گـروه پـاسیفیـک
صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
.خویشاوندیمیباشد، دانشجویی،کارآفرینی،ختصصی،سرمایهگذاری
 تهیه دعوتنامه و سوگندنامه،■ تاییدرمسی مدارک
____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011
(514)
ترین مدت
کوتاه289-9044
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

صرافیشــریف

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Bureau de Change

St-Laurent, QC H4N 1C8

www.sharifexchange.ca

www.ic-pacific.com

Sharif

$

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

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

 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

صرافــیاکسچنج

RESTAURANT ONYX INC

Toll Free: (855) 766-7522

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

ناهیدپاکروان

حمیدصدیقکاغذچی

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

2178 Ste-Catherine W.

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

<< pgs. 2

محضردارومشاورحقوقی
سفر به ایرانRESTAURANT ONYX INCRESTAURANT
ONYX INC Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

RESTAURANT ONYX INC
مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Minoo Eslami

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

صرافیآپادانا
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

Sarafi Exchange
pg. 4

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
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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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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

• مشاوره و ارزیابی رایگان
به صورت تلفنی و حضوری
 رایگان برای٪ ۱۰۰ • خدمات
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
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)
14 January, 16 January, 20 January and 29 January
• Sales and consulting:
2 days per week, one month internship 30 March
• 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

• ارسال حواله شرکتی و شخصی از کویت ،دبی ،مالزی و سنگاپور
به کانادا و انگلیس
• واریز به حساب های شخصی و شرکتی از داخل کانادا
(حواله سفید)

Sarafi Exchange

Toll Free: (855) 766-7522
(289) 597 8090 | (647) 202 1318
info@sarafiexchange.com

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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پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

6

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

1350

no.
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

اقتصاد جهانی در گذار

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

از  ۲۰۱۷به ۲۰۱۸

فریدون خاوند که بر اســاس آن بانــک مرکزی
برای نخســتین بار بعــد از بحران اوراق قرضه دولتی را میخرد و یا،
بزرگ اقتصادی سالهای  ۲۰۰۷و به عبارت دیگر ،برای به راه افتادن
 ۲۰۰۸میالدی ،چنین پیدا است چــرخ اقتصاد حجــم نقدینگی را
که تقریبا تمامی مناطق پیشرفته افزایــش میدهد .پاییــن آوردن
و قدرتهای نوظهــور پیآمدهای چشــمگیر نرخ بهــره ،یکی دیگر
دردناک آنرا پشت سر گذاشتهاند ،از سیاســتهایی بود که از سوی
ولی هم زمان رو در روی چالشهای بانکهای مرکزی قدرتهای بزرگ
تازهای قرار گرفتهاند که میتواند به به اجرا گذاشته شد.
همان اندازه و یا شــاید هم بیشتر در پی بهبود شرایط اقتصادی ،بانک
خطرناک باشد.
فدرال آمریکا سیاســت «تسهیل
•
مقداری» را کنار گذاشت و در سال
 ۲۰۱۷نیز ســه بار نرخ بهره را باال
نشانههای رونق
چهار اقتصاد بزرگ جهان (آمریکا ،برد ،فراینــدی که از قرار معلوم در
چین ،ژاپن و منطقه یورو) سال کم ســالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ادامــه
و بیش خوبی را پشت سر گذاشتند ،خواهد یافت.
که به احتمال زیاد در ســال آینده دیگر بانکهــای مرکزی در همان
میالدی تکرار خواهد شــد .رشد مسیر آمریکا گام خواهند گذاشت و
اقتصادی ایاالت متحده اســتوار به سیاستهای حمایتی خود را تعدیل
نظر میرسد و ،بر اساس آماری که خواهند کرد.
به تازگی انتشار یافته ،در سه ماهه یکی از پیآمدهای بهبود شــرایط
پایانی ســال از شتاب بیشتری نیز در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور،
برخوردار شده است .چین ،دومین جان گرفتنبازرگانی بینالمللی
اقتصاد جهان ،به رغم ابهامهایی که است و نیز افزایش تدریجی بهای
بر آن سنگینی میکند ،همچنان مواد اولیه که نشانههای آن در سه
نرخ رشدی نسبتا چشمگیرخواهد ماهه آخر سال  ۲۰۱۷آشکار شد و،
داشت .در منطقه یورو ،تداوم رشد به احتمال فراوان ،در ســال ۲۰۱۸
در آلمان و رویدادهایی از جمله آغاز ادامه خواهد یافت.
دوباره رونق در فرانسه و مهار نسبی رشد بهای نفتدر سالی که گذشت،
تنش مالی بر سر یونان ،چشمانداز یکی از مظاهر اصلی این تحول است،
امید بخشی را به وجود آورده است .آنهم به رغم خطری که از ســوی
ژاپن نیز به رغم نرخ رشــد نسبتا تولید کنندگان «نفت شــیل» در
پایین خود ،امیدوار به نظر میرسد .آمریکا علیه تولید کنندگان متعارف
شــکل گرفته است.
تحــرک اقتصادی نســبی در
بهبود
پی
در
در این میان تصمیم
اقتصادهای پیشرفته و نوظهور،
شرایط
صادر کنندگان عضو
که برای نخســتین بــار در ده
سال گذشــته دامنهای چنین اقتصادی ،و غیر عضــو «اوپک»
گســترده دارد ،طبعا شماری بانک فدرال در مورد تعیین سقف
دیگر از مناطق اقتصادی دنیا را آمریکا در برای تولیدشان ،و به
بی نصیب نخواهد گذاشت .گویا سال  ۲۰۱۷ویژه اجرای کم و بیش
حدود هفتاد و پنج در صد کل سه بار نرخ دقیق این تصمیم ،در
اقتصادهای دنیا از این تحرک بهره را باال تحکیم بهای نفت موثر
برد .این بوده و همچنان موثر
تاثیر مثبت گرفتهاند.
در
فرایند
خواهد بــود .با توجه
در مجموع ،نرخ رشد اقتصادی
های
ل
سا
به همه ایــن عوامل،
جهان در سال  ۲۰۱۷پیرامون
 ۳.۵در صد نوسان خواهد کرد  ۲۰۱۸و ناظران بیــن المللی
و در ســال آینده هم در همین  ۲۰۱۹ادامه انــرژی پیــش بینی
ســطح و یا کمی بیشتر تداوم می یابد .میکنند که بهای نفت
برنت دریای شمال در
خواهد یافت.
طی هشت سال گذشته قدرتهای ســال آینده همچنان پیرامون هر
بــزرگ صنعتی برای خنثی کردن بشکه  60دالر نوسان خواهد کرد.
تکانهای سخت ناشــی از بحران این انتظار وجود دارد که تحوالت
مالی هزاران میلیارد دالر نقدینگی اقتصادی ســال  ۲۰۱۷به گونه ای
در اقتصاد تزریق کردند ،عمدتا از راه
{>> ادامه در صفحه}16 :
اعمال سیاست «تسهیل مقداری»
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

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

_________
 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...

زمستان
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ،نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس،کزگرمگاهسینهمیآیدبرون،ابریشودتاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ،پس دیگر چه داری چشم؟
ز چشم دوستان دور یا نزدیک
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است  ...آی ...
دمت گرم و سرت خوش باد
سالمم را تو پاسخ گوی ،در بگشای
منم من ،میهمان هر شبت ،لولی وش مغموم
منم من ،سنگ تیپاخورده ی رنجور
منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمه ی ناجور
نه از رومم ،نه از زنگم ،همان بی رنگ بی رنگم
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست ،مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بی گه شد ،سحر شد ،بامداد آمد!
فریبت می دهد ،بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این ،یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ،مرده یا زنده
نـه توی مرگ اندود ،پنهان است
به تابوت ستبر ظلمت ُ
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان است
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دست ها پنهان
نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجین
زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است...
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۲۰۱۷؛ سالی مصیبتبار برای کودکان در مناطق بحرانزده
ســازمان ملل میگوید سال  ۲۰۱۷میالدی
یکی از بدترین سالهای اخیر برای کودکان
در کشورهای جنگزده و مناطق بحرانی بوده
اســت .مطابق برآوردهای یونیسف تنها در
یمن بیش از پنج هزار کودک کشته و مجروح
شدهاند.
صنــدوق حمایت از کودکان ســازمان ملل
متحد (یونیسف) ابراز نگرانی میکند که در
سر تا ســر جهان پیمانها و قوانینی نقض
میشــوند که برای حمایــت و حفاظت از
کودکان و نوجوانان تدوین شدهاند.
مانوئل فونتین ،رئیس دفتر برنامههای کمک
اضطراری ســازمان ملل گفــت در مناطق
بحرانزده کــودکان در ابعاد تکاندهندهای
قربانیدرگیریهای نظامی میشوند.
بنابر این گزارش مدرسه ،سکونتگاه و محل
بازی کودکان آگاهانه هدف حمله نظامیان
و بمبارانهای هوایی قرار میگیرند .در سال
جاری میالدی تنها در منطقه کاســای در
جمهوری دموکراتیک کنگــو بیش از ۸۵۰
هزار کودک آواره شدهاند.
به گزارش یونیسف گروه تروریستی بوکوحرام
در دوازده ماه گذشته دستکم  ۱۳۵کودک

را به انجام عملیات انتحاری واداشته است .این
تعداد پنج برابر شمار کودکانی است که سال
گذشــته برای انجام عملیات انتحاری مورد
سوءاستفاده قرار گرفتهاند.

نبردهای نظامی به کار گرفته شــدهاند و در
یمن که از حدود سه سال پیش درگیر جنگ
داخلی است بیش از پنج هزار کودک کشته
و مجروح شدند.

کودکان قربانی جنگ و خشونت

سوریه ،خطرناکترین منطقه برای
کودکان

دیوید بیسلی ،مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا
وابســته به سازمان ملل متحد حدود دو ماه
پیش اعالم کرده بود که گرســنگی جان و
سالمت بیش از سه میلیون نفر در جمهوری
دموکراتیک کنگو را تهدید میکند.
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا ،در گفتوگو
با شبکه "الجزیره" هشــدار داده بود که در
صورت عدم ارســال فوری کمکهای الزم،
صدها هزار کودک در منطقه کاسای در چند
ماه آینده جان خود را از دست خواهند داد.
صنــدوق حمایت از کودکان ســازمان ملل
میگویددر عراق و سوریه از کودکان به عنوان
سپرهای دفاع انسانی سوءاستفاده میشود و
آنها در مــواردی به طور عمدی هدف گلوله
تکتیراندازان قرار میگیرند.
مطابــق برآوردهای یونیســف در ســودان
جنوبی دستکم  ۱۹هزار کودک به اجبار در

در بیانیهای که یونیسف در نیویورک منتشر
کرده تاکید شده است :خشونت و خونریزی
نباید به یک وضعیت عادی جدید مبدل شود.
صنــدوق حمایت از کودکان ســازمان ملل
متحد ،آبان ماه امسال در گزارشی اعالم کرد
که جنگ داخلی سوریه تا کنون یک میلیون
کودک سوری یتیم برجا گذاشته که یکی از
والدین یا هر دو آنان را از دست دادهاند.
بر پایه این گزارش جمعیت سوریه پیش از
جنگ داخلــی  ۲۵میلیون نفر بوده که یک
ســوم آنها را کودکان و نوجوانان تشــکیل
میدادند.
یونیسف ســوریه را خطرناکترین منطقه
جهان برای کــودکان در حال حاضر ارزیابی
کرده است.
•

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

7

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

افزایش خریداران چینی در بازار مسکن مونتریال
بنابــر آمار اعالم شــده
توســط «موسســه وام
مســکن» و مرکــز آمار
کانادا :نسبت چینی هایی
که در ســال  2017در
مونتریــال ملک خریده
اند به نحو قابل مالحظه
ای افزایش یافته اســت.
تحلیــل موسســه وام
مســکن کانادا این است
که این امر می تواند ناشی
از وضــع مالیات خرید ملک برای سال پیش از آن  0.6درصد افزایش
خارجیان در تورنتو و ونکوور باشد .یافته و از  1.1درصد به  1.7رسیده
والری پالنت شهردار مونتریال می است .این افزایش بیشترین میزان
گوید از دولت کبک می خواهد که در میان  17شهر بزرگ کانادا بوده
اختیار وضع مالیات برای خریداران است .بیشترین امالک خریداری
خارجی امالک بــه مونتریال نیز شده واحدهای نوسازدر مرکز شهر
داده شود .امالک فروخته شده به مونتریال و نانز آیلند بوده است .در
خارجیان درسال  2017نسبت به میــان خارجیانی که در مونتریال

ملک خریده اند ،چینی
ها بیشترین سهم را در
میزان افزایشدارند و این
سهم که در سال 2016
ده درصد بوده درســال
 2017بــه  21درصــد
رسیده است .آمریکایی
ها با  28درصد همچنان
بیشترین خریداران ملک
در مونتریال هســتند و
پس از آنها فرانسویان با
 17درصد قرار دارند.
عامــل دیگــری که بــه ترغیب
خریداران ملک در مونتریال کمک
کرده این است که بهای امالک در
این شهر ارزانتر از تورنتو و ونکوور
اســت و اقتصاد آن نیز رو به رشد
است( .تلخیص از گازت مونتریال،
 20دسامبر .)2017

دسترسی به پزشک خانواده

با آنکه از آوریل  2014تاکنون بیش
از یک میلیون تن به پزشک خانواده
دسترسی یافته اند ،این شمار هنوز
برای رسیدن به هدف تعیین شده
 85درصدی دولت کبک تا پایان
سال جاری کافی نیست .گی تان
بارت ،وزیر بهداشــت و ســامت

کبــک در یک
کنفر ا نــس
مطبو عا تــی
تأکید کرد که با
افزایش نمادین
افــراد دارای
پزشک خانواده،
پزشــکان «به
فراخوان او پاسخ مثبت داده اند».
اودرعین حال پذیرفت که رسیدن
به هدف  85درصدی تا پایان
ســال  2017غیرممکن
خواهد بــود زیرا می باید
در مدت کوتاه باقی مانده
از ســال  300هزارتن دیگر
به پزشــک خانواده دسترسی
یابند ولی معتقد است که این
امر در نخستین ســه ماهه سال
آینده تحقق خواهد یافت .تاکنون
درسراسر کبک میزان دسترسی
به پزشــک خانواده به  79درصد
رسیده است .دولت کبک پیشتر

اعالم کرده بود که
درصورتــی که تا
اول دسامبر 2017
رقــم  85درصد
تحقق نیابــد ،از
اول ژانویه 2018
قانونــی را به اجرا
خواهد گذارد که به
موجب آن پزشــکان تا  30درصد
از درآمد خود را از دست خواهند
داد .وزیر بهداشــت و سالمت در
کنفرانــس مطبوعاتی اخیر اعالم
کرد که یک «دوره گذار» دوساله
برای پزشکان عمومیدرنظرگرفته
شــده و دراین مدت جریمه های
مقرر اِعمال نخواهد شد ،مشروط
به آن که پزشــکان به طور فعال
دسترسی به هدف تعیین شده را
پیگیری نمایند( .تلخیص از ژورنال
دو مترو 21 ،دسامبر .)2017

سردترین پایان دسامبر در  24سال گذشته
ســازمان محیــط
زیست کانادا اعالم
کرده که ســرمای
بســیار شــدیدی
بیشــترین بخش
های جنوبی کبک،
از جمله کرانه شمالی
حومه مونتریــال را فرا می گیرد .بوده ،سازمان محیط زیست کانادا
نظر به این که  27دسامبر  2017هشــدار داده که« :سرمای قطبی
سردترین روز در  24سال گذشته به استان کبک رسیده است .این

جبهه هوای ســرد
که با احتســاب اثر
باد درجــه هوا را به
منهــای  38تا 44
درجه ســانتیگراد
رســانده تــا پایان
شامگاه  27دسامبر
و بعدتر -نیز ادامه می یابد».(تلخیص از گازت مونتریال،
 27دسامبر .)2017

loblaws bread price fixing

 25دالر غرامت برای سوء استفاده و تبانی در
تعیین انحصاری بهای نان
اگــر شــما در زمره
خریــداران نــان از
فروشــگاه هــای
«البــاز» (مالــک
فروشــگاه هــای
«پروویگو و ماکســی») بوده اید ،کنندگان نان را بــه بهای گرانتر
می توانید  25دالر غرامتی که این خریده اند ،ولی موسسه «البالز»
شــرکت به خاطر جبران دسیسه درنظر دارد بــرای جبران این امر
چینی برای تعیین قیمت نان در یک کارت  25دالری برای خرید
 15سال گذشته درنظر گرفته را از فروشــگاه های خود در اختیار
دریافت نمایید ...موسسه «البالز» مشتریانش بگذارد .درعین حال،
کــه مالــک ســوپرمارکت های دفاتر وکالتی که اقدام به شکایت
«پروویگو»« ،ماکسی» و شرکت دســته جمعی علیه تبانی و سوء
تولید نان «وستون»است ،پذیرفته اســتفاده این غول مــواد غذایی
که در یک تبانی بــرای باالبردن کانادایی کرده اند ،هشدار داده اند
قیمت نان در فاصله ســال های که مصرف کنندگان به این کارت
 2001و  2015شــرکت داشته های غرامت  25دالری «البالز» به
است .دو شــرکت متعلق به این دیده بدگمانی بنگرند.
موسســه نیز اعالم کــرده اند که دو دفتر حقوقی که در ماه نوامبر
کارمندان خاطی خــود را اخراج «البالز» را به صورت دسته جمعی
کرده اند تا در آینده چنین امری مورد تعقیب قضایــی قرارداده اند
تکرار نشــود .مشخص نیست که می گویند دریافت کنندگان این
دراثر این تبانی و دسیسه چینی کارت هــا می تواننــد از دریافت
تقلب آمیز چه تعــداد از مصرف غرامت ناشــی از شــکایت دسته

جمعی محروم
شــوند .مایکل
و ا تیال کیــس ،
مدیر یکی از این
دفاتر حقوقی می
گوید« :البالز پذیرفته که به مدت
 14ســال در یک دسیسه چینی
غیرقانونــی درمــورد قیمت نان
شرکت داشته است .با این ترتیب،
زیانی که متوجه مصرف کنندگان
کبک و سراسر کشور شده ،بسیار
بیش از  25دالری است که البالز
وعده داده به مصرف کنندگانی که
در تارنمای آن ثبت نام کنند ،می
دهد».
شکایت دسته جمعی مطرح شده
به مبلــغ یک میلیــارد و یکصد
میلیون دالر علیه شــرکت های
«البالز جرج وســتون»« ،وستون
فود (کانادا)»« ،کانادا برد کمپانی»
و چنــد شــرکت دیگــر تنظیم
شــده اســت( .تلخیص از ژورنال
دو مونتریال 21 ،و  27دســامبر
.)2017

عقب ماندگی چندساله کبک در فناوری
راهبرد رقومــی (دیجیتال)
کبــک «گامــی در مســیر
درست» اســت؛ اما چالشی
بــزرگ درپیــش رو دارد .به
گفته یک کارشناس ،راهبرد
رقومی اعالم شــده در نیمه
دسامبر توســط دولت کبک
این امیــد را برمی انگیزد که
روزی به سطح پیشروان این
عرصه برســد .اما ،کاری که
باید در این مورد انجام شــود
بسیار عظیم است .ژان فرانسوآ
گوتیه،رییسانستیتومدیریت
رقومی مــی گوید« :باید پذیرفت
که فاصله بســیار زیادی داشتیم.
درواقع از صفر شروع کرده بودیم.
این پذیرش نخستین گام راهبرد
رقومی اســت .حرف های خوبی
زده می شــود .از برنامه اجتماعی
صحبــت می شــود .درباره عمق
انقالب رقومی حرف زده می شود
[ ،]...من تنها می توانم امیدوار باشم
که این حرف ها درست باشد».
در راهبرد اعالم شده توسط دولت
کبک به ویژه پیش بینی شده که
 100درصد شهروندان به اینترنت
پرسرعتدسترسی خواهندداشت.
همچنین ،دراین راهبرد پیشنهاد

شــده که فناوری رقومی حضور
بیشتری در دستگاه های عمومی،
شبکه سالمت و موسسات کبکی
داشته باشــد .گوتیه در مورد 20
سال عقب ماندن کبک می گوید
مشکل این است که دستکم 20
کشــور دنیا تاکنون این چرخش
به سوی فناوری رقومی را اجرایی
کرده اند و برخی از آنان در دومین
و حتی ســومین مرحلــه اجرای
برنامه خود هســتند .به گفته او
در این زمینه کبک باید  20سال
عقب ماندگی را جبران کند« :من
نمی گویم که این کار غیر ممکن
است ،اما روشن است که کار خیلی

زیادی باید انجام شود» .اگر این کار
انجام نشود ،کبک با این خطر روبرو
است که تبدیل به یک «مستعمره
رقومی شــود و این به معنای آن
است که مصرف کننده خدماتی
می شویم که دیگران عرضه کرده
اند .اگر  15ســال پیش جنبیده
بودیم ،شاید امروز یک "آمازون"
یا "ایربی اند بی" می داشتیم» .به
نظر این کارشناس کبک باید کار
زیادیدر زمینه آموزش شهروندان
و به ویژه ســهم ایــن فناوری در
اقتصاد نو انجام دهد( .تلخیص از
ژورنال دو مونتریال 24 ،دســامبر
.)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

جستجوی مواد جانشین برای مقابله با یخبندان

Pièces d'Autos N.D.G.

مخلوط شــن و نمکی که
برای کاستن از یخبندان و
تأمین امنیت عابران پیاده و
خودروها استفاده می شود،
دارای ترکیبات سمی و مضر
برای انسان و محیط زیست
است .هرسال ،در مونتریال
از حدود  140هزارتُن مواد
ضد یخبندانی استفاده می
شــود که طبق قانون حفاظت از
محیط زیســت «مواد سمی» به
شمار می آید .شهرداری مونتریال
برای یافتن جانشینی سالم برای
این مواد سمی به پژوهش پرداخته
ولی تاکنون نتیجــه چندانی به
دست نیامده اســت .در گذشته
شهرداری مونتریال کوشیده بود از
ترکیب نمک و آب چغندر استفاده
کند ولی این ترکیب برای سرمای
شــدید کارآیی نداشت .برخی از
مناطق شهرداری از نمک از پیش
مرطوب شــده استفاده می کنند
که آســان تر به زمین می چسبد
و مقــدار مصــرف آن نیز کاهش
می یابد ،ولی نمک استفاده شده

دراین روش همچنان «ســمی»
است ...به نظر مارک اولیویه شیمی
دان متخصص محیط زیســت در
دانشگاه شــربروک ،ترکیب مورد
اســتفاده در درجه اول هنگام آب
شدن برف زمین را آلوده می کند.
آب آلــوده با نمک وارد زمین می
شود و به برخی از گیاهان آسیب
می رساند .او می گوید« :بسیاری
از گیاهــان نمی توانند دربرابر آب
آلوده به نمــک با غلظت باال دوام
بیاورند .این امر مانع رویش برخی
از گیاهــان و ازبیــن رفتن برخی
دیگر می شــود .تنهــا علف های
هرز هســتند که جان سالم به در
می برند» .این ترکیب نمک ضد

یخبندان رودخانه سن لوران
را نیز آلوده می کند زیرا برف
ذوب شــده پیش از ریخته
شــدن به این رودخانه در
شبکه فاضالب جریان می
یابد .آقای اولیویه می گوید:
«کارخانه های تصفیه آب
قادر به تصفیه نمک موجود
در آب نیستند .مشکلی که
به وجود می آید این است که آب
رودخانه ســن لوران که شیرین
است با آب نمک آلود مخلوط می
شود .بسیاری از حیوانات آبزی قادر
به زندگی در آب شــور نیستند و
آسیب می بینند».
به نظر این کارشناس تجدیدنظر
در شــیوه اســتفاده از مواد ضد
یخبندان اهمیت حیاتــی دارد...
شهرداری مونتریال می گوید در
حال آزمایش برای یافتن راه هایی
است که از میزان آسیب رسانی به
محیط زیست بکاهد»( .تلخیص
از ژورنــال دو مترو 25 ،دســامبر
)2017

مونتریال ،پایتخت سالح های ممنوعه
سال گذشــته بیش از 300
ســاح ممنوعه در فرودگاه
مونتریال ضبط شــده است.
این تعداد نســبت به ســال
پیــش از آن  483درصــد
افزایش داشــته است .سال
گذشته شمار اشیاء ممنوعه
ضبط شده در فرودگاه های
کانــادا  253درصد افزایش
داشته که بخش قابل توجهی
از آن به خاطر استقبال مردم
از چاقوهــای کوچک بــه اندازه اند که نسبت به  447شیئی سال
کارت های اعتباری است .در این پیش از آن افزایشی  253درصدی
میان ،فرودگاه ترودوی مونتریال داشته اســت .تقریبا نیمی از این
بیشــترین ســهم را دارد و این اشیاء ضبط شده چاقوهای کوچک
درحالی است که شمار مسافران به اندازه کارت های اعتباری است.
آن یک ســوم تورنتو است .بنابر بیشتر این سالح های سرد از طریق
اطالعات به دست آمده برمبنای شبکه مجازی خریداری شده است.
قاون دسترســی بــه اطالعات ،از آنجا که تیغه این چاقوها از دید
مأموران اطالعاتی و امنیتی سال مخفی اســت ،بنابر قانون جنایی
گذشــته در فرودگاه های کشور کانــادا غیرقانونی محســوب می
 1132شیئی ممنوعه ضبط کرده شود .درمیان اشــیاء ضبط شده

دیگر ستاره نینجا ،نونکاکوس،
اسلحه تیزر ،اسپری گاز فلفل،
پنجه بکس آمریکایی و انواع
دیگر چاقوهــای ممنوعه به
چشــم می خورد .با آن که
افزایش  253درصدی سالح
های ضبط شــده درسراسر
کانادا رقم باالیی اســت ،در
فرودگاه پی یر الیوت ترودوی
مونتریال این افزایش بیشتر
اســت وبا ضبط  309سالح
ممنوعه در سال گذشته افزایشی
بیــش از  483درصدی داشــته
اســت 228 .عدد از این سالح ها
چاقوهای کوچک به اندازه کارت
اعتباری بوده است .با آن که شمار
مسافراندر تورنتو  3برابر مونتریال
است ،تعداد ســاح های کشف
شــده در آن کمتــر از مونتریال
( 255دربرابر  )309بوده اســت.
(تلخیص از الپرس مونتریال21 ،
دسامبر .)2017

مونتریال :برنده جایزه 60میلیون دالری بخت آزمایی
جایــزه بــزرگ  60میلیون
دالری «لوتوماکــس» بــار
دیگر نصیب شهروندان کبک
شــد .بلیت برنــده در قرعه
کشی جمعه  22دسامبر در
مونتریال فروخته شده است.
ســخنگوی لوتو کبک اعالم
کرد که بلیت برنده به صورت
گروهی خریداری شده است .بلیت گروهــی فروخته شــده حاوی 9

بخش بوده است .از زمان
آغاز عرضه «لوتوماکس»
تاکنــون  22جایزه بزرگ
نصیــب کبکی ها شــده
که از جملــه  3جایزه 60
میلیون دالری و  3جایزه
 55میلیــون دالری بوده
است( .تلخیص از الپرس
مونتریال 23 ،دسامبر .)2017

ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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اخراج دیپلمات های ونزوئالیی از کانادا
روز دوشنبه 25
دسامبر وزیر امور
خارجــه کانادا
اعالم کرد که در
پاســخ به اخراج
یــک دیپلمات
کانادایــی از
ونزوئال ،سفیر و
دیپلمــات های
ایــن کشــور از
کانادا اخراج می شوند .این اخراج ای در روز کریســمس اعالم کرد
درپی ماهها تحریم و انتقاد کانادا که این کار پاسخی به عمل رژیم
نسبت به ونزوئال رخ داده که دراثر ونزوئال است که «بی وقفه در همه
آن دولت نیکوال مادورو وابســته تالش ها برای برقراری دموکراسی
بازرگانــی کانادا  -کــه در غیاب و کمک به مردم ونزوئال اخالل می
سفیر سفارت این کشور در ونزوئال کند» .سفیر ونزوئال پیشتر به نشانه
را اداره مــی کرد  -را اخراج نمود .اعتراض نســبت به تحریم های
این دیپلمات توسط دولت ونزوئال کانادا علیه مسئوالن ونزوئالیی به
عنصر نامطلوب خوانده شد .درپی این کشور فراخوانده شده بود .در
این امر کریستیا فریلند تصمیم به بیانیه وزیر امور خارجه آمده است:
عمل متقابل گرفت و طی بیانیه «کانادایی ها دربرابر این تجاوزها

به دموکراســی
دســت روی
دست نخواهند
گذاشــت» .او
همچنین رژیم
ونزوئــا را بــه
محروم ساختن
مــردم خــود
از دسترســی
بــه کمــک
های اساسی انســانی متهم کرد
وافزود«:ما به همکاری با شرکای
منطقه ای خــود ( )...برای اِعمال
فشــار روی رژیم مادورو که یک
رژیم ضد دموکراتیک است ادامه
می دهیــم تا حقوق مردم ونزوئال
تأمین شود» کانادا از ماه سپتامبر
 40تــن از مقامات کلیدی دولت
نیکوال مادورو را تحریم کرده است.
(تلخیص از ژورنــال دو مترو26 ،
دسامبر .)2017

اشیاء سرقت رفته از پاسارگاد پس داده نمی شود
آمریکا و کانادا ،قصد
پــس دادن اشــیاء
سرقتی از پاسارگاد به
ایران را ندارند.
ایاالت متحده و کانادا
قصد ندارند که اشیاء
مصادره و سرقت شده
از پاسارگاد را به ایران
بازگردانند؛ چراکه آنها
معتقدند که این آثار دیگر به مدت نیویــورک ،قرار بــود در حراجی
طوالنی صاحب قانونی خود را دارد .بزرگ در گالری هنری باســتانی
بــه گفتــه روزنامــه  ،The Starروپــرت وایس ،یک آثــار هنری
نمایندگان مقامات قضایی ایاالت متعلق به ایرانیان (که دهها سال
متحده و کانــادا اعالم کردند که پیش از ایران ربوده شــده بود) به
اشــیاء به سرقت رفته از پاسارگاد فروش بــرود .با مخالفت ایران ،در
در چند سال پیش ،هم اکنون از نهایت طــرف ایرانی موفق به لغو
مالکیت قانونی برخــوردار بوده و فروش این اثر شد.
این شی باستانی در واقع مجسمه
نباید به ایران بازگردانده شود.
گفتنــی اســت ،در  27اکتبر در منقوش و از جنس سنگ آهک به

ارتفاع  21-20سانتی
متر شامل تصویر یک
ســرباز است .قیمت
آن  1.2میلیون دالر
تخمین زده می شود.
به گفته دادســتان
نیویورک ،این میراث
فرهنگی باید به ایران
بازگردانده شود ،زیرا
به طور غیرقانونی در سال 1936
مصادره شده اســت .با این حال،
دادگاه مونتــرال ادعا می کند که
حق مالکیت این امــوال از موزه
هنرهای زیبای مونترال به دیگری
منتقل شده است ،و پس از آن این
اثر توسط یک کلکسیونر بریتانیایی
خریداری شده است.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(به گزارش روزنامه "استار")

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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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
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اقتصاد...

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

Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions pour le soir:

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

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

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

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

زنگ خطر بانکی:
ادامه «بازی پانزی» توسط بانک های ایران

ســال جاری را شاید بتوان یکی
از سخت ترین سال ها برای نظام

بانکی کشور برشمرد .از طرفی
دخالــت های دســتوری بانک
مرکزی در تعییــن نرخ بهره و
کاهش آن ،وضعیت را برای آنان
دشوار نمود و از دیگر سو الزام به
رعایت استانداردهای گزارشگری
مالی بین المللی ( )IFRSصورت
های مالــی آنان را دســتخوش
تغییرات اساســی کرد .هم اکنون
اغلب بانک های حاضر در بورس
تهران زیانده شــده اند و یا هنوز
به دلیل مشکالت با بانک مرکزی
مجامع خود را برگزار نکرده اند.
بانــک هــای دولتی نیــز که با
مشکالت عدیده از جمله نسبت
کفایت ســرمایه پایین ،وام های
دســتوری ،مطالبات معوق باال و
بسیاری مشــکالت دیگر مواجه
هستند.
مشــکالت مزمن از جمله دارایی
های مازاد ،مطالبــات غیرجاری
و نرخ دســتوری ســود سپرده و
تسهیالت،در کنار وجود موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز ،صنعت
بانکداری کشور را با چالش مواجه
کرده اســت که زنگ خطر جدی
برای سایر بخش ها و اقتصاد ایران
به شمار م 
ی رود.

