صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif
1354

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

گـروه پـاسیفیـک

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 25, No. 1354, Feb. 01, 2018

از مونترال به تهران از

950

«دختران خیابان انقالب»
سـر بازایستادن نیست..
این موج را ِ

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

برف زیبا و
«حیاتی»
چند استان
ایران را
سفید پوش
کرد...

انتقـال ارز

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

ن ...
رضا هـــوم 

RESTAURANT ONYX INC

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

RESTAURANT ONYX INC

(514) 290-2959

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

RESTAURANT ONYX INC

Sarafi Exchange
Toll Free: (855) 766-7522

pg. 4

مریم خالقی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

(514) 935 3337

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 928-5415

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

وحید
خلـجیRESTAURANT ONYX INCRESTAURANT ONYXناهیدپاکروان
INC
<< pgs. 2

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

 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

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
 ص4 :

سفر به ایران

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

Tel.: 514.426.7200

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

Montreal Qc. H3B 2K4

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

1155 Rene Levesque W. #2500

RESTAURANT
ONYX
مشاور INC
مسکونی و جتاری
امالک:

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

صرافــیاکسچنج

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

www.ParsPlumbing.ca

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

GUY

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029
 ص25 :

Pars Plumbing INC

صــرافی  5ستاره

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

pg. 28-29

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Montreal Qc. H3G 1S6

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

نکوداشت یاد

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

1449 St. Catherine W

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ
Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959
(Ofﬁce)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582
(Majlesi)

www.NETMONEYEXCHANGE.com

COROLLA CE 2017
STARTING AT

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!
INSA College offers short-term or long-term programs
(DVS, DEP and University certificate upon completion):

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

• Starting a business in French: in class/ 1 day per week
Monday, February 12 or Saturday, February 17 or Sunday, 25 February
• Starting a business in English: online/ 9 hours per week
Monday, 26 March
• Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 30 March
• French__________________________________
course given by Université du Québec (all levels)

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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• 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

ــــــــ

رامین عباسى

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

Ile perrot Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi

Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

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

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

)Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

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

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

5
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پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

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

1356

no.

Vol. 25, Feb. 01, 2018

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

خطراتی که جهـــان را
تهدید میکند
جلیل روشندل
۰۴بهمــن -در روزهــای اخیر
گروه مطالعاتی بررسی خطرات
جهانــی ،کــه مقــر آن در ژنــو
(سوئیس) است ،دوازدهمین
گزارش ســاالنه خود را منتشر
کرد.
این موسســه بیش از یک دهه
اســت که بر خطرات جهانی و
روابــط عمیق بیــن آنها تمرکز
و براســاس مطالعــات دقیق و
بررسیهای کارشناسی گزارش
خــود را معمــو ًال همزمــان بــا
نشســت مجمع جهانی اقتصاد
(داووس) منتشر می کند.
گزارش امسال متمرکز است بر
روندهای مــداوم و طوالنی که
موجب قطبی شــدن جامعه و
سیاســت شــده و بر امر بهبود
اقتصــادی دنیــا و ســرعت
تغییرات تکنولوژیــک آن تاثیر
منفی مــی گذارند .ایــن مقاله
برداشــت آزادی اســت از ایــن
گــزارش که در تهیــه آن حدود
 ۷۵۰کارشناس همکاری کرده
اند.
این گزارش خطــرات احتمالی
ناشــی از  ۳۰مقولــه مهم و ۱۳
رونــد اصلــی را کــه مــی تواند
موجب تشدید تهدیدات جهانی
در یک بازه زمانی ده ساله شود
مورد بررسی قرار داده است.
در ایــن گزارش آمده اســت که
ســال  ۲۰۱۶سال تبلور بحران
هایی بود کــه موجب انتخاب
رهبران پوپولیســتی ،همراه با
از دست رفتن اعتقاد و اعتماد
به نهادها و همکاریهای بین
المللی شد.
امــا ریســکهای جهانی فقط
ناشــی از تحوالت دنیا در طول
یک ســال نیســتند ،بلکــه در
طول زمان پدید می آیند و برای
درک دالیل و علل شکل گیری
و تحقــق آنها بایــد دوره زمانی
طوالنی تری بررســی شود .به
همیــن دلیل این گروه گزارش
امســال خــود را بــا مطالعــه
روندهای فراگیر در بیش از یک
دهه اخیر منتشــر کرده است.
انتشــار این گزارش همزمان با

نشســت داووس حایز اهمیت
فوق العادهای اســت چرا که در
این باشگاه کشورهای ثروتمند
جهــان ،آگاهی از ریســکها و
تهدیداتــی کــه متوجــه تمامی
جهان اســت از عوامل اصلی و
تعیین کننده در تصمیم گیری
و سیاســتگذاری بــرای آینــده
خواهد بود.
ایــن گــروه از ســال  ۲۰۰۶بــه
صورتــی منظــم گزارشهــای
خــود را منتشــرکرده اســت.
گزارش امســال در  ۷۸صفحه،
توجه تصمیم گیرندگان جهانی
را بــه ماهیت تکاملــی و نحوه
تکوین خطرات و رابطه عمیق
بین آنها جلب میکند.
مثال زیر می تواند به درک
روابط عمیق بین عوامل ریسک
کمک کند:
کوتاهــی در ســرمایه گــذاری،
بیتوجهی نسبت به بروز رسانی
و امنیت شــبکههای اطالعات
در ارتبــاط بــا زیرســاختهای
حیاتــی (مانند انــرژی ،حمل
و نقــل ،و ارتباطات) می تواند
تاثیرات مســتقیمی بر نابودی
کامل سیســتم زیر ســاختها
داشته باشد؛ اما همین کوتاهی
موجــب تهدیــدات دیگری می
شــود که به صورتی زنجیرهای
ً
مثال حمالت
عمل مــی کنند.
سایبری به حمالت تروریستی
و منازعات بین دولتها منتهی
مــی شــود کــه خــود موجــب
مهاجرتهــای وســیع مــردم
در مناطــق مورد نــزاع خواهد
گردید.
مورد دیگر اینکه تقلب و سرقت
اطالعــات تاثیــرات مخــرب و
منفی در پیشرفت تکنولوژیک
دارد و در نهایــت موجــب عدم
اشــتغال و یا کاهش اشــتغال
زایــی مــی گــردد .در حالی که
پدیــده کاهش اشــتغال ،عدم
اشــتغال و بیکاری زمینه ســاز
بیثباتــی عمیــق در ســطح
جوامع ،و فشل شدن دولتها
می شود.
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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...

