیماری قند یا
 -11كش��
وجود دخترانه
طيران -نام
مبتال به -10
آنجاست
جالب
گردد.
ی
م
خون
وزن
درصد
ده
یعنــی
کیلوگرم
پنج
آبفشان -از زبانهاي برنامهنويسي
داشتند -11 .پيراهن يقهدار -برد معروف -درنده
شــدهام.
معمولی
تیروئید و
غــدهی
من همیشه که قند اضافی بخصوصدر -12پول خرد اسپانيا -موي گردن شير -كلمه شرط -سر
قرآني
الغرجمله
امرو-
پيش
قديمي-
باران -پول
مشــکلمادر
خود او -12
بانوان
وسايلآواکادو،
تــر مانند
مواد چرب
میل به
-13داشت.
یائسگی زودرس
هاسبببیماریهای  -13ميوه هندي -كوچك و بزرگش را همه دارند -گول ز
آرايش خانم
 -HIVاز
ويروس
سبيل -بيماري ناشي از
شود.
ی
م
قارچی
داشــتم
کره
یا
و
پنیر
ژامبون،
چربی
این
که
افتاد
فکر
این
به
دانیل جرکنس
 -14آكنده -شعله -پيكار
 -14ساكن -حواله و چك -تكيه كردن
قند الاقل
ولــی احتراز از مصــرف قندی که به به عــا و ه  -15پايتخ��ت م��االوي -فيلم��ي ( )1392از مس��عود د
یکديروز
بایدقبل
باتجربه-
مصرففرد
پرهیز او از -15
ً
پزشکان
ا
غالب
ن
دندا
که
شــد
موجب
کردم
ی
م
اضافه
غذا
ظاهر
آن
اثر
تا
انجامد
ســال به طول
شاكردوست
عمودي:ســال کتابی چربیهای نامطلوب از بین برود؛ مانند به بیمــاران خود
شــود .وی پس از یک
کنند
توصیــه می
هاينخل.
نوشــت.جاذبهروغن
خود
دربارهی این-1تجربهی
عمودي:
روستايي
گردشگري استان خراسان جنوبي كه
دقيق -از
كنجكاو،
قند
مصرف
از
کــه
سانتیمتر
۱۴
کمرم
دور
سال
یک
از
پس
باره
این
در
لوپوان
فرانســوی
واقع در  24كيلومتري جنوب شرقي بيرجند
مجلهی است
 -1تخته مدار الكتريكي كه بخشهاي گوناگون رايانه بر رو
كمكرساني -برادر -و
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حاضره��اي
حالپارچه
كش��يدن
بيرون
بهحالت
نگاه
با
قبل
دولت
كه
شود
نمي
پرداخته
وجودمي
پژوهش��گران
مورخين و
زريبافي پژوهش��كده هنرهاي
نويس��ندهنرهاي
پژوهش��كده
کلسترول،بافي
كارگاه زري
دارد.
هستند.كه بر
مبتال
باال
خون
کلسترول
كارگاهکه:
کاركهمی
کلسترول
کنند.
كه
اين
يا
اند
كرده
سكته
يا
افراد
اين
اين
يا
اند
كرده
سكته
يا
افراد
اين
از
ً
برد
سرمي
به
انزوا
و
سكوت
در
اكنون
هم
نيم
ها
پارچه
از
كدام
هر
دارها
داخل
ا اينازكه
صرف
را
اش
تالش
تمام
اقتصادي
ا
صرف
پارچههاي
هخامنشيان
س��نتي ،پارچهها از روي تصاويري كه
تصاويري كه
استفاده ازاز روي
در پارچهها
س��نتي،
،
کسی
هر
برای
بالقوه
جانبی
عوارض
به
منجر
که
است
کلسترول
این
آیا
از
ناشی
ها
اســتاتین
محبوبیت
التهاب
که
دارند
اعتقاد
پزشکان
بندي،
بي
آقاي
اند.
ش��ده
نش��ين
خانه
بندي،
بي
آقاي
اند.
ش��ده
نش��ين
خانه
بافي
زري
سرتاس��ر
انقالب
از
پيش
ت��ا
40
به
نزديك
رقمي
و
بودند
متر
يك
تا
رهنگي
كرد.
هنر
اين
خاموشي
پيشقدم بودند
لباسهاي
از آثار موجود در م��وزه متروپوليتن و
متروپوليتن و
فاخر م��وزه
موجود در
لطيف واز آثار
افراد
اين
جزو
ماشااهلل
آقاي
و
هاشمي
افراد
اين
جزو
ماشااهلل
آقاي
و
هاشمي
نفري
۷۳
از
كند
مي
بيان
او
است.
بوده
داشت
مالي
ارزش
تومان
ميليون
50
تا
��رد كه
زري
دنب�ال
به
پاكس�تان
و
هند
شامل
کند،
می
مصرف
استاتین
که
کوچک
های
سکته
و
قلبی
حمالت
به
مربوط
های
تئوری
ترین
بزرگ
لخته
ایجاد
باعــث
تواند
می
که
هاي
نخ
با
كه
ايراني
ال��وان
هاي
پرده
و
ويكتوريای لندن گرفته ش��ده ،بازبافي
ويكتوريای لندن گرفته ش��ده ،بازبافي
10
از
كه
ط��وري
به
روند.
مي
ش��مار
ي را به
10
از
كه
ط��وري
به
روند.
مي
ش��مار
به
كردن��د
مي
فعالي��ت
دوره
آن
در
ك��ه
كامل
طور
به
ها
دستگاه
كه
ش��د
سبب
ب��ه
ايراني!
مشهور
دنيا
در
بود
شده
بافته
گالبتون
اي��ن كارگاه حتي داري
ش��ود .در
داري
های حتي
آسیبكارگاه
خون ودر اي��ن
ميش��ود.
شود؟!
تنهاتئوریمي می
شریانی
ضعف عضالنی،درد پشت ،اختالل های
اكنوناین
هم که
است
قلبی
بیماری
شدند
بازنشسته
كه
نفري
تنها
اكنون
هم
شدند
بازنشسته
كه
نفري
كشور
سراسر
در
نفر
7
تنها
اكنون
هم
بافي
زري
كار
استاد
اين
شوند.
تخريب
ستادكار
24.دوره
Sepكه در
غياثالدين
پس از استاد
روميان
بط��وري كه
بودهاند
کبدی وو معروف
همچون
افرادآن
س��اختار
حداقلكه
نشان میدهد که اصلی ترین عاملوج��ود دارد
همچون
مهمــیآن
س��اختار
دارد كه
وج��ود
2013
B
Skill:
عملکرد
شناختی،
Partاولین
نیمی
ایفا می
نقش
نیز
شــود،
فعاليت
توانايي
گاه 2
فعاليت دارند.
توانايي
بازنشسته
صفوي 2مينفر
شاگرد!
مبتالوبه4
استادكار
اند؛ازسه
مانده
دارند.زريبافي
كارگاه
خود را در
بازنشستهعمر
هاينفر كه تمام
دهقان،
اختاللاكنون
هم
زيس��ت،
زريهاي
دوره ب��راي
مبالغ��ي
همه س��اله
يكي
ساس��اني اس��ت.
داره��ايباقيدوره
اس��ت .يكي
ساس��اني
داره��اي
بافي
زري
اس��تادكاران
حاض��ر
درحال
است.
دیابت
به
ابتال
خطر
افزایش
نرمال
ســطح
دارای
قلبی،
حمله
در
کلسترول
تجمع
قلبی،
بیماری
بزرگتر
نقشی
حتی
شــاید
کند
بافي
زري
اس��تادكاران
حاض��ر
درحال
كارگاهي
در
نف��ر
3
كاش��ان،
در
نفر
3
درخصوص
كرده
سپري
بافي
مخمل
و
جز
شد
باف
زري
تنها
ايراني
زربافت
اس��تادكار
كردهان��د.
افراديمي
اي��ران ازخ��رج
از افرادي كه بهعن��وان راهنما در اين
دوراندر اين
عن��وانازراهنما
كه به
به
ش��اگرد
داش��تن
بدون
و
تنهايي
به
به
ش��اگرد
داش��تن
بدون
و
تنهايي
به
يك
و
است
پژوهشگاه
در
اكنون
هم
كه
جزو
كه
هاي��ي
زربافت
ش��دن
ناپدي��د
چراكه
،
توانسته
كه
ش��ود
مي
محس��وب
دنيا
خطر
معرض
در
که
افرادی
بــرای
هستند،
خون
سرم
در
کلسترول
است.
ها
شریان
استاتین ها
کلسترول.
كارگاهتر از
مهم
و
قطع��اً
قطع��اً
بس��يار
زربفت
پارچه
ساس��انيان
كارگاه حض��ور دارد ميگوي��د،
ميگوي��د،
هايدارد
حض��ور
Sectionnel
حالي
در
پردازند.
مي
باف��ي
زري
توليد
حالي
در
پردازند.
مي
باف��ي
زري
توليد
آقاي
جز
حال
بااين
دراصفهان.
هم
نفر
اظهار
شوند
مي
محسوب
دولتي
اموال
دارها
ي
پارچه
در
را
نش��دني
تكرار
ه��اي
نقش
كليس��اهاي
موزهها و
زيباي��ی در
چیزبه شكلي
ساساني
دارهاي
شكلي
تنها به
ساساني
سایرداروهای دوره
دارهاي
ساختار
قلبی قرار
مخملهــای
بیماری
ابتال به
دیگری باید
دوره که
معنی
این
ساختاربه
حضورغشای
ضروری
کلســترولميجزء
اروپاپاسخ
مخدر
حضور و
نيازمند
مخمل
بافيكهنيازمند
دستگاه
زربافتكه
ميبافد از
مخمل
كاش��ان
كه در
يااهلل
اين جمله
تنها به
بافيكند و
دستگاهاطالعي
ل آنكه بي
امروز
كند .نقشهايي
ايجاد
است.
موجود
است.
كارگاه
در
موجود
دار
اين
كه
بوده
است.
كارگاه
در
موجود
دار
اين
كه
بوده
ســلولی اســت و بدن از آن برای بعنوان یک عامل خطرآفرین باشد .دارند ،استفاده از استاتین ها ممکن کافی به کلســترول و التهاب باال فرنگی تهیه کنیــد .پروتئین را از

مخملباف�ي در وضعيت عادي
ثبت اين دو هنر به نام خود هس��تند.
سپري ميشد هر چند كه مواد
در حال��ي كه قدمت اين دو هنر اصيل
اولي�هاي تزري�ق نميش�د اما
ايران��ي به بيش از  ۲هزار س��ال پيش
هن�وز كارگاهه�ا بهحال�ت
ميرس��د و هنوز ميتوان قديميترين
ب�ود تا
درنيام�ده
نيمهتعطي�ل
PAIVAND:
Vol.
25
no.1348
15, 2017
27

 Dec.
زربافته��اي ايران��ي را ك��ه ب��هدوره
اينك�ه رئيس وقت س�ازمان
ساساني ميرسد در مهمترين موزههاي
ميراثفرهنگ�ي در س�ال 89
دنيا مش��اهده كرد .در سالهاي اخير
تصمي�م ميگيرد پژوهش�كده
چربی
و
چرب
کم
حیوانی
منابــع
نیستن .د
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هنرهاي س�نتي را به اصفهان
گزینه های
هاي مانند
غذایی
سالم را
طبیعی نیز وجود دارد های
بسياري
موادضعف
كاستيازها و
كشور
منتقل كند
داش��ته
ناملموس
آثار
ثبت
ح��وزه
در
مانند برنج مخمر قرمز ،که حاوی روغن زیتون ،آووکادو و آجیل ها
است بهطوريكه نگرانيها از وضعيت
چندین ترکیــب کاهش دهنده دریافتنمایید.
بالتكليف اين پرونده و ثبت آن توسط
کلسترول با عوارض جانبی کمتری •ديگر كش��ورها همچنان وج��ود دارد.
داشتهاسبق
مسئوالن
اس��ت كه
است.
جوش
درحاليجنب و
اينبیشتر
-2
س��ازمان ميراثفرهنگ��ي وعدهه��اي
(برنج مخمــر قرمز یک محصول باشید
بس��ياري را درب��اره ثب��ت زريبافي و
تخمیری و سنتی آسیایی است که ورزش هــوازی منظم (هدف 30
مخملبافي در يونس��كو داده بودند كه
کاهش
بوسیله تلفیق برنجدم کرده با نوعی دقیقه
نشده
تواندها بهمحقق
میاز آن
روز)يك
در هيچ
تاكنون
منسوب
نسبي
صفت
يك
زري
است.
قارچ تولید می شود .بعد از قرن ها وزن و خطر ابتال به بیماری های
يعني س��اخته شده از زر؛
به
که این ماده در طب سنتی چین
اس��تکند.
قلبیزرکمک
زرين و طالي��ي ،بنابراين زري عبارت
ســال
بیشازاز 40
داریداي
سن پارچه
زربفت،
پارچههاي
برای کمک به گردش خون مصرف اگراس��ت
حالآنورزش
می شود ،به اثبات رسیده است که و تاكهبــه
اید،هنر
نکــردهاين
طالس��ت .در
پودهاي
س��نتي
نگارهاي
پارچههايي
آرامی و
نقشکارو را به
اســت بااین
این ماده یک راه مؤثر برای کاهش بهتر
گالبتون
و
ابريش��م
از
پودهايي
و
تار
با وتمرینات و حرکات ًکوچک آغاز
میزان کلسترول خون است.).
ال س��نتي دستي
با دس��تگاههاي كام
برای
باید
معتقدند
می
فشار
احســاس
هرگاه
کنید،
صورتکهاص ً
ال
پزشکان اين
در غير
داروپارچه همانند بافته ميش��ود .مواد اوليه اين صنعت
باقي
ساس��اني
دوره
از
كه
هايي
افرادی
کرده
سبک تر
تمرین
زربافتباشــد که نمی توان در آن کنید
بافت
مراحل
خود رااس��ت.
طبيعي
ابريش��م
است،
معتقد
او
ش��ود.
نمي
توليد
مانده
مقایسهچله
دیگران بندي،
ش��امل نقش��ه
بافي
زري
خطر
عوامل
سایر
و
کلسترول
ها،
و هرگز خود را با
تاريخ و شناس��نامه زربافتهاي ايراني كش��ي ،گذران��دن ابريش��م از وردها و
قلبی را از طریق تغذیه و تغییرات ننمایید .برای تشویق بیشتر ،بعد از
كه شكوه آن به دوره صفوي ميرسد در شانهها است .دس��تگاه زري بافي نيز
برای
کاهشداد.
تنهایی
زندگی به
شیوه
مردم دنيا
موزهها به
مهمترين
جایزه به
خوداست كه
چوبي
تمرین،آالت
دورهالً ابزار و
معرفي هرمعمو
قديمي و ساده ساخته ميشود.
سبكکنید.
ميشود اما در ايران نهتنها به اين هنر تعیین
پرداخته نميشود كه دولت
قبل با نگاه •مورخين و پژوهش��گران مينويس��ند
کاهش
سه راه طبیعی برای
صرفاً اقتصادي تمام تالشاش را صرف هخامنشيان در استفاده از پارچههاي
کلسترل
فاخرکنید
مترین
آرامش
-3
باالكرد.
خونهنر
خاموشي اين
پيشقدم بودند
لباسراهاي
لطيف و
صرف
ورزش
هاي
چــیكهو با نخ
تای ايراني
یــوگا،ال��وان
پردههاي
• هند و پاكس�تان بهدنب�ال زري و
ايراني!
مشهور
دنيا
در
بود
شده
بافته
گالبتون
زمان با افرادی که شما را شاد می
رژیم غذایی ضدالتهابی
-1
پس از استاد غياثالدين كه در دوره
روميان
كه
بط��وري
اند
بوده
معروف
و
کنیدزيس��ت ،هماكنون دهقان ،کنند ،همگی می توانند التهاب را
مصرف
صفوي مي
همه س��اله مبالغ��ي ب��راي زريهاي
مستقیم
غیر
طور
اي��رانداده و
اساسباف کاهش
ايرانيرا بر
زربافتخود
اس��تادكارغذایی
وعده های
تنها زري
دوران
ان��د .از
كرده
خ��رجبهمي
توانسته
كه
ش��ود
مي
محس��وب
دنيا
زربفتکمک
کلسترول
ساس��انيانسطح
سبزیجات ،میوه ها و حبوبات غنی به کاهش
بس��يار
پارچههاي
پارچه
در
را
نش��دني
تكرار
ه��اي
نقش
زيباي��ی در موزهها و كليس��اهاي اروپا
از فیبر مانند لوبیا ،عدس و نخود کنند.
زربافت ايجاد كند .نقشهايي كه امروز موجود است.