•

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

بازار مالی متشــکل از بازار پول و
سرمایه اســت .در یک بازار مالی
کامل ،هر دو بخش بــازار پول و
سرمایه نقش اساسی دارند و هیچ
کدام ترجیحی بر یکدیگر نداشته
باشند .در کشورهای توسع ه یافته
•
ن اندازه که
و حتی آمریکا ،همــا 
ساختار صنعت بانکداری
بانکداری تجاری در ایران با ورود بازار پول اهمیت دارد ،بازار سرمایه
بانکهای خصوصی در اوایل دهه هم اهمیت دارد و هیچ کدام نقش
 1380دچار تغییرات اساسی شد محوری در تامین مالی ندارند.
و صنعت بانکداری را از یک صنعت در اقتصاد ایران نقش بازار سرمایه
با ساختار «انحصار چندجانبه» به در تامین مالی بسیار اندک است
صنعتیباساختار«رقابت
انحصاری» تبدیل کرد.
ک هــای
ورود بانــ 
خصوصی ســبب تغییر
در شــیوه مدیریتــی و
جذب مشــتریان بانک
های دولتی نیز شد ،اما
متاسفانه در انتهای دهه
 1380با ورود موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز
(و ورشکســتگی چند
موسســه طی دو سال

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 | www.slaec.ca
950 Fraser
Pour le secondaire
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Quebec
Metro
Cote-Vertu
H4M 1A7










PARTICIPATE in our
COMMUNITY

دخالت های دستوری بانک
مرکزی

مساله این است که وقتی کاهش
دســتوری و یا حتی توافقی باشد
کارایی نخواهد داشــت .مشکل را
باید در جای خــودش حل کرد.
علیرغم کاهش نــرخ تورم ،نرخ
سود تغییری نکرده است و هنوز
در برخی موارد تا  22-3درصد هم
مشاهده میشود.
دلیل اصلی ایــن موضوع هم این
ل شده
ک ها منابع قف 
است که بان 
ای دارند که در کوتاهمدت برنمی
گردد .در این شرایط بانکها باید
هم سود ســپرده گذار و هم سود
ســهامدار را پرداخــت
ل شده
کنند اما منابع قف 
این اجازه را به آنها نمی
دهــد .بنابراین بانک ها
مجبورند منابع جدیدی
را با نر خ های پیشنهادی
باالتری جذب کنند -که
این مســاله در ادبیات
مالی بازی پانزی (Ponzi
 )Schemeنامیــده می
شود.
درواقع سود پرداختی به

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

اخیر) این دستاوردهای مثبت از که دالیل مختلفــی دارد .افزایش
ســهم بازار ســرمایه پیششرط
بین رفت.
هایی دارد که مه م ترین آنها
عدم تعیین دستوری نرخ سود
بانکی و عدم ارایه تســهیالت
تکلیفی اســت .ضمن این که
باید فرصــ 
ت های برابر از نظر
مقرراتی وجود داشــته باشد
تا مردم به مشــارکت در بازار
سرمایه ترغیب شوند.
به عنوان مثال اگر سپرده بانکی
از مالیات معاف است ،تجهیز
منابع در بازار سرمایه هم باید
چنین شــرایطی را داشــته
«سود پرداختی به
باشد.
سپردهگذاران قبلی از منابع تنوع شیوههای تأمین مالی
جذب شده از سپرد هگذاران مهم ترین راهکار کاستن از
جدید تامین میشود!»
فشار بر بانک هاست .توسعه
بازار سرمایه یکی از این موارد
نظام بانکی کشور طی سالهای است که پس اندازها را از بازار پول
اخیر با مشکالت عدیدهای دست به بازار سرمایه منتقل میکند.
به گریبان بوده است که به نوعی انتشار اوراق مشارکت در سرمایه
مرتبط با یکدیگر و با کل سیستم گذاری توسط بنگاهها نیزمیتواند
اقتصادی بودهاند .بر اساس ارقام عالوه بر رفع مشکالت بنگاههای
رســمی ،نظام تأمین مالی کام ً
ال اقتصادی ،به کاهش بانکمحوری
مبتنی بر سیســتم بانکی است کمک شایان توجهی کند.
ی توان از
و حدود  90درصــد تأمین مالی در شرایط پســابرجام م 
صنایع متوســط و بزرگ توسط مشــارکت با خارجیان و سرمایه
گذاری خارجی نیز بهره برد .بنگاه
ی گیرد.
بانکها انجام م 
ایندر حالی است کهدر کشورهای ها باید با توجه به شــرایط خاص
توسعهیافته با وجود سهم باالی خود ،بهتریــن روش برای تأمین
بنــگاه های بــزرگ از کل تولید ،مالی پروژه های خود را انتخاب و
بخش اعظم منابع مالی از طریق عملیاتیکنند.
•
ی شود.
بازار سرمایه انجام م 
سهم اندک بازار سرمایه در
تامین مالی
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کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛
مـکمل یکدیگریم...
ما ُ

سپردهگذاران قبلی از منابع جذب
شده از سپرده گذاران جدید تامین
میشــود .به همیــن دلیل برای
ســپرده گذراران جدید نر خ های
جذاب و باالتر از نرخ معمول بازار
ی شود .درحقیقت قفل
پیشنهاد م 
اعتباری بوجود آمده ،دلیل اصلی
این موضوع است و این دور باطل
ی کند.
در طول زمان ادامه پیدا م 

•

راه حل مشکل «محدودیت
اعتباری»

راه حــل اصلــی حل مشــکل
محدودیت اعتبــاری بازپرداخت
بدهی دولت به شبکه بانکی است.
در حال حاضر بین  20تا 30درصد
از مطالبات معوق مربوط به دولت

ت های دولتی است .به طور
یا شرک 
ک ها از دولت
مرســوم ،طلب بان 
ی شود
بدهی معوق محســوب نم 
اما در عمل آن چه در ایران اتفاق
ی افتد این است که چون دولت
م
منبعی بــرای بازپرداخت بدهی
هایش ندارد ،این بدهیها در عمل
ی شوند و بخشی از توان
معوق م 
اعتباری بانکها همیشه در دست
ی ماند.
دولت باقی م 
این مساله برای نظام بانکی بسیار
خطرناک اســت چون اوالً بدهی
دولت در طبق ه بنــدی مطالبات
معــوق بانک ها نمیآیــد و ثانیاً
در زمان محاســبه نسبت کفایت
سرمایه ،برای این سرفصل ریسکی
ی شــود .شاید
در نظر گرفته نم 

تصور شــود این موضوع فقط در
ک های دولتی ممکن اســت
بانــ 
اتفاق بیفتد اما این تصور صحیح
ک ها به صورت
نیســت چون بان 
زنجیره ای به هم متصل هستند.
زمانی که منابع بانک دولتی قفل
ی شود ،بانک نمیتواند به فعال
م
اقتصادی  -که گیرنده تسهیالت
است -اعتبار بدهد و فعال اقتصادی
ی اش را به بانک
هم نمیتواند بده 
خصوصی بپردازد .به هر حال منشا
این قفل اعتباری دولت اســت و
همین موضوع سبب شده علیرغم
تالشهای بســیار دولت و بانک
مرکزی در کاهش تورم ،نرخ بهره
در بازار پول هنوز باال باشد.
(شبکه بیان)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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www.paivand.ca
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Third Montreal Independent Film Awards

کوپال جایزه بزرگ جشنواره مونترال را برد
فیلــم «کوپــال» در ســومین
جشــنواره فیلمهای مســتقل
مونترال جایزهی بزرگ بهترین
فیلم را کســب کــرد و جایزه
بهترین فیلم کوتاه نیز به یک اثر
ایرانی رسید.
به گــزارش جی پــاس ،فیلم
سینمایی «کوپال» به کارگردانی
و نویســندگی کاظــم مالیی در
سیامین حضور بینالمللی خود
توانست برای هفتمین بار عنوان
بهترین فیلم را بدست آورد و این
بار در سومین جشنواره فیلمهای
مســتقل مونترال کانــادا ،جایزه
بزرگ بهترین فیلم بخش رقابتی
بینالملل را به خود اختصاص داد.

فیلم «کوپــال» در روزهای آینده
در بخش سینمای جهان "بیست
و دومین جشــنوارهی بینالمللی
فیلم کراال" که یکی از رویدادهای
مهم سینمایی آسیاست به نمایش
درمیآید .داستان این فیلم درباره
یک شکار ُکش و تاکسیدرمیست
بــه نام "احمد کوپال" اســت که

دقیقــا قبل از تحویل ســال نو با
چالشی ســخت در زندگی
شخصیاش مواجه میشود.
همچنیــن در مراســم
اختتامی هجشنوارهفیلمهای
مســتقل مونتــرال که با
نمایش فیلــم «کوپال» به
عنــوان فیلــم برگزیدهی
جشنواره همراه بود ،فیلم
کوتاه «مــردی که یادش
میرفت نفس بکشــد» ساختهی
سامان حســینپور نیز در بخش
بینالملل آثار کوتاه جایزه بهترین
فیلم را به نام خود ثبت کرد.
ســومین دورهی فصــل جوایــز
فیلمهای مستقل مونترال از  ۸تا
 ۱۰دســامبر ( ۱۷تا  ۱۹آذر) در
مونترال کانادا برگزار شد.

فرصت بیشتر برای واکنش با شیوه جدید
پیشبینیگردباد
محققاندانشگاه وسترن اونتاریو
واقع در کانادا یک شیوه جدید
برای پیشبینــی گردباد ابداع
کردند که زمان بیشتری را برای
واکنش در اختیار میگذارد .در
زمان وقــوع گردباد زمان نقش
بسیار مهمی دارد و حتی چند
دقیقه زمان بیشــتر می تواند
جان افراد زیادی را نجات دهد.
این شیوه جدید پیشبینی وقوع
گردبــاد ،بر اســاس اندازهگیری
سرعت و میزان آشــفتگی باد با
استفاده از رادار طراحی شده است
و امکان پیشبینی وقوع گردباد را
در شعاع  100کیلومتری با دقت
 90درصد فراهم میکند.
معموال برای پیشبینی گردباد از
دو معیار سرعت باد و شکلگیری
فرارفت استفاده میشود .فرارفت
یک ساختار گنبدی شکل است که
در باالی ابرطوفانزا ایجاد میشود.

اکنون محققــان برای پیشبینی
دقیقتر و سریعتر وقوع گردباد از
عامل سومی بهره میبرند که میزان
آشفتگی باد است.
بــرای ایــن منظور محققــان از
اطالعات به دســت آمده از شبکه
محلی رادار موجود در استان کبک
اســتفاه میکنند .ایــن اطالعات
از جو ،تروپوســفر و بخش پایین
استراتوسفر گردآوری میشود.
به دلیل این که شبکه رادار بسیار
وسیع اســت و اطالعات جدیدی
را درباره آشــفتگی بــاد در کنار

سرعت آن در اختیار محققان
قرار میدهد ،امکان مشــاهده
الگوهایــی را فراهــم میکند
که پیش از این قابل مشاهده
نبودند.
محققــان بــا مقایســه این
اطالعات با اطالعات به دست
آمده از  31گردباد که در طول
 16سال گذشــته در منطقه به
وقوع پیوسته است توانستند الگوی
جوی منحصربــه فردی را
درساختار فرارفت ،سرعت
و میزان آشفتگی باد در 90
درصد از گردبادهای مذکور
رزی یا صنعتی تبدیل
قیمانده زمین کشاو
شناسایی کنند .این الگو بین
م مناطــق طبیعی با
طبیعت دست اعظ
ســترالیا ،شده اند.
از
وقوع
 10تا  20دقیقه قبل از
ی
ید
نقشه جد
در بیابان های مرکزی ا
عتقدند این اکوسیستم
مازون در محققان م
زمین نشان می دهد،
گردباد پدیدار میشود.
نخورده کره
نگل های موســمی آ
یدی در تنظیم آب و
در مقایســه با ج
ت در ها نقشی کل
ق
تحقیقات
گــزارش کامل این
اط
کای جنوبی ،فالت تب
حجم این من
هوای منطقه ای دارند.
میالدی  ۱۰آمری
در نشــریه  Atmosphericاوایل دهــه ۱۹۹۰
ل های برفی کانادا و
یه کنندگان و مولفان
آسیا و جنگ
درهرحال ته
ت.
اس
 Science Lettersمنتشر شده درصد کاسته شده
ذکور را در دســترس
ند روسیه قرار دارند.
مناطق نقشــه م
زل
ین
وی
حققــان دانشــگاه ک
است( .ایرنا)
گفته محققان حجم
حافظان محیط زیست و
م
اد حفظ حیات به
ده فعلی محققان،
اســترالیا و بنیــ
یعی دســت نخــور
ن این بخش قرار داده
نقشه ای از مهم طب
 ۱۹۹۰سیاستگذارا
وحش این کشور
ـبت بــه اوایل دهــه
اند( .منبع :تلگراف)
سـ
ن
یا
دن
ده
ور
خ
ن
ترین طبیعت دست
 ۱۰درصد کمتر شــده؛
میالدی،
الین منتشر کرده اند.
وسیعی از جنگل ها به
به طور آن
هد بخش زیرا بخش
ن نقشــه نشان می د
آوارگانی اســت که ای
در سال های اخیر به
این کشور آمده اند .بر
اساس آمارهایدولتی،
در حــال حاضر تعداد
دوم و شــهرهای
مردان این کشور  ۱۵ســاعت-24چینیها با ساخت و ( ۱۹۶۶فوت) در شهر
جاکارتا در اندونزی
هزار نفر بیش از زنان تکمیل  ۷۶برج باالی  ۲۰۰متر ،در شنزن ســاخته شده
است.
و چنــگدو در
صدر فهرست کشورهای سازنده است (این برج که مرکز
چین هــر یک با
در هند در سنین زیر  ۲۴سال ،به آسمانخراش در سال  ۲۰۱۷قرار مالی پینگآن نام دارد،
 ۵آســمانخراش
چهارمیــن برج جهان
ازای هر  ۱۱۰مرد  ۱۰۰زن وجود گرفتند.
بهطور مشــترک
دارد .این شکاف جنسیتی وقتی با این  ۷۶آسمانخراش (که نیمی است).
در رده ســوم
جمعیت یک میلیاردی این کشور از آسمانخراشهای ساخته شده پیش از ایــن باالترین
ایســتادهاند .در
در نظر گرفته شــود بسیار نگران جهان را تشکیل میدهند) در  ۳۶رکورد ساخت و تکمیل
رتبهبندی کشورها
شــهر مختلف چین واقع شدهاند .آسمانخراش در جهان
کننده تر است.
نیز بعد از چینیها،
همچنیندر سوئیس جمعیت زنان در این راستا ،شهر جنوبی شنزن در سال  ۲۰۱۶با ۱۲۷
آمریــکا بــا ،۱۰
کمتر از مردان است و علت اصلی چین ،با تکمیل  ۱۲آسمانخراش مورد به ثبت رســیده
کرهجنوبــی با  ۷و
این شکاف نیز سیل مهاجرت به در سال  ۲۰۱۷برای دومین سال بود .این نهاد همچنین
این کشور اعالم شده است.
کانــادا و اندونزی هر
متوالی در رتبه نخست شهرهایی پیشبینی کرده است در
در انگلیس نیز برای زنان داشتن که بیشــترین آســمانخراش را سال  ۲۰۱۸حداقل  ۱۳۰و حداکثر یک با  ۵آسمانخراش تکمیلشده
کار و مسافرت به کشورهای دیگر ســاختهاند قرار گرفــت (تعداد  ۱۶۰آسمانخراش به بهرهبرداری به ترتیب در ردههای دوم تا پنجم
ایستادهاند .به گزارش «سیانان»
به منظــور ادامه تحصیــل و کار آســمانخراشهای ساختهشده رسد.
ن شــهر بیشتر از کل در فهرست شهرهایی که بیشترین با وجود تمایل جهانی به ساخت
کردن موضوعی عادیست که این در این کال 
امر باعث بر هم خوردن توازن بین آسمانخراشهای ساخته شده در آســمانخراش را در سال  ۲۰۱۷آســمانخراش ،امــا بــازار این
جمعیت مرد و زن در این کشــور آمریکا است) .همچنین بلندترین ساختهاند همچنین شهر نانینگ ساختمانهادر حال تغییر است.
برج ســال  ۲۰۱۷بــا  ۵۹۹متر چین با  ۷آســمانخراش در رده
شده است( .خبرگزاری میزان)

نسبت به دهه ،1990
م طبیعت کره زمین
حج
درصد کاهش یافت
ده

دردسر کمبود جمعیت زنان در برخی کشورها
 ۱۱کشــور در جهان
وجود دارند که کم بودن
تعداد زنان برای مردان
آنها دردسرســاز شده
است.
در نروژ که کشور نسبتا
کم جمعیت و کوچکی
است ،تعداد مردان  ۱۲۰هزار نفر
بیش از زنان است و دولت نیز نمی
داند که چه روشی را برای کاهش
ایــن اختالف جنســیتی به کار
گیرد.همچنین در ایسلند به طور
متوســط برای هر  ۱۰۰زن ۱۰۴
مرد وجود دارد.
در کانادا نیز تعــداد مردان ۲۵۰
هزار نفر بیش از زنان است .یکی از
دالیل اصلی این شکاف جنسیتی
این اســت که زنان کانادایی برای
کار به کشــورهای دیگــر رفته و
ترجیح میدهند همانجا بمانند.
در عین حــال در قبرس به رغم
ورود بیرویه مهاجران به این کشور
هنوز هم تعداد زنان در این کشور
بسیار کمتر از مردان است.
همچنیــن در چیــن ،کــه

رکورددارساختآسمانخراش،کدامکشوراست؟

پرجمعیتتریــن کشــور جهان
محسوب میشــود ،تعداد مردان
 ۳۴میلیون نفر بیشتر از تعداد زنان
است.
در فنالند نیز بر اســاس آمارهای
رسمی  ۲۵۶هزار مرد بین  ۲۵تا
 ۵۴سال نامزد یا همسر ندارند.
از ســوی دیگر زنان ایتالیایی به
ندرت به خانه داری عالقه دارند و
بدین ترتیب اکثر آن ها به دنبال
داشتن کار خارج از خانه هستند و
بنابراین اغلب اوقات زنان جوان این
کشور برای کار و درس خواندن به
کشورهایدیگر مسافرت میکنند
و از ایــن رو مردان ایتالیایی نیز با
ایندردسر مواجه هستند.
شــکاف جنســیتی در سوئد نیز
بیشتر به خاطر سیل مهاجران و
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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

چرا اینقدر اشتباه میکنیم؟
محمودسریعالقلم

اشــتباه کردن مهم نیست .تعداد
اشتباهات مهم است و بلکه تکرار
اشتباهات مخرب است.
به عنــوان یک جامعه توانمند ،به
نظر میرسد تعدادی از اشتباهات
را طی قرن گذشــته مرتب تکرار
کردهایم:
•

 )۱نیاموختهایم که پیشرفت ژاپن،
اروپا و آسیا تابع مدیریت بنگاهها
و سیستمهاست و نه ریاست افراد؛
•

 )۲نیاموختهایم که فهم حقیقت از
طریقدیالوگ و وجود جامعه مدنی
شکل میگیرد و در ذهن جزیرهی
یک یا چند فرد نیست و بنابراین
ضروری است که ،یکدیگر را تحمل
کنیم ،بــرای یکدیگر جا بازکنیم،
تفاوتهای یکدیگر را به رسمیت
بشناســیم و از خودخواهیهای
فکریبپرهیزیم؛
•

 )۳نیاموختهایم که با  ،Factقضاوت
کنیم و نه با تخیل و شــنیدهها و
شایعات؛

•

 )۴نیاموختهایم کــه حکمرانی،
امری تخصصی اســت و الزمه آن
دانش است؛
•

 )۵نیاموختهایــم کــه قــدرت،
مســئولیت مــیآورد و اصل بر
«مصلحت عامه» و تأمین رضایت
مندی عامه شهروندان است؛
•

 )۶نیاموختهایم وقتی از در منزل
خود پــا بیــرون میگذاریم ،در
عرصــه ( Publicعرصه عمومی)
وارد شــدهایم و در عرصه ،Public
نمیتوانیم هــر کاری انجام دهیم
(مثــل دوبله پارک کــردن) و هر
ســخنی بگوییم و هــر قضاوتی
بنماییم؛
•

 )۷نیاموختهایم که توســعه ،قبل
از آنکه به ســرمایه ،فــنآوری و
تولید نیازمند باشد ،به همکاری،
هماهنگی ،اعتمــاد و حمایت از
یکدیگر محتاج است؛
•

 )۸نیاموختهایــم برای آنکه دیگر
ملتها بــه هویت ،اســتقالل و
حاکمیت ما احتــرام بگذارند باید

داخل خود را ســامان دهیم ،به
یکدیگــر در داخل خــود احترام
بگذاریم،پوپولیسمراتعطیلکنیم،
پایگاه حاکمیت را نزد کارآفرینان و
دانشمندان و خبرنگاران بنا کنیم و
تولید و نوآوری را بنیان استقالل و
حاکمیت ملی قراردهیم؛

•

 )۹نیاموختهایــم کــه در کنــار
دستور کار شخصی ،به مسئولیت
اجتماعی و به مفهو ِم
مقــدس Public
اهمیتدهیم و
•

 )۱۰نیاموختهایم که
نقد از فکر و رفتار را ،از
نقد به شخص تفکیک
کنیم ،حرف منطقی
را بپذیریم ،یکدیگر را
تخریب و تحریف و زخمی نکنیم
و تلقی اینکه هر کدام ،مرکز ثقل
جهان هســتیم را کنار بگذاریم
( ،)Self-obsessionاز هم حمایت
کنیم و به قولهایی که میدهیم
حتی المقدور عمل کنیم.
--------------طبیعــی اســت تبدیــل ایــن
نیاموختنیهابهآموختنهاباگفتار
درمانی صرف ،امکان پذیر نیست.
ِ
اما فهم مشکل خود ،بخشی از حل
مسئله است.
مثل علم پزشکی است .شناخت
بیماری خود مقدمه درمان است.
یکی از دستاوردهای مهم انقالب
این بوده که بخشهای وســیعی
از جامعه متوجه شدند که ریشه
مشکالت ما ،در درون خود ماست
و بهبود امور را باید از داخل شروع
کرد.
هر چند ملکالشــعرای بهار یک
قرن پیش این نکته را گوشزد کرده
بود کــه از ماست که برماست،
ولی جستجو کردن ریشه مشکالت
در داخل ،هم اکنون به یک ادراک
عمومی رسیده است.
اگر ریشهها در داخل است ،کدام
عواملدر اولویت هستند؟
چرا نســل بعــد از نســل ،این
اشتباهات را تکرار میکنند؟
آیادانش ،علم ودادههای ما کمبود
دارند؟
آیادر برنامهریزی ،سیاست گذاری
و تعیین اولویتها مسئلهداریم؟
آیــا برای فهم دقیق مشــکالت،

مؤسسات پژوهشی نداریم؟
منابــع طبیعی نداریــم یا منابع
انسانی؟
آیا مشــکل در فکر است؟ دانش
اســت؟ ســاختار سیاسی است؟
خلقیات اســت؟ فرهنگ است؟
ساختار تولید است؟ سبک زندگی
است؟
ودههادلیل محتملدیگر.
علتالعلل کانونی چیست؟
به عنوان یک نظر در
میاننظرات مختلف،
این نوشتار نظریهای
برای تکرار اشتباهات
مطرحمینماید:
ّ
ســه خوشــه علی
()Causal clusters
به صورت یک مثلث
که زوایای ان برهم
تأثیرگذارند را مطرح میکنیم:
فرهنگی،سیاسیواقتصادی.
•
الف :عنصــر فرهنگی که باعث

میشود ما بسیار اشتباه کنیم:
هر چند مــا به عنوان یک جامعه
دارای آداب جمعــی هســتیم،
خصوصیــات جمعــی داریــم،
سنتهایی را پاس میداریم ،زبان
مشترک داریم ،اما رسالت و هویت
جمعی که بــدان تعلق خاطری،
فراتر ازفردیت خود داشته باشیم را
نداریم و یا بسیار ضعیف است.
از طرفــی دیگــر ،اندیشــهها و
رفتارهایــی ()Code of conduct
که اکثریت مطلــق جامعه را به
هم وصل کند بسیار ضعیف است
(قرارداد اجتماعی).
به عبارت دیگر ،دستور کار فردی
باعث شــده که جمع را فراموش
کنیم ،کوتاهمدت بیاندیشیم ،به
دنبــال منافع خــود و گروه خود
باشــیم و به عمــوم و مصلحت
عامه فکر نکنیم .تقریباً هر فردی
هر نوعی که دوســت دارد عمل
میکند .بیشتر به شخصی احترام
میگذاریم که در دایره ماســت.
کمتر فــردی را بــه خاطر اینکه
شهروند این جامعه است محترم
میشماریم.
شــاید به همیــن دلیــل اگر با
اتوموبیلــی تصــادف کنیــم که
رانندهاش را میشناســیم خوب
برخورد میکنیم؛ ولی به رانندهای
که نمیشناسیم ناسزا میگوییم و

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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فر به وسایل پیشگیری
ج
ها
ن افزوده شده است.
از
بارداری دسترســی
در م
ن
یــان قارههای جهان
دارد ،حتی اگر بخواهند
بیشـ
ـترین رشد جمعیت را
از آن جلوگیری کنند.
آفریقاداشته است.
بنیــ
اد جمعیــت جهان
بر اســا
تأکید م
س برآورد این بنیاد،
یکنــد که ب همنظور
جمعیت جهان در حال حاضر آفریقا
جلوگیر
ی از بارداری ناخواسته،
داشته است .جمعیت این قاره آموزش
 ۷.۵۹۱.۵۱۰.۰۰۰است.
بهتر ،ارائه پیشــنهاد
در
میــان قارههــای جهان بر اساس برآوردهای سازمان برای برن
امهریــزی خانواده و
بیشترین رشــد جمعیت را ملل تا ســال  ۲۰۵۰میالدی ح
قوق برابر ضروری است.

با او نزاع میکنیم؛ چون با او حس
جمعی و هویت جمعــی نداریم
بلکه او را بیگانه میشماریم .برای
کسانی جا باز میکنیم که به درد
ما میخورند؛ بقیــه را رباتهایی
میبینیــم که در حــال حرکت
هستند و سنخیتی با آنها نداریم.
چون اجتماعی فکــر نمیکنیم،
به تفاوت دیدگاهها و اندیشــهها و
اســتنباطها خیلی اعتقاد نداریم
و عموما شــخصی را کــه مانند
ما مسائل را تفســیر نمیکند با
ناشایستهترین الفاظ مورد خطاب
قرار میدهیم .متفاوت بودن را حق
انسانی شهروندان نمیدانیم.
در ناخــودآگاه تاریخی ما ،تمایلی
قوی به یکسان سازی افکار وجود
دارد .به همیندلیل که جمعی فکر

نمیکنیم و تفاوت را منشأ تحول تخصصی و تشکلها بهتر از تصمیم
نمیدانیم ،تمایلی شدید به حذف گیریهای فردی است؛
داریم .چــون مدارها را میبندیم• ،
گردش اطالعــات و دیدگاههای ب :عنصر سیاســی کــه باعث
مختلف را مســدود میکنیم .در میشود بسیار اشــتباه کنیم :ما
نهایت فرد اولویت پیدا میکند بر یک تجربه مهم سیاسی را پشت
سر نگذاشتهایم و این زمینهساز
جمع و سیستمهای اجتماعی.
چون فردی تصمیــم میگیریم نوسانات فراوان و فراز و نشیبهای
بسیار اشتباه میکنیمدر حالی که متعدد تاریخی شده است:
در اشــتباهات جمعی ،راه اصالح ما حکومتی که تنوع دیدگاهها و
ســریع تر فراهم میشود .اشتباه طبقات را چه با پایههای حقوقی
جمع ،مسئولیت جمع است .رعایت و چــه از طریق گــردش قدرت،
مصلحت عامه ،نیاز به گفت و گو را نمایندگی کند ،ایجاد نکردهایم .هر
ایجاد میکند.در غیر اینصورت،در حکومتی به بخشهایی از جامعه
فضاهای محدود و محصور فردی ،توجــه کرده و بخشهایــی را به
استنباطها بدون بحثهای جدی ،حاشیه رانده است.
مرتب به اشتباه میافتند .تصمیم این وضعیت ،نوعی تناقض ،فردیت
گیریهای منطقــی در گروههای افراطی ،گوشه گیری ،بیتفاوتی،
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آژانس مسافرتی

سیاسـی...

Maison de Voyages
دولت روحانی
عزمی برای
تغییر ندارد!

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

توهم «تغییر و اصالح» به پشیمانی رسید
مجیدمحمدی

 ۳۰آذر  -پنــج تحــول عمده ،به
کارزار "منپشیمامن" در شبکههای
اجتماعی که نوعی شکایت
از کارکــرد دولت روحانی را
منعکس می کند ،منجر شده
است:
•

یک لطیف ه بی مزه اســت ،چون
در طــی چند ماه پــس از بیعت
مجدد با روحانی اتفاق تازهای در

 )۱نحــوه شــکل گیــری
کابینهی روحانی که در آن اصالح کشور نیفتاده تا موج پشیمانی را
طلبان حضــور چندانی نیافتند و موجب شده باشــد .هیچکدام از
حتی افرادی مثل جهانگیری (در امور پنجگانه تازه و شکفت انگیز
برابر نوبخت) عمال به حاشیه رانده نیستن :د
شــدهاند؛ اصالح طلبان از این که •
ناکامیهای دولت به حساب آنها  )۱دولت روحانی تنهــا قرار بود
نقش داللی سیاســی برای توافق
نوشته شود رضایت ندارند؛
اتمی را بازی کند و اصالح طلبان
•
 )۲آشکار شدن همصدایی دولت برای اثبات وفــاداری خود را بدان
روحانی با سازمان سرکوب و ترور چسباندند .همچنین روحانی در
در داخل و خارج کشور باالخص کابینه ی اول نیز وزن سنگینی به
در برابــر اقدامــات ترامپ؛ دولت اصالح طلبان نداد؛
روحانی هیچگاه با سازمان سرکوب •
و ترور فاصلهای نداشت اما در این  )۲دولتی که با سازمان سرکوب و
مورد ســکوت می کرد .اقدامات ترور خامنهای همراه نباشد اصوال
دولت ترامپ این سکوت را شکسته نمی تواند روی کار بیاید و اگر روی
کار بیاید نیز تا همان حدی که با
است؛
سازمان سرکوب و ترور فاصله دارد
•
 )۳ناتوانی دولت در تغییر فضای با بحران و کفن پوشاندائمی روبرو
اجتماعی و فرهنگی و سیاســی می شود؛
بر خالف وعدهها؛ نــه اتفاقی در •
حصر افتاده ،نه گشایشــی در کار  )۳تغییــر فضــای فرهنگــی و
اهل فرهنگ و هنر پیدا شده و نه اجتماعی و سیاسی از ابتدا اولویت
از فشــار نیروهای نظامی بر مردم دولت روحانی نبود ،که اگر بود در
کاسته شده است (گشتهای سپاه چهار ســال اول باید خود را نشان
به محلهها و پس کوچهها هم بسط می داد؛
یافته است)؛ پرونده حضور زنان در •
ورزشگاهها فعال بسته شده است؛  )۴گرانــی ادواری نتیجــهی
سیاستهای اقتصادی و گسترش
•
 )۴حذف یارانه حدود  ۳۴میلیون طلبیهای جمهوری اسالمی است
نفر ،سه تا شش برابر شدن عوارض که از  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷ادامه داشته
خروج از کشور و موج گرانیای که اســت .اما از حیث زمــان بندی
معموال بعد از انتخابات به جریان
بودجه ی  ۹۷نوید می دهد؛ و
می افتد؛ و
•
 )۵آشــکار شــدن ورشکستگی •
موسســات اعتبــاریای کــه به  )۵موسسات اعتباری حتی قبل
دیوانساالری دینی و نظامی بسیار از انتخابات  ۹۶وضعیتی مخاطره
نزدیک بودند و امروز توان پرداخت انگیزداشتند و ورشکستگی آنهادر
پول های سپرده گذاران را ندارند .جامعه مطرح بود( .فرارو  ۲۳خرداد
برای کســانی که هــم روحانی و )۱۳۹۶
همکاران امنیتــی وی (نیمی از نتیجهی انتخابــات  ۹۶از همان
کابینه) را می شــناختند ،هم از ابتدای کارزارها قــرار بود همه را
روندهای کشــور اطالع داشــته مایوس کند که امروز یاس گروهی
و دارنــد و هم رفتارهــای نظام از رای دهنــدگان به روحانی را به
جمهــوری اســامی را در چهار دست آورده است.
دهه گذشته دنبال کردهاند ،کارزار •
"من پشــیمانم" بیشتر شبیه به تبخیر یک توهم

مقامات جمهوری اسالمی در بیان
منویاتشان همیشه روشن بودهاند
و این بخشی از مخاطبان هستند
که در دورههایی می خواهند
آنها را به گونهایدیگر بشنوند
یا بفهمند .مقامات جمهوری
اسالمی می خواهند دنیا را
به زیر چکمههای سپاهیان و
ردای روحانیون بکشانند و از
این هدف با عناوینی مثل حکومت
جهانی اســام ،رهبر مســلمین
جهان ،مدیریــت جهانی و صدور
انقــاب یاد کردهانــد .جمهوری
اسالمیدر هیچ مقطعی این هدف
را بایگانی نکــرده بلکه حتی در
ســالهای جنگ که موشکهای
صدام به تهران می رســید این را
فریاد مــی زد «راه قدس از کربال شدید از سوی برخی حامیان و نیز
مخالفان سابقاش قرار می گیرد
می گذرد».
در حوزههای اجتماعی و سیاسی (تا حد شــعار "مرگ بر روحانی"
و فرهنگــی نیــز حکومت حتی در خیابانهــای تهــران) اما این
یک قدم عقب نرفتــه و پروژهی مخالفتها بی نتیجه خواهند ماند
تمامیت خواهان ه اسالمی کردن با چون این دولت به نواختن کامل
شدت تمام ادامه دارد .تازه پس از در ارکستر ســازمانهای نظامی
چهل سال اقلیتهای دینی رسما و امنیتی (نگاه کنید به ســخنان
از عضویــت در شــوراها منع می تمجید آمیز ظریفدر بارهی قاسم
شوند (شــورای نگهبان مصوبهی سلیمانی یا سخنان ضد امریکایی و
مجلس بر خــاف آن را رد کرد) ،ضد اسرائیلی ظریف و روحانی که
در بدن رئیس جمهور ســابق که در دوران مذاکــرات برجام مطرح
با رهبر فاصله گرفته بود  ۱۰برابر نمی شد) روی کرده و بدانها اتکا
مواد رادیو اکتیو پس از مرگ وی دارد .سخنان نادر روحانی در باب
حقوق شهروندی در
پیدا می شود ،اعترافات اصالح امور
اولین اجــاس این
تلویزیونی و گروگانگیری
شهروندان دیگر کشورها در این نظام موضوع تنهــا برای
ادامه دارد ،نماینده رهبر غیرممکن است راضی کردن اصالح
جمهوری اســامی به چون از منظر طلبان بــرای تداوم
حوثیها رسما پیام می روحانیون و حمایت جانــکاه و
دهد که بعــد از پرتاب سپاهیانبقای ناخواســت ه آنــان از
دولت وی است.
موشک به سمت ریاض آن را مورد
روحانــی بعــد از
و ابوظبی کشــتی های
قرار
مخاطره
بــی ســابقه ترین
نفت کش را مورد حمله
می دهد.
اختصــاص بودجه
قراردهند.
هــای عمومــی به
این رفتارها چهل سال
ادامه داشــته و هیــچ گاه حتی دیوانساالری دینی (که تنها بخشی
وقفهای در آتش افروزی در خارج این بودجههای این نهادهاست) از
و سرکوب و نقض حقوق در داخل مردم می خواهد بر بودجه نظارت
ایجاد نشــده است .کسانی که در کنند (چگونه،در حالی که مجلس
دوران انتخابات مردم را به شرکت و دولت تنها ماشــین امضای این
دعوت و جمهوری اسالمی را عادی بودجهها هستند و این نهادها حتی
سازی کرده و می کنند همهی این یک برگ کاغــذ در مورد نحوهی
امور را می دانند و ظاهرا مشکلی با هزینه کردن آنها ارائه نمی کنند)؛
او شــکایت می کند که "براساس
مبانی نظام ندارند.
جدول  ۱۷بودجه دستگاه ها از ما
•
پول میگرفتند و وقتی میگفتیم
واکنش روحانی
حســن روحانــی و دولتش چند ایــن پول را کجــا خرج میکنید
ماه بعد از انتخابــات مورد انتقاد میگفتند به شما ربطی ندارد".

(ایسنا  ۲۸اذر )۱۳۹۶
اما این تخصیص بودجهها همچنان
ادامــه دارد؛ او وعدهی شــفافیت
می دهــد در حالی که هر ســه
امپراطوری مالــی و اقتصادی در
جمهوری اســامی (شرکتهای
دولتی ،نهادهای تحت نظردستگاه
رهبری و ســپاه) کامال در تاریکی
عمــل می کنند و کســی غیر از
مقامــات باالی کشــور نمی داند
میزان و نوع ورودی و خروجی آنها
و عملیات آنها چیست.
روحانی در حالی دسترســی آزاد
به اطالعــات را یکــی از حقوق
شهروندی مردم معرفی می کند
که هنوز میــزان دقیق بیکاری و
تورم و فقر و آمار زندانیان و جرائم
و فساد در کشور برای کارشناسان
روشن نیست و مخالف و موافق با
جمهوری اسالمیدر مورد آمارهای
ارائه شده تردید دارند .وزارت علوم
دولت روحانی دانشجویان را ستاره
دار می کند و روحانی با آن مخالفت
می کند؛ وزارت مخابرات ایندولت
در همهی فعالیتهای شــنود و
تجســس درگیر است اما روحانی
به دســتگاههای دولتی می گوید
"حق تجســس در امور خصوصی
مردم را ندارید" (همانجا)؛ بیش از
شش میلیون سایت اینترنتی در
ایران فیلتر می شود اما روحانی می
گوید "وزیر ارتباطات قول می دهد
دســتش روی دکمه فیلتر فضای
مجازی نــرود" (همانجا)؛ مدارس
بســیاری از کالن شهرها به علت
آلودگی هوا تعطیل می شــود و
همان روزها رئیسدولت می گوید:
"محیط زیست سالم یکی از حقوق
شهروندی مردم است(".همانجا)

اصالح امور در این نظام غیر ممکن
اســت چون از منظر روحانیون و
سپاهیان بقای آن را مورد مخاطره
قرار می دهد؛ جمهوری اســامی
هم ه کسانی را که چهاردهه تالش
کردهاند کوچک ترین اصالحی در
وضعیت امور انجام دهند مایوس
ساخته است.