«بــراندازم»

براندازم ،تو پایانى من آغازم
من ایران را به خشت جان دوباره باز می سازم

منم فریاد بىخاموش ایرانی
منم آن بغض توفانی كه میدانی
منم شوریده بر ابلیس
آن ارباب جنگ و مرگ و ویرانی
منم شیدای آزادی
همان روح رهاییبخش انسانی
براندازم ،تو پایانى من آغازم
من ایران را به خشت جان دوباره باز می سازم
به یغما برده ای از سفره نانم را
گرفتی جان پرشور جوانم را
شكستی هم قلم هم استخوانم را
ندیدی خشم سرخ ناگهانم را
براندازم ،تو پایانى من آغازم
من ایران را به خشت جان دوباره باز می سازم
منم آن كه به تنگ آمد
از این تكرار ذلت بار و بیحاصل
همان موجی كه می كوبد
پیاپی مشت بر آرامش ساحل
براندازم ،تو پایانى من آغازم
من ایران را به خشت جان دوباره باز می سازم
خودم میسازم از نو سرنوشتم را
خودم باید بچینم كار و كشتم را
جهنم ساختی از روزگار من
خودم پیدا كنم راه بهشتم را
براندازم ،تو پایانى من آغازم
من ایران را به خشت جان دوباره باز می سازم
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تبدیل بنگاهداری به سهامداری!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

 4بهمــن -روز شــنبه  30دیمــاه
روزنامــه «ایــران» ارگان رســمی
دولت مصاحبــه ای با امیر حاتمی
وزیر دفاع را منتشــر کرد که در آن
گفتــه بــود« :ســتاد کل نیروهای
مسلح براســاس دســتور آیت الله
خامنــه ای پیگیــری خواهد کرد تا
نیروهــای مســلح از فعالیت های
اقتصــادی "غیــر مرتبــط" خارج
شوند» .در متن مصاحبه روزنامه
«ایــران» آمده اســت« :نیروهای
مســلح ایــران [بخوانیــد ســپاه
پاســداران و بســیج] درسال های
گذشته موسسات مالی و اقتصادی
را در بخــش های مختلــف ایجاد
کــرده انــد .از جملــه موسســات
اقتصادی ســپاه پاســداران ،بنیاد
تعاون ســپاه و بانک انصار است».
درباره موسسات اقتصادی وابسته
به بسیج نیز نوشته شده« :شرکت
ســرمایه گــذاری مهــر اقتصــاد
ایرانیــان وابســته به بنیــاد تعاون
بســیج نیز ســهام برخی از شرکت
ها از جملــه فوالد مبارکه ،ایرالکو،
تراکتورســازی تبریــز ،صــدرا،
تکنوتار ،شــرکت ســرمایه گذاری
توسعه صنعتی و داروسازی جابربن
حیان را خریداری کرده است».
درنظــر اول ،متــن ایــن مصاحبه
چنیــن القــاء مــی کنــد کــه چون
نیروهای مسلح خالف نظر و بدون
موافقت رهبر معظم اقدام به خرید
یا تأسیس «بنگاه های اقتصادی»

کرده انــد ،آیت اللــه خامنه
ای – کــه از همه چیز آگاه و
با اطالع و مراقب اســت که
مبــادا حقــی از مــردم ضایع
شــود – به وزیر دفاع دستور
برطــرف کردن ایــن تضییع
حق را داده است!
واقعیــت  180درجــه خــاف این
اســت« .یکی داســتانی پــر از آب
چشم» است که به عاملیت شخص
ســیدعلی خامنه ای و دســتیاری
غارتگــران بــازاری حــزب موتلفه
و هاشــمی رفســنجانی در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام درمورد
لغو و نقض اصل  44قانون اساسی
صــورت گرفتــه اســت .نگارنــده
حدود  10ســال پیــش این پرونده
را زیر نظر داشت و در همان زمان
طــی چند نوشــتار دربــاره عواقب
شوم و آثار فسادبرانگیز آن هشدار
داد که البته به جایی نرسید .ازاین
جمله ،نوشــتاری با عنوان «نظام
قانون ستیز» بود که  9سال پیش
در دیماه ســال  1387منتشر شد.
در بخشــی از این نوشــتار صریحا
هشــدار داده شده بود که« :نقض
اصــل  44قانــون اساســی درواقع
واگذارکردن منابــع ثروت عمومی
به خودی ها و پایوران نظام اســت
و قــدرت اقتصادی عظیمــی را در
دست های آنان متمرکز می کند».
خالصــه ماجــرا چنیــن بــود کــه
سیدعلی خامنه ای ،حزب موتلفه،
ســپاه و بسیج برای بلعیدن ثروت
های مردم ایران تبانی و دســت به