سالمتی...

داروهای کلسترول خون چه خطری دارند؟

كه بلعيد
ي را
زربافتهاي ايراني را بلعيد
999$ j
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یک جـــدول با دو شـــرح

2

8

8

5529

5529

صفحهاز34
حل در
____________________ دو>>
ویژه
____________________
های
جدول
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
ش�رح
اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل
وي�ژه»
«ش�رح
عادیدو
دارای
حل کرده
ع�ادیبا وم�داد
ها را
ش�رح
يک�یواز
ش�رح ابتدا
حل دو
وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
«ش�رح
ج�دول روزنام�ه دارای دو

و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

8

جدول عادي

1

7

3

2

4

5

افقي:
و
توپ
ورزش
گذش��ته-
 -1قديم،
2
ميز
3
 -2آرزوه��ا -ب��ه مرحل��ه عم��ل
4
گذاشتن -ناخوش
 -3مادهاي كه با آن ميتوان س��ير
5
يك م��اده را در بدن تعقيب كرد-
6
زن شوهر مرده -نو
 -4هم��دم -نام قدي��م جيحون-
7
آفتاب -آموخته لقمان
8
 -5شماره رمز -خميدگي -منطقه
9
تفريحي تهران
 -6دوستي -درس دادن -باال رفتن
10
آب دريا
11
 -7ب��ا هم و همگي -كش��وري در
12
اقيانوس هند -زين و برگ اسب
 -8ن��ي توخال��ي -لباس رس��تم-
13
زادگاه نيما
14
 -9بيرونق -گريه و زاري -مقابل
mcx
15
حمله
 -10كتف -طيران -نام دخترانه
 -11پيراهن يقهدار -برد معروف -درنده
 -12مادر باران -پول قديمي -پيشرو -جمله قرآني
 -13سبيل -بيماري ناشي از ويروس  -HIVاز وسايل آرايش خانمها
 -14ساكن -حواله و چك -تكيه كردن
 -15فرد باتجربه -قبل ديروز

6

7

1

2

3

6

DÉCO
$
5

1
1699

3

7

عمودي:
 -1كنجكاو ،دقيق -از جاذبههاي گردشگري استان خراسان جنوبي كه روستايي
است واقع در  24كيلومتري جنوب شرقي بيرجند
 -2كمكرساني -برادر -نوعي طالق
 -3ديگر -انجمن ،محفل -پژوهش
 -4خروس مازندراني -صدا -سرشانه لباس -بعد از آلفا
 -5گروه خالفكار -خداحافظي -نام آذري
 -6رمق -داروغه -اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مس��تقيماً
بر عهده رهبري گذارده ،از طريق رئيسجمهور و ...است
 -7ترسو -حنا -شهري در استان يزد
 -8نماد زيبايي -افروختن ابزاري كه از باروت ساخته ميشود -چاك دوكوه
 -9بيهوده -علت ،برهان -جدا از هم
 -10فرياد بلند -سهلانگاري-
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افقي:
 -1كنكاش كردن -روش��ي در
پخت و پز
 -2اش��اره و رمز -كش��وري در
قاره سياه -به طور ناگهاني
 -3راهنمايي ك��ردن -هنگام-
خدمتكار زن
 -4ن��وك مثلث -گهواره -فيلم
استيون اسپيلبرگ -كشور
 -5صنم -بزرگ ده -فراهم
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 -8ماضي ديدن -بخش حلزوني
گوش مياني -دوستي
 -9زمان آغاز آفرينش -روشن و
درخشان -سنگين
 -10قلم انگليسي -كارگزاران-
پيوند
 -11كش��وري در قاره آفريقا-
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 1افقي:
 -1قديم ،گذش��ته -ورزش توپ و  -12كنكاش كردن -روش��ي در
ميز
پخت و پز
3
 -2آرزوه��ا -ب��ه مرحل��ه عم��ل
 -2اش��اره و رمز -كش��وري در
گذاشتن -ناخوش
4قاره سياه -به طور ناگهاني
 -3مادهاي كه با آن ميتوان س��ير  -35راهنمايي ك��ردن -هنگام-
يك م��اده را در بدن تعقيب كرد-
خدمتكار زن
زن شوهر مرده -نو
 -46ن��وك مثلث -گهواره -فيلم
 -4هم��دم -نام قدي��م جيحون-
7استيون اسپيلبرگ -كشور
آفتاب -آموخته لقمان
 -58صنم -بزرگ ده -فراهم
 -5شماره رمز -خميدگي -منطقه
 -6امروزي -اثر ابنس��ينا -بلي
تفريحي تهران
9در مكالمه
 -6دوستي -درس دادن -باال رفتن  -710از گلها -محل قوه ش��امه-
آب دريا
11سرزنشگر
 -7ب��ا هم و همگي -كش��وري در
 -8ماضي ديدن -بخش حلزوني
اقيانوس هند -زين و برگ اسب
12گوش مياني -دوستي
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سرازيري
شرط-
قديمي-شير-
موي گردن
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آبفشان -از زبانهاي برنامهنويسي
 -12پول خرد اسپانيا -موي گردن شير -كلمه شرط -سرازيري
 -13ميوه هندي -كوچك و بزرگش را همه دارند -گول زننده
 -14آكنده -شعله -پيكار
 -15پايتخ��ت م��االوي -فيلم��ي ( )1392از مس��عود دهنمكي با ب��ازي الناز
شاكردوست
عمودي:
 -1تخته مدار الكتريكي كه بخشهاي گوناگون رايانه بر روي آن سوار ميشوند-
حركتي در ژيمناستيك
 -2سازمان ماهي فروش -شهری در روسيه -فقرالدم
 -3پف كردگي -تبديل كننده -بازي روشندالن
 -4نوعي پارچه -قلقله زن خورشتساز -كوشش -ميوهاي است
 -5آسمان غرنبه -كشوري در شمال اروپا -ضمير متكلم وحده
 -6نفوذ به يك سيستم كامپيوتري -قالي فرسوده -مايع نشاسته
 -7رونق -اشك طبيعت بر گونه گل -مرواريد
 -8فاضالب -نخستين فيلم سهبعدي ايران (محصول  -)1392ده واحد از چيزي
 -9ماچ -سرمربي سابق سويا -پوچ ،خيالي
 -10ج��اي امن -ش��اعر
حل جدول ويژه شماره 5528
فرانسوي -آغوش
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تغذیهومهاجرت...

www.paivand.ca
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و
ر
ژی
م
د
ر
مانی

•

حمید صدقی

(مونتریال)
مشاور تغذیه ورژیم درمانی و عضو
انجمن  Naturotherapyکبک
----------------مهاجرت بــه عنــوان پدیده ای
که دگرگونی و تغییــرات زیادی
در وجوه مختلــف زندگی مهاجر
ایجاد میکنــد مطرح اســت .از
جمله این تغییرات،تغییر در شیوه
زندگی( )life styleو نحوه تغذیه
فرد است.
تغییر محیط زندگی منجر به تغییر
در عادات غذایی و تغییر شــرایط
روحی روانی فرد خواهد شــد که
میتواند تبعات مثبت یا منفی به

مشا
و
ر
ه
ت
غ
ذی
ه
و
ر
ژی
م
د
رمانی
محاسبه
درصد ترکیبات بدن

دیابت و کبد چرب
(عضله ،چ
ربی و آب) وزن ایده ا
ل
•
م
ش
او
ره
ت
غذ
و سن سلولی
یه جهت کودکان،
نو
جو
انان،
•
مــادران باردار و دوران
تنظیم رژیم هــای
کاهش و شیردهی
افزایش وزن
حم
ید
ص
دق
ی
م
• تن
شا
ور تغذیه ورژیم
ظیم رژیم جهت بیماری
ها
ی
در
مان
ی،
ع
ضو انجمن تغذیه و نظام

تغییر محیط زندگی؛ تحول در عادات غذایی
و تغییر شرایط روانی ما
همراه داشــته
باشــد.در این
مبحــث قصد
داریم به اثرات
مهاجــرت بر
شــیوه تغذیه
افراد بپردازیم.
بســیاری از مهاجرین در روزها و
ماه های اول به دنبال مواد غذایی
میگردند که شبیه مواد غذایی باشد
که آنها قبالدر کشور خودشان آنها
را تهیه میکردند .مثال ماست ،پنیر،
نان ،برنج و گوشــتی که با ذائقه و
فرهنگ غذایی شان سازگار باشد.
عدمدستیابی به بعضی از مواد فوق
از یک طرف و آشــنایی با شکل
و ترکیبات جدید مــواد غذایی از
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طرف دیگر بتدریج میتواند منجر
به تغییــر در عــادات غذایی فرد
شود.به عنوان مثال تنوع در وجود
پنیرهــای موجود در بــازار کانادا
و یا عدم دسترســی کافی به نان
های سنتی موجود در ایران مثل
ســنگگ ،تافتون ،لواش و بربری
میتواند باعث تغییــر در مصرف
این دونوع ماده غذایی شود و فرد
مهاجر یاد می گیرد که به تدریج
خود را با فرهنگ غذایی کشــور
جدید ســازگار کند؛ که این خود
میتواند نتایج مثبت یا منفی بدنبال
داشته باشد.
با توجه به اینکه سطح استاندارد
تولید و کنترل کیفی مواد غذایی
در کشــور کانادا به نسبت باالتر

از کشــور عزیزمان ایران است ،به
صراحت می توانیــم بگوییم که
در اینجــا غذاهای ســالمتری در
دســترس مردم قرار دارد .کنترل
کیفــی در کارخانجات تولید مواد
غذایی شامل کنترل فیزیکی (عدم
وجود جســم خارجــی) ،کنترل
شیمیایی ،میکروبی و کنترل مواد
حساسیت زا میشود که به خوبی و
تحت نظارت
CFIA(Canadian food in)spection agency

انجام میشود.
نکته مثبت دیگــر درج ترکیبات
تشکیل دهنده مواد غذایی ،میزان
کالری ،میزان ریزمغذی ها و ارزش
روزانه ( )daily valueماده مغذی
می باشد؛ که اطالعات ارزشمندی
در مورد بسته مواد غذایی دراختیار
مشتری قرار میدهد تا بطور دقیق
از ترکیبات و میزان مواد تشکیل
دهنده مطلع شود.
مثــا اگر فردی به بــادام زمینی
حساسیتدارد با خواندن ترکیبات
مواد غذایی میتواند متوجه شود که
آن ماده غذایی حاوی بادام زمینی
هست یا خیر.
تنوعدر مواد غذایی غذایی مختلف
دســت مصرف کننــده را برای
انتخاب بهتر و مطابق با وضعیت

پزشک
ی ایران ،عضو انجمــن
therapy
 Naturalاستان کبک
تلفــــن :
514-999-1361

سالمت فرد باز گذاشته است.
مثال فردی کهدچار هایپرلیپیدمی
یا بــاال بودن چربی خون اســت
میتواند شــیر بدون چربی یا کم
چــرب را برای خرید انتخاب کند
و یا فردی که مبتــا به بیماری
سلیاک است میتواند نان و غالتی
را که فاقد گلوتن ( ) gluten free
هستند ،خریداری کند.
علیرغم نکات مثبتی که در مورد
تغذیه در کانادا برشمردیم ،نکات
منفــی قابل توجهی نیــز وجود
دارند که با آگاهی و پرهیز از آنها
می توانیم وضعیت سالمت خود و
خانواده مان را بهبود بخشیم.
یکی از مهم ترین این موارد مصرف
زیاد شــکر و نمک در مواد غذایی
اســت .ازمصرف زیاد نوشــیدنی
های گرم مثل انواع قهوه گرفته تا
نوشیدنی های سرد مثل انواع soft
 drinksحاوی مقدار زیادی شکر
هستند .بعنوان مثال یک قوطی
نوشابه کوکاکوال حاوی 39گرم یا
معدل  2.5قاشق غذاخوری شکر
اســت تامین کننــده  140کیلو
کالری انرژی است.
متاسفانه شکر در ترکیب بسیاری
از مــواد غذایی از جمله نان ها که
ضرورتی برای اضافه شدن شان نیز
نیست ،وجود دارد.همین موضوع

برای نمــک هم صــدق میکند.
بســیاری از  fast foodها بدالیل
مختلف حاوی مقدار زیادی نمک
هستند .امروزه مضرات این دو سم
سفید بر کسی پوشیده نیست که
در اینجا فرصــت پرداختن به آن
وجود ندارد.
بســیاری از مردم از جمله جوانان
و نوجوانان به مقــدار زیادی fast
 foodو  junk foodاســتفاده
میکنند که میتواند ضررهای زیادی
برای ســامتی شان داشته باشد.
متاسفانه آمار باالی انواع سرطان
در کانادا بی ارتباط با نحوه تغذیه
مردم نیست و شیوه های نادرست
تغذیه باعث افزایش شــیوع این
بیماری خطرناک در جامعه شده
است.
مصرف ناکافی سبزیجات و دیگر
منابع فیبر نیــز میتواند موجبات
شــیوع بعضی دیگر از بیماریها از
جمله مشکالت گوارشی و سرطان
کولورکتال را فراهم سازد.
و سرانجام با توجه به اینکه بسیاری
از افراد بیشتر ســاعات روز را در
محل کار و معمــوال به دور از نور
خورشید میگذرانند ،احتمال ابتال
به کمبــود ویتامیــن  Dو پوکی
استخوان نیز وجود دارد.
•

زندگی و مرگ جانی هالیدی ،خواننده نامدار فرانسوی
جانی هالیدی خواننده مشــهور
فرانســوی در  ۷۴سالگی چشم از
جهان فروبست .او در طول شش
دهه فعالیت هنری خود  ۱۱۰آلبوم
منتشر کرد و چهرهای اسطورهای
در دنیای موسیقی فرانسه بود.
«مرگ یک اسطوره» تیتری است
که شماری از رسانههای فرانسوی
برای انتشار خبر درگذشت جانی

تقویت حافظه و...
"کالین مکلئود" ،سرپرست این
مطالعه گفــت :این مطالعه تایید
میکند که یادگیری و فواید حافظه
حاصل از مشارکت فعال است .بلند
خوانــدن یک کلمــه ،آن را برای
حافظه بلند مدت متمایز میکند.
"اثر تولید" مزیتی اســت که فرد
با بلنــد خواندن یک متن و نه در
ســکوت خواندن ،از آن بهرهمند
میشود.
در مطالعه قبلی ،محققاندریافتند
که خواندن با صدای بلند به خودی
خود نســبت به شــنیدن صدای
دیگران موجــب تقویت حافظه
میشود و این خودخوانی ،اثر تولید
را تلقین میکند.
اساسا نتایج مطالعه نشان میدهد

انتخاب کردنــد .جانی هالیدی یا
الویس فرانسه روز ششمدسامبر به
دلیل بیماری سرطان ریه چشم از
جهان فروبست.
او سال  ۱۹۶۰میالدی زمانی که
تنها  ۱۷سال داشت با چند اجرای
تلویزیونی به شهرت رسید و یک
سال بعد از آن ،نخستین آلبوم خود
به نام «هلو جانی» را منتشر کرد.