•

تاکتیک فرار

این صحبتهــای روحانی موجی
را که علیه وی از سوی جناحهای
مختلــف بــه راه افتــاده و رهبر
جمهوری اسالمی نیز از آن ناراضی
به نظر نمی آید (وگرنه مثل موارد
دیگر به زبان مــی آورد) متوقف
نخواهد کــرد .حامیان غیر دولتی
روحانــی متوجه نیســتند که او
هم همانند رفســنجانی ،خاتمی
و احمدی نژاد یک دســتمال یک
بار مصرف اســت که روحانیون و
نظامیان وی را از بسته بندی بیرون
آورده و بالفاصله بعد از استفاده به
سطل زباله می اندازند.
روحانی برای فرار از مســئولیت و
مقابله با موج پشیمانیها توپ را به
زمین کسانی که به وی رایدادهاند
می اندازد" :اگر حقوق شهروندی
درست اجرا نمی شــود ،جوانها
اعتراض کننــد ...روحانی در تمام
ســاعات دولت دوازدهم به رای،
نظر  ،حمایت و انتقاد شما نیازمند
است .شما پرسشگر باشید و وظیفه
ما پاسخگویی است ...مردم باید بر
کار ما نظارت کنند( ".همانجا) وی
بهتر از همه مــی داند که نظارت
عمومی در کشوری که آزادی بیان
{>> ادامه در صفحه}14 :

14
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M NTREAL
-------------------------

مدرسه دهخدا

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

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

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

مدرسه فرزانگان

(514) 731-1443

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

گروهرقصخورشیدخانوم
اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

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

)2900 Lake (DDO

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

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

کتابخانهنیما

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

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

بنیاد سخن آزاد

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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

کتابخـانهنوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748
-----------------

اجنمندفاعازحقوقبشر

Shield of Athena

•

زندگی در فضاهای کج و معوج
ارزشی

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400
438-386-6111

مرکز فارسی زبانان

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

>> ادامه از صفحه13 :

این نحوهی عمل نشان دهندهی
این واقعیت در جمهوری اسالمی
است که مرز میان راست و دروغ،
واقعیــت و افســانه ،کارآمدی و
شکست ،و امانت و خیانت در ایران
برداشته شده است.
در ایــن فضا همــهی ارزشها و
هنجارها به نفع قدرت و تبلیغات
سیاسی خمیده و کج و معوج شده
و با همه چیز می توان بازی کرد و
هر معیاری را خم کرد و شکست.
مقامات در دنیاهایی فراتر از دنیای
چهار بعدی ما (ســه بعد مکان و
یک بعــد زمان) زندگی می کنند
و مــدام میان دنیــای ملموس و
دنیای توهمی خود در حال رفت
و برگشت هستند.
آنها چون در سال  ۵۷موفق شدند
با دنیای خیالی خود دنیای واقعی
مــردم را تغییر دهند یــا در آن
اختالل ایجــاد کردند ،تصور می
کنند این قدرت جادویی را برای
همیشــه دارند و از آن هرجا که •
بخواهند می توانند بهره بگیرند .ظرفیت باالی مایوس سازی

دوستان دیرین و ارجمند
سرکار خامن آرزو حتویلداری یکتا
سرکار خامن خاطره حتویلداری یکتا
جناب آقای فرهاد شهریاری
خانواده ها و عزیزان سوگوار
شادروان جناب آقای علی اصغر حتویلداری یکتا
را در ایران ،به شما عزیزان و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛ برای شما و سایر بازماندگان
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

514-274-8117

آنها تــاش می کننــد دنیاهای
خود را با اتکا به قدرت و ثروت به
دیگران نیز واقعی بنمایانند.
در دوران انتخابــات کســانی که
انتظــارات دیگری غیــر از آنچه
امروز در جریان اســت داشــتند
تحت تاثیر افیــون این جادوگران
سیاســی قرار گرفتــه بودند .این
شرایط مالیخولیاییدر بخشهایی
از جامعــه نیــز به شــدت رواج
دارد تا حدی کــه رئیس هیئت
فوتبــال و رئیس ورزشــگاه یک
شهر (سیرجان) تالش می کنند
با ریختــن ادرار در دروازهی تیم
حریف طلسم آن را بشکنند (خبر
آنالین  ۲۶آذر )۱۳۹۶؛ سایتهای
اینترنتی اســامگرایان مــدام از
شفای بیماران در مقبرهی امامان
و امامزادها خبر می دهند؛ رئیس
سازمان حفاظت از محیط زیست
کشــور همانند فال بینان از مردم
می خواهد برای آمدن باددعا کنند
تا بلکه آلودگیها کمتر شود (ایسنا
 ۲۸آذر )۱۳۹۶؛ رهبــر جمهوری
اســامی و هوادارانــش (آخرین
آنها مصطفی کواکبیــان از گروه
اصالح طلب) وعدهی پیامبرانه و
پیشگویانهی نابودی اسرائیل را در
 ۲۵سال آینده می دهند (جالب
اســت که با گذشت زمان این ۲۵
سال کم نمی شــود)؛ و مقامات
علیرغم فســاد و اتالف و افزایش
جرائم مدام وعدهی جامعهی برین
میدهند.

همــدردی

درگذشت غم انگیز پدر ،پدر بزرگ ،پدرهمسر و عزیز دلبندتان

مشاوره رایگان در مشکالت خانوادگی

توهم «تغییر و اصالح» ...

و رســانهها و تجمعات و تشکل
ها وجود ندارد غیر ممکن اســت.
حکومتی که اطالعاتی در اختیار
افراد نمی گذارد و اطالع رســانان
را زندانــی می کنــد طبعا جایی
بــاری نظارت باقی نمــی گذارد.
جوانان ایرانی بارها اعتراض کرده
و هزینههای بسیار زیاد اعتراض را
دیدهاند.

دومیــن3شنبههرماه

514-624-4579

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

اجنمن همدالن
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نظام

البته در ایجاد و گســترش موج
"پشیمان هستم" دستگاه تبلیغاتی
حکومتــی و باالخــص رادیــو و
تلویزیوندولتی نقش موثریدارند
چــون بیت و ســپاه می خواهند
دولــت روحانی را تا پایــان دوره
رام خــود نگاه دارند .این دولت در
سه ســال باقی مانده باید دولتی
ضعیف و بدون برنامهی عملیاتی
مشخص باشد تا هرچه بیشتر به
خواستههای آنها تن در دهد.
چنین اتفاقی افتاده و ادامه خواهد
یافت .رای دهندگان به روحانی-
آنها که تاکنون پشــیمان شدهاند
یا در آینده چنین خواهند شــد-
متوجه نبودند که دولت روحانی
عزمی برای تغییر ندارد (حتی اگر
همــهی رای دهندگان بعد از روز
رای گیری همچنــان فعال و در
صحنه بمانند) چون اگر داشــت
باید چهرهای از آن را از ســال ۹۲
تا  ۹۶به نمایش می گذاشت؛ البته
افرادی هم هســتند که پشیمان
نیستند یعنی آنها که از ابتدا انتظار
تغییر و اصالح هم نداشتند .اصالح
امور در این نظام غیر ممکن است
چون از منظر روحانیون و سپاهیان
بقــای آن را مــورد مخاطره قرار
می دهد؛ جمهوری اسالمی همه
کســانی را که چهــار دهه تالش
کردهاند کوچک ترین اصالحی در
وضعیت امور انجام دهند مایوس
ساخته است.
•

کمپین کرمانشاه و گشاده دستی رستوران کبابسرا:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنانهایل!»
زمانی که بتوانیم به هموطنان زلزله
زده خود کمک مؤثری بکنیم به
کار کمپین ادامه خواهیم داد.
ما از تک به تک پرســنل کبابسرا
آقای فرزاد ،آقــای داریوش ،خانم
رزا ،خانم مونا و دیگر کســانی که
دلسوزانه در آشــپزخانه زحمت
کشیدند تا دلی از داغداران زلزله
را خوشنود کنند ،کمال سپاس را
داریم».
مدیــر اطــاع رســانی کمپین
کرمانشــاه بــا یــادآوری خاطره
کمکهــای هموطنــان ایرانی و
جامعه میزبــان در جریان زلزله
آذربایجــان ،گفت« :مــا در گروه
ســاواالن تجربه خوبی از ساخت
مدرسه در یکی از دهات ورزقان را
داریم که با کمکهای اهالی مونترال
در دهات «کورتلر»ساخته شد و با
نام «مدرسه ساواالن» هم اکنون
دایر است.

روز سه شنبه  12دسامبر 2017
رستوران کبابسرا با مدیریت آقای
فــرزاد موالئی فــروش حاصل از
ســاعت  12تا  5بعد از ظهر خود
را جهت کمک بــه زلزله زدگان
غرب کشــور به کمپین کرمانشاه
اختصاصداد.
یک ماه پیش کمپین کرمانشاه در
ی فراخــوان و دعوت به همیاری
پ
برای کمک به زلزلهزدگان استان
صفحه فیسبوکی
کرمانشاه توسط
ٔ
ی کمکهــای ایرانیان
«هماهنگ 
مونترال» ،راهاندازی شد.
خانــم لیلــی خاقانی یکــی از 4
عضو کمیته کمپین کرمانشــاه و
مسئول اطالعرسانی به رسانهها به
نمایندگی این کمپیندر رستوران
حضورداشت.
خانم خاقانی گفــت« :ما با هدف
ساختن مدرسه یا مرکز بهداشتی
این کمپیــن را راه انداختیم و تا

این بار هم چشم امید به یاری همه
هموطنانماندوختهایم تا به کمک
آنها مدرســهای دیگر در منطقه
بالدیده دیگــری از وطنمان برپا
شود .چرا که ما سبکباران ساحلها
باید بدانیم احوال بازماندگان زلزله
را در شــب تاریــک و بیم موج و
گردابیچنانهایل!»
ساعت  5بعدازظهر با حضور آقای
داریوش و یکی دیگــر از اعضای
کمیته کمپین ،صندوق باز شــد،
پولها شمارش شده و صورتجلسهای
در دو کپی با امضا شهود آماده شد.
یک کپی به رســتوران داده شد و
کپیدیگری همراه پولها که مبلغ
1031دالر و  80سنت کانادا و 20
دالر آمریکا بود دوباره در صندوق
گذاشته شد تا به حساب کمپین
واریز شود»
(تلخیص گزارش :هفته)

کمپینکرمانشاه

گروهی از جوانان و نوجوانان مونترالی در
حمایت از کمپین کرمانشاه از عصر جمعه
 15دسامبر تا عصر یکشنبه  17دسامبر
در  5شــیفت کاری اقدام به بستهبندی
اجناس بــه فروش رفته در فروشــگاه
 L'inter Marchéخیابان MontRoyal
کردند.
هدف گروه جمــعآوری پول برای کمک
به زلزلــهزدگان غرب ایران بود؛ که طبق
آخرین گزارشها حدود دو هزار دالر جمعآوری شده است .این گروه از جوانان در حین جمعآوری
اجناس خریداری شدهی مشتریان فروشگاه به آنها توضیح میدادند که چه اتفاقی در غرب ایران
افتاده است و برای کمک به حادثهدیدگان تصمیم گرفتند که به جمعآوری کمک هزینه برای ساخت
مدرسه در غرب کشور روی بیاورند.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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سالمت...
خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

 ۷مرحله پیشگیری از آنفلوآنزا که باید بدانید
آنفلوآنــزا  influenzaیک بیماری
تنفسی مسری اســت که در اثر
ویروس آنفلوآنزا ایجاد میشود.
این ویروسها از طریق هوا از فردی
به فرددیگر گسترش مییابند.
عالئم و نشانههای آنفلوآنزا ممکن
است شــامل مواردی نظیر تب،
سرفه ،آبریزش بینی ،درد عضالت
یا بدن ،سردرد ،خستگی ،استفراغ
و اسهال است.
بــرای اینکه از این بیمــاری دور
باشید خوب اســت این  ۷مرحله
پیشگیری را بدانید.
•

پیشگیری از آنفلوآنزا

غذای واقعی بخورید

منظور ما از غذای "واقعی" غذایی
طبیعی است که در طبیعت یافت
میشود و قبل از اینکه روی میز
غذای شــما حاضر شود ،کمترین
حالــت فــرآوری روی آن صورت
گرفتهاست.
این مــواد غذایی شــما را دور از
بیماریهای ضعیفکننده و سالم و
پرانرژی نگه میدارد .خوراکیهایی
ماننــد ســیب ،هویــج ،آجیل و
دانههای خــام ،غذاهایی که پر از
هورمونها ،آفتکشها و سایر مواد
شیمیایی غیر طبیعی نباشند.
اینها همان غذاهایی هستند که
میتوانید در حیاط خانهی خود در
یک باغچهی ارگانیک یا با پرورش
مرغخانگی خودتان فراهم کنید.
غذاهای دیگری که بســیاری از
آمریکاییها به طور روزانه مصرف
میکننــد ،چیزی اســت که من
ترجیح میدهم آنها را "غذاهای
غیرواقعی" بنامم .اینها مواد غذایی
هستند کهدر قفسهها و راهروهای
ســوپرمارکتها بــه وفــور پیدا
میکنید .غذاهایی که به شــدت
فرآوری شدهاند ،اصالح شدهاند و
نسبت به حالت اولیهی خود تغییر
زیادی کردهاند! اینها به ســختی
شبیه غذای واقعی هستند.
بــه نوشــابهها ،میانوعدههــای
میوهای ،غذاهایی که در مایکروویو
آماده میشوند و غیره فکر کنید!
انواع غذاهای واقعــی ،تمام مواد
مغذی را که بدنتان برای عملکرد
مناسب و ســالم ماندن نیاز دارد،
تامین میکنند .ایــن غذاها باید
اولین انتخاب غذایی شما باشند.
•

ورزش کنید

ی که شــما به
اگــر چــه هنگام 
پیشــگیری از ســرماخوردگی

فکر میکنید ،لزومــا به این فکر
نمیکنید که "اگر نمیخواهم بیمار
شوم ،بهتر است ورزش کنم "،اما
این یکی از بهترین راههای بهبود
اوضاع ســامت کلی شما و سالم
ماندندر طول فصل سرماخوردگی
و آنفلوآنزا است.
بنا به گفتهی پژوهشــگر ،مایکل
فلین ،که در دانشــگاه پردو روی
تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی بدن
مطالعه میکند ۳۰ ،دقیقه ورزش،
ســه تا چهار بار در هفته ،بهترین
راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن
است .ورزش بیشتر در واقع تأثیر
معکوس خواهدداشت.
فلین توضیح داد که بر اساس یک
مطالعه ۱۶ ،کیلومتــر دویدن در
هفته ،سیستم ایمنی بدن را تقویت
میکند ،اما این میــزان را تا ۳۲
کیلومتر در هفته افزایش دهید و
به این ترتیب خطر ابتال به عفونت •
ویتامین  Dدریافت کنید.
را در خودتان کاهش دهید.
اخیرا حقایــق زیــادی در مورد
•
مزایای فراوانی که ویتامین  Dبرای
به میزان فراوانی بخوابید
داستانهای قدیمی مادربزرگها سالمتی دارد ،کشف شدهاست.
هنوز هم درست هستند .هنگامی امروزه معلوم شدهاســت کمبود
که بیمار هســتید ،نیاز به مقدار ویتامین  Dکه قبال گفته میشد
زیادی اســتراحت دارید ،اما شما روی سالمت اســتخوانها تأثیر
واقعا نمیتوانید کســر خوابتان میگذارد ،در بسیاری از مشکالت
را کــه طی چند هفته یا چند ماه مربوط به سالمت نقش دارد.
با توجه به تحقیقات طوالنی مدت
داشتهاید ،جبران کنید.
خوابیــدن بــه انــدازهی کافی ،دکتر مایــکل هالیک کــه روی
کلیدی برای حفظ سالمتی است .ویتامین  Dانجامدادهاست ،بهترین
مطالعات نشان میدهند که عدم راه برای به دست آوردن ویتامین
خواب با مشکالت سالمتی و عدم  Dقــرار گرفتن در معــرض نور
توانایی برای کاهــش وزن همراه خورشید است.
است .مطابق با گفتههای سازمان بله درست است!
بهداشــت زنان هــاروارد ،یکی از او توصیه میکنــد که در معرض
عــوارض جانبی نداشــتن خواب خورشــید قرار بگیرید اما نکات
کافی ،ضعیف شدن سیستم ایمنی ایمنی را نیز رعایت کنید .هالیک
در کتاب خود تحــت عنوان "راه
بدن است.
حل ویتامین  "Dمیگوید ،کمبود
•
ویتامین  Dمیتوانــد باعث بروز
از زندگیتان لذت ببرید!
هیچ چیــز به اندازهی اســترس فاجعه در بدن ،از جمله سیســتم
نمیتوانــد ســبب بــروز انــواع ایمنی شود.
بیماریهــای جســمی ماننــد برای شکست دادن سرماخوردگی
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا شود .یا آنفلوآنزا اطمینان حاصل کنید
طبق گفتهی لورل ملین ،دانشیار که مقدار زیادی از نور خورشید را
پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سان به طور منظمدریافت میکنید .اگر
فرانسیســکو و بنیانگذار شرکت شما در جایی زندگی میکنید که
 ۸۰ ،EBTدرصــد از مشــکالت فقطدر فصلهای خاصی خورشید
سالمتی ناشی از استرس هستند .هست ،بهتر است که مکملهای
ملین یک رویکــرد جدید را برای ویتامیــن  Dرا مصــرف کنید ،تا
مقابله با استرس توسع هدادهاست .ســطح این ویتامین در بدن شما
این رویکرد شــامل اســتفاده از به اندازهی کافی باشــد و بتوانید
ابزارهــای موجود در مغز شــما فصول بدون خورشید را به خوبی
میشود تا اســترس را پشت سر بگذرانید.
{>> ادامه در صفحه}16 :
بگذارند و به ســرعت احســاس

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

آرامش و تعادل کنند.
یکی از بهتریــن راههای مقابله با
استرس این است که زندگیتان را
با سرگرمی متعادل کنید.
گفته میشود که کار کردن مداوم
بدون هیچ گونه ســرگرمی باعث
کسل شدن فرد میشود.
خوب ،نبود سرگرمی هر کسی را
خسته و دلزده میکند .برای لذت
بردن از زندگی و ایجاد شادی هر
روز وقت بگذارید.
مثال میتوانید به موســیقی مورد
عالقهتان گــوش دهید ،به دیدن
فیلــم یا تئاتر بروید یا با خانواده و
دوستانتان بازی کنید .به هر حال
ضروری است که مقداری سرگرمی
را در روزتان بگنجانید  -مخصوصا
زمانی که این همان چیزی است
که احســاس میکنید باید انجام
بدهید.

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

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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جهـان...

گزارش تازه :دستکم  ۴۲روزنامهنگار در
جهان در سال  ۲۰۱۷کشته شدهاند

کمیتــه حفاظــت
روزنامهنــگاران
از
(سیپیجی) در گزارش
تازهای خبر میدهد که
در ســال  ،۲۰۱۷دست
کــم  ۴۲روزنامهنگار در
جریــان کار خبرنگاری
کشته شــدهاند که این
دومیــن کاهش متوالی
آمار ساالنه روزنامهنگاران
کشتهشــده از اوایــل دهه جاری
است.
گــزارش این کمیتــه همچنین
حاکیســت که در ســال ،۲۰۱۷
روزنامهنــگاران کمتــری در
درگیریهای خاورمیانه کشــته
شدهاند و تعداد روزنامهنگارانی که
به تالفی انتشار گزارشهای خود
به قتل رسیدهاند نیز در این سال
کاهش نشــان میدهد؛ بهجز در
کشور مکزیک.
بر اساس این گزارش ،در مکزیک،
تعــداد روزنامهنگارانی که قربانی
سوءقصد تالفیجویانه شدهاند در
سال جاری به رکوردی بیسابقه
در تاریخ این کشور رسیدهاست.
شــمار خبرنگاران به قتل رسیده
در جهــان در اوایل دهه جاری به
رکوردهای باالیی رســیده بود اما
به نوشــته سیپیجی ،از آنجا که
درگیری جدید نظامی در این سال
رخ نداده این آمــار رو به کاهش
گذاشتهاست.

به گــزارش کمیتــه حفاظت از
روزنامهنگاران ،از روز اول ژانویه تا
 ۱۵دسامبر ســال جاری ،حداقل
 ۴۲روزنامهنــگار در جهان هنگام
انجام وظیفه جان باختهاند .این در
حالی است که در کل سال ۲۰۱۶
میالدی دستکم  ۴۸روزنامهنگار
کشتهشدهاند.
طی چهار ســال پیش از ۲۰۱۶
میــادی ،تعــداد روزنامهنگاران
مقتول ،ساالنه بین  ۶۱تا  ۷۴مورد
بود زیرا خطرات ناشی از نبردهای
فزاینــده در خاورمیانــه دامنگیر
گزارشــگران حاضر در محل نیز
شده بود.
بر اساس این گزارش ،روزنامهنگاران
دربخشهاییازخاورمیانههمچنان
در معرض خطر جدی قرار دارند و
ازجمله عراق و سوریه کشندهترین
مکانها برای روزنامهنگاراندر سال
 ۲۰۱۷گزارش شدهاند.در این سال
در عراق حداقل هشت خبرنگار و
در سوریه دستکم هفت گزارشگر

 ۷مرحله پیشگیری از آنفلوآنزا ...
•

مولتیویتامین دارای متام مواد
مغذی را مصرف کنید.

مصــرف مولتیویتامیــن یــک
قدم بــزرگ بــرای محافظت از
ســامتی بدن اســت .اما همهی
مولتیویتامینها برای شما خوب
نیســتند .بســیار مهم است که
مولتیویتامیــن دارای تمام مواد
مغــذی را انتخــاب کنید نه یک
ترکیب مصنوعی .مولتیویتامین
دارای تمــام مواد مغــذی کامال
نزدیک به منبع واقعی ویتامینها
و مــواد معدنی اســت که ممکن
است دریافت کنید .در واقع ،بدن
شما بهتر میتواند آنها را بشناسد،
هضم کند و مواد مغذی موجود در
آن را جذب کند .اطمینان حاصل
کنید که مولتیویتامینی را انتخاب
میکنید که دارای گواهینامه ISO
بر روی آن است .این نشان تضمین
میکند که ویتامینی باکیفیت را
دریافتمیکنید.
•

از مصرف شکر پرهیز کنید.

شــکر یکی از بدترین چیزهایی
است که میتوانید مصرف کنید ،به
ویژه اگر در فکر حفظ سالمتیتان
هســتید  -و چه کسی هست که
چنین چیزی را نخواهد؟ شــکر

کشته شدند.
از زمانی که سیپیجی
از ســال  ۱۹۹۲آغاز به
جمعآوری ایــن آمارها
کــرده ،عــراق درصدر
جــدول پرخطرترینها
برای روزنامهنگاران بوده
و طی این مدتدستکم
 ۱۸۶روزنامهنگار در آن
کشــور جان خود را از
دست دادهاند.
در همین حال ،این اولین ســال
در شش ســال گذشتهاست که
ســوریه در صدر فهرست ساالنه
مرگبارتریــن کشــورها بــرای
خبرنــگاران قرار نــدارد .از اواخر
ســال  ،۲۰۱۱یعنــی زمانی که
ناآرامیهای مدنی در آن کشــور
تبدیل به درگیری نظامی شــد،
حداقل  ۱۱۴خبرنگار در آن کشور
کشته شدهاند.
کمیته حفاظــت از روزنامهنگاران
یک هفته پیش از این نیز گزارشی
از شمار روزنامهنگاران زندانی در
جهان منتشر کرده بود که نشان
میداد تعداد آنهــا به یک رکورد
تاریخی جدید رسیده است.
به نوشــته ســیپیجی این امر
«نشاندهنده عقیمماندن جامعه
بینالمللی در برخــورد با بحران
آزادی مطبوعات و رسانهها است».

>> ادامه از صفحه15 :

سیســتم ایمنی بدن را تضعیف
میکند و به رشــد باکتری کمک
میکند .اجتناب از مصرف شــکر
و قند ،کلید حفظ سالمتی است،
ی که در معرض
به خصوص هنگام 
اســترس هســتید یــا در فصل
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا به سر
میبرید.
شــیرینکنندههای فوقالعــاده
و طبیعــی در بازار وجــود دارند،
بنابراین قرار نیســت کــه بدون
خوراکیهای شــیرین سر کنید.
«اســتی ویا» یا عســل خام را به
میزان متعادل امتحان کنید( .و از
شیرینکنندههای مصنوعیدوری
کنید  -آنها هم جزو خوراکیهای
جعلی هســتند!) حتما برچسب
غذاهایی را که میخورید بررسی
کنید و از خرید مواد غذایی دارای
شکر نیز پرهیز کنید.
هیچ کس دوســت نــدارد که در
هیچ زمانی دچار سرماخوردگی یا
ی که هفت
آنفلوآنزا شــود .هنگام 
مرحلهی باال را برای سالم ماندن
رعایت کنید ،نه تنها سرماخوردگی
و آنفلوآنــزا را از خودتان دور نگه
میدارید ،بلکه از بدنتان در برابر
سایر بیماریهای جدی مزمن نیز
که میتوانند ســامتی شما را در
مسیر بدی قرار دهند ،محافظت

میکنید.

احتیــاط:

اگر شــما یا یکــی از عزیزانتان
عوارض ناشــی از آنفلوآنزا مانند
پنومونی را تجربه میکنید یا تب
باالیی دارید کــه پایین نمیآید،
حتما به پزشــک مراجعه کنید.
اگر دچار آنفلوآنزا شدید و در عین
حال یک بیماری مزمن مانند آسم
دارید یا باردار هســتید ،حتما به
پزشکتان مراجعه کنید.

نکات پایانی

• آنفلوآنزا یک بیماری تنفســی
مسری اســت که در اثر ویروس
آنفلوآنزا ایجاد میشود.
• درمــان رایج آنفلوآنزا شــامل
داروهای ضد ویروسی و واکسنها
میشود.
• برای تسکین عالئم این بیماری،
داروهای طبیعی آنفلوآنزا را امتحان
کنید.
• در صورتی که به آنفلوآنزا مبتال
شدهاید و یک بیماری مزمن دارید
یا باردار هســتید ،به پزشکتان
مراجعــه کنید .در صــورت بروز
عــوارض آنفلوآنزا ،مانند پنومونی
(سینهپهلو) ،مراقبتهای پزشکی
را نیز دریافت کنید.
(منبع)draxe :
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عا دارید  -همچنین
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اقتصاد جهانی در گذار به ... ۲۰۱۸

>> ادامه از صفحه6 :

کم و بیش مشــابه در سال آینده میتــوان گفت کــه اقتصاد
میالدی تــداوم یابنــد .تصویب جهانی با دو سلســله چالش
اصالحات مالیاتی مورد نظر دونالد عمده روبرو است:
زمان
در
تغییر سیاست کاخ سفید
ترامپ رییس جمهوری آمریکا از •
صلح سابقه
سوی ســنا و مجلس نمایندگان یک) چالشهای اقتصادی :نداشته در رابطه بــا این نهادها
آمریکا به احتمال زیاد نرخ رشــد بــا کاهــش تدریجــی افزایش طبعا مسالهبرانگیز است،
به ویژه اگر بحرانی مشابه
این کشور را باال خواهد برد و این سیاستهای حمایتی بانک
بدهی
خود بر دیگــر اقتصادها نیز تاثیر مرکزی و افزایش دوباره نرخ ابعادیچنین آنچــه ده ســال پیش
بهره (آنگونه کــه در آمریکا غولآسا به شاهد آن بودیم ،اقتصاد
مثبت خواهدداشت.
•
شاهد آن هستیم و به تدریج خود بگیرد جهانی را به لرزه در آورد.
ریشههای ترس
مشکل در آنجا است که
به دیگر اقتصادهای پیشرفته
به رغم همه این نشانههای امیدوار نیز سرایت خواهد کرد) بازارهای بنیانهای حقوقی و نهادی نظام
کننــده ،رونق اقتصــادی کنونی مالی بــا وضعیت تــازهای روبرو اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم
بیش از بیش تضعیف میشود ،بی
ویژگیهایی دارد مســاله بر انگیز خواهند شد.
و ،به همین دلیل ،ابهامهایی مهم یکــی از مهمترین خطرهایی که آنکه نظام تازهای به تدریج جای آن
بر آن ســنگینی میکنــد .تکرار در حــال حاضر بــر اقتصادهای را پر کند و ،برای روز مبادا ،زمینه
میکنیم که به دلیل سیاستهای پیشرفته سنگینی میکند ،افزایش چارهاندیشی را فراهم بیآورد.
به اجرا گذاشــته شــده در چند نجومی بدهی دولتها ،شرکتها •
سال گذشــته ،از جمله «تسهیل و خانوارها است .تاکنون هیچگاه دو) چالشهای ژئوپولیتیک:
مقداری» و نرخ بهرههای بســیار سابقه نداشــته که در زمان صلح در کنار ریســکهای اقتصادی،
پایین،دستیابی به تسهیالت مالی افزایــش بدهی ابعــادی چنین مخاطرات سیاسی و نظامی نیز بر
اقتصاد جهانی سنگینی میکند.
در بازارهای مالــی آمریکا و اروپا غولآسا به خود بگیرد.
و دیگــر کانونهای عمده اقتصاد در شرایط کنونی ،با توجه به وجود حتــی در اتحادیه اروپــا ،یکی از
جهانی بسیار آسان است و سرمایه حجــم عظیمــی از نقدینگی در شکوفاترین مناطق اقتصادی دنیا،
گذاران ،از این لحاظ ،در وضعیتی بازارهای جهانی و پایین بودن (یا تکانهای شــدید سیاسی را نمی
استثنایی به ســر میبرند .پیآمد حتی منفی بودن) نرخ بهره ،تحمل توان نادیده گرفت .در شــماری
این وضعیــت ،جنب و جوش بی ایــن بدهیها هم بــرای دولتها از اعضــای این اتحادیــه ،احزاب
سابقهای اســت که در شماری از نسبتا آســان اســت و هم برای پوپولیست راست اهرمهای قدرت
را در اختیار گرفتهاند و یا در انتظار
شرکتها و خانوارها.
بازارهای مالی دیده میشود.
بازارهــای ســهام در شــهرهای ولی با افزایش نرخ بهره (که دیر یا نشستهاند ،از لهستان و اتریش و
بلنــدآوازه آمریکا و اروپا و آســیا زود اتفاق خواهد افتاد) بدهکاران مجارستان گرفته تا فرانسه ،ایتالیا،
از اوجــی به اوج دیگــر میروند .و به ویژه دولتها در چه وضعیتی جمهوری چک و آلمان ...در همان
همزمان ،بخشی از گمانهزنهای قرار خواهند گرفــت ،و چگونه از ناحیه ،خطر پیشروی جنبشهای
سوداگر در جستجوی در آمدهای پس انجام تعهدات خود بر خواهند تجزیهطلب ،از نوع آنچهدر منطقه
کاتالونیا جریــان دارد ،میتواند با
آسان به داراییهایی روی میآورند آمد؟
که زیر تاثیر تحوالت تکنولوژیک به همین خطر بازارهای مالی را نیز پیآمدهای مهــم اقتصادی همراه
باشد.
متقاضیان عرضه میشوند ،به ویژه تهدید می کند.
پولهای «رمزنهاد» که بیتکوین آیا بازارهای سهام،در پی اوجگیری ریسکهای مهمدیگری،در عرصه
نماد اصلی آنها است .این که ارزش چشمگیر خود ،فرصت آنرا خواهند ژئوپولیتیــک ،میتوانند بر آینده
یک پول دیجیتال بتواند تنها در داشــت که «فرود آرام» را تجربه اقتصــاد جهانی به شــدت تاثیر
بگذارند:
فاصله یک ســال از زیر هزار دالر کنند؟
تا مرز بیست هزار دالر پیش برود ،یکی دیگر از مخاطرات اقتصادی ،در گیریهای نظامــی در دریای
پیش از آنکه کمی عقب بنشیند ،تضعیف آشــکار نهادهایی است چین ،برخورد آمریکا و کره شمالی،
به خــودی خود هشــدار دهنده کــه زمینــه گفتگــو و رایزنی را درگیری نظامی ایران با آمریکا و یا
است .میان این نوسانهای شدید ،برای کشــورهای پیشرفته فراهم متحدان این کشور در خاورمیانه،
حمــات پــر دامنه ســایبری و
و اقتصــاد واقعی ،چــه رابطه ای میآوردند.
نهادهــای بین المللــی همچون تروریســتی ...و این فهرســت را
وجود دارد؟
در شرایط کنونی ،همزمان با سازمان جتارت جهانی اقتدار خود را میتوان ادامه داد.
•
گذار از ســال  ۲۰۱۷به  ،۲۰۱۸ازدستدادهاند و از گردهماییهایی

چون «گروه هفــت» و یا «گروه
بیست» چندان صدایی به گوش
نمیرسد.
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فسـاد...
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رستوران
آنیکــس

روش بــرای اینکه همین امروز
سالمت روانیتان را بهبود ببخشید

سالمت روانی به معنای
«حال خوب داشــتن» ،احساسی
اســت که خودتان درباره خودتان
ودیگراندارید .همچنین معنایش
توان مدیریت احساسات و برخورد
با مشکالت است .سالمت روانی،
نیاز بهدریافت حمایت ودرمانهای
تخصصی دارد امــا در عین حال
خودتان هــم میتوانید گامهایی
برای بهبود سالمت عاطفی خود
بردارید .ایجاد تغییرات پیشنهادی
در ایــن مطلب ،نتایجــش را در •
تمام جنبههای زندگی شما نشان چیزهایی را که بابت آنها
خواهد داد؛ میتواند حال شــما شاکرید روی کاغذ بیاورید
را بهتر کنــد ،انعطافپذیریتان سپاســگزاری ،همواره با سالمت
را بیشــتر کند و کاری کند که از روانی و حال خوب و شــادی در
زندگی بیشتر لذت ببرید.
ارتباط است .بهترین روش آزمایش
شــده بــرای باالبردن احســاس
•
سپاســگزاری این اســت که یک
به خودتان حرفهای مثبت
بزنید
دفترچه برای نوشتن آنچه که بابت
پژوهشهــا نشــان میدهد طرز آنچه سپاسگزارید،داشته باشید.
فکر شــما دربــاره خودتــان اثر داشتن احســاس سپاسگزاری به
بزرگی بر حال شــما دارد .وقتی خودی خود موثر اســت اما باید
خودمان را و زندگیمان را منفی بک تمرین روزانه و طوالنی مدت
میبینیــم ،تجربیــان منفی هم داشته باشید تا اثر بلندمدت آن را

به ســراغمان میآیند .در عوض،
ســعی کنید از کلماتی استفاده
کنید که بر احساســات مثبت و
ارزش شخصی و قدرت شما تاکید
کند .مثــا به جای اینکه بگویید:
«من همهش بدبیــاری میآورم،
ایــن کار را نمیتوانم بگیرم چون
مصاحبه کاری را بددادم» ،بگویید:
«مصاحبهام خیلــی خوب پیش
نرفت اما معنیاش این نیست که
نمیتوانم آن کار را بگیرم».