یکی کرده بودند و در روندی کامال
غیرقانونــی و با دســتاویز
سست «تعیین سیاست
هــای کالن نظــام» به
نیت خیانــت آمیز خود
جامه عمل پوشــاندند.
دراین مــورد ،در بخش
دیگری از نوشتار مذکور
در فوق نوشته شده بود:
«با وجود صراحت موکد اصل 177
قانون اساسی درمورد راهکارهای
بازنگــری در مفــاد و اصــول ایــن
قانون و ضرورت تشــکیل شورای
بازنگــری و درپــی آن "مراجعه به
همــه پرســی" و همچنیــن تأکید
دوبــاره بخش پایانی ایــن اصل بر
"تغییــر ناپذیــر بــودن اداره امــور
کشــور با اتــکاء بــه آراء عمومی"،
رهبر معظم در فرآیندی غیرقانونی
و فراتر از حیطــه اختیارات قانونی
خود ...بر روی قانون اساســی پل
زد و طــرح خائنانه مصوب مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام را بــا
استنادی غیرواقعی به بند  11اصل
( 110وظایــف و اختیــارات رهبر)
که می گوید:
«تعیین سیاست های کالن نظام
جمهوری اسالمی پس از مشورت
بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام» به عهده رهبر اســت ،اصل
 44قانــون اساســی را نقض و لغو
کرد و عمال فتــوا و فرمان چپاول
و غــارت ثروت های عمومی مردم
ایران را بدون انجام الزامات قانونی
یعنی تشــکیل شــورای بازنگری و
مراجعه به همه پرســی صادر کرد.
نکته حساس درمورد بند  11اصل

 110این است که "تعیین سیاست
هــای کالن نظــام" طبعــا باید در
چارچوب مفاد قانون اساسی – که
رهبر مشــروعیت خود را از آن می
گیرد – باشد و رهبر نمی تواند این
سیاست های کالن را با نقض مفاد
قانون اساسی – ازجمله اصل -44
تعیین کند».
«گــوش اگرگوش تو و ناله اگر ناله
ماست  /آنچه البته به جایی نرسد
فریاد است».
این چنین بود که آن هشــدارها به
جایی نرســید و یکــی از خائنانه و
زیانبارتریــن اقدامات تاریخ معاصر
ایران به زیان مردم انجام شد و قوت
مردم به جیب های گشاد سرداران
سیری ناپذیر سپاه و بسیج و دیگر
کارگزاران ریز و درشت نظام والیت
مطلقه فقیه سرازیرگردید .درطول
کمتر یک دهه ،کار به جایی رسید
کــه بازوهای اصلی ســرکوب نظام
یعنی سپاه و بسیج بر بیشتر اهرم
های عمده اقتصادی جامعه چنگ
انداختند و در سودجویی غارتگرانه
چنــان افــراط کردند کــه نتایج آن
در تعطیــل بــی رویــه کارخانه ها
و بیــکاری کارگــران ،تعویق مکرر
چندیــن ماهــه پرداخــت حقــوق
کارگران و به انحصار درآمدن منابع
درآمد و ...دیده می شود.
درپی افزایش نارضایتی های ناشی
از ایــن غارتگــری غیرقانونی – که
در خیــزش اعتراضــی سراســری
اخیر چهره کرد – بود که سیدعلی
خامنــه ای مکارانــه و بــدون آن
که مســئولیت خطــای غیرقانونی

{>> ادامه در صفحه}16 :

NOTAIRE-NOTARY

Voyages Lexus

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

نازگل فالح طوسی

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

Cel.: 514-942-4178

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

خدمات حسابداری و دفترداری

فتوشاپ

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

خدمات درمانی در کانادا :کهنه و پرهزینه

زمان آن فرارسیده که همه نظام
پزشــکی برپایه معیارهای حاکم
بــر نظام دارویــی یعنی هزینه-
فایده ارزیابی شــود .اگر کســی
به ســرطان خــون مبتال شــده
باشد ،از زمان تشخیص بیماری
به پزشــک متخصــص معرفی و
برایــش درمان کشــت ســلولی
تجویــز می شــود .درمــان این
بیمار برای دولت بیش از یک –
و حتی دو – میلیون دالر هزینه
دربر دارد.
کســی درباره این کــه این بیمار
به کشت ســلولی نیاز دارد یا نه
پرسشی نمی کند.
درواقــع مــا از ایــن بختیــاری
برخورداریــم کــه نظــام درمانی
کانــادا – بــدون این که از شــما
پرسشــی شــود یا برایتان هزینه
ای داشــته باشــد -همه هزینه
هــای درمانــی از جملــه دیالیز
بیماران کلیوی یا شیمی درمانی
و پرتودرمانــی بســیاری از انواع
سرطان را می پردازد.
امــا ،هنگامــی کــه نوبــت بــه

داروهای جدیدی که هنوز تحت
مقررات حقوق کشــف هســتند
مــی رســد ،مقــررات تغییر می
یابــد و پای بیمه های خصوصی
و برنامــه های درمانی ســطوح
مختلف دولت به میان کشــیده
می شود که درباره موضوع ابراز
نظرکنند و بگویند چه کسی باید
چه دارویی مصــرف کند .و این
تصمیم گیــری ها برپایه ارزیابی
«هزینــه – فایده» و این که دارو
تا چه حد می تواند به طول عمر
بیافزاید انجام می شود.
دربرخــی از موارد اعالم شــده،
بیمــاران نزدیــک بــه مــرگ از
دریافت داروهایــی که می تواند
ســه یــا چهار مــاه به عمرشــان
بیافزاید محروم می شــوند ،زیرا
چنین درنظرگرفته می شــود که
هزینه دارو خیلی زیاد و سود آن
برای بیمار خیلی کم است.
حتی درمواردی که داروها نقش
اساسی در موفقیت روند درمان
دارد ،بازهــم نظــام خدمــات