این خواننده فرانســوی با الهام از
الویس پریسلی خواننده آمریکایی،
موســیقی راک را بــا ترانههای
فرانسوی تلفیق کرد و به سرعت به
ستاره موسیقی فرانسه و خواننده
محبوب جوانان این کشور تبدیل
شد.
جانی هالیدی در  ۶۰سال گذشته
با انتشــار بیــش از  ۱۱۰آلبوم و

برگــزاری  ۱۸۰تور به چهرهای
اسطورهای در این کشور تبدیل
شد .آلبومهای جانی هالیدی که
او خود ترانهسرا و آهنگساز برخی
از ترانههای آنها بود ،بیش از ۱۰۰
میلیون نسخه به فروش رفتهاند.
از جمله محبوبترین ترانههای
او میتوان «چه دوستت دارم» یا
«آتش را روشن کن» اشاره کرد.

جانی هالیدی در دهه  ۸۰میالدی
وارد دنیای ســینما شد و دو دهه
بعد برای بــازی در فیلم «مردی
در قطار» جایزه بهترین بازیگر مرد
سال فرانسه را دریافت کرد .وی در
خارج از مرزهای فرانسه نتوانست
به موفقیت چشمگیریدست پیدا
کند.

>> ادامه از صفحه26 :
که عمل خواندن کلمات با صدای
بلند با توجه به دو چیز به شــدت
مزایای حافظــه را در بر دارد .اول
این کــه کلمات با صــدای بلند
خوانده میشوند و دوم این واقعیت
اســت که فرد در واقــع در حال
صحبت با خود است.
این تحقیق همچنین چند تحقیق
گذشته را که در آنها اثر تولید تایپ
کردن و نوشتن کلمات بر حافظه
اندازه گرفته شده بود ،مورد بررسی
قرار داد.
دانشآمــوزان بــرای امتحانها
میتواننــد درس را با صدای بلند
بخوانند تا بــه آنها کمک کند به
خاطربسپارند.
عالوه بر این ،محققــان یادآوری

میکننــد که ســالمندان پازل و
معما حل کنند تا حافظه خود را
تقویت کنند ،همچنین میگویند
که فعالیت بدنی و ورزش میتواند
حافظه را بهبود بخشد.
نتایج این مطالعه به فهرســت رو
به رشــد فعالیتهایــی که مردم
میتوانند برای تقویت حافظه انجام
دهند ،افزوده میشود.
بعضی از فعالیتهایدیگر که گفته
میشود افزایش حافظه را در پی
دارد شامل خوردن شکالت است
که به طور چشــمگیری میتواند
عملکرد شناختی را بهبود بخشد،
حافظه فعال را باال ببرد و پردازش
تصویری را بهبود دهد.
این مطالعه در نشــریه Memory
منتشر شده است.

مشاور امالک در مونتریال

و South shore
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 ارزیابی رایگان
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سعید لیالز

من معتقدم نه جمهوری اسالمی
و نه دولت ،نه ایرانیها و نه کشور،
بلکه تمدن ایــران با چهار بحران
جدی روبهروست که من نامش را
بحرانهای تمدنی گذاشتهام.
•

فســا د

به نظر من فساد ،مهمترین بحرانی
است که تمدن ایران را تحت تأثیر
خود قرار داده و آینده ایران و ملت
ایران را در شرایط خطر قرار داده
است .اقتصاد ما در مدت  ١٠سال
از سالمترین اقتصاد به فاسدترین
اقتصاد تبدیل شده است .به نظر
من از نظر آماری پس از کشــور
عــراق احتماالً ایران فاســدترین
اقتصاد جهان را دارد .توجه شــما
را به ایــن نکته جلب میکنم که
با فســادی از این کمتر به لحاظ
ساختار و عمق ،رژیم شاه سرنگون
شد.
شدت درجات این فساد بهجایی
رســیده که تقریباً قبح آن از بین
رفته اســت .اگــر در زمان حاضر
جوانی که به جرم اختالس شناخته
شده به خواستگاری خانمی برود
میگویند بچه زرنگی است ،یعنی
از نظر اجتماعی هم قبحی ندارد،
در حالیکــه در دوره پهلوی این
قبح هرگز شکسته نشد!.
این بحران ،بحرانهای دیگر را هم
میآفریند.
برای نمونه عرض کنم:
در سال  ١٣٨١اقتصاد ایران برای
هر  ١درصد رشد اقتصادی٢ /٥ ،
میلیارد دالر واردات کاال و خدمات
نیازداشت .این عدد تا سال ،١٣٩٠
 ١٠برابر شد؛ یعنی ،در سال  ٩٠ما

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
بحران در مقابل تمدن ایران!!
بازای  ١درصد رشد اقتصادی ٢٥
میلیــارد دالر واردات انجام دادیم.
این رقم نشاندهنده تحول عظیم
ساختاری اســت .آقای روحانی با
تمام جانفشــانیهایی که در این
مدت کوتاه کرد توانست این رقم را
به  ١٢تا  ١٣میلیارددالر برسانند و
البته رسیدن به عدد  ٢ /٥میلیارد
دالر دوران آقای خاتمی بســیار
دور از دسترس اســت .در حالی
که قیمــت جهانی کاال و خدمات
در ســطح جهانی در حال حاضر
مساوی سال  ٨١است؛ یعنی تقریباً
با قیمتهای ثابت این مقایسه را
انجام میدهیم.
•

ناکارآمدی

بحراندوم کشور بحران ناکارآمدی
است که بخشی از آن از دل همین
فساد و بخشی از ساختار اجتماعی
بیرون میآید .ساختار از نظر من
یعنی تســلط حاکمیت و دولت
بر اقتصاد .این فســاد و آن تسلط
حاکمیت ودولت بر اقتصاد ،چالش
دوم ایــران و تمدن ایران و فقدان
بهرهوری را پدید آورده اســت .به
نظر من بزرگترین بحرانی که ما
و بهویژه جمهوری اســامی با آن
روبهرو هستیم ،بحران ناکارآمدی
اســت .این دســتگاه دیگــر کار
نمیکنــد .از این دســتگاه دیگر
نتیجهدرنمیآید!!.
•

فقدانسرمایهگذاری

چالــش ســوم ،چالــش فقدان
ســرمایهگذاری اســت .این هم
چالش تمدنی بزرگی اســت .ما
در چهار ســال گذشــته با وجود
دستاوردهای خیرهکنندهای که در
اقتصادداشتیم نتوانستیم نرخ رشد

تباهی دین ،فساد سیاست ،کرختی اخالق!
چــرا «تکــرار» نمیکنــد؟ چرا نمیکند و چرا بسیاری از اینگونه
کفن نمیپوشــد؟ چــرا تحصن اصالحطلبکاران ،این شرکایدزد و
نمیکنــد؟ خوئینیهــا خودش رفیقان قافله ،هم چنان صدرنشین
را در کــدام گوری پنهــان کرده هستند؟ یعنی در تمام این سالها،
است؟ کجا هستند آنهائی که دم یک اصالحطلــب دزد هم نبود تا
از رحمانیــت دیــن میزدند و با به وسیله برادران هممسلک کشف
اینگونه شعارها مردم را به قتلگاه شود و با برکناری و استعفا ،درس
والیت فقیه کشاندند؟ چرا کسی عبرتی برایدیگران باشد؟
به حساب اصالحطلبانی که تا مغز فاجعه بارتر از فســاد سیاست و
استخوان فاسد شدهاند ،رسیدگی تباهی دین ،این کرختی اخالقی

ســرمایهگذاری اقتصادی را احیا
کنیم .در حالیکه تا سال  ١٣٨٤و
 ١٣٨٥تا  ٤١درصد تولید ناخالص
ایران تشــکیل سرمایه و پسانداز
بود این نسبت تا ســال ٢٢ ،٩٢
درصد کاهش پیدا کرده اســت؛
یعنی نصف شده است.
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•

شکافطبقاتی

و اما چالش چهــارم؛ به نظر من
اصلیترین عامل بروز انقالب ایران
شکاف طبقاتی بود .من عاملی از
این جدیتــر و مهمتر هنوز پیدا
نکردهام .در همــه پژوهشهایی
که درباره  ١٥سال آخر دوره شاه
انجام شده شکاف طبقاتی ،موتور
متحرکه کل انقالب بوده است .ما
اآلن به بدترین شــرایط در داخل
اقتصاد رســیدیم و این در حالی
اســت که مجموعه درآمد نفتی
جمهوری اسالمی ایران بیش از ٢
برابر کل درآمد نفتی ایران در ٥٠
و  ٧٠سال پیش از خود بوده است.
ما در ســال  ١٣٩٠ماهانه بهاندازه
کل دهه  ١٣٤٠ورود ارز داشتهایم؛
یعنی ماهیانه باالی  ١٠میلیارد! ما
در ســال  ١٣٩٠همه رکوردهای
اقتصادی ایــران را در این حوزهها
شکستیم؛ یعنی  ١٢٠میلیارددالر
نفــت صادر کردیم کــه در تاریخ
ایران بهسختی ممکن است تکرار
شــود و با رکورد  ٩٧میلیارد دالر
کاال و خدمات وارد کردیم ازجمله
 ٢٠میلیارد دالر هزینه مسافرت
ایران به خارج از کشور بوده است.
به نظر من اینهــا چالش اصلی
اقتصــاد ایران اســت و هریک از
اینها بهتنهایی میتواند هر تمدنی
را نابود کند.
•

>> ادامه از صفحه16 :
اســت که جامعه را دچار خواب
مصنوعی و بیرگی معنوی نموده
است.
روی این آمارهائی که نتیجه یک
تحقیق دفتر مطالعات ریاســت
جمهوری است مکث کنیم:
«اعتماد بین آحاد جامعه ایران به
 ١٠درصد رسیده است ،شاخص
صداقــت و امانتداری به هشــت
درصد».

به گفته صفائی فراهانی این ارقام
در کشورهای حوزه اسکاندیناوی
بــاالی  ٧٠درصد اســت ،یعنی
جامعه به واقع دچار یک ســقوط
اخالقی شدید شده است.
ســعید لیالز ،اقتصــاددان حامی
روحانی در اشاره به فساد و کرختی
اخالقیمینویسد:
«شــدت درجات فســاد بهجایی
رســیده که تقریباً قبح آن از بین
رفته است .از دوســت بزرگوارم،
دکتر جالییپور ،این جمله را وام
میگیرم که اگــر در زمان حاضر
جوانی که به جرم اختالس شناخته
شده به خواستگاری خانمی برود
میگویند بچه زرنگی است ،یعنی
از نظر اجتماعی هم قبحی ندارد،
در حالیکــه در دوره پهلوی این
قبح هرگز شکسته نشد!!»
محسن صفایی فراهانی هم همانند
لیالزمینویسد:
«کــره جنوبــی در زمینه تحزب
و رشــد فضــای سیاســی و
توســعهیافتگی جامعه و کاهش
نگرانیهــای اجتماعــی ،در
ارزیابیهــای بین المللی جزو ٣٠
کشــور اول دنیا اســت ،در حالی
که ایران در این ارزیابیها ،معموال
جزو کشــورهای رده صد به باال
است ،مثال بر اساس همین گزارش
اخیر لگاتوم ،اقتصاد  ،١٠٥امنیت
و ایمنــی  ،١٢٠آزادیهای فردی
 ،١٢١ســرمایه اجتماعــی ،١١٥
حکومت و حکمرانی  ،١٢٢آموزش
 ،٦٥و بهداشــت  :٦٧این آمارها
نشان دهنده این است که در تمام

زمینهها دچار مشــکل هستیم و
فقط بحث اقتصــادی نداریم و در
ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی
و زیست محیطی مشکالت قابل
توجه داریم .مثالمســوول محیط
زیست کشور ،خانم ابتکار گفتند
 ٨٥درصــد ذخایر آبی کشــور از
بین رفته است ،اینها نشان دهنده
بحران بزرگ سرزمینی است.
شاید ما به این بیتوجه باشیم ،اما
کشــورهایی که  ٢٠درصد ذخایر
آبی خود را از دست میدهند ،به
دنبال مدیریت منابع میروند که
به مرز بحران که  ٤٠درصد است،
نرسند!
حاال میبینیم باالترین مســوول
محیط زیست میگوید  ٨٥درصد
ذخایــر آبی را از بین بردیم! یعنی
ما نه به مســائل اجتماعی و نه به
مسائل اقتصادی و نه حتی مسائل
محیط زیســتی توجه نداریم .در
فرســایش خاک ما رتبه اول دنیا
را داریم... ،و شاخص کالهبرداری
به  ٧٥درصد رسیده ،مساله دیگر
فقط بحران اقتصادی نیست ،عدم
صداقت و دروغگویی گسترده در
حال آســیب زدن به کل جامعه
اســت .این یعنی نهاد خانواده هم
از این ناحیه صدمههای اساســی
میبیند».
بر بســتر کرختی اخالقی ،فساد
سیاسی و تباهی دین ،این سوال
آزاردهنده در مقابل روشــنفکران
مردمــی قرار دارد کــه «چه باید
کرد»؟
چندی پیش محســن رنانی در