ببینید .چیزی را پیدا کنید که بابت
آن سپاسگزارید .بگذارید آن چیز
قلبتان را پر کند و از آن احساس
گرم شوید.
•

در حلظه زندگی کنید

تمرکز بر لحظه حاضر به ما امکان
میدهد که از شر احساسات منفی
ودشوار تجربههای پیشین ،خالص
شویم .این کار را با آگاهی نسبت
به فعالیتهای روزمره مثل دوش
گرفتن ،غذا خوردن ،یا پیاده روی
در مســیر خانه شــروع کنید .به
احساســات فیزیکی ،صداها ،بوها
یــا مزهها توجه کنیــد تا بتوانید
تمرکز کنیــد .وقتــی ذهنتان
پراکنده میشود ،باز آن را به سمت
کاری که در حال انجام آن بودید
برگردانید.
•

ورزش کنید

بدن شما قبل و بعد از تمرینهای
ورزشی ،هورمن آندروفین ترشح
میکند که باالبرنده حال اســت،
به همین دلیل اســت که ورزش،
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-1چلوکبــاب کوبیــده:
-2چلوجوجه با استخوان:
-3چلوجوجه بی استخوان:
- 4چلو کبــا ب بــرگ :
- 5چلوکبــا ب چنجــه :
-6چلوکبــاب بلغــاری:
-7چلوکبــاب شــاهی:
-8چلوکبــاب ســلطانی:
-9چلوکبــاب وزیــری:

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

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

درمــان اســترس ،اضطــراب و
افسردگی است .به راههای سادهای
فکر کنید کــه میتوانید از طریق
آنها فعالیت بدنی را به زندگی خود
بیفزایید .مثال به جای استفاده از
آسانســور ،از پلهها استفاده کنید
یا برای پیادهروی کوتاهی از خانه

خارج شوید .برای اینکه بیشترین آن هم در بهتر کردن حال شما و
نتیجه را بگیرید ۳۰ ،دقیقه ورزش ترشخ سروتونین در مغزتان موثر
روزانه را بــرای خود هدفگذاری اســت .به عالوه ،وقتگذراندن در
کنید یا برای ورزش از خانه بیرون طبیعت ،کاهشدهنده اســترس
برویــد .قرار گرفتن در معرض نور است.
آفتاب میتواند به شما کمک کند •
که ویتامین دی کســب کنید که غذای خوب بخورید

آاقى صدارد آرخين تور جهانى خودشرد مونتريال هب روى صحنه ميرود...

تلفن فروش بلیت و اطالعات:
(514) 561-7737
(514) 223-3336
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خانه تکــــواندو مونترال

غذا و سالمت..

همهچیزدربارهدانهکتان

کنند .سه لیگنان که در بذر کتان
یافت شده ،به طور طبیعی باعث
تعــادل هورمونها میشــود و
بنابراین برای ســامت زنان
بسیار مهم است .گزارش شده
است کهدانه کتان برای مبارزه
با سرطان کولون ،پروستات و
سرطان تخمدان کمک کرده
است.

flaxseed

 -کاهش عالئم یائسگی:

 -3دانه کتان ،راه هایی بیشتر
از مصرف فیبر ارائه می دهد

آیا یک راه آسان و خوشمزه برای
افزایش مصرف مواد غذایی روزانه
خــود میخواهید؟ دانــه کتان را اگر با بذر کتان آشنا باشید ،ممکن
امتحان کنید ،غــذای معجزه گر است متوجه شده باشید که فیبر
آن برای تنظیم سطح کلسترول و
جدید شما.
مصــرف صحیح این دانــه ها ،به همچنین تنظیم سطح قند خون
درستی درک نمیشــود .زیرا آنها حیاتی اســت .اما ایــن دانه های
را فقط برای خشــک شــدن در کوچک مفید خواص دیگری نیز
نظر مــی گرفتند .آنهــا مملو از دارند:
مواد مغذی بــوده و دارای خواص  -سالمت پوست و مو:
باورنکردنی هستند که برای یک دانه های کتان حاوی چربی های
پخت و پز سالم نیاز است .با آماده ( ALAآلفا لینولنیک اسید) است
سازی صحیح ،درخواهید یافت که که از طریــق ارائــه چربی های
آنها صندوقچه ای برای ذخیره و ضروری و ویتامین های گروه  Bبه
ضروری هستند.
پوست و مو کمک میکند و باعث
کاهش پوسته -پوســته شدن و
•
خشکی میشود که منجر به شوره
 -1آنها بسیار متنوع هستند؛
هم پوشیدنی هم خوردنی!
سر میگردد .همچنین میتواند به
بــذر کتان ابتــدا در خاورمیانه و کاهش آکنه ،اگزما و روزاسه کمک
 2000ســال قبل از میالد کشف کند .در برخی از گزارشــها آمده
شد .از طریق اثرات آن بر تجارت اســت که مصرف آن میتواند به
خارجی و تقاضــا ،تولید کتان در کاهش خشکی چشم کمک کند.
سرتاسر جهان پراکنده شد.
در حال حاضــر کــانادا اولین  -دارای آنتی اکسیدان باال:
پیشــرو در تولید آن و ســپس آنتــی اکســیدان هایــی که در
کشــورهای روســیه ،فرانســه و بــذر کتان یافت میشــود ،به نام
آرژانتین به ترتیب بیشترین تولید  Lignansمعروف اســت .این ها
را دارند .از آنجا که بذر کتان ابتدا پلی فنول های مرتبط با فیبر است
به دلیل فراوانی فیبر تشــخیص که دارای خواص ضد پیری ،حفظ
داده شده بود ،همواره برای مصارف تعادل هورمونی و سالمت سلولی
آشــپزی و نیز مصارف نساجی از برای ما می باشــد .پلی فنول ها
آن استفاده میشود .بازار بذر کتان همچنین از رشد باکتریهای مفید
به دلیل شناخت طوالنی مدت از در روده ما حمایت میکنند .البته
خواص تغذیــه ای آن و نیز دوام این همه خواص آن نیســت؛ آنها
نساجی ،در سالهای اخیر به طور دارای خواص ضد ویروسی و ضد
پیوسته رونق گرفته و رو به افزایش باکتریایی هســتند؛ یعنی تقویت
سیستم ایمنی بدن
است.
•

 -2دانه کتان کوچک ولی پر
از مواد مغذی است

 -سالمت گوارش:

یکــی از دالیلی که چرا بذر کتان
سودمند است ،بر میگردد به غلظت
بــاالی موقت آن .این یک فیبر به
شــکل ژل اســت که محلول در
آب بوده و بــه جذب مواد مغذی
کمک میکند .چربی های ALA
برای محافظت از پوشش دستگاه
گوارش و حفظ عملکرد کلی آن
کمکمیکنند.

فقط سه قاشــق غذاخوری از آن
حاوی مواد زیر است:
امــگا 8 - 3گرم فیبــر  6 -گرم
پروتئیــن  31 -درصــد ویتامین
 35 - B1درصد منگنزگول ظاهر
کوچک آن را نخوریــد؛ این دانه
های کوچک مانند مشتی قوی و
مفید هستند .عالوه بر مواد مغذی
ذکر شــده در باال ،این دانه های
کوچک حاوی فســفر ،سلنیوم - ،کاهش خطر برخی از انواع
ویتامین  ، B6آهن ،پتاسیم ،مس سرطان:
و روی نیز هستند .برای اطمینان از فرضیه ای در این مورد وجود دارد
کافی بودن مصرف روزانه ،حداقل و آن این است که دانه های کتان،
 2قاشق غذاخوری از آن را به رژیم میتوانند خطر ابتال به ســرطان
ســینه را کاهش دهند و حتی در
غذایی روزانه خود اضافه کنید.
برخی مــوارد روند آن را معکوس
•
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از آنجا کــه بذر کتان توانایی
متعادل ســازی هورمونها را
دارد ،این دانه و مشتقات آن،
اکســیر زندگی برای زنان در
دوره یائسگی است؛ زیرا دارای
خواص اســتروژنی است .این
نتایج برای گرگرفتگی زنان یائسه
موفقیت آمیز بوده است.

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

 -مزایای قلبی عروقی:

چربی های  ALAموجود در بذر
کتــان ،دارای خواص ضد التهابی
فوق العاده هستند و میتوانند باعث
محافظت رگهــای خونی در برابر
آسیب شــوند .از آنجا که این امر
همچنین به میزان قابل توجهی
باعث کاهش کلسترول نیز میشود،
پس این دانه ها کمک میکنند تا
شــریان ها ازهرگونه انسداد پاک
شوند.
 -درمان سندرم تونل کارپال:

زمانی که به طور مستقیم روغن
دانه کتان را به مچ دست بمالید،
میتواند تا حد زیادی پیشــرفت
تونل کارپل را کاهش یا حتی آن
را معکوس گرداند.
•

 -4آیا چنین چیزی ضرر هم
دارد؟

اضافه کردن دانــه های کتان به
رژیم غذایی میتواند حرکات روده
را افزایش دهد ،اما در برخی موارد
باعث ایجاد ناراحتی های گوارشی
با نشانه هایی شامل :التهاب ،گاز،
دردشــکمی ،یبوســت ،اسهال،
دردمعده و تهوع میشود .به دلیل
وجود استروژن ،مصرف آن به زنان
باردار توصیه نمیشود.
•

 -5راه های مختلف مصرف
بذر کتان

 بذر کتان قهوه ای وجود داردکه میتوان آن را به صورت خام یا
بوداده مصــرف کرد .برای مصرف
فقط آن را بر روی گرانول ،ماست،
ســاالد و یا هر چیزی که دوست
دارید بپاشید.
 بذر کتان طالیی نیز وجود داردکه درست مثل بذر کتان قهوه ای
میتوان آن را هم خام مصرف کرد
وهم بوداده .دستورات مصرف برای
رژیم های غذایی مثل دانه کتان
قهوه ای است.
 -بذر کتان معموال به یک وعده غذا

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

بهبود سالمت روان ...
ن شما را
آنچه میخورید ،کل بد 
تعذیه میکند .کربوهیدراتها (در
صورت مصرف متعادل) سروتونین
(مادهای که اثــر آرامبخش دارد)
را باال میبرد .غذاهای سرشــار از
پروتئین ،میزان نــوره پینفرین،
دوپامین و تیروسین را باال میبرد
و شــما را هشــیار نگه میدارد.
ســبزیجات و میوهها سرشــار از
مواد مغدی هستند و سلولهای
بدن شــما را تغذیــه میکنند به
خصوص آن ســلولهایی را که بر
هورمونهای شیمایی مغز اثردارند.
عداهای دارای امگا  ،۳اسیدهای
چرب (که در ماهی ،آجیل و بذرها
پیدا میشــوند) را در غذای خود
بگنجانید .تحقیقات نشان میدهد
که این مــواد غذایی میتوانند بر
حال شــما اثر بگذارند و ساختار
سلولهای مغز را که برای عملکرد
شــناختی آن الزمند ،بازســازی
کنند.

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

info@loadextransport.com

>> ادامه از صفحه17 :

پژوهشها نشان میدهد که مفید
بودن برای دیگران ،اثرات مثبتی
بر احساس شما نسبت به خودتان
دارد .کمککار بــودن و مهربانی،
راهی برای باالبــردن عزت نفس
است .معنایی که شما در کمک به
دیگران مییابید ،زندکی شما را هم
معنادارمیکند.

موقع و سر ساعت مشخصیدر روز
یه رختخواب بروید و برای بهتر به
خوابرفتنکارهایمناسبراانجام
دهید .مثال ،موبایل و کامپیوتر را
دست کم یک ساعت قبل از خواب
کنار بگذاریــد ،از رختخوابتان
فقط برای خواب اســتفاده کنید
یا تمرینانهــای آرامبخش انجام
دهید و از نوشیدنیهای کافئیندار
صبخگاهی را محدود کنید.

مرخصیبگیرید

امروز شروع کنید

•

برای دیگران کاری اجنام دهید

•

در لحظاتی که به نظر میرســد
همه چیز سنگین و دشوار است،
عقب بروید و از انجــام کارهایی
که استرس شــما را باال میبرند
خودداری کنید تا زمانی که کمی
بهتر شوید .گاهی بهترین کار این
است که تمرینات تنفس را انجام
دهید .چشــم هایتان را ببندید و
 ۱۰نفس عمیق بکشید .برای هر
کدام از نفسها تا چهار بشمرید،
نفستان را در ســینه نگهدارید و
•
باز تا چهار بشمارید و سپس برای
ارتبـاط برقرار کنید
دانستن اینکه برای دیگران ارزش بیزون دادنش هم تا چهار بشمرید.
داریــد ،میتواند کمــک کند که ایــن تمرین کامال فــوری عمل
مثبت فکر کنیــد .به عالوه ،مورد میکند.
اعتماد بودن ،میتواند ســامت •
عاطفی شما را تقویت کند چون به موقع به رختخواب بروید
جنبههای مثبت وجود خود از نگاه تحقیقات گسترده نشان میدهند
دیگران میبینید و در شناسایی و که کمبــود خواب اثــر منفی بر
دوستداشتن خود ،بهتر میشوید .حال روحی دارد .ســعی کنید به

اضافه شده یا با غذا پخته میشود
و یا مخلوط با ســایر مواد غذایی
مصرف میشود .این بذر یک دانه درمانهای موضعی استفاده میشود
عالی برای تهیه نان است و نیز یک امــا میتوان از آن بــه عنوان یک •
ماده غذایی یا روغنی برای مصارف  -6زیاده روی در مصرف هر
جایگزین عالی برای تخم مرغ.
چیز خوبی نیز ،بد است.
 در انتها روغن بذرکتان نیز در خوراکی نیز استفاده کرد.از آنجا که مصرف بیش از حد بذر
دسترس است .معموال از آن برای

•

شما این قدرت را دارید که همین
االن قدمهــای مثبتی برای بهتر
کردن حالتان و به تعادل رساندن
سالمت عاطفیتان بردارید ،منتظر
این نباشید که حالتان خیلی بد
شــود و آن موقع به فکر سالمت
روانیتان بیفتید ،به عالوه ،وقتی
از نظــر روانی قویتر هســتید،
شکلدادن عادتهای تازه آسانتر
اســت .سپس می توانید در موقع
نیــاز از ایــن عادتهــای مثبت
استفاده کنید .از این مقاله نکتهای
بردارید و آن را امتحان کنید .بعد
یکی دیگر را امتحان کنید .کم کم
آنها را تبدیل به برنامه روزانه خود
کنید.
عادتهای منظم ،کم کم در شما
تغییر ایجاد خواهند کرد و احساس
بهتری خواهیدداشت.
•

کتان میتواند به مشکالت گوارشی
منجر شود ،مصرف بیشتر از روزی
 50گرم تخم کتان توصیه نمیشود.
(گزارش جی پالس)
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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

آ ژ انس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

 بیش از  17سال سابقه
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای تهران،
مشهد ،شیراز و...
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
 کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

با قیمت های رقابت ناپذیر
1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com
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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:
مسکونی و جتــاری
 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
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

یکم و پانزدهم هر ماه

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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

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

ختنه ک

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

ودکان0 :













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

چرا اشتباه می کنیم...

louis

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
سط جراح
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
پالستيک
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 OPTHAMOLOGIST
Dr. Samir Antaki
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
w
 UROLOGUE:


e
N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال

ALLERGIE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Phil Gold
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
 CARDIOLOGUE:

Implant
CEREC
AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

 6سالگی
-

Dr Jean

هم اكنون
بوتاك
س و فيلر
تو

 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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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









دانا
مظفری 


مهبد







 

>> ادامه از صفحه12 :

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
 Tel : (514) 933-3337


















مدیکال
های
بیمه
7روز









و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
هفت
ه



















































































 



www.ismapquebec.com






















 Lumineers Veneer

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

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

بیهودگی و مهاجرت ایجاد میکند .الملل در پی مزیت نســبی خود خارجی کار کنیــم ،هزاران پروژه
حتی از ایــن بدتر ،صنعت تملق باشیم ،در چند صنعت مانند کره مشــترک داشته باشــیم .سریع
و چاپلوســی و انطباق با شرایط جنوبی ســرمایه گذاری و تولید میآموزیم ،بیشتر فکر میکنیم،
و جریانهــای مســلط را فراهم ثروت کنیم و از طریق سهم بازار از خود خالقیت نشان میدهیم و L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
دانشجودر تمام مدت سال میتواند
در اقتصاد بیــن الملل به صورت کمتر اشتباه میکنیم.
میآورد.
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
افراد توانا در بهترین شرایط ،طارق ســاختاری و اجباری ،بیاموزیم• ،
ی را حل و دنیای
نــوآوری کنیــم و از همه مهمتر کانــون «اشــتباه نکــردن» به مشــکالت زندگ 
Montreal, Quebec H3H 1M1خودش درسهــا را بخواند یعنی
عزیز یا منوچهر اقبال میشوند.
این وضعیت کشور به خصوص در رقابت کنیم .کــره جنوبی آنقدر ســاختاری برمیگردد که در آن امــروزه را بکلّ
مثال
کرده؛
عوض
ی
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
, Fax: (514) 933-2861
سالهای  ۱۳۴۸-۱۳۵۵بود .وقتی زحمت کشــید و نــوآوری کرد و گردش اطالعــات ،گردش فکر و بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهد.
 Guyن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
------------- ،Publicمصلحت عامه ،عامه مردم ،خود را اصالح کرد تا در کنار ژاپن گردش مجریان وجود داشته باشد.
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
کشور و آینده کشور مبنا نباشند ،و آلمان ،سهم بازا ِر قابل احترامی هــدف از این گردشها ،یادگیری و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
ِ
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
حکومتها بــه صورت خودکار به در فروش اتوموبیل در سطح جهان است .سیستمها وقتی یادگیری را در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
مدارهای بسته تصمیم گیری کسب نمود .اقتصاد ما عمدتاً فروش متوقف میکنند ،خود نیز متوقف ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
سوی
ِ
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
میروند و مرتب اشتباه میکنند نفت و واردات کاال و خدمات بوده میشوند و اشتباهات بر روی هم
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
چــون گــردش آزاد اطالعات و اســت .این نظام اقتصادی نیست جمع میشوند .ایجاد این سیستم
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
اندیشــهها از میان مــیرود .اگر بلکه نوعی حسابداری است .چون یک تصمیم است.
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
روبروی یک حاکمیت ،مصلحت به اقتصاد بینالملل قفل نشــده این تصمیم را ژاپن در سال ۱۸۶۹
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
عامه باشد ،به طور اتوماتیک نوعی ایم ،مجبــور به یادگیری و اصالح گرفــت؛ کره جنوبــی در ۱۹۶۵؛ ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
دیگر تصمیم سازی میکند و بدین و رقابت نبودهایم .از اینرو ،ساختار چین ۱۹۸۰؛ هند  ۱۹۹۰و ترکیه
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
صورت قرارداد اجتماعی شــکل اقتصادی ما هم کمکی به تکامل .۲۰۰۲
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اصالح
روشی و فکری و مدیریتی نکرده
میگیرد؛
تابع
اشــتباه
از
جلوگیری
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی درس رایگان داریم و برای پزشکان
ismap@ismapquebec.com
•
------------است و تابع قیمت نفت و وضعیت ســاختارهای تصمیمســازی و کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
است.
گیری
تصمیم
بین
اقتصــاد
در
نفــت
تقاضای
باعث
کــه
اقتصادی
عنصــر
پ:
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
الملل بوده اســت .اگر در صنعت ،چرا اینقدر اشتباه میکنیم؟
میشود بسیار اشتباه کنیم:
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
چون اقتصاد کشور طی شش دهه بانکداری ،کشاورزی ،خدمات ،هتل
(منبع:وبسایتنویسنده) لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
پیش بر پایه صــادرات نفت بوده ،داری ،تحقیقات ،مدیریت شهری،
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
مجبور نبودهایم که در اقتصاد بین حمــل و نقل و تولید با بنگاههای
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
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
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
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
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca
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بازیهای اینترنتی منجربه اختالل روانی میشوند
اگر شما هم جز آن پرشمار کسانی
هستید ،که به بازیهای رایانهای
عالقه دارند الزم اســت این
را بدانید که اختالل بازی
کــردن قرار اســت به
زودی و برای اولین
بار بــه عنوان یک
حالت ناسالم روانی
طبقه بندی شود.
دسته بندی بین المللی
بیماری ها یک راهنمای
تشخیصی است که توسط
سازمان بهداشت جهانی
منتشــر می شــود.
آخرین بروزرسانی آن
به  27سال پیش یعنی
به سال  1990باز می گردد.
قرار اســت ویرایــش یازدهم این
راهنما در ســال  2018و با اضافه
شدن اختالل بازی کردن به عنوان
یک بیماری جدی برای سالمت
منتشر شود.
البته هنوز مشخص نیست که این
اصطالح ،تأیید شود اما پیشنویس
های اولیه معیارهایی را در بر دارند
که نشــان می دهد آیا می توان
کســی را در رده دارنــدگان این
اختالل شناسایی کرد یا خیر.
به گفتــه یکی از اعضــای گروه
ســامت روان و سوء مصرف مواد
در ســازمان بهداشت جهانی ،به
رسمیت شــناختن اختالل بازی
کردن به عنوان یک موضوع مهم،
حائز اهمیت است.
بسیاری از افرادی که به بازی های
ویدیوئی سرگرم هستند اختالل

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

ندارند ،این درســت
مثل کسانی اســت که نوشیدنی
های الکلی مصرف می کنند.
با این حال ،مصرف بیش از اندازه
این بــازی ها و نوشــیدنی ها در
شــرایط ویژه می تواند منجر به
اثرهای مخرب شود.
سال گذشــته ،محققان مؤسسه
اینترنت در دانشگاه آکسفورد در
مورد درصد بــازی کنندگانی که
به بازی های ویدویی اعتیاد دارند
تحقیق کردند .این مطالعهدریافت
که تنهــا  2تا  3درصد از  19هزار
مرد و زنی که در بریتانیا ،آمریکا،
کانادا و آلمان مــورد مطالعه قرار
گرفته بودند ،تأیید می کردند که 5
مورد از عالئم و نشانگان مربوط به
انجمن روانپزشکی آمریکا را تجربه
کرده بودند.
الزم به ذکر اســت که چند سال
پیش ،این انجمن فهرســتی از 9

نشانگان استاندارد ایجاد کرد که
می توانند اختالل بازی اینترنتی را
شناساییکنند.
ایــن عالئــم عبارتنــد از
تشویش ،نشانگان عقب
نشــینی و رفتار ضد
اجتماعی.
البته این اولین دسته
از یافته های مربوط به
یک پروژه با مقیاس کالن
است که شواهدی محکم
در مورد مسئله جدیدی به
نام اختالل بازی اینترنتی
ارائه می کند.
برخالف آنچه پیش بینی
شــده بود ،این مطالعه
پیوند شفافی را میان اعتیاد بالقوه و
اثرهای منفی بر سالمت پیدا نکرد.
با این وجود ،به تحقیقات بیشتری
با اتکای بیشتر بر کارهای علمی
آزاد و دقیق نیاز است تا مطمئن
شــویم بازی های رایانه ای را می
توان مانند بســیاری از اعتیادها
هراسناک ارزیابی کرد.
با اینکه اختالف نظرهای بسیاری
در مورد این موضــوع وجود دارد
که آیا بازی کردن می تواند برای
سالمت روان تهدید محسوب شود
یا خیر ،اما آنچه روشن است مقدار
زمان فزاینده ای است که بسیاری
از افراد بــرای بازی های ویدئویی
صرف می کنند .برآوردها نشــان
می دهــد از  500بازی کن حرفه
ای 19 ،درصد آنها بین  12تا 14
ســاعت از روز را بــه این کار می
پردازند( .منبع:ایندیپندنت)

• 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

7

درمان

ساعت بدن چیست؟

ســاعت بدن (یا ســاعت زیستی
یا ســاعت بیولوژیکی بدن) یا به
عبارتی همان چرخهی  ۲۴ساعته،
میتواند تحت تاثیر روشــنایی یا
تاریکی قرار بگیرد ،و باعث شــود
بدن بداند چه زمان باید بخوابد یا
بیدار شود .این سامانهی  ۲۴ساعته
برخی کارکردهای بدن را کنترل
میکند ،از جمله:
الف .خوابیدن و بیدار شدن
ب .دمای بدن
پ .تعادل مایعات بدن
ت .سایر کارکردهای بدن نظیر
زمان احساس گرسنگی
میان مشکالت ساعت بدن (ساعت
بیولوژیکی بدن) و مشکالت خواب
چه روابطی وجود دارد؟

مشــکالت ســاعت خواب بدن
بــا هورمونی به نــام مالتونین در
ارتباط است که به بدنتان کمک
میکند بــه خواب برود و به مدت
الزم در خواب بماند .روشــنایی و
تاریکی بر تولید مالتونین بدن تاثیر
میگذارند .بیشتــر مالتونین در
هنگام شب تولید میشود.در طول
روز ،روشنایی به بدنتان میگوید
مالتونین کمتــری تولیدی کند.
چنانچه شبها زیر نور مصنوعی
کار کنید ،تولید مالتونین بدنتان
کمتر از میزان مورد نیاز میشود.
برخی آدمهایی کــه تا دیر وقت
نمیتوانند بخوابنــد و همچنین
آنهایی که خیلــی زود به خواب
میروند ،دارای ساعت بیولوژیکی
بدن (یا ریتم سرکادین) متفاوتی از
سایر اکثریت آدمها هستند.
ســایر آدمهایی نیز که مشــکل
خواب دارند ،ممکن است ساعت
بیولوژیکی منظمی داشته باشند،
ولی الزم اســت آن را بر اســاس
شــرایط جدیــد تنظیــم کنند؛
شرایطی نظیر کار کردندر شیفت
شب.

کدام نوع از مشــکالت خواب با
مشکالت ســاعت بدن (یا ساعت
بیولوژیکی بدن) در ارتباط هستند؟

چیزهایی که ممکن است بر تولید
مالتونین تاثیر بگذارند و میتوانند
باعث مشکالت خواب شوند ،شامل
موارد زیر هستند:

•
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فتوشاپ

مشکل خواب با تنظیم ساعت
بیولوژیکیبدن
عبور از مناطق زمانی ساعت بدن
(ساعت بیولوژیکی بدن) را مختل
میکند .از آنجا که بدنتان هنوز با
منطقهی زمانی جدید تنظیم نشده
است ،شما دچار اختالل مشکالت
خواب خواهید شــد .بدنتان فکر
میکند همچنــان در منطقهی
زمانی قبل به سر میبرید.
برای مثال ،اگر از شیکاگو به شهر
رم پرواز کنید ،از هفت منطقهی
زمانی عبور میکنید؛ به این معنی
که رم  ۷ساعت جلوتر از شیکاگو
است .وقتی در ساعت  ۶صبح در
شــهر رم فرود میآیید ،بدنتان
فکر میکند شما هنوز در ساعت
 ۱۱شــب گذشته به سر میبرید.
بدنتــان میخواهــد همچنان
بخوابد ،ولی در شــهر رم روز آغاز
شده اســت .به این وضعیت پرواز
زدگی میگویند.
•

 .۲تغییر برنامهی زمانی خواب

وقتی شــبها کار میکنید و در
طــول روز میخوابید ،برای آنکه
بدنتــان اجازه دهــد بتوانید در
طول روز بــه خوبی بخوابید الزم
اســت ســاعت داخلی آن را از نو
تنظیم کنید .گاهــی اوقات انجام
این کار دشوار است .آدمهایی که
در شیفت شــب کار میکنند یا
شیفتهایشانمدامتغییرمیکند
ممکن است با خوابیدن در طول
روز بادردسر مواجه شوند و شبها،
وقتی برای انجام کار به هوشیاری
نیازدارند ،احساس خستگی کنند.

 .۵عوارض مصرف مواد مخدر
و الکل

برخی مــواد مخدر باعــث ایجاد
مشکالت خواب میشوند .و شاید
مصرف الکل در ساعات پایانی روز
باعث شود بدون هیچ مشکلی به
خواب بروید ،ولی مصرف آن پیش
از خواب میتواند شــما را تا دیر
وقت بیدار نگه دارد.
سایر مشــکالت خواب مرتبط با
ساعت بدن عبارت هستند از:
•

 .۶شب بیداری

برخی افراد تا نیمههای شــب یا
نزدیکیهــای صبح بــا خوابیدن
مشکل دارند و به سختی به خواب
میروند و ســپس در طــول روز
احساس خستگی میکنند و نیاز
به خواب دارند .آدمهایی که دارای
چنین مشکلی هستند ،به اصطالح
«جغد شب» نامیده میشوند .این
مشکل شــایعی است که معموال
در ابتدای دوران نوجوانی یا سنین
اولیهی جوانی شــروع میشــود.
آدمهایی که دارای چنین والدینی
هستند ،بیشتر از سایرین ممکن
اســت در معرض دچار شدن به
چنین مشکلی قرار بگیرند.
•

 .۷چکاوک سحرخیز!

برخی آدمها نیز از حدود  ۸شــب
یا حتی زودتــر به خواب میروند
و پیش از ســحر ،حدود  ۳الی ۵
صبح ،از خواب بیدار میشوند.
اگر شما هم به این زودی از خواب
•
بیدار میشوید ،اصطالحا به شما
 .۳محیط خواب
نــور بیش از اندازه یا ســر و صدا «چکاوک ســحرخیز» میگویند.
میتواننــد باعث شــوند بدنتان این مشکل به اندازهی شب بیداری
احســاس کند زمان مناسب برای و خوابیدن تا نیمههای روز شایع
نیســت .متخصصــان مطمئن
خواب هنوز فرا نرسیده است.
نیستند چه عاملی باعث بروز این
•
مسئلهمیشود.
 .۴بیمــاری
برخــی بیماریهــای خــاص و •
مشکالت ســامتی میتوانند بر چگونه میتوان مشکالت خواب
الگوهای خواب تاثیر بگذارند .این مرتبط با ساعت بدن را درمان
بیماریها شــامل دمانس یا زوال کرد؟
عقل ،وارد آمدن آســیب به سر ،چگونگی درمان مشکالت خواب
بازیابی از حالت کما ،و افسردگی مرتبط با ســاعت بدن (یا ساعت
بیولوژیکی بدن) به این مســئله
شدیدهستند.
برخی داروها نیز که بر دســتگاه بستگیدارد که مسبب این مشکل
عصبی مرکزی تاثیــر میگذارند چیست .در ادامهی این مقاله ،به
ممکن اســت بر الگوهای خواب برخی نکات دربــارهی رایجترین
مشــکالت مرتبط به این موضوع
تاثیرگذارباشند.
•
اشاره میکنیم.

اطراف از گوشبند استفاده کنید.
پ .در طول چند ساعت مانده به
زمان خوابتان از مصرف الکل یا
کافئین پرهیز کنید.
ت .در صــورت امــکان ،در طول
ســاعات کاریتــان و در زمــان
استراحت ،کمی چرت بزنید.
ث .اگر قرار است از مکمل خوراکی
یادارویی استفاده کنید ،حتما پیش
از آن با پزشکتان مشورت نمایید.
پزشکان معموال به بیماران توصیه
میکنند از مکملها یا داروها فقط
به مدت کوتاهی استفاده کنند.

بیخطری و اثربخشــی مالتونین
تاکنون بــه صورت کامل آزمایش
•
نشده است .مصرف بیش از اندازهی
پرواز زدگی
مصرفمکملهایمالتونینممکن ایــن مکمل ممکن اســت باعث
است به تنظیم مجدد ساعت بدن اختالل خواب و احساس خستگی
(ساعت بیولوژیکی بدن) تان کمک شدید در طول روز شود.
کنــد .مطالعات نشــان میدهند •
مالتونیــن میتواند عالئــم پرواز شیفت کاری
زدگــی را در آدمهایــی که از دو برای تنظیم ســاعت بدن (ساعت
سمت جهان به شرق و غرب پرواز بیولوژیکی بدن) اگر در شــیفت
شب کار میکنید یا شیف 
ت کاری
میکنند ،کاهشدهد.
ن و میزان چرخشیدارید ،با تاریک و آرام نگه
نظــرات دربارهی زمــا 
مصــرف ایــن مکمــل در میان داشتن اتاق خواب ،و مواظبت کامل
پژوهشگرانی که بر روی مالتونین از وضعیت ســامتی عمومیتان •
مطالع ه کردهاند ،مختلف اســت .میتوانید در داشتن خوابی آرام و جغد شب
مناســب به خودتان کمک کنید .برخــی آدمها ،صرفنظــر از نوع
پزشکان توصیه میکنند:
الف .مالتونیــن را در همان روز در برخی موارد ،تجویز دارو توسط کارشان ،با خوابیدن در طول شب
مسافرت ،بعد از تاریک شدن هوا ،پزشک یا اســتفاده از مکملهای و بیدار شدن در اول صبح مشکل
و طی چند روز بعد از رســیدن به بدون نسخه ممکن است به شما دارند .این مســئله ممکن اســت
برایشان دردسرساز شود  -البته
مقصد ،در ساعات تاریکی ،مصرف کمک کند.
الف .اتاقی را که در آن میخوابید ،برخیها نیز مشکلی با این مسئله
کنید.
ب .چنانچه قصد پرواز به سمت به خوبــی تاریک نگــه دارید .از ندارند؛ مشکل داشتن یا نداشتن
شرق دارید ،مالتونین را طی چند پردههــای تیــره و ضخیــم یا از با این مســئله به سبک زندگی،
روز پیش از پــرواز ،بعد از غروب چشمبند خواب استفاده کنید.
{>> ادامه در صفحه}24 :
ب .برای مسدود کردن صداهای
آفتاب ،مصرف نمایید.
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graphene battery electric cars

از انقــالب جدید در راه غافل نشویم!