نگرانی از ورشکستگی درصورت
افزایش بیشتر نرخ بهره

درمانی موضــوع را برمبنای اثر
آن بر مداوای بیمار بررســی می
کند.
نظــر به ایــن که در این بررســی
ســود و زیــان کاغذبــازی نقش
دارد ،دسترســی بیمار بــه دارو
با تأخیرهای مهــم (بین  1.5تا
دو ســال) روبرو و یــا حتی با آن
مخالفــت مــی شــود و ایــن امر
می توانــد به طور بالقــوه اثرات
مرگباری داشته باشد.
یــک نمونه زنده این امر کشــت
سلولی است که به طور متوسط
در انتاریــو  128هــزار دالر و اگر
بیمــار بــه خاطر مــدت طوالنی
انتظــار ناگزیر به رفتن به ایاالت
متحــده شــود  660هــزار دالر
هزینه دارد .پرداخت کامل این
هزینــه کمتــر از پرداخت هزینه
دارویــی کــه یــک دهــم آن بها
دارد و میتوانــد در درمان بیمار
اثــر قاطع داشــته باشــد ،مورد
رسیدگی قرارمی گیرد.
درحالــی کــه کل هزینه کشــت
ســلولی پرداخت می شود ،چرا
هزینــه ماهانه  10هــزار دالری
دارویی کــه در درمــان بیماری
نقش اساسی دارد باید با چالش
روبرو و حتی نفی شود؟
زمــان آن فرارســیده کــه معیار
واحدی در زمینه هزینه
– اثر برکل نظام درمانی
حاکم باشد.
(فاینانشیال پست 15 ،ژانویه
.)2018

بیــش از  30درصــد از کانادایی
ها می گویند که افزایش بیشــتر
نرخ بهــره مــی تواند آنهــا را به
ورشکستگی بکشاند .بنابر یک
نظرســنجی انجام شــده شمار
افرادی که قدرت پرداخت خود
را از دست می دهند افزایش می
یابد .این نظرسنجی نشان می
دهد که بودجه بندی خانوارها
از زمانی که بانک مرکزی
کانادا درماه جوالی نرخ

افزایش مبلغ جریمه های رانندگی
شــهرداری مونتریــال
درنظر دارد مبلغ جریمه
هــای رانندگی را افزایش
دهــد و از ایــن راه 30
میلیون دالر درآمد بیشتر
کســب کند .بنوآ دوری
رییــس کمیتــه اجرایی
شــورای شهر دراین مورد گفت:
«از سال  2009در مبلغ جریمه
هــا تجدیدنظــر نشــده اســت.
درنظر داریم مبلغ پرداختی برای
هریــک از خطاهــای رانندگی را

افزایش دهیم» .دراین جلســه
شورای شهر پرسش های زیادی
درمورد نخستین بودجه شهردار
جدید مطرح شــد .اپوزیسیون
این پرســش را مطرح کرد که آیا

افزایش  30میلیــون دالری
جریمــه های رانندگــی واقع
بینانــه اســت؟ در بودجــه
ســال  2017میــزان جریمه
های دریافتــی  176میلیون
دالر پیش بینی شــده بود و
در بودجه  2018این رقم به
 206میلیون دالر افزایش یافته
است.
«الپرس مونتریال 22 ،ژانویه
)2018

ناکامی مونتریال در جذب آمازون

تورنتــو و 19
شــهر دیگــر
در فهرســتی
هســتند کــه
قــرار اســت
دومین ستاد
مرکــزی شــرکت غــول آســای
آمــازون در یکــی از آنها ســاخته
شود .متاسفانه به رغم کوشش
های انجام شده نام مونتریال در
این فهرســت قرار ندارد .والری
پالنــت شــهردار مونتریــال می
گوید ازاین بابت ناراحت اســت

امــا از تــاش هایــی کــه برای
جــذب آمــازون انجــام شــد می
توان برای کشــاندن موسســات
دیگر به مونتریال استفاده کرد.
آمازون اعالم کرده که فهرســت
شــهرهایی که بالقوه می توانند
میزبان دومین ستاد مرکزی آن

باشــند را محدودتــر
کرده و تعــداد آنها را
بــه  20شــهر کاهش
داده اســت .همه این
شــهرها بجــز تورنتو
در خــاک آمریــکا قرار
دارند .برای ساخت این مرکز 5
میلیارد دالر سرمایه گزاری می
شــود و  50هزار شغل ایجاد می
کند.
(گازت مونتریــال 22 ،ژانویــه
.)2018

قانون
جدید حمل و
نگهداریاسلحه
قانون جدید حمــل و نگهداری
اســلحه در کبک از روز دوشنبه
 29ژانویــه  2018اجرایــی مــی
شــود .این روز ســالگرد حمله
به مسجد شهر کبک و کشتار 6
نمازگزار آن اســت .با این حال،
وزیــر امنیت عمومــی کبک روز
 28ژانویــه به خبرنــگاران گفت

انتخاب این روز عمدی نبوده و
او نمی خواسته که این همزمانی
بوجــود آید .به شــهروندانی که
ســاح گــرم در اختیــار دارنــد
یک ســال فرصت داده شــده تا
آن را نــزد اداره ثبــت ســاح به
ثبــت برســانند .به گفتــه وزیر
امنیــت عمومــی کبــک ،ثبــت