خطابیهای ،عنوان کرده بود که اگر
حکومت هر چه زود تر با پذیرش
حق خواهری بــرای کردها ،عفو
عمومی و آشتی ملی،دست به یک
«پارادایم شیفت» نزند ،انقالب تنها
گزینه پیــش روی جامعه خواهد
بود و حاال شاید در تکمیل هشدار
اوست ،وقتی لیالز فریاد میزند:
«بزرگترین بحرانی که ما و بهویژه
جمهوری اســامی با آن روبهرو
هستیم ،بحران ناکارآمدی است.
این دســتگاه دیگر کار نمیکند!
از ایــن دســتگاه دیگــر نتیجه
درنمیآید!»
مارکس در ستایش انقالب ،آن را
وسیلهای میدید که فساد و تباهی
را میروبد و با خود میبرد.
تجربه البته حرف مارکس را تائید
نکرد و انقالبات ،خود مسبب عبور
از یک فســاد و تباهی به فسادی
اغلب بزرگتر و ویرانگرتر شدند.
اما انقالب را روشنفکران سفارش
نمیدهد .انقالب حادث میشود و
مباد آن روزی که این بلیه بار دیگر
دامنمان را بگیرد.
شاید هنوز برای یک اجماع ملی و
عبور از بحران ،فرصتی مانده باشد.
میلیونها ایرانی روشنفکر ،کارگر
و زحمتکش ،هیچ نفعی از فساد و
تباهی دین و سیاست نمیبرند و
هنوز از عزت نفس و سالمت نسبی
اخالقی برخوردارند ودر زیر پوست
شهر ،ایرانیدیگر زندگی میکند.
•
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تحلــیل...
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نکت ه ضروری
برای بهبود امنیت در اینترنت

امنیت سایبری یکی از موضوعاتی
است که در سالهای اخیر به آن
توجه قابل مالحظهای شــده و با
نگاهی به اخبار دنیای تکنولوژی
کمتر ماهی اســت که خبری در
زمینه نفوذ و انتشــار مشخصات
حسابهای کاربران منتشر نشود.
از ایــن رو یکی از پرســشهایی
کــه کاربــران فارســیزبان در
سالهای اخیر و به صورت مستمر
میپرسند ،چگونگی بهبود امنیت
سایبری خودشان و کاهش خطر
نفوذ به حسابهای مختلف آنالین
و همچنین سیستمهای عاملشان
است.
در زیر به ده نکته مهم برای بهبود
امنیت سایبری اشاره می شود:
•

 -۱تایید هویت دو مرحلهای را
فعال کنید:

تایید هویــت دو مرحلــهای در
حقیقت اضافه کــردن یک الیه
امنیتی برای حسابهای مختلف
آنالین اســت به گونهای که پس
از وارد کــردن رمز عبور ،صاحب
حساب باید یک کد را که از طریق
پیامک و یا اپلیکیشــن دریافت
میکنــد وارد کند .هــم اکنون
ســرویسهای مختلف و معروف
دنیا این امکان را برای حسابهای
خــود ارائه میدهند ،بــه عنوان
مثال گــوگل ،فیسبوک ،توییتر،
واتساپ ،تلگرام این امکان را ارائه
میدهند.
به دلیل اهمیت این ویژگی شما
باید همواره و بدون معطلی ،آن را
در حسابهای مختلف خود فعال
کنید .برای شروع توصیه میشود
کــه ورود دو مرحلــهای را برای
حساب گوگل خود فعال کنید.
•

 -۲فلش پلیر را حذف کنید:

فلش پلیــر را میتوان یک حفره
امنیتیدردنیای تکنولوژیدانست
و علــت این ادعا را هم میتوان به
بهروزرسانیهای بیشماری دانست
که شرکت ادوبی -سازنده فلشپلیر
 به صورت مستمر عرضه میکند.با مرور خبرهای نفوذ به رایانههای
مختلــف و آلوده شــدن آنها به
باجافزار ،میتوان با قاطعیت گفت

که فلش پلیر را باید از روی رایانه
خود یا موبایلتان حذف کنید.

•

 -۳از سیستم عامل اصل و
غیرقفل شکسته استفاده کنید:

هر کاربر دهها حساب آنالین دارد،
ایجاد و به خاطر سپردن دهها رمز
عبور تقریبا غیرممکن است.
از همین رو کاربران باید شروع به
اســتفاده از نرمافزارهای مدیریت
رمــز عبور ماننــد  LastPassو یا
 KeePassبکنند تا به این صورت
فرآیند ایجــاد و ذخیره شــدن
رمزهای عبور را به این نرمافزارها
بسپارند و خودشان تنها و تنها یک
رمز عبور را به خاطر داشته باشند.

سیســتم عامل را میتوان هسته
اصلی هر رایانه و موبایلیدانست ،از
این رو به هیچ عنوان و تحت هیچ
شرایطی از سیستم عامل غیراصل
و قفل شکسته  -مثال ویندوز ده -
استفادهنکنید.
نکتهای که باید همواره به یادداشته •
باشــید آن اســت که نسخههای  -۶از اطالعات مهم خودنسخه
قفل شکسته سیستمهای عامل پشتیبان آف الین بگیرید:
مختلــف ،به صورت کلــی دارای تقریبا دو ســال پیــش گرفتن
حفرههای امنیتی مختلفی هستند پشتیبانی از اطالعات مهم و حیاتی
و عالوه بر آن امکان بهروزرســانی تنها در ســرویسهای ابری مانند
مستمر آنها وجود ندارد ،از همین دراپباکس و گوگلدرایو کافی بود
رو همواره از نسخه اصل ویندوز یا و نیاز به نگهداری نسخه آفالین از
مک استفاده کنید.
این اطالعــات که به هیچ رایانه و
خط اینترنتی وصل نباشد وجود
•
 -۴نرمافزارها و اپلیکیشنهای نداشــت .با ظهور باجافزارها هم
بیاستفاده را حذف کنید:
اکنون گرفتن یک نسخه آنالین
براساسآخرینگزارشهایمنتشر از اطالعات حیاتی و مهم نیاز تمام
شده ،کاربران تلفنهای هوشمند کاربران است زیرا اگر دستگاهشان
به طور متوسط از  ۹اپلیکیشن در به بدافزار آلوده شــود و دسترسی
طول روز و  ۳۰اپلیکیشــن در ماه به ســرویسهای ابــری از طریق
نرمافزار و رایانه برقرار باشد ،تمام
استفادهمیکنند.
از همین رو اگر شما بر روی تلفن اطالعات بر روی ســرویس ابری
همراه و یا رایانه خود دهها نرمافزار نیز رمزنگاری میشوند .در نتیجه
دارید ،اپلیکیشنها و نرمافزارهایی همواره از اطالعات مهم و حیاتی
را که در طول ســه ماه گذشته به خود یک نســخه آفالین بر روی
هیچ عنوان باز و استفاده نکردهاید ،یک هارد دیسک اکسترنال ذخیره
کنید.
حذف کنید.
با حذف نرمافزارها و اپلیکیشنهای •
بیاستفادهدر حقیقت نه تنها شما  -۷از آنتیویروس اصل
امنیت دســتگاه خود را افزایش استفادهکنید:
دادهاید ،بلکــه در هزینه ماهیانه اگر از یکی از سیســتمهای عامل
اینترنــت خود نیــز صرفهجویی ویندوز ،مــک او اس و یا اندروید
کردهایــد زیــرا از بهروزرســانی استفاده میکنید ،فراموش نکنید
اپلیکیشــنها و نرمافزارهــای که باید حتما یک آنتیویروس بر
روی آنها نصب کنید .این افسانه
بیاستفاده جلوگیری کردهاید.
است که سیستم عامل مک او اس
•
نیازی بــه آنتیویروس ندارد .باید
 -۵از نرمافزارهای مدیریت
رمز عبور استفاده کنید:
روی مک آنتیویروس نصب شود.
با افزایشدامنه استفاده اینترنتدر امنیتسایبری
زندگی روزمره ،یکی از مشکالتی بــرای نصــب آنتیویــروس هم
که کاربران به صورت روزانه با آن دههــا گزینه در بــازار وجود دارد
مواجه هســتند انتخاب رمزهای که نســخهها رایگان و قانونی این
عبور مناســب برای حسابهای آنتیویروسهــا بــرای محافظت
مختلف اســت و با توجه به اینکه دستگاه شــما در برابر بدافزارهای

جریان اصلی کافی هستند و نیازی
نیست که از نسخه قفل شکسته
آنتیویروسهای پولی اســتفاده
کنید .به عنوان مثال آنتیویروس
 Avastیــا  Aviraرا میتــوان از
جمله آنتیویروسهایی دانســت
که نسخه رایگان آن برای استفاده
روزانه جوابگو است.
•

 -۸سیستم عامل و آنتیویروس
خودراهمواره بروز نگه دارید:

عالوه بر اینکه باید از آنتیویروس
اصل استفاده کنید ،باید آن را به
صورت روزانه نیز بهروز کنید .این
بدان معناســت که اگر شما یک
آنتیویروس را بر رویدستگاه خود
نصب کنید و آن را به صورت روزانه
بهروز نکنید ،بــودن یا نبودن آن
آنتیویروس اهمیت خاصی ندارد و
میتوانید وجود آن بر روی دستگاه
خود نادیده بگیرید .فراموش نکنید
که باید آنتیویروس خود را روزانه
بهروز کنید نه هفتگی یا ماهیانه.
•

 -۹از اپلیکیشن سیگنال
استفادهکنید:

با ظهور تلفنهای هوشمند استفاده
از اپلیکیشــنهای مختلف برای
تماس و ارتباط با دیگران افزایش
چشمیگیری یافته است به گونهای
که صدها اپلیکیشن از این دست
تاکنون طراحی شده است .در این
میان امنیت و عدم شنود مکالمات
به یکــی از دغدغههــای کاربران
سرتاســر دنیا از جمله ایران شده
است و یکی از ســواالتی کاربران
ایرانی هر روز میپرسند امن بدون
یا نبودن تلگرام است.
به عنوان یک قانون کلی هر زمان
یک اپلیکیشن از رمزنگاری نقطه
به نقطه ( )End-to-Endحمایت
کنــد ،آن اپلیکیشــن را میتوان
یک اپلیکیشن امن دانست ،و در
این مورد اپلیکیشــن سیگنال را
میتوان امنترین اپلیکیشن حال
حاضر در دنیای اینترنت دانســت
که سازمانها و افراد مختلف آن را
تایید کردهاند.
از همین رو اگر نگران شنود افراد و
دولتهایمختلفهستید،استفاده
از اپلیکیشن ســیگنال پیشنهاد
میشود.

•

 -۱۰از ویپیان یا فیلترشکن
استفادهکنید:

هــر زمانی کــه بــه اینترنت در
مکانهای عمومی وصل میشوید،
فارغ از اینکه میخواهید سانسور
اینترنت را دور بزنید ،باید همواره
از ویپیان یا فیلترشکن استفاده
کنید تا به این صورت خودتان را
در برابر احتمال شنود و جاسوسی
افراد و هکرهای احتمالی محافظت
کنید.در حقیقت با اجرای ویپیان
و فیلترشــکن شما یک ماسک بر
روی چهره خود میکشید و امکان
اینکه یک فرد یا شــرکت (به جز
شــرکت ارائه دهنده ویپیان یا
فیلترشــکن) فعالیتهای آنالین
شما را رصد کند از بین میبرید.
یادتان باشد امنیت دیجیتال یک
مفهوم نسبی است و با اجرای موارد
فوق هم تضمین صد در صد برای
عدم نفوذ به حسابهای شما وجود
ندارد.
امین ثابتی (پژوهشگر امنیت
دیجیتال)

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
جهانی دیگر ممکن است!

 10دسامبر 1948مجمع
عمومی ملل متحد تشکیل
شد و اعالمیه جهانی حقوق
بشر به تصویب رسید ولی
پــس از  69ســال که در
آرزوی جهانی بدون جنگ
و خونریزی در سایه حقوق
بشــر بوده ایم ،همچنان
دست به گریبان جنگهای
خونین ،فقر و گرسنگی و
نابسامانیبسرمیبریم.
شاید زمان آن فرارسیده تا منشور
جهانی زنان برای بشریت که بمدت
 5سال توسط زنان از سراسر جهان
نوشته ودر  2005بتصویب رسیده
است در دستور کار قرار گیرد.
در این منشور که بر مبنای برابری،
آزادی ،عدالت ،صلح و همبستگی
تنظیم شده چنین میخوانیم :
هدف ما ســاختن جهان دیگری
است کهدر آن بهرهکشی ،سرکوب
و محرومیت ،زمانی طوالنی وجود
نداشته باشد .جهانی که شرافت،
تفاوتها ،حقوق و آزادیها ،همه
محترم شمرده شود.
این منشــور برارزشهایی چون
برابری ،آزادی ،همبستگی ،عدالت
و صلح استوار است.
•

بــرابری

همهی انســانها و مردم تمامی
سرزمینها و جوامع با هم برابرند.
آنان از حق دســتیابی یکســان
به ثروت ،زمین ،شــغل مناسب،
ابزار تولید ،مسکن رضایتبخش،
آموزش و پرورش مطلوب ،آموزش
حرفهای ،عدالت ،سالمتی ،تغذیه
مناسب و کافی ،خدمات بهداشتی
روحی و جســمی ،بازنشستگی،
محیط زیســت ســالم ،دارایی،
تصمیمگیریهــای بنیــادی و
سیاســی ،انرژی ،آب آشامیدنی،
هــوای پاک ،تســهیالت حمل و
نقل ،دانــش و مهارتهای فنی،
اطالعات ،ابزارهای ارتباطی ،تفریح،

فرهنگ ،اوقات فراغت ،فنآوری و
ثمرات حاصل از فرایندهای علمی
برخوردار باشند.
•

آزادی

همهی انســانها به دور از هرنوع
خشونت زندگی کنند .هیچ انسانی
مالک دیگری نیست .هیچ فردی
نبایــد در بیگاری یــا بردگی نگه
داشته شــود؛ وادار به ازدواج شود
و در معرض کار اجباری ،معامله و
سوءاستفادهی جنسی قرار گیرد.
همهی افراد از آزادیهای فردی و
گروهی برخوردار میباشند .انسان
و منزلت او را بهخصوص در آزادی
اندیشــه ،آگاهی ،اعتقــاد و دین،
آزادی در بیان اندیشه ،ابراز تمایل
جنسی به صورت آزاد و مسؤالنه و
دموکراســی ریشــه در آزادی و
برابری دارد.
•

همبستگی

همبســتگی بینالمللی در میان
افراد و گروههای مردم ،آزادی را به
دور از هر نوع سوءاستفاده واجبار
گسترش میدهد.
همــهی انســانها وابســته به
یکدیگرند .آنان در این مسؤلیت
شــریکند و خواهــان زندگی با
یکدیگــر وســاختن جامعهای
شایسته ،سخاوتمند و برابرگرایند.
جامعهایی که براساس حقوق بشر
عاری از ظلم و ستم و محرومیت،
تبعیض ،عدم رواداری یا تعصب و
خشونت باشد.