عمر خودرو های بنزینی بسر آمده است
درحالیکه خودروسازان ما همچنان
ســالها عقب تر از فن آوری های
شــگرفی که در تولید خودروهای
تمــام برقی بوجود آمــده خود را
سرگرم و ســردرگم فراگیری فن
آوری پیچیــده و بســرعت از مد
افتاده هایبرید کــرده اند ،انقالب
بزرگ باطری می رود تا صنعت
خــودرو را درهم نــوردد و آنرا
زیرورو کند.
بر خالف فن آوری هایبرید خودرو
های تمام برقی بسیار ساده و فاقد
هر نوع قطعه مکانیکی متحرکند
و تنها از یک باطری ،یک موتور
برقی الکترو مانیتیک ساده و یک
مبدل یا اینورتور تشکیل شده اند.
فن آوری آنها بســیار ساده است
بگونه ای که هم اکنون بسیاری از
مردم در آمریکا و کانادا رأسا و یا در
کارگاههای کوچک مکانیکی اقدام
به تبدیــل خودرو بنزینی خود به
نوع برقی می کنند.
تــا چنــدی پیــش محدودیت
خودروهای برقی باطری آنها بود
که بدنبال ظهور باطری های یون
لیتیوم این محدودیت ها برطرف
شد و هم اکنون خودروهای برقی
که با بــرق معمولی خانگی ظرف
 ٧ساعت شارژ می شوند و با یک
شارژ تا  ٤٥٠کیلومتر مسافت را با
سرعت و شتابی بهتر از همتایان
بنزینی خــود طی می کنند و در
خیابان ها در آمد و شدند.
اکنون ظهور باطری های گرافینی
نوید تولید خودرو های تمام برقی
ای را می دهد کــه تنها ظرف ١
دقیقه  -بله  ١دقیقه!  -شــارژ می
شوند و با یک شارژ تا  ٨٠٠کیلومتر
مسافت را طی می کنند.
یک شــرکت آمریکایی ادعا کرده
که این نوع باطری را ساخته و فن

آوری آنرا در آمریکا به ثبت رسانده خودروهــای برقی کــه هیچ نوع
و در ماه ژانویه در نمایشگاهی در آالیندگی ای ندارنــد ،غول های
آمریــکا از آن پرده برداری خواهد خودرو ســاز جهان را شگفت زده
کرد.
و خواب راحت آنها را آشفته کرده
بنا به اعالم این شرکت تولید انبوه اســت .آنچه این خودروسازان را
این نوع باطری از  ٥سال دیگر آغاز نگران کــرده از یک طرف بیهوده
خواهد شد.
و بالاســتفاده شــدن فن آوری
های انحصاری آنها در تولید
یک خود رو برقی براحتی تا موتورهای بنزینی که برای
یک میلیون کیلومتر می رود و آنها ســرمایه گذاری های
نیازی به روغن کاری های دوره سنگینی کرده اند.
و از ســوی دیگر دوام بسیار
ای و تنظیمات موتوری پیچیده
زیادتر خودروهای برقی و در
ندارد!
نتیجه کاهش تقاضای دراز
مدت برای خود رو اســت.
فــن آوری تولیــد باطــری های یک خود رو برقی براحتی تا یک
گرافینی در کشورهای چین و کره میلیون کیلومتر می رود و نیازی
جنوبی نیز به شدت پیشرفت کرده بــه روغن کاری هــای دوره ای و
و یک شرکت کره ای نوید استفاده تنظیمات موتوری پیچیده ندارد.
از آنها در گوشی های تلفن همراه حتی لنت آنها نیــز تا  ٢٠٠هزار
خود با شارژ در یک لحظه را داده کیلومتر نیاز به تعویض ندارد.
اســت .این باطری ها محدودیت همانطور که تولیــد خودروهای
های باطری هــای یون لیتیوم را برقی در جهان نه توسط شرکت
ندارنــد ،به مــواد معدنی کمیاب های خودروســاز مشــهور که از
کبالت و لیتیوم وابســته نیستند طریق شرکت های نوبنیاد توسعه
و برخالف آنهــا دارای الکترولیت یافته است  ،در ایران نیز نباید به
صلبهستند.
خودرو ســازان مشهور کشورمان
تولید انبوه چنین باطری هایی نه دل بست و باید شرکت های جدید
تنها صنعت خودرو که کل صنایع برای توسعه خودروهای تمام برقی
را متحول خواهــد کرد و اگر قرار تأسیس شود.
است ایران سری در سرای صنعت دولت باید بودجه قابل مالحظه ای
آینده جهان داشــته باشــد ،باید را به ایــن کار اختصاص دهد و با
انقالب بزرگی که در راه اســت را حمایت از کارآفرینانی که عشــق
درک و برای آن برنامه ریزی کند .تولید و توســعه فــن آوری های
بایــد باور کنیم کــه عمر خودرو جدید مربوط به خودروهای برقی
های بنزینی بسر آمده و الزم است را در ســر دارند ،نقش خود را در
ســرمایه گذاری های ســنگینی انقالب بزرگ در راه ایفا کند.
روی تولید خودروهای تمام برقی
دکتر علی تابش (تهران)
و توســعه فــن آوری باطری ها و
سوپرخازن ها انجامدهیم.
تحوالت عظیم در خصوص تولید

پزشکانبدونمرز :کمککنید!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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غذا و سالمت..
ساعت بدن و خواب...
و برنامــهی کاری و درســی افراد
بستگی دارد .اگر شما نیز یکی از
این شب بیدارها هستید ،در ادامه
نکاتی را به شما معرفی میکنیم
که با امتحان کردنشان میتوانید
زودتر به خــواب بروید و در طول
شب خواب خوبی داشته باشید.

10

الف .بدون توجه به اینکه شب
گذشته چه زمانی به خواب
رفتهاید ،صبحها در زمان
معینی از خواب بیدار شوید.

یــد ،مــادهی معدنــی
ضروری است که بیشتر
در غذاهای دریایی وجود
دارد .غــدهی تیروئیــد
شــما از ید برای تولید
هورمونهــای تیروئید
استفادهمیکند.
یــد ،مــادهی معدنی
ضروری است که بیشتر
در غذاهای دریایی وجود
دارد .غدهی تیروئید شما از
ید برای تولید هورمونهای تیروئید
اســتفاده میکند .هورمونهای
تیروئید به کنترل رشــد و ترمیم
سلولهای آسیبدیده و حمایت
از متابولیسم سالم کمک میکنند.
متأسفانه ،بیشتر از یکسوم افراد
در سراسردنیا،در معرض کمبودید
هستند.
کسانی که بیشترین ریسک در
کمبود ید را دارند:

 زنان باردار افرادی که در کشورهایی زندگیمیکنند که ید بســیار کمی در
خاکشــان وجود دارد که شــامل
آسیای جنوبی ،آســیای جنوب
شــرقی ،نیوزلند و کشــورهای
اروپایی میشود.
 افرادی کــه از نمکهای یدداراستفادهنمیکنند.
 افــرادی که تحــت رژیمهایگیاهخواریهستند.
کمبــود ید در ایــاالت متحدهی
آمریکا نادر است زیرا مقدار کافی
ید در محصوالت غذاییشان وجود
دارد.
کمبود ید میتواند موجب عالئم
ناخوشایند و حتی شدیدی بشود
که شــامل تورم گردن ،مشکالت
مربوط به بارداری ،افزایش وزن و
مشکالت یادگیری میشود.
عالئم کمبود ید بسیار مشابه عالئم
کمکاری تیروئید هستند.
از آنجایــی کــه ید بــرای تولید
هورمونهای تیروئید به کار میرود،
کمبود ید به این معنی است که
بدن شما نمیتواند به مقدار کافی
از این هورمونها تولید کند و منجر
به کمکاری تیروئید میشود.

•

 .۲افزایش وزن بیدلیل

افزایش وزن بیدلیل یکی دیگر از
عالمتهای کمبودید است.دلیلش
هم این اســت که بدن ،ید کافی
برای تولید هورمونهای تیروئید
ندارد.
هورمونهــای تیروئید به کنترل
سرعت متابولیسم کمک میکنند
که جزئی از پروسهی تبدیل غذا به
انرژی و گرما در بدن است .وقتی
سطح هورمونهای تیروئید بسیار
پایین باشد ،بدندر زمان استراحت
کالری کمتری میســوزاند .این
حالت یعنی اینکه بیشــتر کالری
که از طریق غذا دریافت میکنید
به عنوان چربــی در بدن ذخیره
میشوند.
افزودن ید به رژیم غذایی میتواند
تأثیر متابولیســم ُکند را برعکس
کند ،چون به بدنتان کمک میکند
•
هورمونهای تیروئید بیشــتری
 .۱تورم در گردن
تورم در قســمت جلــوی گردن ،تولید کند.
شــایعترین عالمــت کمبود ید •

زمانی روزانهتان اختالل ایجاد کند،
و همچنین باید به صورت سخت
و ســفت از برنامههای زمانی آن
پیروی کنید.
در ادامه به یک نمونهی برنامهی
زمانی بــرای زماندرمانی خواب
اشاره میکنیم.
روز اول :اگــر طبــق معمــول
نیمههای شــب بــه تختخواب
میروید ،باید تــا  ۳صبح منتظر
بمانید و آنگاه بخوابید.
روز دوم و پس از آن :ســاعت ۶
صبح بخوابید ،و سپس هر روز ۳
ساعت دیرتر از روز قبل بخوابید تا
ساعت خوابتان به ساعت دلخواه
برســد .این فرایند احتماال  ۵تا ۷
روز طول میکشد.

در آخر هفتهها (یــا روزهایی که
الزم نیست زود از خواب برخیزید)
هرگز بیشتر از  ۱ســاعت بیش
از روزهــای کاری هفته (روزهایی
که باید برای ســر کار یا مدرسه
رفتن زود از خواب بلند شوید) در
تختخواب نمانید .اگر این کار هم •
 .۳ضعف و خستگی
ضعف و خستگی نیز از عالمتهای کمکتان نکرد ،از راههای درمانی چکاوکسحرخیز
آدمهایی که خیلی زود میخوابند
معمول کمبودید هستند .برخی زیر کمک بگیرید.
درمانی.
مطالعــات دریافتهانــد تقریبــاً ب .نور
و صبحها پیش از طلوع آفتاب بر
80درصد از آنهایی که ســطح در این مورد ،نور درمانی یعنی قرار میخیزند میتواننــد روشهای
هورمون تیروئیدشان پایین است ،گرفتن در معــرض نور به محض زیر را امتحــان کنند تا وضعیت
و علــت آن نیز کمبودید اســت ،بیدار شدن از خواب .برای این کار خوابشان به حالت معمولیدرآید
احســاس خســتگی ،بیحالی و میتوانید هر روز  ۳۰الی  ۴۵دقیقه و بتوانند شبها بیشتر بیدار بمانند
از نــور آفتاب یا چراغ قوهای با نور و صبحها هم بیشتر بخوابند.
ضعفمیکنند.
الف .نور درمانی.
این عالئــم به ایــن خاطر روی  ۱۰،۰۰۰لوکس استفاده کنید.
در این مورد ،نور درمانی یعنی قرار
میدهند که هورمون تیروئید به پ.مالتونین.
تولید انرژیدر بدن کمک میکند ،نظر پزشکتان را دربارهی مصرف گرفتن در معرض نور بعد از غروب
و اگر ســطح هورمون تیروئید در مکملهای مالتونین برای کمک به آفتاب .برای این کار میتوانید هر
روز بعد از غروب  ۳۰الی  ۴۵دقیقه
بدن کم باشــد ،بــدن نمیتواند خوابتان جویا شوید.
از چــراغ قوهای با نــور ۱۰،۰۰۰
انرژی الزم را تولید کند .در نتیجه ت .زماندرمانی خواب.
احساس بیحالی و ضعف خواهید این روش بــرای افراد به اصطالح لوکس استفاده کنید.
«جغد شب» یک شــبانهروز  ۲۷ب .داروهای ضد افسردگی.
داشت.
مطالعهای روی  2456نفر نشــان ساعته ایجاد میکند .در طول هر پزشــک در کنار اینکه به شــما
داد خســتگی و ضعف ،رایجترین چرخهی خــواب و بیداری ،باید  ۳توصیــه میکنــد هر چنــد روز
عالئم در میان آنهایی اســت که ساعت دیرتر بخوابید و این کار را  ۱۵دقیقه دیرتــر به تختخواب
سطح هورمون تیروئیدشان پایین ادامه دهید تــا چرخهی خواب و بروید ،ممکن است داروهای ضد
بیداریتان به شــرایط دلخواهتان افسردگی نیز برایتان تجویز کند.
است.
برســد .بعد از اینکه این چرخه این درمان معموال برای آدمهایی
•
کامل شد ،باید همیشه در همان است که عالوه بر ابتال به مشکالت
 .۴ریزش مو
هورمونهــای تیروئید به کنترل ســاعات معین به تختخوابتان خواب از افسردگی نیز رنج میبرند.
رشــد فولیکولهــای مو کمک بروید .انجام این روش ممکن است پ .زماندرمانی خواب.
میکنند .وقتی ســطح هورمون تا حدودی برایتان سخت باشد ،این روش بــرای افراد به اصطالح
تیروئیدتــان پاییــن میآیــد ،زیرا ممکن اســت در برنامههای «چکاوک سحرخیز» یک شبانهروز
فولیکولهای موهایتان روییدن را
متوقف میکننــد و به مرور زمان
تیروئیــد الزم اســت ،کمبود ید
دچار ریزش مو خواهید شــد .به میشود.
همین دلیل ،افرادی که کمبود ید ضمناً ،هورمونهــای تیروئید به میتواند موجب افت ســطح این
دارنــد معموالً دچار ریزش مو نیز تنظیــم تعریق بــدن هم کمک هورمونها شود و با توجه به اینکه
میشوند .مطالعهای روی  700نفر میکنند .آنهایی کــه هورمون هورمونهــای تیروئید ،به کنترل
دریافت  30درصد از آنهایی که تیروئیــد کمــی دارند ،نســبت سرعت متابولیسم کمک میکنند،
هورمون تیروئیدشان کم است ،به بــه آنهایی که ســطح هورمون پایین بودن سطح این هورمونها
ریزش مو مبتال میشوند.
تیروئیدشــان نرمال است ،کمتر میتواند متابولیســم را ُکند کند،
عرق میکنند .بــا توجه به اینکه و متابولیسم آهســتهتر ،گرمای
•
عرق به حفظ رطوبت و پوســت و کمتری تولیــد میکند که باعث
 .۵خشکی پوست
خشــکی و پوستهپوســته شدن هیدراته ماندن آن کمک میکند ،احساس ســرما در بدن میشود.
پوست مشکلی است که بسیاری از کمبــود تعریق میتوانــد دلیل همچنیــن ،هورمونهای تیروئید
افرادی که کمبود یددارنددچارش دیگری برای خشکی پوست باشد موجب افزایش فعالیت چربیهای
میشــوند .برخی مطالعات نشان که از عالمتهای شایع کمبود ید قهوهای در بدن میشــوند .چربی
قهــوهای نوعی چربی اســت که
دادهاند بیش از  77درصد از افرادی است.
خاص تولید گرما در بدن اســت.
که ســطح هورمون تیروئیدشان •
یعنی پایین بودن سطح هورمون
پایین اســت ،به خشکی پوست  .۶احساس سردی
احساس سردی یکی از عالمتهای تیروئید که میتواند ناشی از کمبود
دچار هستند.
هورمونهــای تیروئید که حاوی متداول کمبود ید اســت .برخی ید باشــد ،میتواند مانع عملکرد
ید هســتند ،به تولید سلولهای مطالعات نشــان دادهاند که بیش درست چربی قهوهای شود.
پوســت کمک میکننــد .وقتی از  80درصد از افرادی که ســطح •
سطح هورمونهای تیروئید پایین هورمون تیروئیدشــان کم است .۷ ،تغییرات در ضربان قلب
میآید ،این تولید ســلولی کمتر نسبت به دماهای سرد ،حساسیت سرعت ضربان قلب شما ،معیاری
روی میدهــد و در نتیجه منجر بیشتری نشان میدهند .از آنجایی اســت که تعداد ضربــان قلب در
به خشکی و پوسته شدن پوست که ید برای تولیــد هورمونهای دقیقه را اعالم میکند .این مقدار

عالمت کمبود یُد در بدن
اســت که به آن گواتر
میگوینــد و زمانــی
روی میدهــد کــه
غدهی تیروئید بسیار
بزرگ میشود .غدهی
تیروئیــد ،یک غدهی
کوچــک و پروانهای
شکل در جلوی گردن
اســت که با دریافت
سیگنالی از هورمون
محرک تیروئید (،)TSH
هورمونهایتیروئیدتولیدمیکند.
وقتی ســطح  TSHدر خون باال
میرود ،غدهی تیروئید از ید برای
ســاختن هورمونهــای تیروئید
استفاده میکند .اما اگر بدن شما
کمبودیدداشته باشد ،نمیتواند به
مقدار کافی از این هورمون تولید
کند.
برای جبران ایــن حالت ،غدهی
تیروئید ســختتر کار میکند تا
بتواند هورمونهای بیشتری بسازد
که موجب رشد و تکثیر سلولها
شــده و در نهایت منجر به گواتر
میشــود .خوشــبختانه ،بیشتر
موارد بــا افزایش مصرفید در غذا
قابل درمان هستند .اما اگر گواتر
تا سالها درمان نشده باقی بماند
میتواند موجب آسیب همیشگی
تیروئید شود.

>> ادامه از صفحه22 :
 ۲۱ساعته ایجاد میکند .در طول
هر چرخهی خواب و بیداری ،باید
 ۳ساعت زودتر بخوابید و این کار
را ادامــه دهید تا چرخهی خواب
و بیداریتان به شرایط دلخواهتان
برســد .بعد از اینکه این چرخه
کامل شد ،باید همیشه در همان
ســاعات معین به تختخوابتان
بروید .انجام این روش ممکن است
تا حدودی برایتان سخت باشد،
زیرا ممکن اســت در برنامههای
زمانی روزانهتان اختالل ایجاد کند،
و همچنین باید به صورت سخت
و ســفت از برنامههای زمانی آن
پیروی کنید.
در ادامه به یک نمونهی برنامهی
زمانی اشاره میکنیم.
روز اول :اگــر طبــق معمول در
ســاعت  ۸شــب به تختخواب
میرویــد ،باید  ۳ســاعت زودتر،
یعنی  ۵بعد از ظهر بخوابید.
روز دوم و پس از آن :ســاعت ۲
ظهر بخوابید ،و ســپس هر روز ۳
ساعت زودتر از روز قبل بخوابید تا
ساعت خوابتان به ساعت دلخواه
برسد .این فرایند احتماال یک هفته
طول میکشد.
•

بیماری

بعد از درمان بیماری یا مشــکل
ســامتی که باعث ایجاد مشکل
خواب در شــما شــده بود ،الزم
اســت برای ایجاد عادت مناسب
برای خوابیدن کمی تمرین کنید.
این تمرینات عبارت هســتند از
فعالیتهای منظم بدنی ،رفتن به
تختخوابدر یک ساعت مشخص
و معین ،و استفاده از تختخواب
فقط برای خواب و رابطهی جنسی.
ترجمه :تحریریه ســایت کسب و
کار بازده – امیررضا مصطفایی
منبعwebmd :

میتوانــد تحت تأثیر ســطح ید
بدنتان باشــد .کمبود ید میتواند
موجب کمتر شــدن ضربان قلب
نســبت به حالت نرمال شــود و
زیاد بودن ید در بدن هم میتواند
موجب افزایش ضربان قلب نسبت
به حالت نرمال شــود .کمبود ید
شدید هم میتواند منجر به ضربان
قلب غیرعادی شــده و احساس
ضعف و بیحالی و سرگیجهدر فرد
ایجاد کند و شاید هم باعث غش
کردن شود.
•

 .۸مشکل در یادگیری و به
خاطر سپردن

کمبود ید میتواند توانایی شما را
برای یادگیری و به خاطر سپردن
مختل کند .مطالعهای که شامل
بیش از  1000بزرگســال میشد
دریافت آنهایی که سطح هورمون
تیروئیدشان باالتر است ،عملکرد
بهتری در یادگیری و حفظ کردن
دارند .هورمونهای تیروئید
به مغزتان کمک میکنند
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مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

فلسفــه...

 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

ضرورت فلسفه در زندگی انسان ها
کورش عرفانی
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فلســفه ،به معنایی که در باال
اشــاره شــد ،در واقع دستگاه
تولید انگیزه است .یعنی هرکس
می تواند با اتکاء به فلســفه ی
انتخابی خویش برای خود انگیزه
ی تالش و کار و پیشــرفت به
وجود آورد .ایــن همانند یک
سیستم اســت که اجزایی دارد
و روابطی میان آن اجزاء .عناصر
این سیستم چنین هستند:
• اندیشه ورزی برایدرک جهان
• ســاختن یک جهــان بینی بر
اساس درک خود
• فرموله کردن این جهان بینی به
شکل گزاره های مشخص یا همان
فلسفه
• به کارگیری فلسفه برای ساختن
انگیــزه به عنــوان موتور محرک
درمقابله با موقعیت های زندگی
• پیشبرد مســیر زندگی تا پایان
حیات خود

در میان مردم گزاره ای اســت که
می گوید« :هرکس هر روز صبح
برای بیدار شــدن و تالش کردن،
نیازمند بهانه ای یا دلیلی است».
یکی به خاطر فرزندانش ،دیگری
برای مــدرک تحصیلی ،آن دیگر
برای کسب قدرت و غیره .این گزاره
ی ساده شــده واقعیتی است که
بیان می کند هر انسانی در زندگی
نیازمند یک فلسفه است .فلسفه
خود تصویری از جهان برای خود
در این جا بــا معنای آکادمیک و
بسازیم ،ســپس این تصویر را به
روشنفکرانه ی آن قدری متفاوت
صورت فرموله درآورده و با تدوین
اســت ،هر چند که از حیث ذاتی
فلسفه ای ،آن را برای خویش جا
شباهت فراوان است.
بیاندازیم و در نهایت ،از آن فلسفه
این که هر انســانی به فلسفه نیاز
الهام بگیریم ،انگیزه بســازیم و با
دارد از این امــر بر می خیزد که
بهره بردن از این انگیزه ها ،زندگی
مغز انســان به عنوان یک پدیده
پربار و فعالی را به پیش بریم.
ی پیچیــده نمی توانــد فقط به
صــورت مکانیکی عمل کند .مغز
•
برای اندیشه ورزی پرداخته شده
تفاوت ایده آل و واقعیت
است .تفاوت انسان با حیوان ،که از
آن چه آمد شرایط ایده آلی است
غرایزی که طبیعت در او نهادینه با نگاهی به این سیســتم فکری -که برای هر انسانی می توان تصور
کرده و یا با ماشین که براساس یک عملیدر می یابیم که زندگی انسان کرد ،امادر واقعیت بسیاری،در یک
برنامه تنظیم شــده کار می کند ،نمی تواند مانند زندگی یک گربه یا چند جای این فرایند ،به دلیل
در همین است .انسان برای عمل بر اساس قانونمندی های غریزی کم کاری یا شــرایط نا مناسب ،با
کردن نیاز به چرایی دارد و چرایی فارغ از تفکر پیش رود .همه ی آدم اشکال و کمبود مواجه می شوند.
ها در انگیزه ها نهفته اند.
به طور مثال:
ظلم
نه
کنم،
می
ظلم
«نه
• چون فکر نمی کنند ،درک
برخی از انگیــزه ها طبیعی و
«خوشبختی
پذیرم،».
می
ذاتی هستند ،مانند تشنگی و
درستی از جهان ندارند .چنین
گرســنگی و تالش برای رفع من به خوشبختی دیگری گره افــرادی چــاره ای ندارند جز
آنها .اما برخی نیز نیز در درجه خورده است»« ،هرگز آگاهانه این که از حاصل فکر دیگران
ای فراتــر از این هــا قرار می رجن به دیگران وارد منیکنم ».بهره ببرنــد .در واقــع تولید
کننده ی راه خویش نیستند،
گیرند .به طور مثال چه انگیزه
مصرف کننده ی راه ترســیم
ای الزم اســت تا یک نفر در
زندان و زیر شکنجه بتواند با اتکاء هایی که مــی خواهند خود را به شده توسط دیگرانند و به همین
به آن دوام بیاورد ،مقاومت کند و این سطح تقلیل دهند محکوم به خاطر در زندگی خویش چاره ای
نابودی هستند :یا نابودی فیزیکی جز تبعیت و پیروی ندارند؛ توان
نشکند؟
پس ،ما آدمیان دارای انگیزه هایی (مرگ) یا نابودی روانی (مسخ).
و زندگــی آنها در واقع در خدمت
هستیم که در یک طیف وسیع از به عبارت روشــن تر ،ما تا زمانی دیگران قرار می گیرد.
ابتدایی و بدیهی تا متعالی و ارزش -انسان هســتیم که اجزاء سیستم • فکر می کنند ،اما آن را به صورت
فوق در وجود و زندگی ما حضور روشــمند بنا نمی کنند تا سبب
محور قرار می گیرند.
داشــته و فعال باشــند .یعنی به شکل گیری یک جهان بینی شود.
•
تفکر و اندیشــه ورزی بپردازیم تا جهان بینی یعنیداشتن تصویری
فلسفه سازی به مثابه یک
سیستم:
درک
با
بعد
کنیم،
درک
را
جهان
از خــود در جهان و جهان در این
رشــد کند .به همین علت تیروئید کمکار ،مث ً
ال گواتر ،ضعف،
کمبود ید میتواند از رشد خستگی و احســاس سرما روبرو
میشوند .کمبود ید برای نوزادان
مغز بکاهد.
مطالعــات نشــان دادهانــد نیز موجــب جلوگیری از رشــد
هیپوکامپوس که بخشــی از مغز جســمی و مغزی میشود .ضمناً
اســت که حافظهی بلندمدت را کمبود ید شدید میتواند احتمال
کنتــرل میکند ،در افــرادی که سقط جنین را افزایش بدهد.
هورمون تیروئیــد کمتری دارند• ،
 .۱۰پریودهای نامنظم یا سنگین
کوچکتر است.
پریودهای نامنظم و سنگین ممکن
•
اســت نتیجهی کمبود ید باشند.
 .۹مشکالت دوران بارداری
زنان بــاردار در معرض کمبود ید دلیل این عارضه نیز مانند ســایر
هستند .زیرا باید ید کافی مصرف عالئم کمبود ید ،پایین بودن سطح
کنند تا هم نیاز خودشــان به ید هورمونهای تیروئیددر بدن است.
تأمین شود و هم نیاز جنینی کهدر در مطالعهای  68درصد از زنانی که
شکم دارند .افزایش مقدار ید مورد سطح هورمون تیروئیدشان پایین
نیاز در دوران شیردهی ادامه پیدا بود ،با چرخههای نامنظم قاعدگی
میکند چــون نوزاد ،ید مورد نیاز روبــرو بودند در حالــی که زنانی
خود را از طرق شیر مادر دریافت که مشــکلی از نظر هورمونهای
میکند .عدم مصرف ید کافی در تیروئیــد نداشــتند ،فقــط 12
دوران بارداری و شیردهی میتواند درصدشــان پریودهــای نامنظم
عوارض جانبــی برای مادر و نوزاد داشــتند .همچنیــن پژوهشها
داشته باشد .مادرها با عالئمی چون نشان میدهد پایین بودن هورمون

تیروئیــد موجــب خونریزیهای
بیشتر و ســنگینتر در دورههای
ماهیانه میشــود ،زیــرا کمبود
هورمــون تیروئید موجب اختالل
در سیگنالهای هورمونی مرتبط با
عادت ماهیانه میشود.

منابع ید

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
جا به معنای هستی و جامعه و در
میان دیگران است .نقش و جایگاه
خویش را در جهان مادی و بشری
فهمیدن همان جهان بینی است.
• جهان بینی که در ذهن شکل
گرفت باید آن را به بیان درآورد و
قابل استفاده کرد .برای این منظور
بایــد آن را در قالــب گزاره هایی
درآورد که نقــش راهنما و راهبر
زندگی ما را دارند.
به طور مثال « :نه ظلم می کنم،
نه ظلم می پذیرم« ،».خوشبختی
من به خوشــبختی دیگری گره
خورده است»« ،هرگز آگاهانه رنج
به دیگران وارد نمی کنم...».
• آن کس که این مجموعه گزاره
ها ،یا همان فلسفه را داراست می
تواند به طور منظــم از آنها الهام
گرفته ،انگیزه بگیرد و کار و تالش
مستمر کند .تا لحظه ی آخر عمر.
•

عوارض غفلت از فلسفه سازی:

هر نوع غفلت ،کم کاری و یا تنبلی
در طی کردن موفق این مســیر
مــی تواند در نهایــت کار ما را با
نبود فلسفه و کمبود انگیزه مواجه
سازد .در این حالت فرد با احساس
افسردگی ،ناامیدی ،سرخوردگی
و گرایش به ســوی تخریب گری
مواجه می شود .این تخریب وقتی
به سوی خود میل می کند سبب
رفتارهایی مانند خودکشــی می
شود.

پس ،ساختن فلســفه برای بقای
انسان و رشد انسانیت یک ضرورت
است .برخی به این ضرورت جواب
می دهنــد و بعضی خیر .آنها که
جواب می دهند همان ها هستند
که در طول تاریخ چند هزارساله
ی بشر با تالش هدفمند و مستمر
خویش جامعه و تمدن و فرهنگ
و علم را ساخته اند .و آنها که این
ضرورت را موردتوجه قرار نداده اند
مصرف کننده و مخرب بوده اند و
به معنای واقعی کلمه ،کمکی به
پیشرفت بشریت نکرده اند.
هر یــک از ما وظیفــه داریم این
سوال را از خود بپرسیم که آیا در
زندگی فلسفه ای داریم یا خیر .اگر
نه ،باید در پی ساختن آن باشیم.
هر انســانی موظف است به تولید
معنا در حیات خویــش بپردازد.
تولید معنا یعنیدرک چرایی انجام
کارها و توان توضیح آنها برای خود
ودیگران .آن چنان که آمد ،فلسفه،
ابزار تولید معناست .وقتی فعالیت
های ما واجد معنا شــد ،به عنوان
یک کارکرد طبیعی شروع به تولید
انگیزه می کند و این انگیزه تداوم
و مسیریابی تالش ها را به همراه
دارد.
باید بدانیم هر انسانی کهدر زندگی
به کاری که می خواهد مشــغول
اســت -،به کاری که آن را دوست
دارد و عالقمند است ،-و آن کار را
هم با لذت و عالقه و جدیت انجام

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

می دهد و در نهایت ،اگر از انجام
آن راضی و شادمان است ،او انسانی
فلسفه مند است .او کسی است که
دارای موتور تولید انگیزه است .در
مقابل ،هر آن که از زندگی راضی
نیســت ،از کار خود ،از موقعیت
خود ،از همســر خود ،از شــرایط
خود...او انسانی است فاقد فلسفه.
زیرا که بدون انگیزه و فقط از سر
اجبار به صــورت مکانیکی کاری
را انجام می دهــد .انگیزه همان
معناسازی مستمر است.
در یــک کالم ،تجربه کردن حس
خوشبختی در گرو داشتن انگیزه
ی مثبت برای کار و زندگی است و
داشتن چنین انگیزه ای نیز نیازمند
فلسفه ای است که فرد موظف است
با کار فکری خویش بسازد .درست
اســت که چند میلیارد انسان در
کره ی زمین چنین کاری را نکرده
اند ،اما این اســت آن چه که می
تواند طعم خوشبختی را به انسان
بشناساند .انتخاب با ماست :زندگی
اجباری فاقد فلسفه،
کلیشه ای و
ِ
یا زندگی پرمعنای خوشبخت ساز
همراه با فلسفه.
_____________
دکتر کورش عرفانی جامعه شناس
و عضو حزب ایران آباد است .برای
دیدن برنامه های تلویزیونی وی از
وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .ایمیل برای تماس:
korosherfani@yahoo.com

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

منابع بســیار کمی از ید در رژیم
غذایی وجــود دارد و این یکی از
2178 Ste-Catherine W.
دالیل کمبود ید در تمام دنیاست.
5Star I.P.M. Inc.
Tel.: (514) 585-2345
میزان مورد نیاز توصیه شــده به
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
(514) 846-0221
ید در بدن روزانه  150میکروگرم
است .این مقدار میتواند نیاز 97
تا  98درصد از افراد سالم را تأمین
مرغ ،لوبیای لیمــا و لوبیاچیتی،
کند .اما زنان باردار یا شیرده به ید • ماست خالص ،یک فنجان 50 :درصد از نیاز روزانه
• ماهی تن ،کنســرو شــده ( 85شیر و ســایر لبنیات .بهترین راه
درصد از نیاز روزانه
بیشتری نیازدارند.
دریافت ید کافی ،افزودن نمک ید
زنان بــاردار بــه  220میکروگرم • نمک ید دار ،یکچهارم قاشق گرم) 11 :درصد از نیاز روزانه
ید در روز و زنان شــیرده به  290چایخوری ( 1.5گرم) 47 :درصد • آلو خشــک 5 ،عدد 9 :درصد از دار به غذاهاست .نصف یک قاشق
چایخوری ( 3گرم) در طول روز،
نیاز روزانه
از نیاز روزانه
میکروگرم ید در روز نیاز دارند.
• میگو 85 ،گرم 23 :درصد از نیاز مقادیر کمتــری از ایــن مادهی برای پیشگیری از کمبود ید کافی
معدنی در غذاهــای زیادی وجود است.
غذاهای زیر ،منابع خوبی از ید روزانه
•
• تخممرغ ،یــک عدد بزرگ 16 :دارد مانند ماهی ،گوشت گوساله،
هستند:
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سالمت..

ســردردها علت های متفاوتی روانی نقش عمدهدردرمان
دارند اما سردردهای تنشی شایع سردرد تنشی دارد.
ترین نوع سردرد به حساب می ســردردها همچنیــن
آیند و اغلب در اثر اســترس و میتواننــد به دلیل برخی
فشــارهای عاطفی و عصبی در عوامل محیطی خاص بروز
افراد ایجاد می شود .علت اصلی میکنند ،مثل قرارگیری
سردرد را باید در شرایط معمول در معرض دود دست دوم
زندگی فرد مانند اســترس ،ســیگار ،بوی تند برخی
خستگی ،کمبود خواب ،گرسنگی مواد شیمیایی یا عطرها،
قرارگیــری در معــرض
جستجو کرد.
شایع ترین ســردردها در تمام آلرژیزاهــا ،یا خــوردن برخی
جوامع بشری ســردرد تنشی غذاهــا .ســایر عوامل محیطی
است .شــیوع این سردردها در که میتواننــد در بعضی افراد
خانمها و افراد بزرگسال بیشتر باعث ســردرد شوند عبارتند از
اســت ولی امکان بروز آنها در استرس ،آلودگی ،سر و صدا ،نور
کودکان و نوجوانان نیز هست .و تغییرات جوی.
در صورت تکرار زیاد این
این ســردردها معموال دو
طرفه هستند .بیشتر در از
نوع ســردردها و یا تغییر
ناحیه پیشانی و یا پشت مصرف ماهیــت آن مراجعــه به
سر احســاس می شوند زیاد پزشــک و درمان ضروری
اســت .معموالً پزشــک
و ممکن اســت در تمام ُمسکن
درمانهــای مختلفی را
ســر باشــند .همچنین
امکان دارد همراه با حس پرهیز امتحان کرده ،یا برای بیمار
گرفتگی در ســر همراه کنید آزمایش تجویز میکند ،و

باشند.
معموال شدت خفیف تا متوسط
دارند و با تهوع شدید و یا ترس
از نور همراه نیستند .باعث بیدار
شــدن از خواب نمی شوند و با
اســتراحت کردن و یا استفاده
از یک ُمســکن ساده بهبود می
یابند .ممکن است چند مرتبه
در ماه اتفاق بیفتند و در موارد
مزمن بیشتر روزهای ماه مبتال
به سردرد باشند .معموال مزاحم
برنامه روزانه زندگی نیســتند
اگرچه در موارد مزمن کیفیت
زندگی را تحــت تاثیر قرار می
دهنــد .در بســیاری از موارد
زمینه ناراحتیهای روانی مانند
افســردگی ،اضطراب ،تحریک
پذیری و  ....وجود دارد.
محرکهــای محیطــی مانند
استرس های روحی ،نامنظمی
خــواب و تغذیــه نامنظــم و
نامناسب ،آلودگی هوا و خستگی
در بــروز این ســردردها نقش
دارند .بنابرین تالش برای بهبود
شرایط زندگی ودرمان مشکالت

یا او را به یک متخصص سردرد
معرفیمیکند.
نکته بسیار مهم این است که از
مصرف زیاد ُمسکن باید پرهیز
کرد و اگر تعــداد روزهایی که
فرد مبتال به این نوع سردرد از
مسکن مصرف می کند بیش از
 ۸روز در ماه است حتما مراجعه
به پزشــک و دریافــت درمان
پیشگیری از سردرد الزم است.
مصرف زیاد مســکن ها عالوه
بر عــوارض احتمالــی کبدی،
گوارشی و کلیوی و حتی قلبی،
موجب تداوم ســردرد و تشدید
آن نیز خواهد شد.
همیشــه برای تسکین سردرد
به دارو نیاز نیست ،خصوصاً اگر
سردرد عصبی باشد .تکنیکهای
مورد اســتفاده بــرای کاهش
ســردرد عبارتند از ماساژ ،دراز
کشــیدن در یک اتاق تاریک و
ساکت ،قرار دادن کمپرسهای
سرد و گرم روی سر و گردن.
(دکترمنصورهتقاءمتخصصمغزواعصاب،درگفت
و گو با جام جم آنالین)

7

خطر در کمین فشار خونیها

بــا
وجود اینکه
پرفشاری خون در ابتدا آسیب
های شدید و جدی ندارد ،اما به
مرور زمان تغییرات زیادی در
بدن ایجاد کرده و ممکن است
شــرایط ابتال به بیماری های
جدی را فراهم کند.
در ایــن مطلب  7تاثیر منفی
پرفشــاری خون روی بدن را
بررسی می کنیم.