ســاح «ابزاری مهم» هم برای
پیشــگیری از جــرم و هــم برای
کشــف آن اســت و بــه مقامات
امکان می دهد مالک ســاح را
ردیابی کنند.
(تلخیص از گازت مونتریال،
 29ژانویه .)2018

بهره را افزایش داد دشوارتر شده
اســت .با آن که نرخ بهره در دو
نوبت تنهــا نیم درصــد افزایش
یافت ،نشــانه هایی از اثر منفی
آن بــر «فهرســت بدهی مصرف
کنندگان» به چشــم می خورد.
نــکات برجســته این بررســی به
شرح زیر است:
• یــک ســوم کانادایــی ها می

گویند به دلیل بدهی های قبلی
از پــس پرداخــت صورتحســاب
های ماهانه برنمی آیند.
• تعداد خانــواده هایی که قادر
بــه پرداخت صورتحســاب های
خود هستند نسبت به ماه ژوییه
 30درصد کاهش یافته است.
* نزدیــک بــه نیمــی از کانادایی
هایی ( 48درصد) که می گویند

 200دالر درماه کســری داشته
انــد ،از مــاه ســپتامبر  6درصد
افزایش یافته است.
• نزدیــک بــه  40درصد نگران
این بوده اند که اگر بار دیگر نرخ
بهره افزایش یابد با ورشکستگی
روبرو شوند.
(تلخیص از تارنمای گلوبال
نیوز 15 ،ژانویه .)2018

8

9

www.paivand.ca

 سال  25شماره  12  1354بهمن 1396

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

تظاهرات زنان در مونتریال

روز شنبه  20ژانویه صدها زن در
مرکز شهر مونتریال راهپیمایی
کردند .شرکت کنندگان در این
راهپیمایــی – که در شــهرهای

دیگــر کانــادا نیــز برگزار شــد –
خواهــان بهبود وضعیــت زنان
و برابری جنســیتی آنان بودند.
ایــن راهپیمایــی در اعتراض به

سه شــنبه  23ژانویه
اســامی نامزدهــای
اســکار امســال از
سوی آکادمی اسکار
اعــام شــد و فیلــم
«The Shape of
[ »Waterشــکل
آب] که تمامی آن در
تورنتو و همیلتون فیلم برداری
شــده ،نامزد دریافــت  13جایزه
اسکار شد .در طول تاریخ اسکار
تنها  3فیلم نامزد دریافت جوایز
اسکار بیشتری ( 14اسکار) شده

اند که یکی از آنها تایتانیک بود.
فیلــم «The Shape of
 »Waterتوســط گــی یرمــو
دلتــورو ،فیلمســاز مکزیکــی
کارگردانــی شــده ،امــا بجــز

وضعیــت زنانــی برگزار شــد که
قربانی عدم برابری جنسی شده
انــد .به عالوه ،این راهپیمایی
وسیله ای نیز برای مبارزه در راه
دستیابی به عدالت اجتماعی،
تبعیض نژادی و رعایت حقوق
بومیــان بــود .ویویان میشــل
رییــس انجمــن «زنــان بومی
کبک» گفــت که جامعــه نیاز
بــه درک ایــن مســئله دارد که
زنان شــیئی جنســی نیستند:
«مــا نیاز داریم با صدای بلند و
روشن بگوییم که سزاوار احترام
هستیم».
(تلخیص از گازت مونتریال21 ،
ژانویه )2018

فیلم کانادایی نامزد دریافت  13جایزه اسکار
کارگردان و چند تن
از بازیگــران ،بقیــه
عوامل فیلم کانادایی
و تقریبــا همگــی از
تورنتو هستند.
تولیدکننــده ایــن
فیلم ستاره برجسته
کانادایی کریستوفر
پالمر است.
(تلخیــص از تارنمــای ســام
تورنتو 23 ،ژانویه .)2018

خودداری نخست وزیر کبک از طرح مسئله
حقوق بشر در چین

فیلیــپ کوییار نخســت وزیر
کبک ،قصــد ندارد در ســفر
به چین درباره مســئله مهم
رعایت حقوق بشر با مقامات
ایــن کشــور گفتگو کنــد .او
ایــن مطلب را در نخســتین
کنفرانس مطبوعاتی خود در
پکــن بیان کــرد و گفت قصد
ندارد با بیان مطالب «نابجا»
هدف ســفر خــود را به خطر
اندازد .چین کشــوری است که
توســط حزب واحد کمونیســت
اداره می شــود و حقوق مدنی و

آزادی مطبوعــات درآن رعایــت
نمی شــود .این موضــوع هربار
که یــک نخســت وزیر کانــادا یا

اســتانی به چین ســفر می کند
موجــب بروز مشــکل می شــود
زیــرا می بایــد به نوعی مســئله
روابط اقتصــادی و اصل احترام
به حقوق اساســی را با دشواری
با هم آشــتی دهد .نخســت ویر
کبک در این مــورد گفت« :این
بــه عهــده کبک یــا حتی بخش
هــای دیگــر دنیا نیســت که به
حاکمان چین حکم کنند چگونه
باید کشــور خود را اداره کنند».
(تلخیــص از الپــرس مونتریال،
 21ژانویه .)2018

افزایش شمار جرایم ناشی از نفرت
در سالگرد سوء قصد و کشتار در
مسجد شــهر کبک که به کشته
شدن  6نمازگزار و مجروح شدن
تعدادی دیگر منجر شد ،گزارشی
منتشــر شده که بنابر آن در یک
سال گذشته شمار جرایم ناشی
از نفــرت در کبــک و مونتریــال
افزایش یافته و هدف بیشتر آنها
نیز مسلمانان بوده اند .در شهر