جلسه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  7ژانویه 2018

از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
در محلدفتر انجمن
به همــه زنان عالقمند
خوش آمد می گوئیم

8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

•

عــدالت

همهی انســانها جدا
از نوع کشــور ،ملیت و
محل اقامتشــان یک
شهروند تمام و کمال
در نظر گرفته شــوند
و از حقوقــی عادالنه
و برابر با حقوق بشــر
کــه شــامل (حقوق
اجتماعــی ،اقتصادی،

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.

سیاســی ،مدنــی،
فرهنگی ،جنســی،
تولید مثل و زیست
محیطی) میباشد،
در چارچوبــی برابر،
منصفانــه و واقعــاً
دموکراتیکبرخوردار
شوند.

شرط نوازندگی :تأهل ،در حاشیه ،بیحرکت اضافه!
شئونات دانشجویی نظیر حجاب
مناسب و همچنین در صورتی که
غیر از نوازندگی حرکت اضافهای
نداشته باشند و نیز چنانچه روی

سن ،در حاشیه ،یا پشت سر سایر
اعضای گروه بنشینند ،میتوانند
اجرای نوازندگیداشته باشند.

معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان:
•
خانمهایدانشجوییکهمیخواهند
صلح
همهی انسانها در دنیایی توأم با همراه آقایــان نوازندگی کنند در
صلح و آرامش زندگی کنند .صلح صورتی که متأهل باشند ،با رعایت
اساساً ناشی از برابری بین
زنان و مــردان ،برابری
اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،حقوقــی و
فرهنگی ،حمایت حقوقی در روز  ۱۰دســامبر
و ریشهکنی فقر میباشد و سال  ۱۹۴۸اعالمیه
تضمین میکند که تمامی جهانی حقوق بشر
مردمدر شایستگی و بهدور به مثابــه مجموعه
از خشــونت زندگی کنند ارزشــها و حقــوق
و هر فردی از شغل ،منابع پایه ای برای همه
کافی غذا ،مسکن ،پوشاک ،انســانهای روی
تحصیــل ،بازنشســتگی زمیــن ،از طــرف
و خدمــات درمانــی قابل کشــورهای عضو
سازمان ملل متحد
دسترس برخوردار باشد.
بهرسمیتشناخته
روامداری ،گفتگو ،احترام شــد وایــران جزو نخســتین هــای وحشــیانه ای از قبیل این موضــوع از دردی عمیق
به خاطر گوناگونیها اساس کشــورهائی بود که این میثاق سنگسار و قطع اعضای بدن را حکایت دارد که بدون شک باید
و بنیاد صلح است
جهانی را امضا کرد .اگرچه نقض درقوانین جزائی خود گنجانده به آن رسیدگی شود ،این قتل
منشــور جهانی زنــان برای حقوق بشــر در ایران سابقه ای است و به اعتراض های مجامع ها توسط بعضی از مقامات بلند
بشریت ،زنان و مردان و همهی طوالنی دارد ،اما با وقوع انقالب ایرانی و بین المللی مدافع حقوق پایه حکومت ایران مورد تأیید
انســانهای ستمدیده بر روی اسالمی در این کشور رژیمی به بشر وقعی نمی نهد و به نماینده قرارگرفته است .من تقریب ًا روزانه
این ســیاره را فرا میخواند و روی کارآمد که آشــکارا اعالم ویژه سازمان ملل برای بررسی نامــه هائی از اعضــای خانواده
اعالم میدارد به شــکل فردی نمود اعتقــاد و احترامی برای وضعیت حقوق بشــر درایران کشته شدگان دریافت میکنم،
و جمعی با اعمال قدرت خود ،حقوق و ارزش های مندرج در اجازه ورود به کشور را نمیدهد .آنها خواهان پاسخگوئی هستند،
جهان و ساختارهای اجتماعی اعالمیه جهانی حقوق بشر قائل آری سران و رئیس قوه قضائیه خانواده قربانیــان حق دریافت
آن را بهطــور بنیادی با توجه به نیســت و درعوض به "قوانین چنین حکومتی اعالمیه جهانی غرامت ودانستن حقایق درمورد
روابط فزاینده بر اساس برابری ،اسالمی وشرعی" پای بند است حقوق بشر را به سخره میگیرند سرنوشت بستگانشان رادارند».
صلح ،آزادی ،استقالل و عدالت و حقوق انسانها را از این دیدگاه و دنیا را بــه الگوبردای از"ایران
دگرگون سازند.
باور دارد! جمهوری اســامی با اســامی" در زمینه چگونگی درسالگردتصویبمنشورجهانی
این بیانیه از تمامی جنبشهای اختراع واژه "حقوق بشراسالمی" رعایت حقوق بشردر این کشور حقوقبشر،ضمنمحکومنمودن
اجتماعی و همهی نیروهای جامعه ضمن مردود شــمردن آزادی فرامیخوانند!
 ۳۹ســال نقض سیستماتیک
میخواهد دســت به عمل بزنند های فــردی و اجتماعی که در
حقوق بشــر توسط جمهوری
تا ارزشهای این منشــور بتواند منشور جهانی حقوق بشر برآنها چند هفته پیش مجمع عمومی اسالمیدرایران ،از تمامی نهادها
به شــکلی مؤثر به اجــرا درآید و تأکید شده است ،پا را فراتر نهاد سازمان ملل متحد در ارتباط با و شخصیت های مدافع حقوق
صاحبان قدرت سیاسی اقداماتی را وسایر کشورها را به الگو برداری ادامه نقض حقوق بشر درایران ،بشر در سراسر جهان درخواست
برای تحقق آنها بهکار برند.
از جمهوری اسالمی در زمینه شصت وچهارمین قطعنامه خود میکنیم که برای روشن شدن
•
حقوق بشر اسالمی فراخواند!
را علیه جمهوری اســامی با ابعاد موارد نقض حقوق بشــر
جنبش اعتراضی زنان جهان
اکثریت آراء به تصویب رسانید .درایران و تحقیق درمورد کشتار
جنبشیبرگشتناپذیر
رژیمی که حقوق بشر و آزادی خانم عاصمه جهانگیر نماینده زندانیان سیاسی در سال  ۶۷که
از آن هنگام از خواستههای خود
های فــردی و اجتماعی را ضد ویژه سازمان ملل برای بررسی مصداق بارز جنایت علیه بشریت
بیوقفهدفاع مینماییم .قصدداریم
ارزش هــای قرون وســطائی حقوق بشر درایران ضمن اظهار است ازهرطریقی که میسرباشد
دنیایی از متفاوتها بسازیم .و در
خود میپندارد و برای قوانین و تأســف از ادامــه تبعیض ها و جمهوری اســامی را مجبور
جنبشهای اجتماعــی جهان و
قراردادهایبینالمللیهیچگونه نقض حقوق بشــر و محاکمه و سازند تا به خانم جهانگیر اجازه
کشورمان فعال باشیم .طرز تفکر
ارزشی قائل نیست ،حکومتی که آزار دگراندیشــان و کنشگران ورود به ایــران را صادر نماید تا
در بارهی جایگاه زنان را در جهان
هزاران تن ازشــهروندان ایرانی حقوق بشر و اقلیت های قومی ایشان بتوانند به تحقیقات خود
ی که باید بهدست آوریم به
و منزلت 
را به جرم دگراندیشــی و دفاع و مذهبــی در ایــران ،از جمله در زمینــه حقایق نقض حقوق
پیش میبریم.
از حقوق بشــر ،به جوخه های خواهــان تحقیقــات جامع و بشــر در ایران ادامه دهد .و ما
با این منشــور جهانی زنان برای
اعدام سپرده ،زندان و شکنجه مستقلدر مورد کشتار زندانیان نیز تا محاکمه و مجازات ناقضان
بشــریت و فعالیتهای آتیمان
کرده و ایران را به زندانی بزرگ سیاسی ســال شصت وهفت حقوق بشردرایران بهدادخواهی
تأکیدمیکنیم:
بــرای تمامی شــهروندان این گردید .خانــم جهانگیر گفته خود ادامه خواهیم داد.
جهانی دیگر ممکن است.
کشــور اعم از پیر و جوان و زن است که « :تعداد قابل مالحظه _____
دنیایی پر از امید و زندگی که
و مــرد و کودک تبدیل کرده و ای دادخواست و اسناد ومدارک
شبکههمبستگی
یقینًا مکانی زیبا برای زندگی
هر صدای منتقد و مخالفی را در مربوط بــه اعدام هزاران زندانی
برای حقوق بشر
ما است .عشق مان را به جهان
گلو خفه نموده است ،حکومتی سیاســی مرد و زن و نوجوان
درایــــــران
با زیباییها و گوناگونیهایش
که هنــوز در قرن  ۲۱مجازات درســال  ۱۹۸۸موجود است...
دسامبر ۲۰۱۷

نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

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

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

«در ایران از هر ۱۰مرگ یکی بر اثر آلودگی هواست»
دکتر صادق حسنوند ،عضو کمیته
علمــی ششــمین همایش ملی
مدیریت آلودگی هوا و صدا گفت بر
اساس تحقیقات انجام شده درباره
ارتباط بین اپیدمولوژی و آلودگی
هوا در دانشــگاه علوم پزشــکی
تهران «۱۰درصد از مرگومیرهای
موجود در ایران بر اثر آلودگی هوا
اتفاق میافتد».
صادق حســنوند افــزود با توجه
بــه اینکه آلودگی هــوا بهعنوان
چهارمین عامل مرگومیردر جهان
شناخته میشود ،او و همکارانش از
ســال  ۸۹در پژوهشکده دانشگاه
علوم پزشکی به بررسی ارتباط بین
بیماریهای قلبی و ســرطانها با
آلودگی هوای تهران پرداختهاند و
به این نتایج رسیدهاند.
به گفته او در سال  ،۲۰۱۶آلودگی
هوا باعث مرگ  ۳۳هزار نفر شده
و بر اســاس تحقیقات انجام شده

در زمینــه کاهــش آالیندهها در
هوای آلوده ،تنها راهکار مهم برای
رفع این مشــکل در تمامی کالن
شهرهای دنیا ،افزایش استانداردها
و فرهنــگ عمومی مــردم برای
استفاده بیشــتر از وسایل نقلیه
عمومی است.
بر اســاس آمار بانک جهانی ،پس
از ســیگار ،رژیم غذایی و چاقی،
آلودگــی هــوا چهارمیــن دلیل
مرگومیر زودرس در جهان است.
آلودگی هوا منجر به بیماریهای
تنفسی و ریه و ناراحتیهای قلبی
و سرطان میشود.
صــادق حســنوند میگویــد
حساسترین افرادی که در معرض
بیماریهای خطرناک ناشــی از
آلودگی هوا قرار دارند ،افراد باالی
 ۶۵ســال و زیر  ۵سال هستند.
بیماران قلبی عروقی ،افراد باردار و
افراد چاق نیز از این دستهاند.

since3
199

همچنین زنان نســبت به مردان
حساسیت بیشتریدر مقابل خطر
آالیندههادارند.
آمار رســمی دولتی نیز نشــان
میدهــد که بیــش از  ۸۰درصد
آلودگــی شــهر تهران ناشــی از
سوخت وسایل نقلیه و همچنین
موتور خودروها است .بیش از ۳۰۰
هزار دستگاه خودروی کاربراتوری
در تهران وجود دارد که بیش از ١۰
درصد نــاوگان خودرویی تهران را
شامل میشود و سهم  ۵۰درصدی
در آلودگی هوای تهران دارد.
بانک جهانی اعالم کرده است که
در  ۲۵ســال گذشته ،مرگ و میر
ناشــی از آلودگی هوا و پیامدهای
آن در ایران حــدود  ۱۲۰درصد
افزایش یافته است.

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

•

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

Support

Iranian

Businesses

درتقویت کامیونیتی ایرانی بکوشیم؛
>> مشــارکت کنیم...

>> حمـایت کنیم...

کمپینکرمانشاه

شده واریز نمایند.
فیس بوک:

تلفن:

514-947-7449: Majid Javan
514-696-5305: Nadia Kordi

عالقه مندان به کمک وهمکاری می https://www.facebook.com/
 groups/346125495473399/شماره حساب بانکی:
توانند توسط شبکه های اجتماعی و
bank laurentienne
تلگرام:
Maison Culturelle De Iran
یا شماره تلفن درج شده در پایین https://t.me/joinchat/C3N0l-
Succuresale 031
با ما تماس حاصل نمایند ویا کمک
RI2kZnQYgSOddK56g
49061-002
های مالی خود را به حســاب داده
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بازرگــانی نو...