اندازه گیری فشار خون
فشــار خون باال یا پرفشاری
خون یکی از اختالالت قلبی
عروقی اســت که با به وجود
آمدن مشکل در جریان خون
بروز می کند .این مشکل نیز به
دلیل تنگی رگ های خونی یا
نوعی انسداد ایجاد می شود .به
تدریج که این مشکل پیشرفت
می کند قلب مجبور می شود
تالش خود را برای پمپاژ خون
به ســمت نواحی دور بدن دو
چندان کند که این مســئله
فشار خون را باال می برد.
برخی افراد از مشکل پرفشاری
خون با عنوان «قاتل خاموش»
یاد می کنند این در حالیست
که در مراحــل اولیه عالمتی
ندارد و افراد زیادی تا زمانی که
با نتایج و عوارض سنگین آن
مواجه نشوند ،از ابتالی خود به
فشارخون مطلع نمی شوند.
با وجود اینکه پرفشاری خون
در ابتدا آســیب های شدید و
جدی ندارد ،اما به مرور زمان
تغییرات زیادی در بدن ایجاد
کرده و ممکن اســت شرایط
ابتال به بیمــاری های جدی
را فراهــم کند .در این مطلب
 7تاثیر منفی پرفشاری خون
روی بدن را بررسی می کنیم.
•

پرفشاری خون و سکته قلبی

همانطور که گفته شد با وجود
اینکه پرفشاری خوندر مراحل
نخست هیچ عالمت قابل رویت
و آشکاری ندارد ،اما در صورت
درمان نشدن ممکن است روی
اندام هــای حیاتی بدن مانند
قلب ،کلیه ها و حتی چشم ها
تاثیر منفی بگذارد.
ســکته قلبی یکی از بیماری
های جدی اســت که با فشار

خون باالی کنترل نشده ارتباط در خصوص دیابت قضیه فرق
می کند .در مقایســه با دیگر
دارد.
ســکته قلبی که ممکن است مشکالتی که پرفشاری خون
باعث مرگ فرد شــود ،زمانی ایجاد می کند ،دیابت ممکن
است در اثر پرفشاری
بروز می کند
بهترین کار
ایجاد شود و یا عاملی
که رگ های
تا
است
پیشگیری
برای ابتال به آن باشد.
خونی تنگ
و مســدود بدن در سالمت اختالل در قند خون
می شوند و بهتری مباند.
ممکــن اســت روی
جریان خــون تاثیر
این مسئله
بگذارید و سالمت رگ
منجــر به
ها را به خطر بیاندازد
اختــال و
توقف در جریان خون می شود .و همچنین مانع جریاندرست
بنابراین افرادی که خود را در خون به سمت قلب شود.
معرض پرفشــاری خون می با این حال فشار خونی که به
دانند باید تحت نظر پزشــک دلیل عوامــل دیگر بروز کرده
اســت نیز ممکن است روی
باشند.
خون تاثیر گذاشــته و باعث
•
پرفشاری خون و سکته مغزی کاهش قدرت اســتفاده از قند
سکته مغزی نیز ممکن استدر آن به عنوان منبع انرژی شود.
اثر محدود شدن جریان خونی در اغلــب موارد دیابت در بین
که به سمت مغز می رود بروز افرادی که از پرفشــاری خون
کند .از آنجایی که فشار خون به رنج می برند وخیم تر می شود،
طور مستقیم روی جریان خون چون فشار خون روی سوخت
به سمت مغز تاثیر می گذارد ،و ساز ،عملکرد پانکراس و کلیه
بیمارانی که از پرفشاری خون ها تاثیر دارد.
رنج می برند بیشتر در معرض •
پرفشاری خون و تصلب
سکته مغزی قرار می گیرند.
•

پرفشاری خون و نارسایی
قلبی

نارســایی قلبی با تالش چند
برابر قلب بــرای پمپاژ کردن
خــون در رگ های ســفت و
تنگ در ارتباط است .در واقع
این مشکل یکی از عوامل اصلی
مــرگ و میر در بیــن افرادی
است که از پرفشاری خون رنج
می برند چون به طور مستقیم
روی عضله قلب تاثیر دارد .در
بین عالئم بیماری نارســایی
قلبی می توان به مــوارد زیر
اشاره کرد:
• مشکل در تنفس
• التهــاب نواحی انتهایی
بدن مانند انگشتان دست
و پاها
• ورم شکم
• مشکالت خواب
• بی اختیاری ادرار
• خستگی و احساس ضعف
زیاد
• پرفشاری خون و دیابت

شرایین

تصلب شرایین مشکلی است
که در اثر فشار خون باالیی ،که
تحت درمان نیست ،بروز می
کند .این مشکل باعث سفت و
غیرقابل انعطاف شدن رگ ها
شده و در نتیجه ممکن است
باعث انسداد و ایجاد اختالالت
خطرناکی مانند بیماری عروق
کرونری شود.
•

پرفشاری خون و بیماری
های کلیوی

کلیه ها دو عضو لوبیایی شکل
اند کــه در دو طرف کمر قرار
دارنــد .این دو عضــو حیاتی،
وظیفه تصفیه خون از مواد زاید
را بر عهدهداشته و باعث تنظیم
الکترولیت هــا و دفع مایعات
زاید از طریق ادرار می شوند.
پرفشاری خون تاثیر مستقیمی
روی عملکرد کلیه هــا دارد،
چون جریــان خون را محدود
کرده و باعث می شــود کلیه
ها در شــرایط نامساعدی به
کار خــود ادامه دهند .به مرور

زمان نیز سالمت کلیه ها را با
خطرات جدی مواجه می کند،
بویژه اینکه اکسیژن رسانی و
همچنین تغذیه کلیه ها با مواد
مغذی موجود در خون محدود
می شود.
عالوه بر این ،رگ های مستقر
در این منطقه ممکن اســت
دچار ســفتی و عدم انعطاف
پذیری شوند و با ایجاد نارسایی
ها و آسیب های جدی ،قدرت
دفع ضایعات از بدن را کاهش
دهند.
•

پرفشاری خون و بیماری
های چشمی

افراد زیادی هستند که به فشار
خون خود اهمیت نمی دهند
و از خطراتی که بویژه سالمت
چشــم ها را تهدید می کنند،
آگاهی ندارند .توجه داشــته
باشید که سفتی و از بین رفتن
خاصیت ارتجاعی رگ ها و در
پی آن محدود شــدن جریان
خون در هر یک از اعضای بدن،
آسیب های جدی و خطرناکی
بــه رگ های خونی شــبکیه
چشم ها وارد می کند.
بیمارانی که دچار پرفشــاری
خون هســتند ،به مرور دچار
بیماری های مربوط به چشم
می شوند که با عالئمی مانند
التهاب ،اختــال دید یا حتی
نابینایی خود را نشان میدهند.

چه بایــد کرد؟

بــرای کنتــرل فشــار خون
داروهایی وجود دارند که کمک
زیادی به بهبود فرد و پیشگیری
از بروز عــوارض آن می کنند.
اگر سابقه بیماری فشارخوندر
خانواده دارید بهتر است بیشتر
مراقب باشید.
توصیه می شود به طور مرتب
به پزشــک مراجعه کــرده و
فشارخون تان را کنترل کنید.
کنترل مداوم فشار خون کمک
زیادی به تشخیص و کنترل آن
می کند.
توصیه می شود سبک زندگی
تان را تغییر داده و کم تحرکی
یا مصرف مواد غذایی نامناسب
را کاهش دهیــد .بهترین کار
پیشــگیری اســت تا بدن در
سالمت بهتری بماند.
•

كالقهاي ايران ،فيروزه تراش��ي ايران،
د .در اين میان
كالقهاي ايران ،فيروزه تراش��ي ايران،
مهارتهاي راهيابي در ايران ،ابريشم
برده بود كه به
مهارتهاي راهيابي در ايران ،ابريشم
كشي در روستاي زاوين ،مهارتهاي
حالي برگشت
كشي در روستاي زاوين ،مهارتهاي
براس�اس قواني�ن س�ازمان
براس�اس قواني�ن س�ازمان
سنتي توليد پوشاك اقوام ايراني ،آئين
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جديد انتخاب كرده كه قرار اس��ت به
جديد انتخاب كرده كه قرار اس��ت به
داد که مردم باید گوشیهای تلفن دپارتمان سالمت کالیفرنیا اعالم
يونس��كو ارائه دهد .اين پروندهها فوق
يونس��كو ارائه دهد .اين پروندهها فوق
بزرگســاالن،و بهموردمغزتأييد اثرات مخرب این امــواج بر روی
از
تــر
ت
راح
از
گوشــی
متری
میلی
۵
فاصله
کنند
ی
م
استفاده
اطالعات
انتقال
خود را حداقل به اندازه یک دست کــرد :تحقیقات نتوانســتهاند به
فراگير و ناقص نيس��تند و مورد تأييد
فراگير و ناقص نيس��تند
يونسكو
ارزيابان
و
ايراني
كارشناس��ان
کننــد.ارزيابان
كارشناس��ان ايراني و
يونسكو سالمت جسمانی نیز ادامه دارد.
همچنین
دورتر از خودشــان نگــه دارند تا طور دقیق ثابــت کنند که امواج در پایین تریــن درجه خطر قرار بدن ،که تقریبا به ضخامت نوک کــودکان نفوذ
است».آسیب بیشتری به مغز تحقیقات دیگری نشان می دهد
تحقیقات نشان میدهد خودکار است ،مورد آزمایش قرار این امواج
است ».دارند ،اما
خطرات حاصل از امواج رادیویی و گوشیهایتلفنخطرناکهستند،
طلب باران خواهي
طلب باران خواهي
رس��انهها که ارتباطی قوی بین فرکانسهای
ی
م
کودکانی
حال رشد
در
که
زند،
مورد
میــزان
این
اســت.
گرفته
به
همراه
تلفن
مکرر
نزدیکی
کــه
آسیبهای وارده به سالمتی آنها اما مطالعات کافی مبنی بر ارتباط ي��ك ماه پي��ش بود كه رس��انهها
ي��ك ماه پي��ش بود كه
چ��وگان به
بدنثبت
نس��بت به
کاهش یابد.
نس��بت به ثبت بازي چ��وگان به نام رادیویی و تعداد و کیفیت اسپرم در
خطرنامانداختن تایید سازمان استانداردهای ایمنی هستند.
بازيبرای به
احتماال
این دو وجــود دارد و به خصوص
همان
از
دادند.
هشدار
آذربايجان
كشور
همان
از
دادند.
هشدار
آذربايجان
كشور
همچنین توصیه شواهد همچنین حاکی از آن است مردان وجود دارد.
باشد.
می
آمریکا
بود.
خواهد
کافی
ما
محتاط
کــودکان
مورد
در
بایــد
پی
در
میــل،
ی
دیل
گــزارش
بــه
زمان بود كه سازمان ميراث فرهنگي هم دغدغه همه رسانهها ميشد ،ايران
زمان بود كه سازمان ميراث فرهنگي هم دغدغه همه رسانهها ميشد ،ايران
نجفيگوشی
کاربران
میکند
تحقیقات که
های تلفن
حاصل از
موسســه
دیویس از
نجفيدورا
دکتــر
شــواهدی کــه نشــان میدهد باشیم.
دست بانميداد
کهرا از
فرصت
يك س��ال
ش��روع به
رئيس آن
و از جمله
کشــورهایداد
فرصتدررا از دست نمي
ش��روع به اینيك س��ال
رئيس آن
امواججمله
اســتفاده از که و از
پيش
كوت��اه
فرص��ت
كارشناس��ان
و
در
ها
تالش
باالخره
تا
كرد
نگاري
نامه
نشان
است،
كارشناس��انشــده
مختلفی انجام
تالشدر
باالخرهتومور
سببتاایجاد
نامهاست
اســتفاده از تلفن همــراه با خطر این گروه کالیفرنیایی توصیه کردند "تضمیــن ســامت زیســت اسپیکر گوشــی و هندزفری ،قرار ممکن
پيش
كوت��اه
فرص��ت
ها در و
نگاري كرد
ش��مردند و
گرفتنمي
آمده را مغتنم
جهاني يونسكو در
هشتمين اجالس
پرونده
ش��مردند و
مغتنم مي
يونسكو در میآمده
اجالس جهاني
گوشی
در معرض
گوشــی
مردانی که
دهدراکه
همچون مغز و
هشتميناز بدن
پروندهرا کاهش بخشهایی
Environmental
محیطــی"
ابتال به ســرطان ،کاهش توجه ،که باید از هدستها استفاده شود و
باكو جواب داد و جاي خالي براي ايران را تكميل ميكردند .طب س��نتي كه
باكو جواب داد و جاي خالي براي ايران را تكميل ميكردند .طب س��نتي كه
«ابوعليدهند.
Healthآن بازمی
طوالنی در
سينا» مدت
خود را در
بیشتریشد .همراه
گوش شوند که در تماس
شد.گویــد:
سينا» پزشك مشهور ايراني
 3Trustهزارس��اله
همراهثبت ميراث
بیماریهــای روانــی و ناباروری به هنگام خواب نباید گوشی و
ايراني
پزشك مشهور
«ابوعلي
و ثبت ميراث  3هزارس��اله آن باز
کمترین
دهند،
می
قرار
خود
جیب
هستند.
گوشی
با
این
از
مــردم
اکثر
افزاید،
ی
م
وی
طور
به
همراه
تلفن
داشــتن
نگه
خواب
مرتبط اســت ،دپارتمان سالمت را زیر بالش و یا روی تخت
س��وي
از
دارد.
آن
در
پررنگ��ي
نقش
بودند
ها
رسانه
اين
كه
كرد
قبول
بايد
بايد قبول كرد كه اين رسانهها بودند نقش پررنگ��ي در آن دارد .از س��وي
آن
از
پيش
تاجيكستان
كش��ور
ديگر
فرهنگي
ميراث
سازمان
كاري
كم
كه
دارند .پيش از آن
تاجيكستان
كش��ور
ديگر
فرهنگي
ميراث
سازمان
كاري
كم
كه
کالیفرنیادستورالعمل هایی را برای قرار داد و همچنین نباید آنها را در مستقیم بر روی بدن خوب نیست .مطلب آگاهی ندارند که یک بخش اخیرا دولت فرانســه بردن تلفن تعداد اسپرمسازی را
را جبران كردند تا هنوز هم اميدي به از ابوعلي سينا به عنوان انديشمندي
را جبران كردند تا هنوز هم اميدي به از ابوعلي سينا به عنوان انديشمندي
کرد.
حمل
کمربند
جیب یا
معرض
در
گرفتن
کاهش
مبنیاونامبراودور نگه همــراه بــه مــدارس ابتدایی و سیگنال های حاصل از گوشیهای
هشدار
مشخص
ســازندههای
گانهدرنامواقع
افــزود:
وی
اطمينان
ش��وداينتا او
 2014مي
امواجباعث
برايثبت
احتمال
قراراست و
يونسكو
پنج گانه
دانشگاهي
ثبتنام برده،
تاجيكي
هم
س�ال
اي�ران
پيگيري تيم
اي��ننيز با
مسأله
چوگان به
تذكرراو ثبت
چرتكه
م��م ني��ز
ش��ودبهتا
باعث مي
باشد.و احتمال
ايراناست
يونسكو
جهاني پنج
اي��ن اطمينان را ثبت جهاني چوگان به نام ايران باشد .تاجيكي نام برده ،دانشگاهي به نام او
ن
تلف
زمانی
ولی
هســتند
ضعیف
فعلی
ممنوع
را
کشــور
این
راهنمایــی
های
در
بدن
از
گوشی
داشتن
وجود
موافق
خودشان
همراه،
تلفن
صادر
آن
از
پس
ایالتی
هشدار
این
است.
کرده
منتشر
رادیویی
از
را
ديگ�ري
ناقص
پرون�ده
خواهي
باران
آئي��ن
پرونده
كه
بده��د
است.
زياد
با ش��نآن بسيار
ملي
پول
روي
بوعل��ي
عك��س
و
دارد
شد.
حذف
و
اصالح
ايران
اعزامي
يونسكو هر
س��ازمان
پوشيده
زياد است.
براساس قوانينآن بسيار
بده��د كه پرونده آئي��ن بارانخواهي براساس قوانين س��ازمان يونسكو هر دارد و عك��س بوعل��ي روي پول ملي
مرجوعبه
موج�ود
ناقص
11پرون�ده
مي�ان
درخواس��تآن براي
ش��انس
ش��ود و
مدي��ركل
تبادلنظ��ري»
«فرهاد
همچنين
خودنماي��ي
مثاله��ا
طور آن
ن تنه��ا فرهنگ
ه
نظ��ري»ثبت
تنها
سال
این يك
آذربايجاندر
كش��ور
كندش��ود و
وجودمينمي
مرجوع
مدي��ركل
«فرهاد
همچنين
تاثیراتميكند
خودنماي��ي
اینثبت که آنه��ا
فرصت
سال تنها
كش��ور در
ثبتی
گوشــ
زیستی این
صحبت از
هدف از
يك که
گرچه
ش��انس آن براياعالم کرد.
دارد.
ثبتهمراه
فرصتبه
هســتند.
امواج
جمهوريشهر
چندین
مســئوالن
نميکه
شد
های
اطالعات در
دهم
ك�رده اس�ت.
ارس�ال
تاريخ��ي،يونس�كو
24.
Sep
Part
B
Skill:
ن
پروندههاي
بيش��تر
ثب��ت،
طبيعي
فرهنگ��ي و
بس��يار يا«باران
ثب��ت،ب��اران»
پرونده «طلب
فرهنگ��ي وايران
چوگان ب��هيكنام اين
ثبتازب��ازي
بس��ياربراي
آث��اربخش
ون حضور
بيش��تر از پروندههاي
طبيعي
تاريخ��ي،
يك سال را
آث��اراما ايران
پرونده را دارد
«طلب ب��اران» يا«باران
پرونده
2013ايران
را
سال
يك
ايران
اما
دارد
را
پرونده
يك
مسئله نیز ممنوعیت در مدارس ابتدایی ،به سیگنال ها به میان میآید ،قدرت
این
دیویسدرگفت:
خواهي»دکتر
هشــداری با عنوان
شرکت اپل،
سانفرانسیسکو
برکلی و
«مهديجمله
هایديگر از
فرکان
استفاده از
موبایل با
س ك�ه
بود
جاري
ن
ديگر
يك نكته
است .البته او
ثبت
س�ال به
آذرم�اهس��نتي
ماندگارپرونده طب
برخالف
2014
است .سال
ثبت
ثبت را براي
چوگان
بود راكه بازي
شرايطي
كشور در
ونس��كو
البته او
ديگر
س��نتي به
پروندهازطب
دست
برخالف سنتي
ثبت پرونده طب
براي
يك نكته ديگر را براي ثبت پرونده طب سنتي از دست خواهي» را براي ثبت در سال 2014
س�ازمان
خواهيمقام
قائم
حج�ت»،
آموزان
ط��بدانش
پرون��دهروانی
سالمت
هزارکردند
هایی
سیگنال
مهمی
سیگنالها
«پروندهوالدین
اغلب
که
است
کننده
برنامهنگران
"قرارگرفتــن در
خيليصورت
رادیویی
های
پایین
صادربه
ارس��الي
«پرونده
كند:
ميراثمي
يادآوري
ب��اران
پرونده
جهان��ي
پروندهاي
دارد.
كاري خ��ود
معــرض در
داد.سابقه
س��ال
محلیاز 3
بيش
ايران
هشدار در
سوي
هانه» كه از
كند:
يادآوري مي
امواجخيلي
خواهي
پروندهبهب��اران
جهان��ي
نیست،اي
دارد .پرونده
مسئلهخ��ود
برنامه كاري
خوش در
خوش
س��نتي
پرون��ده ط��ب
س��نتي به
ارس��الي بهعلتداد.
نام�ه
طي
»
كنوني
يونس�كو ،انتخاب
يونس��كو
پرونده
فرهنگ�ياو
گفته
است.
افكارعموم��ي
ایناس��ت و
ناق��ص
كارشناسانو«نقش
بینميدان
عالوه بر
دارد و
شده،
كنوني
انتخاب
يونس��كو
پرونده
نقصاو
گفته
اميدوار
افكارعموم��ي
نقص بلکهك��ه
است.نبودبهو
«چوگان»
جهان» بازي
شانس��ي
تحسین«چوگان» نبود
شانس��ي بازي
اس��تآ ونها اهمیت
متخصصانیو را
كارشناسانبود ،ولی
نداشته و
آگاهی
هشــدارها
ك��هآئيناز
تنظیمات
دربخــش
رادیویــی را
تلفن
خود
باید
شهروندان
اي رابهدر که
اميدواری
سكو عرضه م
ناق��صنامنظم
ماهیت
آئينما
است
ممکن
گیردبهکه
از
را
خواه�ي»
ب�اران
«آيين
پرون�ده
ده
نيست».
فرهنگي
ميراث
مس��ئوالن
و
كه
دارد
را
تواناي��ي
اين
خواه��ي
باران
ايراني
كارشناسان
بار
اين
كه
اميدوارند
شده
ساخته
بازي
اين
اس��اس
بر
كه
معنوي
ميراث
ن
نيست».
فرهنگي
ميراث
مس��ئوالن
و
كه
دارد
را
تواناي��ي
اين
خواه��ي
باران
كه اين بار كارشناسان ايراني
اميدوارند
در
نكرد.
حساس
را
ها
رسانه
آن
پرونده
در
نكرد.
حساس
را
ها
رسانه
آن
پرونده
همراهشان فاصله ایجاد کنند.
فرزندانشان را نیز آگاه نمیسازند .برانگیخت که نگــران این امواج پیدا می کنند.
آیفون قرار داده است.
مي�ان رادیویی
معرض امواج
قرار پيش
ناسالمايران
كه
11پروندهاي
ن
درحالحاضر
فرهاديازميگويد:
ناملموس
معياره��اي پنجگانه ميراث
شاعران
كهدر اشعار
اس��ت،
يونس��كو
ميراث از
گذاشته شده كه
ميگويد:
اجالس آيندهفرهادي
ناملموس
تخصصيپنج
معياره��اي
دست پركهبه درحالحاضر نهايت رسانههاي تخصصي بودند كه از اجالس آينده يونس��كو دست پر به
گانه كه
بودند
رسانههاي
بس��ياري ازنهايت
ناملموس
مي�راث
ویژه ب�ه
•
رادیوییآنبودند.
مسألهل
اج�اسفای
يكمی
نشان
ناگزير گروه
اطالعیه این
تابش
است
آمده
هشدار
در این
حاصــل
انــرژی
همينکه
زمانی
دهد،را به
پروندهازاز ميان
يك
بوديم كه
هاییما ناگزير
فردوس��ي
رودك��ي و
چ��ون
ايران��ي
اي�نكند.
احراز
يونس��كو
كشور
ديگر
،يايران ب��ار
پرونده از
بوديم كه
برگردند.ما
مسأله
کههمين
كند.
احراز
يونس��كو را
پرداختند .شايد اگر اين پرونده كشور برگردند.
پرونده
اين
اگر
پرداختند .شايد
سآن
فرکانــ به
دهدميان به
يونسكو پيشنهاد داده بود ،براي ثبت
ش��ده است.
اش��اره
چوگان
به
معنوي
ت .ميراث
ي
امواج رادیویی در آیفون در حدود که امواج رادیویی ممکن اســت تحقیقات در فرانســه در رابطه با
ها برای
گوشــی
بازيکه
رادیویی()RF
پخش
یا
دانلــود
را
باال
حجــم
با
جهاني در سال  2014معرفي كرد
ور
همچنين «تنگ چوگان» در بيشاپور
دس��ت ميدهد.
یک جـــدول با دو شـــرح 5530
5530
رهكه ب��راي مثال یک جـــدول با دو شـــرح اثري اس��ت كه بازي چوگان در دوره
ص�ورتپيش را
 1700سال
ساس��اني يعني
راي نيز به صورت
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
يک�ی از
وي�ژه»
«ش�رحباع�ادی
دارای دو
م�دادوحل
ش�رحها را
ابتدا يک�ی از
ش�رح
تماي�ل به حل دو
اس�ت .در
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه»
34
ابتداصفحه
ش�رح در
کردهاس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل دو حل
رساند.
مي
اثبات
به
هم
هاي حوزه
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ش��ور و
نامه به يونسكو
«پرتغال» مطرح
هازكه درتهيه اين
جدول ويژه
جدول
جدول عادي
جدول ويژه15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
عادي 15 14
13 12
پي��ش9از 11 10
آذربايج��ان 8
جمه��وري 7 6
5 4 3 2 1
س ،يونان،اسپانيا
اين ب��ا آذربايجاني خوان��دن نظامي
ي
افقي:
افقي:
1
افقي:
افقي:
1
ب��ورهاي منطقه
گنجوي شاعر پرآوازه ايراني و تخريب
-1رشته بس��يار مهمي از رياضيات
-1نم��و غيرعادي اس��تخوان –
اين بس��يار مهمي از رياضيات
-1رشته
-1نم��و غيرعادي اس��تخوان –
2
2
تزفعال دارند.
كتيبههاي فارسي مقبره او ،تار را نيز
مهمي –درناحيه اي ميان درياي خزر
نقش عالي
گنجايش
عالي – ناحيه اي ميان درياي خزرگنجايش
زمان
آن
است.
كرده
ثبت
خود
نام
به
ن
3 -2
3
و درياي سياه
و درياي سياه
 -2س��رگرد قدي��م – تفريق –
س��رگرد قدي��م – تفريق –
هارتباط فرهنگي
ه��م كارشناس��ان ايراني در جلس��ه
 -2مايع ترشي – شتر بيكوهان –
 -2مايع ترشي – شتر بيكوهان –
فرهنگ لغت فرانسه
فرهنگ لغت فرانسه
4
4
طقه داشته است.
حضور داشتند بدون اينكه اعتراضي
ي
مهم،بنيادي
مهم،بنيادي
 -3قاشق ش��كمو! – پا برجا –
 -3قاشق ش��كمو! – پا برجا –
هاي
پرونده
براي
هاي
كتيبه
تخريب
باش��ند.
داش��ته
5
ي
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 -3گاهنامه – صاح��ب و دارنده –
ستارهشناس
 -3گاهنامه – صاح��ب و دارنده –ستارهشناس
و
آذربايج��ان
مقام��ات
ب��ا
دوجانب��ه
همسايه
شورهاي
واكنش
گنج��وي
نظام��ي
فارس��ي
ش
سزاوار
6 -4
سزاوار
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 -4نويس��نده تخيلي فرانس��ه
نويس��نده تخيلي فرانس��ه
كشور
دو
نمايندگان
مش��ترك
جلسه
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نجفي»
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ن
 -4س��ال گذشته – واحد تنيس –
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– كلمه ش��گفتي – بزرگترين
كلمه ش��گفتي – بزرگترين
– 7
7
رزمين ايران بوده با حض��ور مقامات
يونس��كو در مورد ميراث فرهنگي را در پي داشته است.
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جنگي
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مخفي
پوشيده،
جنگي
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س��ازمان منطقهاي در جهان –
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چيزي – جمع مصيبت
چيزي – جمع مصيبت
 -5س��از مولوي – ناحيهاي در
9 -5
س��از مولوي – ناحيهاي در
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مغز – بوكسور
مغز –10بوكسور
و ارزش��مند تاريخي
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 -7فرزند حضرت آدم(ع) – اين همخادم11
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12 -7
كه با روح كنوانس��يون 12
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اشعه نفس –
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بيشترشود.
است –حذف
حذف
هبه ميزند،
صندليها دارند – دقت غيرعادي
صندليها دارند – دقت غيرعادي
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ايران – برودت
رض��ا مجيدي» ثبت چن��د مليتي و مش��ترك بازي نشده است .اين مسأله به گفتهايران
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سكو ،درخواست يونسكو كه فهرس��ت اصلي است ،در پوركي��ت ميخواهد كه ه��ر دو نامه
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تغذیهومهاجرت...

حمید صدقی
مشاور تغذیه

(مونتریال)

مضرات شکر و نمک و حد مجاز آن
امروزه مصرف روزانه شکر و نمک
آنچنان با زندگی روزمره ما عجین
شده که نمیتوانیم زندگی بدون
آنها را حتی تصور کنیم .بسیاری از
ما روزمان را با مصرف شکر همراه
بــا قهوه و چای شــروع میکنیم
و تا ســاعاتی قبل از خواب ادامه
میدهیم بدون اینکه به عواقب و
مضرات این ماده سفیدرنگ فکر
کنیم .راستی شکر چیست؟
آیا بدن ما به آن نیاز دارد؟
آیا فایدهای هم به بدن ما میرساند؟
حد مجاز مصرف آن چقدر است؟
ماده کریستالی سفیدرنگی که ما
به عنوان شکر میشناسیم در واقع
یک ماده مصنوعی و فرآیند شده
اســت که اغلب از چغندر قند یا
نیشکر بدست میآید .قند موجود
در چغندر و نیشکر ساکارز است
که پــس از تصفیه و جداســازی

تمامی امالح ،پروتئینها ،آنزیمها،
ویتامینها و سایر مواد مغذی به
شکل کریستال ســاکارز خالص
درمیآید که تقریباً هیچ فایدهای به
جز تولید انرژی برای بدن ما ندارد.
اولین کارخانه تولید قند و شــکر
در ایران در ســال  1274هجری
شمســی در کهریزک با ظرفیت
روزانه  150تن چغندر قند توسط
یک شرکت بلژیکی تاسیس شد،
که پس از ســه سال تعطیل شد.
ولی در ســال  1309دولت وقت
دست به کار بازسازی کارخانه قند
مذکور شد و بعد از آن کارخانه قند
کرج با سرمایه دولتی تاسیس شد.
پــس از تولید صنعتی شــکر در
ایران عالوه بر مصرف آن به عنوان
قند در کنار چای و تولید شــربت
در تولید شــیرینی و شــکالت و
دســرها بکار گرفته شد و مصرف

آن افزایش یافت .بطوریکه مصرف
سرانه آن در حال حاضر حدود سه
کیلو باالتــر از میانگین جهانی و
حدود  34کیلوگرم در سال است.
این میــزان در کانــادا حدود 20
کیلوگرم در سال است.
امروزه شکر در ترکیب بسیاری از
مواد غذایی از جمله مرباها،دسرها،

کیــک و شــیرینیها
نوشابهها و حتی نانها
یافت میشــود و اثرات
مخرب خــود را میتواند حتی
از زمان خردســالی روی انســان
بگذارد .کودکانی که ذائقهشان از
کودکی به شکر و شیرینی بیشتر
عادت میکند به احتمال زیاد در

بزرگسالی سنگینوزنتر و چاقتر
خواهند بود.
شــکر مادهای اعتیادآور است که
میتواند زمینه بروز بســیاری از
مشــکالت و بیماریها را در بدن
ما ایجــاد کند .همچنین شــکر
میتواند عامل پوسیدگی دندان و
بیماریهای لثه ،اضافهوزن و چاقی
شکمی ،بیش فعالی در کودکان،
پیــری زودرس افزایش چربی و
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کلســترول خــون مصرف سرانه مقدار را در عدد  2/5ضرب
کنید میزان نمک بدســت
کاهــش هورمــون
شکر در
میآیــد مثال اگــر میزان
رشد و بســیاری از
حدود
ایران
ســدیم در  100گرم ماده
مشکالتدیگر باشد.
بنابراین برای حفظ  34کیلوگرم غذایی  2گرم باشــد یعنی
و برقراری سالمتی در سال است  100گرم آن  5گرم نمک
دارد.
مــی بایســت که
فراموش نکنید که حد مجاز
حواسمان به میزان
مصرف قندهای ساده و شکر باشد نمک روزانه  6گرم میباشد.
و مصرف مواد غذایی حاوی شکر را بنابراین میبایســت از گذاشتن
نمکپــاش روی میز غذا اجتناب
به حداقل ممکن برسانیم.
نمود و مصــرف غذاهایی حاوی
• منـک
در مورد نمک داســتان متفاوت نمک مثل شــوریها و غذاهای
اســت .بدن ما بــه مقداری نمک صنعتی را محدود نمود.
امروزه ارتباط بین مصرف
در روز نیــاز دارد که این مقدار در
بزگساالن حدود  6گرم است ولی زیاد نمک و بیماریها و مشکالتی
مصرف زیاد نمک است که میتواند مانند فشارخون ،پوکی استخوان،
سرطانها بخصوص سرطان معده
درد سر ساز باشد.
متاســفانه غــذای بســیاری از و مشکالت کلیوی به اثبات رسیده
رســتورانها و غذاهــای صنعتی است .بنابراین بایستی سعی گردد
حــاوی مقــدار زیــادی نمــک که مصرف آن کنترل شده باشد و
میباشــد که جهت طعم بهتر و برای کم کــردن اثرات مخرب ان
خوشمزهتر بودن استفاده میشود مصرف سبزیجات و میوهجات تازه
تا مشتریپســند گردد .و بیشتر بصورت روزانه فراموش نشود.
افراد ممکن است حتی تا  10برابر ––––––––––
بیشتر از حد مجاز نمک دریافت حمیــد صدقی ،مشــاور تغذیه
و رژیــم درمانــی و عضو انجمن
نمایند.
در روی بســتهبندی مواد غذایی  Naturotherapyکانادا تلفن:
514-999-1361
میزان ســدیم در  100گرم ماده
غذایی ذکر شده است که اگر این

چرا بیطرفی اینترنت اهمیت دارد؟
مختلف در آمریکا به فکر شکایت
از این اقدام در دادگاههای آمریکا
هستند.
اما سوالی که در این میان ممکن
اســت پیش بیاید چرایــی این
همه سروصدا در زمینه بیطرفی
اینترنــت اســت و اینکــه چرا
شرکتهای بزرگ تکنولوژی هم
مخالفت خود را با لغو این قوانین
نشاندادهاند.
برای پاســخ دادن به این دو سوال
بهتر است که دو مثال بیان شود
تا درک اهمیت بیطرفی اینترنت
آسانتر شود.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا
در روز پنجشــنبه ۲۳ ،آذر مــاه
قانون بیطرفی اینترنت را که در
ســال  ۲۰۱۵و در زمان ریاســت
جمهوری باراک اوباما تصویب شده
بود را لغو کرد .براساس این قوانین
شــرکتهای ارائهدهنده خدمات
اینترنتی نمیتوانند دسترســی
به یک ســرویس را به هر دلیلی
مسدود کنند و یا دسترسی به یک
سرویس را نسبت به سرویسدیگر
ارجحیتدهند.
با لغو ایــن قوانین ،بســیاری از
شرکتهای بزرگ تکنولوژی مانند
گــوگل ،فیسبــوک ،ویکیپدیا• ،
نتفلیکس و… اعتراض خود را به مثال  :۱شما صاحب یک
این کار کمیسیون فدرال ارتباطات استارتاپهستید
آمریکا نشــان دادند و هم اکنون در زمانــی که قوانیــن بیطرفی
بسیاری از سازمانها و شرکتهای اینترنــت وجود داشــته باشــد،

هیــچ شــرکت ارائــه دهنــده
خدمات اینترنتــی نمیتوان بین
سرویسهای مختلف تفاوتی قائل
شــود .به همین دلیل چه شــما
یک اســتارتاپ تازه کار و یا یک
شرکت بزرگ مانند گوگل باشید،
کاربران هیچ تفاوتی در دسترسی
به سرویسهایی که توسط شما و
یا گوگل ارائه میشوند نمیبینند.
حــال اگــر قوانیــن بیطرفــی
اینترنت وجود نداشــته باشــد ،این بدان معناســت که اگر شما
شــرکتهای ارائه دهنده خدمات صاحــب یک اســتارتاپ تازه کار
اینترنتی میتوانند دسترســی به باشــید و استارتاپ شما در رقابت
سرویسهای مختلف را براساس با شــرکت دیگری باشد ،شرکت
نظر خودشان محدود و یا مسدود رقیب شــما میتواند با پرداخت
کنند و عالوه بر آن محتوای یک پول به شرکت ارائه دهنده خدمات
وبســایت را نسبت به وبسایت اینترنتی ،دسترســی به سرویس
دیگری سریعتر و کمهزینهتر نشان خود را بهتر از سرویس شما بکند
و به این صورت باعث شود که شما
دهند.
در یک شرایط نامســاوی رقابت
کنید که در نهایت ممکن است به
شکست استارتاپ شما بیانجامد.
•

مثال  :۲شما یک برند شخصی
هستید

مانند مثال قبــل ،در حالتی که
قوانین بیطرفــی اینترنت وجود
داشته باشد ،شما توسط ابزارهای
مختلف آنالین مانند شــبکههای
اجتماعی میتوانید برند شخصی
خود را بسازید و از طریق آن کسب
درآمد کنید اما اگر قوانین بیطرفی
اینترنت وجود نداشته باشند ،شما

ممکن است که مجبور شوید که
به شرکتهای ارائه دهنده خدمات
اینترنتی هزینهای را پرداخت کنید
تا آنها دسترســی به وبسایت یا
سرویس آنالین شــما را بهینه و
سریعترکنند.
همانگونه کــه در دو مثــال باال
مشاهده میکنید ،در نبود قوانین
بیطرفی اینترنت ،این خطر وجود
دارد که شــرکتهای ارائه دهنده
خدمات اینترنتی براساس منافع
خودشان دسترسی به یک سری
سرویس را مسدود و یا با اختالل
مواجه کنند.
و در این میان دغدغه شرکتهای
بزرگی مانند گــوگل ،فیسبوک،
ویکیپدیــا ،نتفلیکــس و… نیز
همین نکته است چون اگر به هر
دلیلی شرکتهای ارتباطاتی مانند
ایتی اند تی ( )AT & Tتصمیم
به ایجاد محدودیتدردسترسی به
سرویسهای مختلف این شرکتها
بگیرند ،ساختار درآمدی و تجاری

این شرکتها دچار اختالف بزرگی
خواهد شد.
عالوه بــر این و همانطوری که در
باال گفته شده است ،نبود قوانین
بیطرفــی اینترنــت نــوآوری و
خالقیت را نیز به خطر میاندازد
زیرا اســتارتاپها و ایدههای تازه
ممکن اســت در دسترســی به
مخاطبان خود دچار مشکل شوند
و یا مجبــور به پرداخت هزینهای
شــوند تا به این صــورت کاربران
بتواننــد به سرویســی کــه ارائه
میدهند دسترسی بدون مشکل و
راحتیداشته باشند.
از همیــن رو داســتان قوانیــن
بیطرفی اینترنــت دارای اهمیت
زیادی است هر چند که این مفهوم
در ایــران و با وجــود فیلترینگ
اینترنت سالهاست که بیمعنی
اســت و حــرف زدن در مــورد
بیطرفی اینترنت در ایران آنقدرها
مفهومی ندارد.
•
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اجتمــاعی...