کبک ،که کشــتار نمازگزاران در
آن رخ داد ،درسال  2017وقوع
 71مــورد جرم به پلیس گزارش
شــده اســت .در دو سال 2015
و  2016این تعداد به ترتیب 25
و  57مــورد بوده اســت .هدف
بیــش از نیمــی از جرایــم مزبور
یعنی  42مورد مســلمانان بوده
انــد .در مونتریال نیــز وضع به

همیــن صورت بــوده و این نوع
جرایم در ســال گذشته افزایش
یافتــه اســت .رایج تریــن انواع
این جرایم تخریب ســاختمان یا
نوشتن شعارهای توهین آمیز بر
رووی دیوار بوده است.
(تلخیص از الپرس مونتریال،
 29ژانویه )2018
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خوشبینی کبک درباره آینده توافق مبادله
آزاد بازرگانی

نمایندگان دولت کبک پس
از دیــداری یــک ســاعته با
اعضای کنگره آمریکا نسبت
به آینده توافــق مبادله آزاد
بازرگانــی (ALENA/
 )NAFTAابراز خوشبینی
کردند .ریموند باشان وزیر
پیشــین و سرپرســت گروه
مذاکره کننده کبک تصریح
کرد کــه« :مذاکــرات کند ولی
مســتمر اســت» .او همچنین
درمــورد برگــزاری دور هفتــم
مذاکــرات در پایان ماه ژانویه در

مکزیک ابــراز خوشــبینی کرد.
او همــراه بــا دومینیــک آنگالد
وزیر اقتصاد و کریســتین ســن
پــی یر وزیــر روابط بیــن المللی

کبــک درمورد دیدار خود با
حدود  10تــن از اعضای –
جمهوری خواه و دموکرات
– کنگــره توضیــح دادنــد.
درایــن دیــدار که بــه ابتکار
کبــک برگــزار شــد ،آنها بر
اهمیت نظام مدیریت عرضه
و مســئله تفــاوت فرهنگی
تأکیدکردند.
(تلخیص از تارنمای رادیو
کانادا 28 ،ژانویه .)2018

آزمایش خودروی هیدروژنی در کبک
کبک با همــکاری تویوتا
برنامــه ای آزمایشــی
برای ســاخت خــودروی
هیدروژنــی اجــرا مــی
کند .قــرار اســت تویوتا
 50دســتگاه خــودروی
هیدروژنی بسازد تا دولت
کبک آنها را در جــاده های این
استان آزمایش کند .ولی ،پیش
از تولید انبوه ایــن نوع خودرو،
ابتدا باید مراکز ســوخت گیری

آن ســاخته شــود .خــودروی
هیدروژنــی در مــدت  5دقیقــه
ســوخت گیری می کند که برای
طی مسافت  500کیلومتر کافی

است .در مرحله نخست
قراراســت دو جایــگاه
تأمین هیدروژن در کبک
سیتی و مونتریال ساخته
شــود .درحــال حاضــر
بهای سوخت هیدروژنی
گرانتر از بنزین اســت اما
این می تواند در سال های آینده
تغییر یابد.
(تارنمای رادیو کانادا 18 ،ژانویه
.)2018

افزایش میزان مصرف در کبک
مصرف کنندگان کبکی در طول
ســال  2017و ایام جشــن پایان
سال بیش از پیش فعال بوده اند.
آنان در مقایسه با سال  2016در
سه ماهه آخر سال  2017نزدیک
به  5.5درصد بیشتر خرج کرده
اند .به این ترتیب ،کبک از نظر
رشــد هزینه هــای مصرفــی در

پایان ســال در مقام دوم استان
هــای کانادا قرارمی گیرد .مقام
نخســت بــا  6.14درصــد از آن
بریتیــش کلمبیا اســت وانتاریو
بــا  4.43درصــد در رده ســوم
است .در پایین این فهرست نیز
ساسکچوان و ترنو و البرادور به
ترتیب بــا  0.7و  0.2درصد قرار

دارنــد .اگر محاســبه بر مبنای
کل ســال  2017انجــام شــود،
کبک در سراســر کانادا در مقام
نخست قرار می گیرد و بریتیش
کلمبیا و انتاریو در رده های دوم
و ســوم هســتند( .ژورنــال دو
مونتریال 23 ،ژانویه .)2018

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

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

Spring semester / Session de printemps:
)Du 3 avril 2018 au 17 juin 2018 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:

ایران در محاصره این  5بحران اقتصادی
مجتبی احمدی

جمهوری اسالمیدر حساسترین
دوران تاریخی خــود قرار گرفته
اســت و باید از یک گردنه سخت
اقتصادی عبور کند .از یک ســو
منابع و درآمدهای نظام به شدت
کاهش یافته است و از سوی دیگر
نیازها و هزینههای دســتگاههای
مختلــف افزایــش قابلتوجهی
داشتهاند .البته افزایش قیمت نفت
در یک ماه اخیر شــاید امیدواری
را به جمهوری اسالمی بازگردانده
است ولی اوضاع صنایع ،شرکتها،
ادارات و بازنشســتگان دولتــی
بهگونهای اســت که شــاید نفت
 100دالری هــم نتوانــد از پس
حل آن برآید .از سوی دیگر فساد
گستردهدر حکومت و انتقال منابع
برای تجهیز حزبالله ،ســوریه،
یمن ،فلسطین و دیگر گروههای
تروریستی فشــار مضاعفی را به
اقتصاد ایران وارد کرده و حکومت
را در یک تنگنای تاریخی قرار داده
اســت .در ادامه به چند ابَر چالش
اقتصادی پیــش روی جمهوری
ِ
اسالمی میپردازیم که به احتمال
فراوان ســال  2018را به ســالی
متفاوت برای این حکومت و مردم
ایران تبدیل خواهد کرد.
•