 ۱۰اصل طالیی برای موفقیت
در بازاریابی اینترنتی

بازاریابی آنالین طوفانی در جهان
به پا کرده اســت و برای موفقیت
در بازاریابی اینترنتی باید اصول و
مبانی آن را دانست .در این نوشتار
با  ۱۰نکته مهــم و حیاتی برای
موفقیتدر بازاریابی اینترنتی آشنا
 .۳بنرهای تبلیغاتی تکراری
می شویم.
رادور بریزید
•
خودتان را جای مخاطبان فضای
 .۱محتوا پادشاه است
حوزه
متخصصــان
امــروزه تمام
مجازی و اینترنت بگذارید .مثال اگر
بازاریابی اینترنتی بر این موضوع بهدنبال بازاریابی برای فروش بیمه
توافق دارند که نوشــتن محتوای هســتید آیا دیدن هر روزهی بنر
خوب و کامل و کاربرپسند بهترین تبلیغاتی بیمه با عنوان ما بهترین
ابزار جذب مشتری است.
هستیم /ما خیلی کار بلد هستیم/
به
اطالعات
زمانی که سایت شما
ما تخفیفهای خوبی میدهیم و …
دردبخور و آنچه مورد نیاز مخاطب خسته تان نمیکند.
است را به او بدهد میتواند وفاداری چرا یکبار این جملــه را امتحان
مشتری و سهم بزرگی از بازار این نمیکنید:
دهکده جهانی را از آن خود کند .مرگ خبر منیکند!
مخاطب همیشــه در جستجوی •
محتوای درجه یــک و کاربردی  .۴بجای فروش کاال،محتوایی
اســت و بازدیدکنندگان راضی از با مرکزیت کاالی مورد نظر
ســایت و محتوای شما میتوانند تولید کنید
مشتریان خوب و بالقوهای برایتان خــب شــما یــک شــامپو ضد
باشند.
شــوره داریــد و میخواهید در
•
اینترنت برایــش بازاریابی کنید و
 .۲پیشنهادات خالقانه به
مشتریهای زیادی را به سایتتان
مشتریان و مخاطبان بدهید
هدایت کنید تا این شامپو را بخرند.
ایــن که امروز فــان محصول یا اولین کارتان چیست؟
خدمات را بــا  ۲۰درصد تخفیف یک خبر مینویسید با این عنوان:
بفروشید آنقدرها جذابیت ندارد.
بهترین شامپو ضدشــوره جهان

شاید بد نباشــد یک بن تخفیف
خرید آنالیــن غذا از رســتوران
محبوبشانیایکبلیطتخفیفدار
تئاتر را به سبد پیشنهاداتان اضافه
کنید.
•

الیت
صرافی

فقط و فقط  ۲۰دالر!
ولــی آیا فکر میکنیــد این خبر
میتواند آن حجم از مشتریان را به
سمت شما هدایت کند؟
من میگویم نه!!!
بهتر اســت یــک کار دیگر انجام
دهید .یک مطلب تهیه کنید و در
آن به انواع دالیلی که ســر شوره
میزند و راههــای طبیعی درمان
آن اشاره کنید و سپس این مطلب داشته باشــید .پیامهای تبلیغاتی
را اضافه کنید که یک راه ســاده در کانالهــای تلگرامی ،صفحات
و ســریع و کمهزینه هم میتواند فیسبوکی ،اینستاگرام ،توییتر و هر
جای دیگری که احساس میکنید
خرید این شامپو باشد.
فکــر کنیــد این مطلــب چقدر مخاطبان و مشتریان بالقوهایدارید
میتواند به اشتراک گذاشته شود .پخشکنید.
•
•
 .۵شبکه ارتباطی خود را با
دیگران گسترش دهید

خیلی ساده است .به شیوه بازاریابی
«اسنپ» توجه کنید! با بخش غذا
هم پیوند خورده است و سیستم
اسنپ فود راه انداخته است .شما
هم اگر برای دفتر نقاشی بازاریابی
میکنید با واحد تولید مدادرنگی
هم ارتباط برقرار کنید.
•
 .۶از متام رسانهها برای تبلیغ
استفادهکنید

درست است که شما سایت خوب و
پربازدیدیدارید،امابرایموفقیتدر
بازاریابیاینترنتیبایدهمهجاحضور

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

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

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

 .۷برنامهای برای دریافت
بازخورد از مشتریان پیاده کنید

وقتی مشــتریان نتوانند با شــما
دربــاره کاال و خدماتی که به آنها
عرضه کردهاید ،حرف بزنند ،نه شما
از اشکال کارتان باخبر میشوید ،نه
آنها مشتریان وفاداری میشوند.
یــک صفحه در ســایتتان برای
اظهارنظرهای مشتریان باز کنید و
تمام پیامها را هم انتشاردهید.
نگران یکی دو تا فحشی هم که
میخوریدنباشید!
به قول بزرگی میگفت سیاستمدار
کسی است که باالی سن بایستد،
مردم فحشش بدهند و او لبخند

بزند!
•

 .۸یک فهرست از کاالها و
خدمات مورد عالقه مردم تهیه
کنید

و میگویید واریز کنید و فیشش را
برای ما ارسال کنید!
واقعا فردی که در سیستم آنالین
تصمیم بــه جســتجوی کاالی
مــورد نظرش میکنــد و در این
فضا تصمیم به خریــد میگیرد
حوصلهی بانک رفتن دارد؟
اصال! پــس همین امــروز درگاه
اینترنتی خرید را فعال کنید.
•

راز موفقیت در بازاریابی اینترنتی
توجه به ذائقهی عمومی کاربراندر
فضای مجازی و اینترنت است.
هرچقدر بیشتردربارهی خواستهها
و توقعاتشــان بدانیــد بیشــتر
میتوانید کاال و خدمات بفروشید و  .۱۰بابت خدمات پس از فروش
اینترنتی و سهلالوصول به
زودتر به اهدافتان برسید.
مشتریان اطمینان دهید
•
فرقــی نمیکنــد کاال باشــد یا
 .۹امکان پرداخت آنالین را
فراهم کنید
خدمــات .هرآنچه میفروشــید
تبلیغی
خوب
بنر
یک
خب شــما
چون در سیستم اینترنتی است و
ســاختهاید مخاطبان عالقمند را با شــیوههای سنتی کار نکردهاید
به ســمت خود کشاندهاید .آنها را مشــتری توقــع دارد کــه تمام
راضی کردهایــد که این محصول ضمانتها هم مثل همین خریدش
شــما را بخرند و حاال نوبت خرید ســهلالوصول از طریق اینترنت
است.
قبالدستیابی باشد.
منبع :بازده  /فوربس
یک شماره حساب اعالم میکنید

استخـــدام

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

)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:

مبلمـان

به آقای با/بی تجربه برای کار در قنادی ایتالیایی،
نیازمندیم .لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید( :ماریا)
--------------------Looking for a male worker
to work in an Italian confectionary
in East-Montreal Saint-Leonard/Anjou
pls contact Maria at the no. below:

کامیونیتی

استخـــدام

MMUNITY

Tel.: 514-592-5660

(514) 274-8117

استخدام

خانه تکواندو
مونتـــرال

دو عدد مبل ارغوانی انتیک
یک عدد مبل
چمنی رنگ شیک
همراه یک میز شیشه
ای  ۴۰در  ۴۰اینچ
خوش طرح اسپانیایی
و مبل سفید کنارش بقیمت
مناسب :برای دکور یک
سالن ایرانی بعلت مسافرت
بفروشمیرسد.
تلفن تماس (علی):
۵۱۴ ۹۹۹ ۳۶۷۵

Little Ceasar

15748 Pierrefonds
Pierrefonds H9H 3P6
taekwondo
montreal2016
@gmail.com

تلفن تمــاس :

Tel.: 438-239-8899

Uaznov1

ساختمان

تعدادى فرش ایرانى
نائین كاشان وتبریز
در انداره و طرح هاى
مختلف بفروش مى رسد.
تلفناطالعات:

zianoroozi

تپشدیجیتال

223-3336

پرستــار

آمــوزش

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

امید رایگان از فوریه15

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

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

Tel.: 514-812-5662

Ptojan18

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

freeazmar
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خدمات
ساختمـانی

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973
aznov-jan’17tpshP
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حل جدول ويژه شماره 5529

عمودي:
-1يكي از شاخههاي زيستشناسي – پايتخت بنگالدش
 -2واحد انرژي – ورزشگاهي در هند
 -3سيال – بهشت – اثر اوگوبتي
 -4قطعه كاغذ – ابتدايي ،اوليه – الهه خورشيد – نوعي ش
 -5شاعر روم باستان – اهرم – برج كج
 -6مفقود – فيلم عليرضا داوودنژاد – نيزار
 -7نانجيب – نيمكت مبلي – ظالم
 -8مركز تبت – بيمو – دختر كوروش
 -9رسم مغولي – جمع ناموس – پالسما

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

امالک و مسکن

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Tel.:438-990-6529

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

ارز

MONTRÉAL QC

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

احمــد

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

ازدواج

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

کلبــه
عموجان

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

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

•
•
•
•
•

– كلمه ش
س��ازمان
جمله قرآن
 -5س��از
مغز – بوك
 -6درمان
خادم قوم
 -7كش��و
سرزنش –
 -8روغن
 -9مقر ص
– گواه��
پيشوايي
 -10تصديق ژرمنها – نوار و تار – پيوسته
 -11ضامن شدن – منطقهاي كوهستاني و ييالقي در كر
 -12گردش – يكي از مشتقات شير – عضو راهي – ناسي
 -13همين دم – جمع نفس – دليل و مدرك
 -14رود پر آب ايران – يك ردهبندي براي بازي هاي رايان
ايران – برودت
 -15رغبتها – نقاش فرانسوي سده نوزدهم

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

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.

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

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

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

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

گرانیت

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

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

گلفروشی

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

داروخــانه

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی
فـرش

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

کوتاه زیباتر است تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
برای ما بنویسید اما...
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------®لوگوی پیوند® افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
کار استاد علی اصغر معصومی
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
----------------------------------الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

 -4س��ال گذشته – واحد تنيس –
7
پوشيده ،مخفي – كشتي جنگي
8
درازاي
و
ارتفاع
 -5اش��اره به دور –
چيزي – جمع مصيبت
9
 -6كش��يدن – پارتي��زان – صداي
10
كلفت
 -7فرزند حضرت آدم(ع) – اين هم 11
فرزند رستم – رژه جنگي
12
 -8چوپان – كشور عزيزمان – چوب
13
سوزاندني
 -9گردش كودكانه – چند نابغه – 14
دانهسحرآميز
15
مستولي
غالب،
–
كهنه
آزار
 -10دل
– فرستادن
 -11در جنگ ميگيرند – نامه سرگش��اده نباشد يكي از حجمهاي هندسي است
– واحد سطح
 -12بخشنده ،كريم – فرياد شادي – دختر – سبزي خوردني
 -13اشعه مجهول – بيشتر صندليها دارند – دقت غيرعادي
 -14بدحال – قلعه – بازسازي و تعمير
 -15ش��عر – از آثار معماري ارزشمند استان مازندران متعلق به قرن پنجم هجري
(واقع شده در سوادكوه)

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

شانس اول را به آنها
بدهید!



عمودي:
-1آرامش خود را از دست دادن و هول شدن – نوبت نمايش فيلم
 -2زردي – غذاي ساده سنتي
 -3انديشمند – نژاد – خوش اخالق
 -4شاعر مسافر – صفت بهشت – چه چيزي؟  -مقابل زيان
 -5جنگافزار گرم – آجر نصفه – مخفف شاه
 -6برج كج فرانسه – مقابل ناتني! – پيش پرده اپرا
 -7پدر زال در شاهنامه – برنج مرغوب – ايوان باال
 -8نوعي ياقوت – گريز – خوردني ،خوراك
 -9گل شهيد – بسيار روشن – دين ،مذهب
 -10موفق – نمو – نفس بلند
حل جدول عادی شماره 5529
 -11هنوز قاچ نش��ده! – بهره
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اتومبیل :خرید و فروش

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

ا

اتومبیل-تعمیر

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

ت

آموزشگاهحتصیلی

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

ر

ا

ا

آموزش نقاشی

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

ا

ك

ل

و

آموزش موسیقی

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

ي

و

ا

ل

ه

ب

ر

آموزش رانندگی

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

ر

ز

م

و

م

ه
ي

ا

ي

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

ت

15
14

ل
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ي

ن

گ

و
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ر

س

و

ي

-10
خوز
– وي
-11
مسي
-12
خواه
پرند
-13
شهر
-14
بولور
-15
اروگ

آرایشـــــگاه

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .
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به یک نفر گلگیرساز باجتربه

4315 boul st jean D.D.O.

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

گاراژ اتوکلیفتون

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

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

PARTICIPATE in our
CO

Clifton: Upper Lachine

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

مش��ترك نمايندگان دو كشور
��ور مقامات يونس��كو در مورد
ارائهش��ده از س��وي جمهوري
ان در خصوص بازي س��نتي
 ،ضمن تأكيد ب��ر جايگاه واال
��مند تاريخي چوگان در ايران
د بر ضرورت ثبت مش��ترك و
ليتي مواريث فرهنگي مشترك
روح كنوانس��يونهاي فرهنگي
كنوانس��يون  2003مي��راث
ي ناملموس همخواني بيشتري
قرر شد در سند مربوط به اين
 ،اصالحاتي در عنوان و اس��ناد
ت بويژه فيلم ويدئويي صورت
و اصطالحات و عناوين مجعول
حاكميت ملي و تماميت ارضي
ري اس��المي اي��ران در تعارض
ذف شود.
چنين به گفته مجيدي پرونده
ن��د مليتي و مش��ترك بازي
ي چ��وگان در فهرس��ت معرف
و كه فهرس��ت اصلي است ،در
آتي كميته ميراث ناملموس
كو بررسي خواهد ش��د .آنطور
ميگويد يونس��كو مقرر كرد در
ات آينده كميته ،درخواس��ت
شورهاي عالقهمند به الحاق به
چوگان ب��ه عنوان يك پرونده
ليتي مورد بررس��ي و تصويب
رد.
اد نظري مديركل دفتر ثبت آثار
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
شگري هم ميگويد تالش تيم
ايران به اجالس يونسكو منجر
آذربايجان به صورت رس��مي و
بپذيرد كه چوگان ورزش آذري
 .به گفته او هم با توجه به اينكه
ان بهطور رسمي پذيرفته است
ستگاه چوگان ،اين كشور نيست
ثبت چندمليتي اين ورزش نيز
دارد .همچنين آنطور كه نظري
يد :آذربايجان در فيلم مستندي
معرفي چوگان تهيه كرده بود
تان آذربايجان ش��رقي و استان
��ان غرب��ي ،با عن��وان جعلی
��ان جنوبي ياد ك��رده بود كه

 سال  25شماره  24  1348آذر 1396

«محمدعلي نجفي» رئيس س��ازمان
ميراث فرهنگي را در پي داشته است.
او در ديدار ب��ا «هيراناند پوركيت»
سرپرس��ت دفت��ر منطق��هاي از وي
خواس��ت تا مس��أله را پيگيري كند.
آنطور كه نجفي ميگويد با توجه به
اينكه كشور آذربايجان به دنبال ثبت
مس��تقل ورزش چوگان بود ميتوان
گفت اين كش��ور موفقيتي به دست
ني��اورده چراكه پرونده به نام چوگان
قرهباغ ثبت شده است .به گفته او در
متن اصلي س��ندي كه در يونسكو به
ثبت رسيده ،ايران به عنوان خاستگاه
اصلي اين ورزش معرفي شده كه اين
مسأله راه را براي ثبت جهاني چوگان
ب��از ميكند .او آنطور كه به پوركيت
ميگويد درباره اي��ن دو اتفاق ناگوار
به مديركل يونس��كو نيز نامه نوشته
كه البته هنوز پاسخ اين دو نامه داده
نشده است .اين مسأله به گفته نجفي
ناخرسندي او را به دنبال داشته و از
پوركي��ت ميخواهد كه ه��ر دو نامه
را پيگي��ري كند .پوركي��ت هم قول
ميدهد كه نامه نجفي را بهطور ويژه
دنبال كند «:يونس��كو به موضوعات
مهم فرهنگي حس��اس اس��ت و اين
گونه مس��ائل را بهط��ور جدي دنبال
ميكند.دغدغه دكت��ر نجفي دغدغه
بجايي اس��ت و يونس��كو ب��ه خاطر
مس��ئوليتي ك��ه در ح��وزه فرهنگ
دارد اي��ن موضوع را دنب��ال و به اين
دغدغهها پاسخ خواهد داد».
بازهم يك پرونده ناقص ديگر
ايران براي س��ال  2014هم يك
پرون��ده ناق��ص ديگ��ري را از ميان
 11پرونده ناقص موجود به يونس��كو
ارس��ال ك��رده اس��ت .ده��م آذرماه
س��الجاري بود كه «مهدي حجت»،
قائم مقام س��ازمان مي��راث فرهنگي
ط��ي نام��هاي ب��ه يونس��كو ،پرونده
«آيي��ن ب��اران خواه��ي» را از ميان
 11پروندهاي ك��ه ايران پيش از اين
به اجالس ميراث ناملموس يونس��كو
پيشنهاد داده بود ،براي ثبت جهاني
در س��ال بعد معرفي ك��رد .پروندهاي
كه گفته ميشود نزديك به معيارهاي
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گرانیت آیل 952-7400 ................................ .
وحیــد 983-1726 .........................................
پـارس290-2959 ....................................... .
ماریاکوتونه656-8178....................................