مجیدمحمدی

از ویژگیهای مردم ایران در چهار
دههی اخیر بالتکلیفی و سرگردانی
است .این بالتکلیفی و سرگردانی
ناشی از
 )۱بــی ثباتــی سیاســی و عدم
اطمینان حاکمــان از بقای رژیم
(با سخن گفتن دائمی از براندازان
داخلی و خارجی)،
 )۲تمامیت خواهی خرده فرهنگ
غالــب و جنــگ دائمــی خرده
فرهنگها،
 )۳شــکاف شــدید میان ملت و
دولت،
 )۴جابجایی مدام کارکرد نهادها
(مثل مدرســه ســازی و مسجد
سازی سپاه یا برگزاری نماز جمعه
در دانشگاه) ،و
 )۵عدم قانع شدن ماشین سرکوب
به دســتاوردهای خود در اعمال
محدودیتها و عطــش آن برای
اعمال هرچه بیشــتر دســتورات
محــدود کننــدهی شــریعت و
ایدئولوژی اقتدارگرای حاکم است.
وضعیــت بالتکلیــف سیاســی
و حقوقــی مــردم را به ســمت
بالتکلیفیاخالقی،دینی،اجتماعی
و اقتصادی سوق داده است .رژیمی
که هر روز بهدنبال براندازان است و
دشمنی موهوم برای براندازی خود
ساخته و همه تالشش را میکند تا
این توهم را به واقعیت تبدیل کند
(با تروریســم و برنامهی هستهای
و موشــکی و تهدید از میان بردن
یک کشــور) طبعا مردم را نیز به
ســمت بالتکلیفی سوق میدهد.
این سرگردانی و بال تکلیفی را در
شش موضوع تحصیل بدون آینده،
فرار از سربازی ،سرمایه گذاریها
و مبادالت اقتصادی مخاطره انگیز،
ریاکاری مذهبی ،مشاغل بیثبات و
میل به

•

لیسانسیههایسرگردان

برای آزمون کارشناســی ارشــد
ناپیوسته ســال  ۷۶۱ ،۹۵هزار و
 ۲۷۳داوطلــب ثبتنام کردند که
از ایــن تعداد  ۵۶۶هــزار و ۱۵۹
داوطلب در جلسه حاضر بودند.
از تعداد  ۵۶۶هزار و  ۱۵۹داوطلب
حاضر در جلسه  ۴۴۴هزار و ۵۳۲
داوطلب مجاز به انتخاب رشــته
شدند که از این تعداد  ۳۱۷هزار و
۵۶۰داوطلب انتخا 
ب رشته کردند.
از تعداد  ۳۱۷هزار و  ۵۶۰داوطلب
انتخابرشــتهکننده  ۱۸۰هزار و
 ۸۶نفر در ردیف پذیرفتهشدگان
نهایی قرار گرفتند .این ارقام نشان
میدهند که دویســت هزار فرد
دارای لیســانس برای یک آزمون
ثبت نام میکنند ،اما در آن شرکت
نمیکنند .حدود صد و بیست هزار
نفر در آزمون شرکت میکنند اما
به گونــه ای امتحان میدهند که
مجاز به انتخاب رشته نمیشوند.
حدود  ۱۲۰هزار نفر از کسانی که
مجاز به انتخاب رشــته بودند نیز
انتخاب رشته نکردند.
بدین ترتیب بیش از  ۶۰درصد از
کسانی کهدر آزمون ثبت نام کردند
در نهایت فعالیتهــای مربوطه
را انجام نداده و به انتخاب رشــته
موفق نشــدهاند .موضوع در اینجا
این نیســت که گروهی در آزمون
موفق نبودهاند .حدود ۶۰درصد به
حد قبولی یا شکست نمی رسند.
•

سربازان فراری

بنا به آمارهای رسمی حدود ۱.۵
تا  ۲میلیون سرباز فراری در ایران
وجود دارد .سربازان فراری (کسانی
که از هیچ نوع معافیت برخوردار
نیســتند) نه میتوانند گذرنامه
گرفته و از کشــور خارج شوند،
نــه میتواننــد پروانهی
کســب و کار بگیرند ،نه
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ورشکســت شــده و سرمایه
گذاری در شرکتهای مضاربهای
میبازند .در هر ســه نوع مبادله
وجهی از قمار به چشم میخورد
اما شوق به قمار کردن و درآوردن مدرسه و خیابان بر اساس یک نظام بوده است .اقشار مختلف اجتماعی ثبــات درآمدی .در این بخش نیز
پول از پول (پــول بدون زحمت) رفتاری سازگار رفتار کنند .همهی و اهــل حرفههــای مختلف مثل مدام فروشــندگان از فروش یک
به یک تب اجتماعی تبدیل شده ســازوکارها در جهت تحکیم این خلبانان ،پرستاران ،دانشگاهیان ،کاال به فروش کاالی دیگر پرتاب
است .جالب است که مدام اخبار تعلیق در نظام ارزشی و هنجاری و حتی خیاطــان در حول و والی میشوند.
این نوع زیانها و ورشکستگیها هســتند .این دوگانگیها هر روز مهاجرت زیسته و بسیاری از آنها
***
منتشر میشود اما بازی همچنان بیرون میزننــد ،از توصیهی یک کشور را ترک کردهاند.
همان طــور که میبینیــد این
ادامه دارد .ظاهرا بسیاری در ایران خانم بازیگر به دیگران برای دست •
بالتکلیفی بیش از همه قشر جوان
از تعلیــق مال باختگی هراســی برداشتن از حضور در ورزشگاهها مشاغلبیثبات
در حالی که خود در خارج از ایران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی  ۱۸تــا  ۴۰ســاله را تحت تاثیر
ندارند.
قرار داده اســت .در ســه موضوع
به تماشای مسابقات میروند؛ تا ...اتاق بازرگانی ایران میگوید:
•
«ما یک شبکه وسیع توزیع داریم ...از شــش موضوع فوق (ســربازان
•
ریـــا کاری
تعداد توزیع کنندگان ما هفت برابر فــراری ،مهاجرت و ســرگردانی
از زمــان رفتن بــه مهد کودک و میل به مهاجرت
پــس از تحصیل) تنهــا جوانان
مدرسهی ابتدایی فرایند برساختن میلیونها جوان ایرانی در شــوق متوسط جهانی است».
(ایسنا  ۱۳مهر  )۱۳۹۶مشمول نکات گفته شده هستند.
افرادی ریاکار و متقلبدر جامعهی مهاجرت به جوامع غربی هستند.
ایران بــه جریان میافتد .پدران و ســاالنه صدها هزار نفر از طریق اقتصاد ایران مبتنی است بر فروش جوانــان ایرانی به جــای آن که
مادران از فرزندان خود میخواهند ویزای تحصیلی یا مهاجرت قانونی نفت توسط دولت و واردات رسمی دورهی اجتماعی شدن خود را در
اســرار خانه -همرنــگ نبودن با و غیر قانونی جامعه ایران را ترک و غیر رسمی شرکتهای دولتی و چارچوب نهادهای موجود بگذرانند
منویات حکومــت و بی توجهی میکنند .در هیچ جمع یا اردوی شبه دولتی (شرکتهای مقامات ،و فرض آنها بر این باشــد که قرار
به تمامیت خواهی -را به مدرسه مهاجراندردنیا نیست که ایرانیان آقازادهها و نهادهای دینی و نظامی) .است به شــهروندان دارای حق و
نبرند و با دوستانشان در صحبت حضور نداشــته باشند .جمعیت در چنین وضعیتی همه مســابقه مسئولیت تبدیل شوند مدامدرگیر
مهاجــر ایرانی امــروز در همه ی میدهنــد تا از نظام توزیع چیزی این موضوع هستند که جای آنها و
کردن مواظب باشند.
چنین رفتاری میلیونها فرد ایرانی نقاط دنیا (غیر از قاره اروپا و امریکا گیرشــان بیاید .رواج بی سابقهی مطالبات و نیازهایشان کجاست و
را در وضعیــت تعلیق ارزشــی و و استرالیا) از آفریقای جنوبی و هند دستفروشی ناشی از همین رقابت چگونه میتوانند از شرایط موجود
هنجاری قرار میدهد چون افراد و از مالزی تا دبی و ترکیه به چشم است .در ایران میلیونها مغازه دار فرار کننــد .در نتیجه میلیونها
نمی توانند در خانه و محل کار و میآیند .چنین وضعیتی که فرد وجود دارد که با چند برابر فروشی جوان ایرانی اصوال با این شــرایط
ذهنی به زندگــی در ایران ادامه
و نزدیکان وی را قبل از زندگی شان میگذرد.
خــروج (در یک دورهی قیمت کاالهای وارداتی را در ایران میدهند که ناچاری و استیصال
حداقلدهساله از تصمیم و دیگر کشورها مقایسه کنید .در آنها را در ایران نگاه داشته و به هیچ
تا خــروج) در وضعیت ایــران از هم ه جا گــران ترند .در جزئی از این جامعه (بجز خانواده)
تعلیق کامل قرار میدهد این شرایط افراد به سمت کار بی دلبستگیندارند.
•
چهار دهه اســت که بر زحمت و پر درآمد روی میآورند
بخشــی از جوانان  ۱۸تا که نتیجــهی آن وجود میلیونها
 ۴۰ســال ایرانی حاکم نفر در بخش توزیع است اما بدون

بالتکلیفیجوانانایرانی
مهاجرت با تمرکز بیشتر بر جوانان
تبیینمیکنم.

PAIVAND: Vol. 25  no.1350  Jan. 01, 2018

29

30

www.paivand.ca

 سال  25شماره  11  1350دی 1396

راه دستیابی
بهموفقیت
در زندگی

50

قبل از اینکه بخواهیم راه دستیابی
به موفقیتدر زندگی را بیان کنیم
باید تعریفی از موفقیت داشــته
باشیم و بدانیم موفقیت چیست؟
اما اگر بخواهیم صادق باشیم باید
بگوییم درواقع معنای یکســان و
روشــنی از موفقیت وجود ندارد
و تمام افراد موفــق دنیا به نوعی
موفقیت را تعریف میکنند.
به جای تعریف کردن موفقیت بهتر
اســت که آن را درک و احساس
کرد .موفقیــت رضایتی درونی از
رسیدن به چیزی است که طلب
میشود .موفقیت به معنای رقابت
با دیگران نیست (همان کاری که
همیشه در حال انجام آن هستیم)
بلکه تجربه کردن شرایطی است
که همیشه آرزوی آن را داشتهایم.
درک این حقیقت که هر انسانی
اســتعدادها و نقاط قوت منحصر
بفــرد خــود را دارد و اینها او را از
دیگران متمایز میکند ،کار آسانی
نیست .زندگی همچون گلی است
که استعداد درونی خود را نبینیم و
آن را نشناسیم ،شکوفا نخواهد شد.
این تنها راه متمایز شــدن افراد از
یکدیگر است.
این دنیا دنیای رقابت محض است.

در چنین دنیایی شما باید سریع،
باهوش ،زیرک ،عاقل و در نهایت
شــما باید خودتان باشــید .این
حقیقتیدرست است که هر فردی
شــعار ویژه خودش را برای انجام
کارهایــش دارد .در دنیای رقابت
شما باید زیرک و هوشیار باشید.
افراد هوشیار و آگاه افرادی هستند
که کمتر حرف میزنند و بیشــتر
عملمیکنند.
افراد موفق همیشــه در کارهای
بســیار ســخت و دشــوار موفق
میشوند و به همین ترتیب با انجام
دادن این کارها به موفقیت دست
پیدامیکنند.
اگرچه مشــاهده داستان جایگاه
و موقعیت شما در بین میلیاردها
انســان موجود در ایــن دنیا کار
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•
 .1اگر ت
ونلی در زمین بکنید
تشکیل
بــه دیگر
و داخل آن بپرید 42 ،دقیقه شده اس
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با آرزویسالیـسرشارازشادیوتندرستیربایهمهمردمجـهان...
هـم صل
سالی راهبا حویگتسبمهربایساختن دنیائی بهتر...

نقض حقوق کودکان در ایران جنبه های
دهشتناکیدارد
الهه امانی

 ۶۹ســال پیش اعالمیه جهانی
حقوق بشــر قید نمــود که همه
انســان ها آزاد به دنیا آمده و در
حقــوق و کرامت انســانی برابر
هستند.در خالل  ۶۹سال گذشته،
پیمان نامه های گوناگوندر عرصه
جهانی و منطقه ای بر مواردی که
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیاز به
تدقیق داشت ،توجه مبذول داشته
تا حقوق و کرامت یکســان همه
انسان ها را تضمین نماید.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی از
زنان ( )CEDAWدر سال ۱۹۷۹
و برنامه عمل چهارمین کنفرانس
جهانی سازمان ملل در مورد زنان
در پکــن در ســال  ۱۹۹۵که به
امضای  ۱۸۹کشور رسید (برخی
کشورها از جمله ایران ،واتیکان و
چند کشور دیگر متن این پالتفرم
را در زمینه حقوق زنان در زمینه
مســئولیت و اختیار بر بدن خود
و ســقط جنین مــورد تایید قرار
ندادند) ،اســتراتژی های دقیقی
برای فائق آمــدن بر چالش های
احقاق حقوق برابر زنان و دختران
ارائه می دهــد .در حقیقت برای
نخستین بار واژه "کودکان دختر"
به مثابه یکــی از  ۱۲مورد چالش
های جهانی برای حقوق بشر زنان
و دختران به کار برده شد.
در برنامــه عمل پکــن ،دولت ها
متعهد شدند تا با تنظیم و اجرای
قوانینیدر مورد حداقل سن قانونی
برای ازدواج اقدام کرده و از حقوق
کودکان دختــر در مورد امنیت،
سالمت جسمی ،جنسی و روحی
حمایتکنند.
ازدواج کودکان که اکثریت قریب
به اتفاق آن کودکان دختر را مورد
آسیب قرار می دهد ،توسط جامعه

جهانی به مثابه ازدواج زیر ســن
 ۱۸سال تعریف شده است .ازدواج
کــودکان اثرات نامطلــوب و دراز
مدت برای آنان به دنبال دارد.
به تخمین یونیسف ،کودکان
دختر  ۵برابر کودکان پسر زیر
سن  ۱۸سال ازدواج می کنند.
تا سال  ۷۲۰ ،۲۰۱۵میلیون زنی
که در قید حیات هستند در دوران
کودکی ازدواج کــرده اند .از این
تعداد  ۲۵۰میلیون نفر زیر سن ۱۵
سال ازدواج کرده اند.
ازدواج زودرس و در سنین پایین
سالمت جسمی ،جنسی و روانی
آنان را به مخاطره انداخته ،میزان
خشــونت خانوادگــی را فزون تر
نموده و به علت مناسبات قدرت
موجود در چنین روابطی کودک
متاهل کنترل محدودی را بر بدن
و تصمیمات نسبت به بارداری خود
خواهد داشت .هم چنین در مورد
کودکان دختر ،عدم دسترسی به
بهداشت بارداری ،بارداری زودرس
و زایمان ،به طور جدی ســامت
آنان را به مخاطره می اندازد.
دخترانی که قبل از رســیدن به
سن  ۱۸سالگی ازدواج می کنند،
در مقایســه با زنانی کــه بعد از
 ۲۱ســالگی ازدواج می کنند۳ ،
برابر بیش تر در معرض خشونت
خانوادگی قرار دارند.
مرگ و میر دختران بین ســنین
 ۱۵-۱۹ســال در حیــن زایمان
 ۲برابر زنانی اســت کــه در ۲۰
ســالگی زایمان کــرده اند .مرگ
و میر دخترانی که زیر ســن ۱۵
سال زایمان دارند ،به طور متوسط
 ۵برابر زنانی اســت که بعد از ۲۰
سالگی زایماندارند.
•

ازدواج کودکان در ایران

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

در ایران ســن قانونی
ازدواج بــرای دختران
 ۱۳ســال و بــرای
پسران  ۱۵سال است
و آمارهــای دقیقی در
مــورد ازدواج کودکان
به ویژه کودکان دختر
وجود ندارد.
براســاس تخمیــن
یونیسف قریب به ۱۷
درصــد از دختران زیر

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.

سن  ۱۸سال و  ۳درصد زیر سن
 ۱۵سال ازدواج می کنند .بر اساس
آمارهای موسســه حقوق کودک،
تعداد کودکان دختر متاهل از ۳۳
هزار و  ۳۸۳نفر در سال  ۲۰۰۶به
 ۴۳هزار و  ۴۵۹نفر در سال ۲۰۰۹
افزایش یافته اســت .این افزایش
 ۳۰درصــدی زنگ خطــری در
زمینه نقض حقوق انسانی کودکان
محسوب می شود.
زهرا کهرام ،دبیر ســمینار ازدواج
کــودکان در مناطق حاشــیه ای
در سال  ۱۳۹۵در دانشگاه علم و
صنعت اظهار داشــت که "از سال
،۹۲سمینارهایتخصصیجمعیت
امام علی در زمینه های مختلفی
هم چــون کودکان
کار و خیابان ،اعتیاد درا یران روح کلی جامعه
کــودکان و غیــره
برگزار شــد و امروز از قوانین  -به ویژه قوانین
خانواده -جلوتر است!
یکیدیگر از مسائلی
که ما به عنوان فعال
اجتماعی هر روز با
است که  ۷۸درصد این افراد دارای
آن ها درگیر هســتیم و نباید در پدر معتاد ۱۶ ،درصد دارای مادر
مقابل آن ســکوت کنیم ،مسئله معتــاد و  ۶درصــد دارای والدین
نگران کننده و تلخ ازدواج کودک معتاد بوده اند.
در کشور است".
در مورد تجربــه ازدواج کودکان
وی اظهار داشت "تعداد زیادی از دختر ،زهرا کهرام اظهار داشــت
ازدواج هایی که در سنین کودکی " ۴۷درصد این افراد دارای تجربه
رخ می دهد ،به هیچ عنوان ثبت کوفتگی ۲۱ ،درصد جراحت۵۳ ،
نمی شــوند و به همیــن دلیل درصد شکستگی ۳ ،درصد نقص
کودکان حاصــل از این ازدواج ها عضو شدند .این در حالیست که ۵
فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به درصد از آن ها اختالف سنی بین
جمعیت پنهان کشور می افزایند" ۱۵ .تا  ۴۰سال ۱۰ ،درصد اختالف
وی ادامه داد که بر اساس آمارهای سنی  ۱۰تا  ۱۵سال و  ۸۵درصد
رســمی ثبت شــده ،بیش ترین اختالف سنی کم تر از  ۱۰سال را
آمار ازدواج و طــاق کودکان در تجربه کرده اند".
استان های سیستان و بلوچستان ،واقعیت آن است که اگر چه ایران
خوزستان ،خراســان ،آذربایجان در زمره  ۲۰کشوری که باالترین
شــرقی و غربی ،فــارس ،زنجان ،میزان ازدواج کودکان را دارند ،قرار
تهران ،همدان و مازندارن اســت .ندارد ،اما نقــض حقوق کودکان،
وی در خصــوص ازدواج کــودک ازدواج های اجباری و تحمیلی بر
در ایران بر اســاس پژوهش های اســاس باورهای عرفی و مذهبی،
انجام شده اظهار نمود که "ارزش فقر شــکننده اقتصادی و تفاوت
های سنتی و مذهبی در راستای فاحش طبقاتــی ،دوران کودکی
حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در را از زندگی ایــن کودکان دختر
زمینه فرهنگیدر راستای سیستم ربوده ،آمــال ها و آرزوهای آنان را
پدرساالری ،از عوامل موثر ازدواج در مناسبات نابرابر خشونت باردفن
کودکان در ایران محســوب می می کند و از این رو حتی یک مورد
آن هم قابل قبول نیست.
شود".
وضعیت تاهل کودکان مزدوج بر با وجــود گریزهــای حقوقی که
اساس اظهارات کهرام  ۸۲درصد "رضایت والدین" نامیده می شود،
هم چنان متاهل ۵ ،درصد مطلقه ،حتی اگر سن قانونی ازدواج از ۱۳
 ۵درصد دارای همسر فوت شده ،و  ۱۵بــه  ۱۸ســال -که رهنمود
 ۴درصد همسر رها کرده ۲ ،درصد سازمان ملل است -ارتقا یابد ،هنوز
همســر از کار افتــاده و  ۲درصد راه درازی برای پایان بخشیدن به
همسران زندانی هستند.
ازدواج کودکان دختر وجود دارد.
از نظر سنی نیز  ۲۵٫۵درصد بین فرهنگ ســازی و اراده سیاســی
 ۱۱تا  ۱۳سال ۵۵ ،درصد بین  ۱۴دولت در حمایت از حقوق کودکان
تا  ۱۶ســال  ۱۸درصد بین  ۱۷تا راهکارهای پایان بخشیدن به نقض
 ۱۸ســال و  ۲درصد کم تر از  ۱۰حقوق کودک است.
سالگی ازدواج کرده اند.
•
هم چنین در خصوص اعتیاد در ایران از چند جنبه ویژگی هایی
بیــن کودکان مــزدوج وی گفته دارد که قابل تامل است:

علی رغم این که سن قانونی ازدواج
در ایران بر اساس قوانین اسالمی،
یکی از پایین ترین ها در ســطح
جهان اســت ،اما ایــران در زمره
کشورهایی نیست کهدر رده باالدر
مقایسه با سایر کشورهای همتراز
از نظر ازدواج کودکان قرار داشته
باشد .علت این امر در آن است که
روح کلی جامعه از قوانین به ویژه
قوانین خانواده جلوتر اســت و به
ویژه در شــهرها از نظر اجتماعی
ازدواج دختران  ۱۳ساله و پسران
 ۱۵ساله مورد قبول نیست.
ایــران بــه علت شــکاف عظیم
طبقاتی ،فرهنگی و اجتماعی یکی
از کشــورهایی است که میانگین
سن ازدواج کودکان بیانگر واقعیات
موجود و زنگ خطر رشــد ازدواج
کودکان دختر نمی تواند باشد .از
یک سو شاهد روند افزایشی تاخیر
ازدواج زنان و مردان هســتیم و از
ســوی دیگر شاهد رشــد ازدواج
کودکان دختر به ویژه در مناطق
و استان های حاشــیه ایران .این
شکاف یکی از فرایندهای شکاف
عظیم فقر و ثروت در جامعه ایران
است؛ جامعه ای که نه تنها از نظر
اقتصادی ،بلکه از نظر فرهنگی و
اجتماعی پارادوکس های عدیده
ای دارد.
علــی اکبــر محــزون ،مدیر کل
اطالعــات آمــار و مهاجرت ثبت
احوال در  ۳۰شــهریور  ۱۳۹۶در
مصاحبه ای با مهر اظهار می دارد
که "میانگین سن ازدواج در استان
های مختلف متفاوت و در تهران
برای مــردان  ۳۰و برای زنان ۲۶
سال است که بیش از استان های
دیگر است" .وی هم چنین ادامه
می دهد که "شاخص تاخیر سن
ازدواج در زنــان ،در کم تر از ۱۰
ســال به بیش از  ۲برابر افزایش
یافته" .و "میانگین کشوری سن

ازدواج برای مــردان  ۲۷٫۸و برای
زنان  ۲۳٫۱اعالم شده است".
نقض حقوق کودکاندر ایران جنبه
های دهشــتناکی دارد که ازدواج
های زودرس کــودکان -به ویژه
کودکان دختر ،-یکی از این موارد
اســت .جامعه مدنی در ایران و در
خارج از ایران تالش های مثبتیدر
زمینه حمایت های اقتصادی برای
ادامه تحصیل کودکان و حمایت
از خانواده هایی که با فقر دست و
پنجه نرم می کنند ،می نماید.
با این حال فرهنگ ســازی
در مورد حقوق کــودکان و
زمینه ســازی برای تغییرات
اجتماعی ،تدقیــق قوانین و
ارتقاء شعور جمعی یک جامعه
برایپاسخگودانستنصاحبان
قدرت ،از اهمیــت ویژه ای
برخوردار است.
تاریخ نشان داده است که در حین
این که کارهای خیریه التیام بخش
دردهای نیازمندان در کوتاه مدت
اســت ،اما ریشه های آسیب های
اجتماعــی را از بین نبرده و خیل
نیازمندان و کسانی که در چنگال
بی رحم فقر ،خشونت و درماندگی
به ســر می برند ،هم چنان رشد
خواهد کرد .مبارزه اجتماعی برای
تغییرات اجتماعی از مبارزه برای
واکسن بیماری فلج اطفال گرفته،
تا مبارزه برای حقوق مدنی رنگین
پوستان در آمریکا ،و تا مبارزه برای
برابری جنسیتی ،نشان داده است
که کمک هــای خیریه اگرچه به
صورت موقــت التیام بخش بوده،
اما همــکاری و همیاری نهادهای
مردمی برای ایجاد تغییر و دفاع از
حقوق انسانی و برقراری جامعه ای
بدون خشونت و با عدالت اقتصادی
و اجتماعی ،تنها در پرتو جنبش
های اجتماعی تحقق می یابد.
•
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کاری که انجام دادن شان قبل از
خواب ممنوع است

برخی اقدامات میتوانند زمینهساز
مشکالت و اختالالت خواب شوند.
اگر به طور مداومدر به خواب رفتن
یــا خواب باقی ماندن با مشــکل
مواجه هستید ،پیش از خواب این
شش کار را انجام ندهید.
•

 - ۱خوردن غذاهای چرب

غذاهــای چرب نــه تنها موجب
میشوند تا صبح روز بعد احساس
ناخوشایندی داشته باشید ،بلکه
معده را وادار میکنند برای گوارش
کل غذا پیوسته فعال باشد که این
شرایطی ناراحتکننده را ایجاده
کرده و میتواند به خواب رفتن را
دشوار کند .پیش از خواب مصرف
فستفود ،بســتنی و دیگر مواد
غذایــی این چنینــی را فراموش
کنید.
•

 - ۲زل زدن به یک منایشگر

اســتفاده از لپتاپ یا تبلت برای
انجــام کارهایی ماننــد وبگردی

مییابند که در این شــرایط بدن
و ذهــن در کســب آرامش کافی
برای به خواب رفتن دچار مشکل
میشــوند .برای به خــواب رفتن
راحت شــبانه ورزش شما حداقل
سه ساعت پیش از خواب باید تمام
شده باشد.

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

پیــش از خواب کاری اســت که
افراد بسیاری انجام میدهند اما نور
آبی منتشــر شده از نمایشگر این
دستگاهها مغز را تحریک میکند و
به آرامش رسیدن بدن و احساس
این که زمان خواب فرا رسیده است
را دشــوار میکند .حتی تماشای
برنامه محبوبتــان در تلویزیون •
میتواند به قیمت از دست رفتن  - ۴کار کردن تا دیر وقت
خواب خوب شــبانه تمام شــود .اگر صبح روز بعد جلسهای بزرگ
اگر قصد داریــد در دنیایی دیگر پیش رو دارید یا تا پایان هفته باید
غرق شــوید ،خواندن یک کتاب یک پروژه را تحویل دهید ،انجام
آرامشبخش یا مدیتیشــن را مد کار پس از خوردن شــام ممکن
اســت موجب آرامش ذهن شود شکالت یافت میشود و میتواند در خــواب خوب شــبانه اختالل
نظر قرار دهید.
اما حداقل یک ساعت پیش از به به عنوان یک محرک شما را بیش ایجاد کند.
•
نگه
بیدار
شده
ریزی
•
خواب رفتن باید کار خود را متوقف از حد برنامه
 - ۳ورزش هوازی شدید
ورزش منظم یکی از عوامل کلیدی کنیــد تا مغز فرصت اســتراحت دارد .این که بدن شما چه میزان  - ۶تنشهای عاطفی
برای خواب خوب شبانه محسوب داشته باشــد و در به خواب رفتن کافئین را میتواند پردازش کند به مشاجره با یکی از اعضای خانواده
میشــود اما رفتــن دیرهنگام به آرام و بدون اضطراب دچار مشکل خود شما بستگی دارد اما به عنوان یادوستانتان هنگام مکالمه تلفنی،
یک قانون خوب این ماده را چند تماشای یک برنامه آزاردهنده در
باشگاه به هیچ عنوان ایده خوبی نشوید.
ساعت پیش از خواب نباید مصرف تلویزیون و موارددیگر که میتوانند
محسوب نمیشود .جدا از نیاز به •
کنید .این مســاله درباره الکل نیز عواطف و احساسات شما را تحت
غذا خوردن پس از ورزش ،سطوح  - ۵مصرف کافئین
ضربان قلــب و انرژی نیز افزایش کافئیــن در قهوه ،چــای و حتی صادق است و مصرف آن میتواند تاثیر قــرار دهنــد ،گزینه خوبی
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برای کسب آرامش و خواب خوب
شبانه نیستند .با انجام فعالیتهای
آرامشبخــش مانند خواندن یک
داستان کوتاه ،نوشیدن یک چای
گیاهی ،یک حمــام گرم ،یا انجام
حرکات کششی ســبک از ایجاد
تنــش و اســترس در اعصاب و
احساســات خود پیش از خواب
پیشگیریکنید.
•
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سالمت ...
خوابی آرام را
با اسطوخودوس
جتربه کنید...

گیاه الوندر یا اسطوخودوس یکی
از خوشبوترین گیاهان دارویی در
جهان است کهدر مناطق مختلفی
از کانادا ،ایران ،هند ،چین ،انگلیس
به صورت خودرو رشد میکند.
در این مطلب برخی از خواص این
گیاه را بیان میکنیم.
•

رفع مشکالت گوارشی با
اسطوخودوس

دمنوش اسطوخودوس در درمان
مشکالت گوارشی همچون معده
عصبی و سوءهاضمه کاربرد دارد.
ماســاژ روغن اســطوخودوس به
آرامــش عضــات صــاف روده
کمک میکنــد ،همچنین برخی
از مطالعات نشــان میدهند که
روغن اســطوخودوس از تشکیل
زخم معده جلوگیری و گوارش را
تسهیلمیکند.
•

اسطوخودوس ،خوابآوری
طبیعی

از اینکــه این مخلوط به مدت ۱۰
دقیقه جوشید آن را صاف و صبر
کنید تا ســرد شــود .این مایع را
دروندستمالی نخی و تمیز بریزید
و آن را روی موضع مورد نظر قرار
دهید؛ اجازه دهید تا این ترکیب به
اندازه کافی سرد شود ،زیرا گرمای
آن ممکن است خونریزیهای زیر
پوستی در ناحیه ضرب دیده را به
همراهداشته باشد.