بحرانصندوقهایبازنشستگی

صندوقهایبازنشستگیبهبحرانی
غیرقابل حل بــرای دولت تبدیل
شــدهاند .در  20سال اخیر همه
دولتها مغلوب وضعیت صندوقها
شده و نتوانستهاند راهکاری برای

حل بحــران این نهــاد اقتصادی
بیابند .ریشه مشکل صندوقهای
بازنشستگی در مسئله فساد و رکود
اقتصادی خالصه میشود .نخست:
حجم بســیار زیادی از موجودی
صندوقهای بازنشستگی در قالب
تسهیالت به افراد خاص داده شده
و در مقابــل ضمانتهای کافی از
آنها گرفته نشده است .نمونه بارز
این مســئله ،صندوق فرهنگیان
اســت که بیش از  8هزار میلیارد
تومان از موجودی آن به غارت رفته
و هیچکس هم پاســخگو نیست.
دوم :سوء مدیریت در صندوقهای
بازنشستگیبهاینجاختمنمیشود؛
هیئترئیســه و هیئتامنــای
صندوقها با بیتدبیری خود بخش
دیگــری از منابع را در محلهایی
سرمایهگذاری کردهاند که اکنون
قدرت نقد شــوندگی ندارند .برای
مثــال حجــم باالیــی از دارایی
صندوقها که قرار بود پشــتوانه
روزهای سخت بازنشستگان باشد،
زمانی در بخش پررونق مســکن
ســرمایهگذاری شــد و اکنونکه
این بخش در رکود مطلق به ســر
میبرد این منابع نیز بلوکه شدهاند.
وضعیت صندوقهایی هم کهدولت
به دلیل کسری بودجه منابع آنها
را پیشخور کرده اســت تعریفی
ندارد و اساساً چیزی در آنها باقی
نمانده تا مســتمری ،مزایا و بیمه
تکمیلی بازنشســتگان پرداخت
شود .تجمع بازنشستگاندر سراسر
کشور و اعتراض به نادیده گرفته
شدن حقوقشان گواهی بر اوضاع

بحرانیصندوقهاست.

•

مالیاتهایبیرحم

تقریبــاً در همــه کشــورهای
توســعهیافته هنگامیکه با رکود
مواجه میشــوند ،از فشــارهای
مالیاتیمیکاهند.حتینمونههایی
هســتند کــه در دوره بیرونقی
صنایع ،مالیاتها منفی میشوند؛
یعنی درصدی از مالیاتهایی که
دولت قب ً
ال دریافت کرده است به
صاحبان کسبوکار باز میگرداند تا
چرخ اقتصادشان دوباره به حرکت
درآید؛ اما در ایران داستان بسیار
متفاوت است .درحالیکه اقتصاد
ایران وارد ششمین سال رکود خود
میشــود ،دولت در بودجه 1397
میزان مالیاتهــا را افزایش داده
است .دولت در الیحه بودجه 97
بالغ بــر  128هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتــی پیشبینی کرده
است که در مقایسه با امسال ،رشد
 16هزار میلیارد تومانی را نشــان
میدهد .این  16هزار میلیارد قرار
اســت از اقتصادی دوشیده شود
که کام ً
ال در رکود قرار دارد .دولت
ســعی میکند هر طور شده بار
کســری بودجه خود را به دوش
مردم بینــدازد؛ اما مردم نیز دیگر
نایــی برای تحمــل ریاضتهای
اقتصادی ندارند .فشار مالیاتی به
بخشهــای صنعت و خدمات که
الی چرخهای بیتدبیری نظام در
حال خرد شدن هستند ،بیتردید
میزان بیکاری را افزایش خواهدداد
و بحــران را عمیقتر خواهد کرد؛
چراکه امروزه یکی از مشــکالت
عمــده صاحبــان کســبوکار،
مالیاتهایی هستند که مانند یک
صخره در مقابلشــان قرار گرفته
است.
•

بیدار شدن غول تورم

تورم در سی ســال اخیر همواره
بالی جان اقتصاد ایران بوده است.
از دهه  60خورشیدی به این سو،
متوســط تورم برای هرسال روی

تفــاوت بین دخیل بستن به امام رضا
و مراجعه به کلینیک مدرن در آلمان

{>> ادامه در صفحه}12 :

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday / Samedi: 14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 16TH
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

 ۷۵درصد ایران 
یها از آینده نومیدند
 ۲۳دی -مرکــز تحقی

قــات درصد یا اعتقاد به بدترشــ
دن
پ
یرو
زی
در
آن
ب
رای
دور
استراتژی
دوم
به
ک ریاستجمهوری آن دارند و
یا میگویند فرقی قدرت رسید.
گــزارش
«آیندهپژوهی ایران نخواهد کرد.
نت
ایج
ایـ
ـن
پ
ژوه
ش
در
»۱۳۹۶
حالی
را بر وبســایت خود ایــن پژو
هــ
ش
از
ســ
وی
به
ب
حث
گذاشــته م 
یشــود
منتشــر کرده
اســت که به «آیندهبان» ،رسانه
ت
خص
صی
که
ایــ
ران
در
هفت
شن
ه
های اخیر
اسایی مشــکالت موجود آینده
پژو
هی
ان
جام
م