محضر

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

شماره شما در
این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

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

یک اوکازیون عالی

 متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركینگ اختصاصى٤٤ فروش
 شریعتى بین طالقانى و سمیه:آدرس
) (خانم مدنی:لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید

)

com

Tel.: 514-675-4405

514 585 - 2345

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

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

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

514-441-4295

>6007343

azjan15U







 



بفـروشمیرسد




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343

azjune’15U

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

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

مترجم رمسی

(416) 948-4317

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

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

azmay2013hoomanfree

فـــروش مغازه در تهران

$

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

514-833-8684

Tel.: 514-481-0671

تدریس فارسی

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½











¦








کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



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









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

صرافی
 ستاره5

 رضا هومن:توسط

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

جواد ایراخنواه

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

35
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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

رستوران موفق ایرانى





























































































































 



 











































































ª





















¹


º

»




¼
























½













¦









 ¦



½










عالی
اوکـــازیون


 فروش کلیه بلیت
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Uazjune2011
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ها
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و
ها
برنامه








































گذاری
برای کار وسرمایه
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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  در غرب، در واحد تجارى، با مشتری ثابت،رستوران موفق ایرانی
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223-3336
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 لطفاً خریداران جدى.مونترال جهت فروش موجود مى باشد
جهت كسب اطالعات بیشتر 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
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.تماس حاصل فرمایند
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آموزش فشرده حسابداری









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

























































نیمه
خصوصی و
تدریس





































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

 مــی- آموزشگاه هنری ر

حسابـداری



آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته





















 خصوصیحسابداریکانادا










































¯





سرفصلهای
و
مطالب
با
مطابق







 ¯


®
¶


¶


·
³











 سال8  تا2 موسیقی برای کودکان از
آموزش
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مهربان
بخشنده
به نام خداوند
)DVS) DEP



®




³́
























¬





¦






¦


«

²




±











£






000
پناهی
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با
























 



 


باپیوندهمکاریکنید
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 مرکزاسالمیایرانیان






نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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استـادحسابداری
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علیـرضا
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فخـاریان
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
514-996-1620
انگلیسی و فرانسه

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




-داوطلبـــانه
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210 St-Jacques (Lachine)



:ساعــاتکار


















.کنید
همکاری
ما
با
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Tel.: 514-366-1509
















روزهایدوشنبه لغایت شنبه
،ها
سوژه
گزینش
برای
:توجه



514-247-1732
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لغایت
11
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(450) 638-7078
¥
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:شود
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی







 






 



،روزهای دیگر
اموردر
انجام
جهت
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 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم













 

§







.هماهنگی قبلی الزم است






Tel.:
514-996-9692




Re-Mi

aznov’15U

Re-Mi

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

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

5
0
1
خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

معــرفیدوربین
Panasonic Lumix GX850
قبل از هر چیز و به عنوان مقدمه بفرمایید!
به خدمتتان عارضم محصوالتی که همچنین این مقاله برای دوستانی
گاهدرکنارمباحثآموزشیسلسله تهیه شــده کــه دائمــا از بنده
مقاالتدنبالهدار «آموزش عکاسی میخواهند کــه دوربینی را به آنها
به زبان خوش» معرفی میشوند ،معرفی کنم که هم پروفشنال ،هم
همگی وسایل و تجهیزاتی هستند مفت بــوده و نیز یک کاربر آماتور
که دارای ویژگیهای منحصر بفرد بتواند بسادگی با آن عکس و فیلم
و نیز قیمتهای نســبتا مناسبی «توپ» تهیه نماید!
بــوده و ارزش معرفــی و توصیه همانطور که از عنوان مقاله برمیآید،
شدن را دارند .خالصه معرفی این در شــماره میخواهیــم در مورد
محصوالت و تهیــه این مقاالت ،دوربین عکاســی و فیلمبرداری
«کیلویــی» نبوده و فقط در مورد «پاناسونیک لومیکس جی »850
بهترین و کارآمدترین محصوالت صحبتکنیم.
بایــد اعتراف کنم که شــخصا تا
قلم فرسایی میکنیم!
این را عــرض کردم که مقاالت را بحال تجربه خوبی از دوربینهای
با دقت و توجه بیشــتری مطالعه پاناسونیک نداشته و آنها را کاالیی
درجه دو میبینم .اما با
مطالعه و اندکی تفحص
تلفناستودیوفوتوبوک:
در وبسایتهای «ریویو» و
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
مالحظه نتایج تستهای
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
فنیدوربین فوق ،به این
WWW.FACEBOOK.COM/
نتیجه رســیدم که این
STUDIOPHOTOBOOK1
دوربیــن ،منحصربفرد
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» بوده و بویــژه با قیمت
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVبسیار عالی در مقایسه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
با دوربینهــای هم رده
خود عرضه میگردد .به
همیندلیل «جی ایکس
اسپشیال این شماره:
 ،»850ارزش مطــرح
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
شــدن در یک شماره را
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر دارد.
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب در ضمن بنده شــخصا
ایــن دوربیــن را تا این
وعکسهایخانوادگی
لحظه خریداری نکرده و

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

برخالف ســایر مقاالتم ،اطالعات
فنی منــدرج در اینجا ،ترجمه و
چکیده چندین وبسایت و وبالگ
مختلف منتقدان برجسته دوربین
میباشد.
ویژگی های چشمگیر این دوربین به
زبان ساده ،عبارتند از:

• ســبک و کم حجم بوده و کار
کردن با آن بسیار ساده است.
• جی ایکــس  ،850یک دوربین
«بدون آینه» بوده و هزینه ساخت
آن نســبتا پاییــن ،و در نتیجه
قیمت تمام شده بهتری نسبت به
دوربینهای مشابه خود دارد.
• قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن
 4Kرا دارد.
• اکثر فرمتهــای معمول و مورد
اســتفاده در تصویربرداری توسط
این دوربین پشتیبانی میشود که
عبارتند از:
RAW, JPEG, MPO,
AVCHD, MP4

• براحتــی در جیب جا شــده و
میتــوان بدون جلــب توجه ،در
جاهای عمومی تصویربرداری کرد.
• میتوان آن را بــه «وای فای» و
تلفن همراه متصل نموده و نتیجه
کار را به سرعت منتشر و یا ارسال
نمود .همچنین با استفاده از تلفن
همراه ،میتوان فرمانهایی را همانند
دســتگاه کنتــرل از راه دور ،به
دوربین ارسال کرد.
• صفحــه نمایــش آن قابلیــت
چرخش  180درجه را داشته و
میتوان با آن تصاویر و ویدئوهای
«ســلفی» بســیار جالبی تهیه
کرد .این ویژگی برجسته باعث
شده که «جی ایکس  ،»850به
دوربین محبوب بالگرها و افرادی
که در شــبکه هــای اجتماعی
فعال هستند ،تبدیل شود .این
دوربیــن همچنیــن مهجز به
امکاناتی بوده که میتوان سلفی
را بصورت پانورامیک تهیه نماید.
در زمان تهیه تصویر در وضعیت
«ســلفی» صفحــه نمایش آن

کامال مقابل شــما قــرار گرفته و
نتیجه کار را در آن واحد مشاهده
میکنید .همچنین صفحه نمایش
آن «لمســی»
یا به اصالح
« فینگــر
تــا چ »
بــوده و
نمیخواهد
بــه دنبال
کلیدهــای

مختلفبگردیم.
• با  16مگاپیکســل ،رزولوشن و
کیفیت قابل قبولــی برای ثبت
عکس ارائه میکند.
• با وجــود کوچکی و حجم کم،
لنز آن قابل تعویض بوده و میتوان
همه لنزهای همگروه خود را بر آن
نصب کرد و لذت برد.
• خاصیت جالبدیگر ایندوربین،
سرعت باالی «اتوفوکوس» و تهیه
تصاویر باکیفیت در این وضعیت
است.
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• شاخص حساسیت به نور در این
دوربین فسقلیدر حد یکدوربین
حرفــه ای و بین میــزان  100تا
 25000واحد «ایزو» میباشد .به
بیان ساده تر ،با ایندوربین میتوان
در جاهای تاریک هم تصاویر جالب
و قابل قبولی به ثبت رساند.
• ســرعت شــاتر یــا اصطالحا
«شاتر اسپید» در این دوربین واقعا
خارق العاده بوده و در سریعترین
وضعیت به میزان یک شانزده هزارم
ثانیه است .الزم به یادآوری است
که اکثــر دوربینهــای حرفه ای،
حداکثر میتوانند با سرعت نهایی
یک هشــت هزارم ثانیه تصویر
برداری کنند.
از دید نگارنده ،این ســریعترین
دوربینی است که تا به حال وجود
داشته و سریعتر از این نمیشناسم!
همچنیندر وضعیت عکسبرداری
بصورت رگبار ،میتواند  10تصویر
در ثانیه به ثبت برساند که بسیار
جالب توجه است.
• مجهــز به یک فالش ســرخود
میباشد.
• یک ویژگی خارق العاده و عجیب
«جــی ایکــس  »850خاصیت
«پُست فوکوس» آن است .به بیان
خیلی ســاده ،با فعال کردن این
ویژگی ،میتوان پس از ثبت تصویر،
بخشــهایی از عکس را تار نمود تا
توجه بیننده به سوژه مورد نظر ما
جلب شود .چنانچه بعدا نظرمان
عوض شــد و یا اینکه خواستیم

توجه بیننده یه ســوژه دیگری بر
روی همان عکس معطوف شود،
میتــوان عناصر دیگری را واضح و
بقیه را تار نمود! تمامی این اعمال
بدون نیاز به نــرم افزارهای ادیت
تصویر و بر روی خود دوربین قابل
اجرا میباشد که بسیار حائز اهمیت
است .دوربینهای حرفه ای قادر به
انجام این ویژگی نبوده و برای انجام
آن حتما باید از نرم افزارهای ادیت
تصویر استفاده کنیم.
در ضمن در دوربینهای حرفه ای،
بخشهایی از تصویر که بصورت تار
یا «فلو» ثبت شده باشد ،به هیچ
وجه بعدا قابل وضوح نخواهند شد
امــا «لومیکس» این امر را ممکن
ساخته است!
• وزن دوربیــن فقــط  269گرم
میباشد.
• از همه مهمتر اینکه این دوربین
با یک لنز  12-32میلیمتر و کال
به مبلغ  629دالر کانادا میباشــد
که حــدود  200تــا  400دالر از
دوربینهــای رقیب برندهای دیگر
ارزانتر است.
اگــر به دنبال تهیــه یک کادوی
ویژه در ایام الله کریسمس و سال
نو میالدی به شخص مورد عالقه
خودتان هستید ،به خرید دوربین
«پاناسونیک لومیکس جی ایکس
 »850هم فکر کنیــد که هدیه
بسیار نفیس و بهدرد بخوری است!
•

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

( 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  IBNGقابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
شوید.
مطلع می
شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور
Roccabella-Pool.pdf
1
2/21/13
3:01 PM

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.
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by providing priority for
francophone applicants
who meet the required
criteria in one or more of
the four categories.
-------------On behalf of all of us at
Immigration Canada Maria
Cottone, we would like
to wish all of our loyal
Payvand readers and very
Merry Christmas.
May your Christmas be
spent alongside your loved
ones and full of love and
laughter.
____________
For more information on
any aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

فرار مغــزها و...
•

آژیر قرمز برای فرار مغز ها

خــروج نیروهای کارشناســی و
نیروهای ورزیــده به اقتصاد ملی
آســیب میزند و یکــی از دالیل
تهیدست شدن ایرانیان ،مهاجرت
نیروهای نخبه از کشور است.
بر اســاس گزارش ساالنه سازمان
همــکاری و توســعه اقتصــادی
( ،)OECDتعداد مهاجرت از ایران
به کشورهای عضو این سازمان در
سال  ،2014پنجاه هزار نفر بوده
است که تنها با گذشت یک سال،
در سال  2015این عدد به شصت
هزار نفر رسیده است.
در سال  ،2016ایرانیان اولین گروه
پرشــمار متقاضی پناهندگی در
کشور انگلستان و چهارمین گروه
در کشور آلمان بودهاند.
از ســال  ۲۰۰۵تــا  ۲۰۱۵در ۱۱
کشور عضو ســازمان همکاری و
توسعه اقتصادی بیش از  ۱۴۲هزار
ایرانی تابعیت جدید گرفتهاند و آمار
کل درخواستنامههای پناهندگی
ایرانیان از ســال  ۲۰۰۶تا ۲۰۱۶
ظرف یک دهه در  ۲۱کشور عضو
این سازمان نیز بالغ بر  ۲۱۲هزار
مورد است.
همچنیندر گزارش ساالنه سازمان
همــکاری و توســعه اقتصادی،
در ســال  2015میــزان ورود یا
مهاجــرت ایرانیها تنهــا به پنج
کشور استرالیا ،اتریش ،کانادا ،یونان
و مجارستان مجموعاً بیش از ۲۱

ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

www.paivand.ca
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Manitoba Continues to Make Provincial
Nominee Program More User Friendly
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www.mariacottone.com

>> ادامه از صفحه6 :
هزار تن محاسبه شده که نزدیک
بــه  ۱۲هزار مــورد آن مهاجرت
به کانادا بوده اســت .هرچند که
بسیاری از مسئوالن این آمار را در
مقایسه با کل جمعیت ایران ناچیز
میدانند و آن را نادیده میگیرند و
یا از آن با عنوان «چرخش مغزها»
یاد میکنند ،اما کارشناسان نسبت
به فرار مغزها و خروج سرمایههای
انســانی از کشور هشــدار جدی
میدهند.