افرادی که دچــار اختالل خواب
هستند برای رفع مشکلشان باید
یک ساعت پیش از خواب شبانه
یک فنجاندمنوش اسطوخودوس
را به صورت ولــرم مصرف کنند؛
اشــخاص برای تهیه این دمنوش
باید یک قاشــق چایخوری برگ
خشک شــده اســطوخودوس را
درون یک فنجان آب جوش بریزند
و بــر روی فنجان درپوشــی قرار
دهند ســپس بگذارند تا به مدت •
درمان ضعف عمومی با
 ۱۰دقیقه َدم بکشد.
•

کاهش درد با کمپرس جوشانده
اسطوخودوس

کمپرس جوشانده اسطوخودوس
در تســکین دردهای ناشــی از
کوفتگی و ضربدیدگیها بسیار
موثر است .برای تهیه این کمپرس
باید سه تا چهار قاشق غذاخوری از
گیاه خشک شده اسطوخودوس را
با  ۲لیوان آب مخلوط کنید سپس
آن را روی حرارت قرار دهید؛ پس

الیت
صرافی

اسطوخودوس

درمانگران به کمک گیاه خشــک
شده الوندر و عسل ترکیبی تهیه
میکنند که مصــرف آن در زمان
بروز ســرگیجه و ضعف عمومی
بسیار موثر است؛ برای این منظور
آنها یک قاشق غذاخوری از پودر
برگهای خشک شده الوندر را با
یک قاشق غذاخوری عسل و یک
لیوان آب گــرم مخلوط میکنند
همچنین اضافه کردن  ۱۰تا ۱۵

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
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قطره از عصاره الوندر در وان حمام
و دراز کشیدن در آن به مدت ۲۰
تا  ۳۰دقیقه خستگی و کوفتگی
بدن را از بین میبرد؛ دراز کشیدن
در آبی که با عصاره الوندر مخلوط
شده باشد عالوه بر رفع استرس و
تنشهای روزانه به بهبود گردش
خون نیز کمک میکند.
•

اسطوخودوس ،ضد تشنج و
اسپاسم

روغن اســطوخودوس در کاهش
تشــنج و اسپاســم نقش موثری
دارد .محققان بر این باور هستند
که روغن اسطوخودوس با مسدود
کردن کانالهای کلســیم مانع از
انقباض عضالنی میشود.
•

33

بریزند و به مدت  ۱۰دقیقه آن را
دمنوش اسطوخودوس برای
آرامش و کاهش استرس
َدم کنند .دمنوش اسطوخودوس را
افرادی که مشاغل سخت و دشوار میتوان روزانه سه تا چهار فنجان
دارند و میزان فشار و استرس کاری میل کرد.
آنها زیاد است ،باید روزانه یک تا •
 ۲لیوان از دمنوش یا جوشــانده موارد منع مصرف دمنوش
اسطوخودوس
اسطوخودوس را میل کنند.
توجه :افراد بایــد از مصرف بیش اسطوخودوس طبع گرم و خشک
از اندازه دمنوش اســطوخودوس دارد ،بنابرایــن مصــرف آن برای
خــودداری کنند .زیــادهروی در افرادی که مزاج صفــراوی (گرم
استفاده از ایندمنوش ممکن است و خشــک) دارند ،مناسب نیست؛
این افراد باید اســطوخودوس را با
باعث تحریک اعصاب شود.
سکنجبین یا کتیرا استفاده کنند.
طرز تهیه دمنوش
همچنین ماساژ موضعی پوست با
اسطوخودوس
روغن اســطوخودوس در برخی از
افــراد بــرای تهیــه دمنــوش افراد حساسیت ایجاد میکند.
(مردمنيوز)
اسطوخودوس باید حدود  ۵گرم از
این گیاه را در یک لیتر آبجوش

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

Support

Iranian

Businesses

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

>> حمـایت کنیم...

)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:

استخـــدام

MMUNITY

Tel.: 514-592-5660

(514) 274-8117

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
zianoroozi

تپشدیجیتال
514-

223-3336
آمــوزش

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

Tel.: 514-929-3937
pd2nov0117

استخدام

خانه تکواندو
مونتـــرال

taekwondo
montreal2016
@gmail.com

تلفن تمــاس :

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

Tel.: 514-998-2474

فروش فرش

Uaznov1

ساختمان

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

پرستــار
Ptojan18

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

امید رایگان از فوریه15

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
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کلبــه
عموجان

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

خدمات
ساختمـانی
احمــد

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

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.

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

امالک و مسکن

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

لزوم امر
 -5س��
روسي
 -6چ��
آوردن-
 -7نال��
پستاندا
 -8درخت
عصبي -ي
 -9وس
 -10ع
شير -ن
 -11سرود ملي ونزوئال -همسر فرنگيس -نشانه اسم م
 -12س��نگ زيرين آسيا در كشاكش دهر -پاك و پاكي
كوچكترين ذره
 -13گريزان -خودرو جنگي -هادي
 -14دقت بيمارگونه -سراميك زينتي -بين
 -15يكي از صنايع دستي -نوعي بيماري كم خوني ش

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

کامپیــوتر

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

کــــارواش

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

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

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

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

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـال

گان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

کلینیککایروپرکتیک

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

شیرینی پزی و قنادی

(رای

با ما متاس بگیرید.

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

گلفروشی

سوپر و فروشگاه

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

گرانیت

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

داروخــانه

 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؟...

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

خشکشویی

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

کوتاه زیباتر است

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

حمل و نقل

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

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
برای ما بنویسید
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
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...
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عمودي:
 -1پس دادن -زير سر خفته
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 -15نوعي حربه
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اتومبیل :خرید و فروش

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

از صفحه 27

م

اتومبیل-تعمیر

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

ر

آموزشگاهحتصیلی

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

ج

آموزش نقاشی

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

م

آموزش موسیقی

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

ي

آموزش رانندگی

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

م

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

عمودي:
 -1فيلمي ساخته داريوش مهرجويي -نام دخترانه
 -2ميل -معروفترين برند البسه و وسايل ورزشي -رس
 -3سنگربندي -رهبر حزب -وداع
 -4شگفتي ،شوق -نظير -ضميرجمع -تنگه
 -5عدد ترتيبي -همنشين -ادات تشبيه
 -6واحد عملي سنجش رسانايي برق -سازمان نفت -م
 -7حرف اول -شهري در استان خراسان جنوبي -از ور
 -8واقع شدن -حيا -گونهاي ساز بادي
 -9زردك -واژهاي به نشانه دلسوزي -به معني محصو
0
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937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ..............................................

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

Tel.:438-990-6529

freeazmar

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

شانس اول را به آنها
بدهید!



کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120
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آمــــوزش
نوازندگی پیانو

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

Tel.: 514-812-5662

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

PAIVAND

Tel.: (514) 486-7575

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

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

پیوندمان را حفظ کنیم!

به یک نف+ر گلگیرساز باجتربه

4315 boul st jean D.D.O.

Tel.: 438-239-8899

نیازمنــدیها

گاراژ اتوکلیفتون

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

15748 Pierrefonds
Pierrefonds H9H 3P6

PARTICIPATE in our
CO

Clifton: Upper Lachine

Little Ceasar

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

رنگدانههای پوست يا پر حيوانات کم میشود .تنه اغلب
بلبلخرماهای لئوسيستيک به جای خاکستری ،سفيد
و خاکستری است .در اصل برخالف آلبينيسم که يک
نوع بيماری ژنتيکی اس��ت که در آن آنزيم تيروزين
به مالنين تبديل نمیش��ود در لئوسيسم کاهش در
همه رنگدانهها مشاهده میشود .در اين مورد مشخصاً
بايد به نقش سلولهای مهاجر بدن پرندگان در دوره
جنينی از جمله س��لولهای تاج عصبی اش��اره کرد.
اين س��لولها پيشساز س��لولها و بافتهای مهم از
جمله مالنوس��يتها هس��تند .در عارضه لئوسيسم
س��لولهای رنگدانهای در حين ريختسازی آن طور
که در ش��رايط عادی معمول اس��ت از تاج عصبی به
سمت پرها نمیروند .پرندگانی که به اين عارضه مبتال
میش��وند به واقع هيچ نوع بيماری مسری ندارند اما
نظي��ر مواردی که در هيبريده��ای بلبلخرما و بلبل
گونه سرخ يا بلبل خرماهای معمولی مشاهده شده،
مجبورند با مشکالتی نظير پيدا نکردن جفت يا عدم
استتار مناسب کنار بيايند.
تجربه خارقالعاده ثبت تصوير از بلبل خرما
ش��ايد از نظر ي��ک پرندهش��ناس و پرندهنگر هيچ
فرصتی ايدهآلتر از يک روز تعطيل آفتابی و سرد برای
مشاهده نغمهسرايی پرندگان نباشد .تصوير حاضر نيز
حاصل برخورد ناگهانی آقای عليرضا هاش��می با يک
بلبلخرم��ای آوازخوان در کوچه باغهای اطراف پارک
قيطريه اس��ت .اين عکاس دوس��تدار طبيعت تجربه
برداش��ت اين عک��س را علیرغم س��ادگی و معمولی
بودنش نوعی ادراک متفاوت از يک روز آفتابی دلانگيز
در کالنشهری همچون تهران توصيف میکند.

مبلمـان

کامیونیتی

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

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .
وحیــد 983-1726 .........................................

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

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

يرضا هاشمی/
محيطزيست

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

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:

رداندن آن از
پژوهش��گران
اين پرنده در
اند بيانگر پايه
شهد گلها و

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

ش ،پرانرژی،
رواز عادت به
ان آن را آفت
ذيه بلبلها يا
ل آنها را تخم

استخـــدام

يش��ه در دو
انعکاس نور
رنگدانهها به
طيف رنگی
نمونه آن را
م مش��اهده
هداران توليد
اف��ت آنها را
ت توليدمثل
ای حس��اس
ساختارهای
دی بیتأثير
ايی است که
�ت پرندگان
يزان و محل،

 سال  25شماره  11  1350دی 1396

منابع:
http://www.iucnredlist.org/
details/106007194/0
_www.sid.ir/en/VEWSSID/J
pdf/102320134202.pdf
http://www.nfss.org/articles/article/softbills/
webulbul-01.html
http://www.birds.cornell.edu/
AllAboutBirds/studying/feathers/color
http://www.backyardchirper.com/blog/
why-do-some-birds-have-white-patches/
http://en.wikipedia.org/wiki/Redwhiskered_Bulbul
www.pbase.com/luckyjon/
image/143404975
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ماریاکوتونه656-8178....................................

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

879 999

999

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

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

999

Sectionnel

Sectionnel

vente
vente

6565
999 jusqu’à
jusqu’à
$

Sectionnel

Sectionnel

2dec01P

%%

7 mcx

999

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

Tel.: 514-481-0671

$

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

)

تدریس فارسی
Tel.: 514-675-4405

اجنام امور ساختمانی

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

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

صرافی
 ستاره5

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

com

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

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

514 585 - 2345

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

>6007343

514-441-4295

>6007343

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• • باتجربه
برای کار در رستوران
.کبابسرانیازمندیم

Tel.: 514-933-0-933

azjan15U







 



بفـروشمیرسد




























مترجم رمسی

azjune’15U

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca

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

(416) 948-4317

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£
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©



¸




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

514-889-8765

514-833-8684

فـــروش مغازه در تهران

879

017ازسپU

 رضا هومن:توسط

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر

2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

تدریس فنون گویندگی
 گویندگی، سخنرانی های موثر:برای
 گویندگی برای رادیو،ژورنالیستی
 آمادگی برای انجام،و تلویزیون
مصاحبه های کاری و یا رادیو
 فنون شعر خوانی و،تلویزیون
...دکلمه و

جواد ایراخنواه

مربی کاریابی

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

فنگویندگی

عینک
فرهت

Tel.: 438-995-2066

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

699

• 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

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

مربیخصوصی ورزشی
Canapé

$

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

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

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
for full time. Experience is an asset, but not
عکس های ما تضمینی و
necessary. (training will be provided)
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et
های
compensation: $12.00/hr., Position available sommier orthopédique
sommierدرخواست
orthopédiqueمتناسب با
immediately. Send CV by email to:
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
info@sam-thehandyman.com
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
$
$ our $
$
Or send your information
through
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

879
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رستوران موفق ایرانى
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 لطفاً خریداران جدى.مونترال جهت فروش موجود مى باشد
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
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خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

مصاحبه با عکاس و آرشیویست پرسابقه ،آقای
Jocelyn Paquet

این مقالــه اختصاص دارد
به گزارشــی که از واگذاری
بزرگترین مجموعه شخصی
نگاتیوهــای قدیمی ایالت
کبک تهیــه کرده ام .طبق
معمول هر روز ،مشــغول
مطالعه «ژورنال دو مونرآل»
بودم که بــه مقاله جالبی
برخــورد کــردم .حکایت
عــکاس و آرشیویســت
پرســابقه ،آقای Jocelyn
 Paquetبــود که تصمیم
گرفته بود کل آرشیو خودش
را به یک مرکز دولتی واگذار
کرده و رسما بازنشسته شود .فورا اعالم نموده و قرار شد که بزودی
دست بکار شده ودر فضای مجازی به مالقات ایشان بروم .مشکل کار
اینجا بود که ایشان در شهر کبک
به جستجوی ایشان پرداختم.
بسرعتپروفایلایشاندرفیسبوک زندگی میکردند و بایددر این سرما
پیدا کرده و نهایتا بصورت تلفنی با و برف به آنجا میرفتم .چون قول
ایشان صحبت کردم .انسان بسیار داده بودم که حتما این کار را انجام
خوشرو و مودبی بنظر میرسید .به میدهم ،رهسپار شهر کبک شده
ایشان خاطر نشان کردم برای کار و وسایل فیلمبرداری ،نورپردازی
بی نظیری که انجامداده اند احترام و ادوات ضبــط صدا را نیز با خود
فراوانی قائل بوده و مایلم از ایشان بردم.
یک گزارش تصویری تهیه نمایم .ابتدا با خوشرویی من را به منزل
آقای «پکت» هم موافقت خود را شخصی خودشــان دعوت کرده
و پــس از آشــنایی و
تلفناستودیوفوتوبوک:
گفتگوهای مقدماتی ،با
هم با اتومبیل به سمت
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
آرشیو ایشــان حرکت
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
کردیم.
WWW.FACEBOOK.COM/
آرشــیو آقای «پکت»
STUDIOPHOTOBOOK1
در طبقــه زیرین یک
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» ســاختمان مسکونی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVبود .دمای آنجا در حد
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
 20درجه ســانتیگراد
بود و دیوارهــای آنجا
را از داخــل با الیه های
اسپشیال این شماره:
عایق یونولیت ســفید
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
پوشــانده بودند .درون
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر محوطه پر بود از قفسه
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب ها و کشوهای جورواجور
و جعبه هــای نگاتیو و
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

اســایدهای قدیمی از هر
مدل و اندازه ای.
در بین آن همه قفســه و
نگاتیو ،فضــای کوچکی را
انتخاب کرده و ایشان را در
آنجا بــر روی یک صندلی
مستقرساختم.
از آنجــا که ایشــان به نور
شدید حساسیت داشتند،
مجبور شــدم فقط از یک
پروژکتــور و آن هم بطور
مایل استفاده کنم تا حتی
االمکان چشم شان ناراحت
نشود .برای ضبط صدا هم از
یک میکروفون «شات گان» با پایه
فلزی استفاده کردم و طوری آن را
قــرار دادم که کامال خارج از کادر
باشــد .تست ضبط صدا را با «هد
ست» انجام دادم و مقدار ورودی
صدا را بــه دقت تنظیم نمودم .از
آنجا که همان روز در مونترآل کار
دیگریداشتم ،فرصت زیادی برای
ضبط دوباره و سه باره نبود و باید
ســکانس اصلی را خوب و یکباره
تهیهمیکردیم.
اطالعاتــی که ایشــان در مقابل
دوربین من عنوان کردند بســیار
جالب بود.
آقــای «پکت» به تفصیل توضیح
دادنــد که میــل به عکاســی و
جمع آوری نگاتیوهای قدیمی از
زمانی در ایشان بوجود آمد که در
دوران کودکی و در ســال ،1960
فیلم «ماشین زمان» رادر تلویزیون
دیدند .پس از آن به فراگیری فنون
عکاسی پرداخته و به عنوان عکاس
مشغول به کار شدند .تا اینکه یک
روز خبردار میشوند که یک آتلیه
عکاسی پرسابقه و قدیمی در حال
تعطیلــی و فروش وســایل خود
میباشد .ایشان نگاتیوهای آن آتلیه
عکاسی را خریداری میکنند.
ویژگی این نگاتیوها این بود که آن
عکاس فروشنده ،خودش در زمان
فعالیت چندین و چند ساله اش،
نگاتیوهایچندیناستودیویدیگر
را خریداری و آرشیو کرده بود .به
همین دلیل مجموعه بســیار بی
نظیر و باارزشی بنظر میآمد .پس از
خرید موجودی این استودیو ،آقای
«پکت» به خرید چند استودیوی
دیگر نیز مبادرت ورزیده و آرشیو
خود را هربار غنی تر نمود.
همچنیــن مجموعــه
نگاتیوهایی که توســط
ایشــان خریداری شده،
محدود به شــهر کبک
نبــوده و از جاهــای
مختلــف کبــک و
حتی کانادا میباشد.
همچنیــن اظهار
نمودند که برای
خریــد برخی
عکسهای ایالت
کبک ،به خارج
از کانادا نیز سفر کرده و

مجموعه های شخصی دیگری را
نیز خریداری نموده اند تا این آثار
در اینجا باقی بماند .مادر مرحوم
ایشــان نیز در طول حیات هنری
خودشــان در حرفه عکاسی ،آثار
باارزشــی از خود بجا گذاشته که
آقای «پکت» آن نگاتیوها را نیز از
مادر به ارث برده اند.
مجموعه نگاتیوهای ایشان شامل
کارهــای  20عــکاس حرفه ای
قدیمی از جاها و زمانهای مختلف
و کال مشتمل بر  10میلیون قطعه
نگاتیو قدیمی میباشــد .وزن این
مجموعه در حــدود  50تن بوده
و نگهــداری آن دارای هزینه های
جانبی زیادی است .ارزش این آثار
از آن جهت زیاد است که تصاویر
بسیاری از ابنیه ،افراد و آثاری که
در این کلکسیون بزرگ هستند،
دیگــر وجود خارجی نداشــته و
سالهاســت که از میان رفته اند.
بنابراین ارزش این نگاتیوها در حد
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ارزش این
آثار ملی میباشند.
نگاتیوها
آقای «پکت» اظهار کردند
در حد آثار
که هیچ وقت قصد فروش
این مجموعه را نداشته و ملی است.
میخواســته اند به تدریج
از آنها اسکن دیجیتال تهیه کرده
و به صورت کتاب و کارت پستال
منتشــر و بفروش برسانند  -کما
اینکــه این کار را نیز در طی چند
سال انجام داده اند .اخیرا نیز برخی
از آثار رادر فضای مجازی و بصورت
محدود منتشر نموده اند .اما مدتی
است که به این نتیجه رسیده اند
که برای انتشار همه این نگاتیوها به
چندصد سال عمر مفید نیاز دارند!
به همین علت نهایتا مجبور شده
اند که این تصمیم سخت را اتخاذ
کرده و مجموعه خود را به دولت
کبک ،یا دولت کانادا و یا شهرداری
شهرهای مختلف به فروش برسانند
تا پاداش زحمات سی و چند ساله
خود را دریافت و دوره بازنشستگی

آرامی را ســپری نمایند.
ارزشمجموعهنگاتیوهای
ایشان به حدی است که
چند مشــتری بالقوه از
خارج از کانادا نیز به آن
عالقه نشان داده و مایلند که کل
آثار را یکجا خریداری نمایند .البته
ایشان خاطر نشان کردند که نهایت
تالش خود را خواهند کرد که این
اثار در کبــک و کانادا باقی بماند
چون بخشی از فرهنگ و تاریخ این
سرزمین است.
ما هم این گزارش ویدئویی را پس
از تایید ایشــان از طریق کانالهای
خودمان در فضای مجازی که در
این صفحه نیز ذکر شده ،منتشر
ســاختیم و امیدواریــم که این
مجموعه به نهاد مسئول و متعهدی
واگذار شــده تا نسلهای آینده نیز
بتوانند از آن استفاده کنند.
•

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

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

1970 Ste-Catherine O,

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.
قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
مطلع می شوید.
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to wish all of our loyal
Payvand readers and very
happy New Year. May the
near year bring you lots of
health, love, success and
laughter into your lives.
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

شگفتی های زمین...

one that is more balanced
and positive. On this day,
let us all commit to work
together to embrace inclusion and diversity,” they
concluded.
In 2016, Canada accepted
over 13,000 refugees and
asylum seekers. It has
already loosened its immigration policies to accommodate a large number of
foreign workers. Just last
year, Canada hosted the
Global Refugee Sponsorship Initiative, a three-day
event concentrated on
educating the international community about its
unique refugee sponsorship
policy.
__________
On behalf of all of us at
Immigration Canada Maria
Cottone, we would like

www.paivand.ca

not forget them.
“Today, and every day,
Canada is committed to
protect and uphold their
fundamental rights and
”freedoms.
The government also
addressed the increasing
problem of racism, xenophobia, and discrimination
against immigrants, recognising their worth and invaluable contribution to the
global economy. It encourages the public to help in
advocating equality, respect
for human dignity and giving value to human rights
of immigrants. “While
every country faces unique
challenges in addressing
migration, we have a
collective responsibility to
change the perception and
discourse about migrants to
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tion and the economy.
“Safe, orderly and regular
migration brings positive contributions to our
societies. We must work to
build greater respect for the
dignity and human rights of
migrants, and to eliminate
all forms of discrimination,
including against women, girls, and persecuted
minorities.
igrants are
often subject
to inhumane conditions
and human rights abuses,
such as human trafficking.
Migrant women and girls
are particularly vulnerable
during their journeys and
need protection. We must

“M

•
 .38اگــر تاریخ زمیــن را در 24
ساعت فشــرده کنیم ،زندگی در
ساعت  4صبح و گیاهان در ساعت
 10:24شــب پدیدار می انقراض
دایناسورها در ساعت  11:41شب
اتفــاق می افتاد و تاریخ بشــر در
ســاعت  11:58:43شب آغاز می
شد.
•
 .39فسیل ها نشان می دهند که
ماهی از حدود  530میلیون سال

پیش روی زمین بوده است.
•
 .40ذخیره ی آبی به میزان ســه
برابر حجم تمــام اقیانوس ها در
عمــق کره ی زمین قــرار گرفته
است.
•
 .41رنگین کمان ها معموال دایره
ی کامل هستند ،ما معموال نیمی
از آنها را نمی بینیم چون افق زمین
قسمت پایینی آن را مسدود می
کند.

•
 .42از تمامی سیارات منظومه ی
شمسی ،ونوس به دوقلوی زمین
با همین ابعاد ،چرخش و ترکیب
کلی نزدیک تر است.
•
 .43روی زمیــن تنها یخ موجود،
آب یــخ زده اســت .روی پلوتو،
نیتروژن ،متان و مونوکسید کربن
نیز به صورت یــخ زده در حالت
جامد وجود دارند.
•

IOC bans Russia from 2018
Winter Olympics
9 to 25 February 2018
in Pyeongchang County,
South Korea.

المپیک با در دســت داشتن یک
پرچــم بــدون آرم همراه ســایر
ورزشکاران در مراسم رژه شرکت
نمایند.
آقای توماس باخ Thomas Bach
رئیس کمیته بین المللی المپیک
نیز اظهار داشته که وزیر سازمان
تربیت بدنی روســیه و سایر مقام
های رسمی این کشور می توانند
بعنوان افــراد عادی و
بدون بهره گیری از هر
امتیازی در این مراسم
شرکتنمایند.
همچنین روســیه به
پرداخــت مبلــغ 15
میلیــون دالر بابــت هزینه های
آزمایشگاهی محکوم شده است.

 PyeongChangانتخاب گردید.
خانم آریــان که این افتخار بزرگ
ورزشی را نصیب خود نموده ضمن
ابراز خوشــحالی از این موفقیت و
قدردانی از مسئولین ورزشی اظهار
داشته که از دوران دانشجوئی در
دانشــگاه مک گیل به زبان های
آســیائی خصوصا ژاپنی و کره ای
عالقمند بوده و عالوه بر زبان های
فرانسه و انگلیســی به این زبانها
تسلط دارد و امیدوار است بتواند
در هنــگام بازی ها تیــم کانادا را
همراهی کند.
انتخاب آریان در کلیه رسانه ها و
تلویزیون های کره جنوبی بازتابی
گسترده یافت.

 210کیلوگرم عنواندوم مسابقات
را بدســت آورد و مــدال نقره را
نصیب خود نماید.
موفقیت این دوشــیزه کبکی با
خرسندی مقامات ورزشی کانادا
روبرو گردید و مسئولین ورزشی
این موقعیت را در جراید ورزشی
کانادا بخوبی مطرح نمودند.
حضور وزنه برداران زندر مسابقات
بین المللی پدیده جدیدی است
که سازمان های ورزشی بسیاری
از کشــورها برای گسترش آن و
حمایت بیشــتر از قهرمانان اقدام
می نمایند،

پــس از بارهــا
اعتــراض منابــع
ورزشــی در مورد
استفاده داروهای
انرژی زا توســط
قهرمانان روسیه،
فدراســیون بین المللــی ورزش
های فردی ،براساس گزارش علوم
آزمایشــگاهی موناکو ،قهرمانان
روســیه را از شرکت در مسابقات
المپیک زمستانی در کره جنوبی
محروم نمود.
طبــق گــزارش علــوم
آزمایشــگاهی ،قهرمانــان
روسیه در سال های 2016
و  2017نیــز از داروهــای
انرژی ســاز استفاده نموده
بودنــد و در نتیجه تعدادی
از آنان از جمله قهرمان دو
میدانی  1500روســیه از
ادامه مسابقات محروم شدند.
کمیته بین المللی المپیک
موافقت نموده که ورزشــکارانی
کــه در مورد مصرف دارو بی گناه
هستند ،می تواننددر روز افتتاحیه

International Migrants day
for people to overcome
adversity and seek a
better life for themselves
and their families. There
are currently more than
244 million international
migrants around the world,
and one in 10 of them are
under the age of 15.
“Canada has a long and
proud tradition of immigration, and one in five
Canadians is born abroad.
Migrants contribute to
the identity and long-term
prosperity of our country,
enhance the cultural richness and diversity of our
communities, bring new
skills to our labour force,
and contribute to innova-

O

n December 18
2017, The Hon.
Ahmed Hussen, Minister
of Immigration, Refugees
and Citizenship; the Hon.
Chrystia Freeland, Minister
of Foreign Affairs; and the
Hon. Marie-Claude Bibeau,
Minister of International Development and La
Francophonie, issued the
following statement:
“The United Nations
designated December 18
as International Migrants
Day. It is an opportunity
to remember the rights,
contributions and needs of
migrants worldwide.
“Throughout history,
migration has been a means

>> ادامه از صفحه30 :
 .44حدود  %90زمین لرزه های
دنیا در امتــداد «حلقه ی آتش»،
یعنی محــدوده ای در حوضه ی
اقیانوس آرام اتفاق می افتند.
•
 .45زمین در  50بیلیون ســال
آینده مــی توانــد روزی 1000
ساعتی داشته باشد چرا که مدت
زمان چرخش زمین به دور محور
خودش در حال افزایش است.
•
 .46به لطف ممنوعیت استفاده از

محرومیتورزشکاران
روسیه در املپیک
زمستانی 2018
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حمل مشعل املپیک
توسط بانوی کبکی

خانــم Ariane
Desgagnes
 29ساله کبکی
از ناحیه رویان
نوراندا Rouyn
 Norandaکــه
مدت  4ســال
اســت در کره
جنوبی به حرفه
ی هنرپیشگی
اشتغال دارد ،از طرف کمیته بین
المللی المپیک برای حمل مشعل
المپیک سال  2018به استادیوم

شرکت زنان وزنهبردار
درقهرمانیدنیا

دوشــیزه  Maude Charronاز
ناحیــه ریموســکی Rimouski
کبک در مســابقات بین المللی
وزن  63کیلوگرم آناهایم کالیفرنیا
 Anaheim CAتوانســت بــا
بلندکردن  88کیلو تا شانه و 122
کیلو از سکوی زمینی و در جمع

کلروفلروکربن ها ،الیه ی اوزون در کیلوگرم وزن داشته باشید ،روی
خورشــید  1905کیلوگرم و روی
حال ترمیم خود است.
ماه تنها  11کیلوگرم خواهید بود!
•
 .47آب از نظر جرمی تنها • 0.07
و از نظــر حجمی تنها  0.4درصد  .50نیمکره ی شمالی  1.5درجه
ســانتیگراد از نیمکره ی جنوبی
زمین را تشکیل داده است.
گرمتر است.
•
 .48قاره ها به همان سرعتی که
ناخن دســت رشد می کند از هم (منبع :لست سکند -ا کوفارس)
•
جدا شده اند.
•
 .49اگــر شــما روی زمین 68

یابــد که حواشــی
زیادی در سراسر
جهان داشت .در
مورد شرکت وزنه
برداران زن ایرانی
در مسابقات بین
المللیکماکانبین
مسئولین ورزشی
و ســازمان هــای
دولتی اختالف نظر
وجود دارد و علیرغم
تاکید برای پوشش
اسالمی زنان شرکت
کننده ،تصمیم نهایی
اعالم نشده است.

پاتیناژهنری
در ژاپن

متاســفانه ایــن ورزش و عموما
حضور زنان ورزشکار در بسیاری
دیگر از کشورها از جمله کشورهای
اسالمی تابع مســایل سیاسی و
مذهبی بــوده و محدودیت های
بســیاری را از جمله لزوم حجاب
اسالمی برای قهرمانان ایجاد می
کند.
در سال  2016برای اولین بار یک
وزنه بــردار زن از مصر با حجاب
اسالمی توانســت به مدال دست

ورزشـــی...

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

دوشــیزه کیتلین
آزمونــد Kaetlyn
 Osmondکانادایی
از ناحیه نیوفونلند
 Terre Neuveدر
مســابقات هنری
پاتیناژ ژاپن ،که با
حضور تماشاچیان بسیاری برگذار
گردیــد ،با بدســت آوردن 77/4
امتیاز توانســت مقام قهرمانی را
نصیب خود نموده و مدال اول این
رقابت ها را بدست آورد.
دوشــیزه کاتالین نیز در ســال

گذشــته در مسابقات
قهرمانــی دنیا که در
فرانسه برگذار گردید
عنوان دوم قهرمانی را
بدست آورده بود.
در رشــته مسابقات
 coupleنیز دو شرکت
کننده جوان در کبک
مدال طــا را نصیب
خود کردند.
دوشیزگان Zagitova
از روســیه بــا امتیــاز  76/24و
 Miyaharaاز ژاپن با امتیاز 74/61
ترتیب برنده مقام های دوم و سوم
این مسابقات شدند.
•
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سالمت...

Standing
Above a Sigh

اگر این  ۸نشانه را دارید ،کبدتان سمی است!

کبد یکی از مهمترین
اعضای بدن اســت که
کوچکتریــن خللی در
روند کارکــرد آن می
تواند زندگــی را به کام
انسان زهر کند.
کبد مهمتریــن عضو
بدن شماست و عملکرد
آن بــرای حفظ زندگی
با کیفیــت باال ضروری
است .کبد مسئول فیلتر
کردن سموم خون است
و همچنین نقش مهمی در تلفیق نسبت به بررسی مشکالت کبدی
کربوهیــدرات ها و چربی ها دارد .اقدام کنید.
کبد ویتامین های مختلف را برای •
افزایش ســامت بدن ذخیره می تورم شکم:
در حالی که این عالمت ناشــی از
کند.
بــا این حال شــگفت انگیزترین بسیاری از شرایط سالمتی است،
عالئمی که به شــما هشدار می اما یــک دلیل آن نیــز می تواند
دهند این عضو از بدن نیاز به سم سمی شدن کبد باشد .تورم شکم
زدایی جدی دارد ،معرفی شــده همراه با نفخ شدید به شما هشدار
می دهد که سریعا برای سم زدایی
است:
کبد اقدام کنید.
•
تغییر رنگ ادرار:

•

این عالمت یکی از هشــدارهای
جدی برای ســوء عملکرد کبدی
است .تغییر رنگ ادرار به زرد تیره
را جدی بگیرید و در اســرع وقت

مشکالت پوستی:

افزایش تجمع سمومدر کبد منجر
به بروز پیامدهای منفی در پوست
می شود .تحریک پذیری ناگهانی

by Azadeh Azad
-------------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....

پوست ،خشکی و آکنه
از عالئم ســمی شدن
کبد هســتند .اگرچه
برخــی از درمان های
رایج این عالئم پوستی
را از بین می برند ،اما راه
حل اساسی ،سم زدایی
از کبد است.

•

ریفالکس اسید
معده:

ریفالکس اســید یکی
از رایج ترین مشــکالت گوارشی
بخصوص در کســانی اســت که
پرخوری می کنند .با این حال یکی
از نشانه های هشدار دهنده سمی
شدن کبد نیز می تواند باشد.
•

خستگی فیزیکی و ذهنی:

می توانــد نتیجه فعالیت بیش از
حد روزانه و یا عادات ناسالم زندگی
باشد .با این حال خستگی بیش از
حد و دائمی که غیر قابل توضیح
هم باشد ،یکی از نشانه های هشدار
دهنده مشکالت کبدی است.
•

احتباس مایعات:

این عالمت ،در میــان مبتالیان

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

to order the book:

www.amazon.com/Standing-Above-Sigh-Azadeh-Azad/dp/1525513672

ــــــــــــــــــــــــــــ
به مشــکالت کلیوی شایع است
اما هنگامی که فعالیت کبد بیش
از حد می شــود نیز می توان این
عالمت را تجربه کرد .تورم آشکار
در اندام و بخصوص شــکم نشان
دهنده احتباس مایعات ناشــی از
مشکالت کبدی است.

•

زردی شاید از مهم ترین عالئم کبد
سمی باشد .زردی پوست ،ناخنها

تهوع ،اســتفراغ ،و یا کماشتهایی
با بیماری کبد ســمی در ارتباط
هستند .در نتیج ه تهوع ،بیماران

•

زردی:

و یا سفیدی چش م ها یکی ازدالیل
نگرانی از بیماری کبد سمی است.
نشانه آن است که بیماری
زردی 
کبدی به سیروز پیشرفت کرده و
باید سریعا به دنبال کمک پزشکی
باشید.
کماشتهــایی:

یدو ضیافت بزرگ نوروزی
دوبازد

دی
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دارای کبد ســمی ممکن اســت
کاهش وزن را نیــز تجربه کنند.
لپتین هورمونی اســت که توسط
ی شود تا باعث شود
بدن ترشح م 
پس از خوردن احســاس سیری
کنید .بیمــاران دارای کبد چرب
سطوح افزایشیافتهای از لپتین
دارند که می تواند کم اشــتهایی
شان را نیز توصیف کند.
(منبع :باشگاه خبرنگاران)

39

 سال  25شماره  11  1350دی 1396

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 25  no.1350  Jan. 01, 2018

ي
ت
آاقى صدا رد آرخ ن ور
نت
ن
م
خ
جها ى ود رد و ريال
ح
ص
م
ن
هب روى ه ي رود...

تلفن فروش بلیت و اطالعات:
(514) 561-7737
(514) 223-3336
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سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

2178 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M7

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

بدون وقت قبلی

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

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

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
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____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