•

چرا مغزها فرار میکنند؟

تقریبا تمامی آمار منتشــر شده
کشورهای مختلف نشان میدهد
که علت اصلی مهاجــرت افراد از
جمله افراد تحصیل کرده امید به
یافتن شرایط کاری بهتر است.
آماری در زمینه اینکه افراد مهاجر
آیا واقعا به آرزوی خود میرسند و
اینکه در کشور مقصد چه اتفاقی
برایشان میافتد ،دیده نشده است.
بنا براین میتوان شرایط اقتصادی و
اشتغال رادر این زمینه عامل اصلی
دانست .با این حال کشورهایی که
نسبت جمعیت به وسعت کمتری
دارند میتوانند مقاصد خوبی برای
مهاجــرت از جمله مهاجرت افراد
تحصیل کرده باشــند .آمارها نیز
نشان میدهد که کشورهای کانادا،
استرالیا و تا حدی آمریکا در زمینه
جذب این افراد پیشــتاز هستند.
البته این موضوع ســابقه ای 200
ســاله در این کشورها دارد و چیز

جدیدی هم نیست .این کشورها
هنوز هــم ظرفیــت باالیی برای
جذب افراد دارند.
به عنوان مثال اســترالیا با  5برابر
وســعت ایران جمعیتی کمتر از
 23میلیون دارد .رشــد اقتصادی
باالتــری از جمعیت خــود دارند
میتوانند مقصدی برای ورود افراد
باشند .در ســالهای اخیر چین،
سنگاپور و هنگ کنگ افراد زیادی
را به خود جذب کردهاند.
همچنین کشورهایی که وضعیت
تجمعی اقتصادی خوبیداشته و از
سطح رفاه نسبی باالیی برخوردار
هســتند ،مقصد بســیاری افراد
برای مهاجرت هســتند .چرا که
این کشــورها مظهر زندگی بهتر
هستند .ورودی کشورهایی حتی
مثل قطر در این زمینه قابل توجه
است .بنابراین کشورهای آمریکا یا
کانادا یا کشورهای غربی میتوانند
مقصد خوبی برای مهاجرت باشند.
از آن گذشته کشورهایی با بهترین
دانشــگاهها و رتبههای علمی باال
مورد توجه افــراد تحصیل کرده
هســتند .افرادی که تحصیالت
باالیی دارنــد و میخواهند ادامه
تحصیل دهند برای اســم و رسم
و جاذبه هم که شــده آرزو دارند
به کشــورهایی همچون آمریکا و
انگستان مهاجرت کنند.
ایــن جاذبه آنها راجــذب کرده
و بعداز فــارغ التحصیلی اگر این
افراد کاری در همان جا پیدا کرده

باشند به دلیل قطع ارتباطشان با
کشور خود به احتمال زیاد در آن
کشور خواهند ماند .موارد ذکر شده
تنها تعداد کمی از موارد و دالیل
مهاجرت یا به اصطالح فرار مغزها
است که در سالهای اخیر به شده
به چشم میخورد.

•

ایران؛ کشور خنبه پرور

کامــران دانشــجو وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری دولت دهم در
سال  1389آمارهای بینالمللیدر
مورد مهاجرت نیروی انسانی ماهر
ایران را قدیمی و منســوخ عنوان
کرد و گفته بود:
«مــا به هیــچ عنوان در کشــور
فرار  مغزها نداریم و تکرار این جمله
از ســوی برخی از افراد ،توهین به
جامعهدانشگاهی است».
معاون دانشــجویی وزیر علوم نیز
در همان سال با بیان اینکه «فرار
مغزهــا» عنوانی خالــی از علم و
منطق است گفته بود:
«چرخــش مغزها و چرخش علم
داریم و باید هم داشــته باشیم اما
برخی میگویند شــما شرایطی
بوجود آوردهاید که افرادی که برای
تحصیل به خارج میروند مبادرت
به فرار میکنند».
امادر این بیندکتر جعفر توفیقی،
اســتاد دانشــگاه و فعال عرصه
دانشگاهی نظر دیگری دارد .او در
خصوص پدیده مهاجرت نخبگان
میگوید:
«وقتی ما بــرای پرورش یک فرد
سرمایهگذاری میکنیم و قبل از

A

my. It has been a crucial
part of the immigration
system and the provincial
economy since 1998, the
minister added.
Wishart noted an agreement has been reached with
the federal government to
expand the MPNP to four
application categories:
international education,
skilled worker in Manitoba,
skilled worker overseas and
business investor.
The new and renewed
categories will provide
more efficient processing
and better options to match
skilled newcomers with
employers, he said.
Effective as of April 2018,
a new international education category will include faster nomination
entry for graduates
of STEM (science,
technology, engineering and mathematics) programs who
are completing
internships that
support industry
standards.
In addition,
post-secondary inter-

s part of the renewal of the program,
Manitoba is reconstructing
its economic immigration
program to provide new
entry options to permanent
residence for international
students and entrepreneurs,
Manitoba Education and
Training Minister Ian Wishart announced earlier this
month.
“Our first step in renewing
the provincial nominee
program was clearing the
application backlog and
improving service standards for applicants,” said
Wishart.
“We are pleased to continue to make the program
more user friendly. This
next step includes new
pathways to permanent
residence to help Manitoba
attract and retain talented
people from around the
”world.
The Manitoba Provincial
)Nominee Program (MPNP
is an economic immigration program designed to
bring in job-ready skilled
workers and active investors in Manitoba’s econo-

اینکه بتوانیم از ارزشهای این فرد
استفاده بهینه کنیم او را از دست
میدهیم پس به یک نوعیدر حال
خام فروشی هستیم».
او ایران را یکی از کشورهای با رتبه
باال در زمینــه مهاجرت نخبگان
معرفی میکند و برای مقابله با این
پدیده همکاری همه دانشمندان،
نخبگان و پژوهشگران را میطلبد.
توفیقی تاکید میکند« :هرچند که
ارتباطاتوهمکاریهایبینالمللی
و حضوردانشمنداندر جریانهای
علم و فناوری ضروری است؛ اما ما
وقتی از مهاجرت نخبگان صحبت
میکنیــم ،به یک معنــا داریم از
هدررفت سرمایه صحبت میکنیم.
به عبارتی باید این دو مسئله را از
یکدیگرتفکیککنیم».
همچنین پروفســور علی فرقانی،
استاد دانشــگاه «ساوت» استرالیا
که از سال  1388تا کنون صاحب
پستهای مدیریتی و تحقیقاتی
گوناگون درخارج از کشــور بوده
است ،موتور محرکه توسعهیافتگی
در هر کشــور را نتیجه مستقیم
عمــل و فکر نخبگان آن کشــور
میداند و معتقد است که همین
گروه نخبگان هستند که میتوانند
سرنوشــت یک جامعه را متحول
کنند.
او تاکید میکند « :ایران ظرفیت
نخبهپــروری را دارد و اگر فرآیند
جذب و استخدام به صورت درست
انجام شود و احترام به این قشر در
جامعه از ســوی برخی مسئوالن
رعایت شود ،بدون تردید هیچکس

برای خدمت به کشورش لحظهای
درنگ نمیکند ،اما متأسفانه برخی
از مسئوالن و مدیران نمیتوانند به
جوانان اعتماد کنند و راه پیشرفت
نخبگان را مسدود میکنند».

•

ثروت واقعی نیروی انسانی
خنبه است

داســتان تلخ فرار مغزها تنها به
ایران اختصاص ندارد ،بلکه بسیاری
از کشــورهای در حال توســعه و
توســعهنیافته ،با پدیده مهاجرت
نخبگان مواجه هستند.
واقعیت این اســت که نمیتوان
انتظار داشــت یک نابغه شیمیبا
یک آزمایشــگاه غیرمجهز ،بتواند
حداکثر خالقیتش را شکوفا کند.
محدودیتها و دغدغههای مالی،
علمی ،تجهیزاتی و موقعیتی برای
قشــر تحصیلکردهای که رویای
بزرگ پیشرفت در سر دارد ،گران
تمام میشــود و بار سفر میبندد.
به نظر میرسد آنچه که در ایران
باید به وجود بیاید ،درک درست
از نقش نیروی انســانی در توسعه
کشور است .واقعیت این است که
ثروت ایران نفــت و گاز و معادن
آن نیست .ثروت واقعی ما نیروی
انسانی نخبهای است که به دلیل
شرایط نامساعد سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و یا دانشگاهی تصمیم
به مهاجرت میگیرد و ما هر روز
با آسودگی نظارهگر از دست رفتن
این سرمایهها هستیم!
•
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Standing Above a Sigh
by Azadeh Azad

قند خون باال رگها را تنگ میکند

قند خون بــاال موجب کاهش تولید
اکســید نیتریــک و در نتیجه تنگ
شدن رگ های خونی میشود .وجود
طوالنی مــدت قند خون باال ممکن
اســت حتی موجب آســیب دائمی
عروق شود.
دست کم  65درصد از افراد مبتال به
دیابت دچار مرگ ناشــی از بیماری
قلبی یا سکته مغزی میشوند.
بدن شما اکسیژن ،مواد معدنی و سایر
مواد مغــذی را از خونی که از طریق
عروق خونی در بدن جریان مییابد،
دریافت مینماید .این عروق ،شامل
ســرخرگ ها ،مویــرگ های خونی
کوچک و سیاهرگ ها است.
هنگامی که غذا میخوریم ،این غذا به
اشکال سادهتر شکسته میشود .آنگاه
مواد معدنی ،اکسیژن ،گلوکز و سایر
مواد توسط خون به سایر نواحی بدن
حمل میشــوند .گلوکز یکی از مهم
ترین مواد است به این دلیل که منبع
انرژی به حســاب میآید .به منظور
جذب گلوکز ،انســولین توسط بدن
تولید میشود.
چنانچه تحت هر شرایطی بدن قادر به
تولید مقدار انسولین مورد نیاز نباشد،
محتوای گلوکز در بدن افزایش یافته
که این امر ممکن اســت همچنین
موجب بروزدیابت شود .مقدار افزایش
یافته قند در خون شــروع به آسیب
رســاندن به نواحی مختلف بدن از
جمله عروق خونی میکند.
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چگونه قند خون باال به عروق خونی
آسیب وارد میسازد؟
هنگامــی که خــون از طریق عروق
خونی جریان مییابــد ،این رگ ها
منبسط یا شل میشوند .عروق خونی
این ویژگی را به علت وجود اکســید
نیتریــک بدســت آورده که جریان
مناســب و روان خــون در بــدن را
تسهیل میسازد .اما هنگامی که مقدار
قند خون افزایش یابد ،بر عروق خونی
تأثیر گذاشته و موجب بروز عوارض
متعددی میشود.
تیمــی تحقیقاتــی به سرپرســتی
دکتر ریتا سی توســتس (Dr. Rita
 )C. Tostesاز دانشــکده پزشــکی
گرجستان شواهدی را در حمایت از
این واقعیت بدست آورد که گلوکز باال
به عروق خونی آسیب میرساند.
در این تحقیق ،آنها توضیح میدهند
که بیشتر قند یا گلوکز موجوددر خون
جهت تولیــد  ATPکه منبع انرژی
است فرستاده میشود .مقدار  %5باقی
مانده ،ترکیبات دیگری که شــامل اُ
( )Oمتصل شده به مولکول های ان
ـ استیل گلوکوسامین ()O-GlcNAc
میشــود را شــکل میدهنــد .این
مولکولها مونوساکاریدهایی بوده که از
گلوکز بدست میآیند.
مولکولهای O-GlcNAcپروتئینها را
تغییرداده و فرایندی را شکل میدهند
که با فرایند فسفوریالسیون در تضاد
میباشــد .فرایند فسفوریالسیون به

since3
199

-------------is a collection of
poetry divided
into eight parts,
examining a variety of subjects
and themes―from
love, loss, suffering,
injustice, and exile to
childhood memories,
nature's magic and
epic mythology, all
with an insightful and
feminist perspective.
The impactful images
of these poems linger
and ripple in the
mind....
----Azadeh Azad is an
Iranian-Canadian
writer, poet and
painter, residing in
Montreal, Quebec.
She is also a sociologist from Universite
)de Montreal (PhD
and a trained psychotherapist / art
therapist....

تولید اکسید نیتریک کمک کرده و
همانطور که همه ما میدانیم ،به شل
شــدن و انبساط عروق خونی کمک
مینماید.
بنابراین هنگامی که گلوکز در خون
افزایــش مییابد ،مقدار بیشــتری
از مولکولهای  O-GlcNAcشــکل
گرفته که همچنیــن مانع از فرایند
فسفوریالسیونمیشود.
این امر منجر به کاهش مولکول های
اکسید نیتریک شــده بطوریکه در
نهایت موجب تنگ شدن عروق خونی
میگردد .به دلیل قند خون باال ،عروق
به صورت منقبض باقی خواهند ماند
کهدر نهایت موجب میشود عروق به
طور دائم سخت و عبور از آنها مشکل
شود.
یکی دیگر از دالیل احتمالی پشــت
آســیب رســیدن به عــروق خونی
محتوای چربی بیشتر در خون است
که ناشــی از سطوح باالی قند خون
میباشــد .چربی در عــروق خونی
تجمع یافته و جریان خون را محدود
-------------میسازد .جریان ضعیف خون ممکن
to order the book:
اســت به عوارض خطرناک بسیاری
www.amazon.com/Standing-Above-Sigh-Azadeh-Azad/dp/1525513672
مانند حمله قلبی ،سکته مغزی و غیره
ــــــــــــــــــــــــــــ
بیانجامد .در موارد شدید ،این عوارض
حتی میتوانند مرگبار باشند.
ســطح طبیعی قند خــون یک فرد
سالم در محدودهی بین  70تا  125قند خون تحت کنتــرل قرار جهت تحت کنترل قرار دادن بپردازیــد و از یک رژیم غذایی
میلیگرم در دسیلیتر قرار دارد .قند داشته باشند.
آن توصیههای پزشک خود را سالم پیروی نمایید.
خون باال برای بدن بسیار مضر بوده از ســطوح قند خون خود را به دنبال کرده ،بالفاصله سیگار را
این رو بسیار اهمیت دارد که سطوح طور مرتب کنتــرل نمایید .به ترک نمــوده ،روزانه به ورزش
•

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

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

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در

به مدیریت :بیژن احمدی

تپشدیجیتال

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

-------

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

223-3336

514-

Tel.: 514-871-1119

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از

$921

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

اسپشیال

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:

 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

از تهران به مونترال از

$917

تورکوبا،مکریک،دومینیکن
انواعبیمهمسافرتی

ویــزادبی

E
X
C
H
A
N
G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