ی
شـ
ـود
شا
هد
و ارزیابی
اعتراضهای سراسری
ســناریوهای آینده که بر نظرســن
جی
ع
مو
می
از
بـ
ـود
و
م
ردم
در
بیــش از ۷۲
ایران بر اساس این
مشکالت شــهروندان تکیــه د
ارد.
ا
ین
شـ
ـهر
ک
وچ
ک
و
م
بز
رگ
یپردازد.
ایران
نظرســن
جی
از
۸
ب
هم
ن
مـ
ـاه
به
خیا
بان
آمدنــد .اعتراضات
بر اساس گزارش آ
یندهپژوهی  ۱۳۹۵آغاز شده بود.
س
راس
ری
پن
ج
ش
نبه
هفتم دی
 ،۱۳۹۶سه مســئله
«بحران به گفته وبســایت آیندهب
تأمیــن آ
ان ،در مشهد و شهرهای دیگری
ب»« ،بیــکاری» و تعــدادی دیگ
ــر
از
نه
اده
ای
در
ا
ستا
ن
ه
ای
خراسان رضوی
«ناامیدی دربــاره
آینده» در علمی ،پژوهشی و مط
العا
تی
و
جن
وبی
آ
غاز
شد.
راهپ
صدر مش
یمایان
ــکالت ایــران قرار دولتــی و غ
یرد
ولتـ
ـی
در
ا
ین
در
ایـ
ـن
اعت
داشتند.
راضات که یکی از
پروژه همکاری کرده
اند.
شع
اره
ای
اص
لی
آن
روزن
«نان ،کار،
امه قانون گزارشداده است به ادع
ای
ا
ین
ن
هاد،
اگر
چه
ا
ین
آزاد
ی»
که بر اساس ا
بود ،به گرانی و فساد
ین پژوهش  ۲۲۰گزارش در بهار
ام
سـ
ـال
آم
اده
اقت
صا
دی
و
گ
سترش بیکاری
صفح های ،ناامیدی نس
بت به شده بود ،اما بهدالیلی انتشار
آن
و
هم
چن
ین
ا
ستب
داد
آینده ،ی
سیا
سی
کی از مهمترین عوامل به درخوا
ست
م
رکز
تح
قیق
ات
معت
رض
ند.
ناظران مشــکالت
ایجاد فشار روانی
بر توده مردم اســتراتژیک به تعو
یق
افت
اده
زیس
ت
م
حی
طی
و
ب
اس
ه
و
یژه بحران
ت .بر اســاس نظرسنجی بود .ب
هار
ام
سال
در
ست
پی
ش
آب
و
آ
اعال مشدهدر
لودگی هوا و زلزله را در
این پژوهش ،تنها از انتخابات ر
یاس
ت
ج
مهو
ری
ا
ین
اعت
راض
ات
م
وثر میدانند.
 ۲۴درصد مــردم ایران آی
نده دوازدهــم بــود که حســن
را بهتر ارزیابی میکنند و
 ۷۶روحانــی ،رئیسجمهوری با
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محیط زیست
شبحکــــــمآبیبرفراززمین
/۰۶شهریور -آب که در گذشتهای •
دســت خود ،که به سد سازی در
شرایط
خوردن
هم
بر
دوم
عامل
نه چندان دور در بخش بســیار -
این رودخانه پرداخته اند ،در گیر
بزرگی از جهان عنصری فراوان و اقلیمی است که تغییرات مهمی است .چین و همسایگانش بر سر
کم و بیش مجانی به شمار میآمد ،را در نحوه توزیع باران در ســطح شماری از رودخانههای مشترک
امروز به گونهای روز افزون به منزله کره زمین به وجود آورده اســت .کشمکش دارند .و این فهرست را
یک ماده اولیه استراتژیک در قلب به عنوان نمونــه تودههای ابر در می توان ادامه داد.
اقتصاد و سیاســت جهانی جای مناطــق نزدیک بــه دو قطب پر در ایران نیز بحــران آب در زمره
میگیرد.
پشت تر میشــوند ،حال آنکه در مهمترین و حساسترین مسایل
در واقع «طالی آبی» بیش از
برای امنیت و آینده کشور جای
دارد .طی نیم قرن گذشته ایران
«طالی سیاه» بر آینده بخش بهبود حکمرانی آب در
با افزایش چشمگیر جمعیت و
بزرگی از جهان و نیز بر فراز و سطوح ملی و بین املللی از
نشیبهای روابط بین المللی
گسترش سریع شهر نشینی
انسان
های
ش
چال
ترین
م
مه
ســنگینی میکند و کاهش
روبرو بوده ،بیآنکه از سرمایه
در این قرن است.
موجــودی آن امنیت و رفاه
گذاری کافی و مدیریتدرست
مردمان را در شمار زیادی از
منابع آبی برخوردار باشد.
کشورها و مناطق جهان به خطر مناطق دیگری از زمین از جمله کشــاورزی با آبیاری غیر بهینه و
می اندازد.
خاور میانه ،آفریقای جنوب صحرا اتالف فراوان ،نود و سه در صد از
•
و آمریکای مرکزی ضخامت خود مصرف کل آب کشور را می بلعد.
خطر «جنگ آب»
را از دست میدهند.
صنایــع آب بر در مــکان هایی
بــه روال هر ســال و بــه ابتکار کارشناسان شــرکت کننده در غیرمناســب (مانند صنایع فوالد
«انستیتوی بین المللی آب» در نشست امســال اســتکهلم بار در کنار زاینده رود) مستقر شده
اســتکهلم ،نشســتی زیر عنوان دیگر در زمینه وخامت وضعیت اند .نبود یک بــازار واقعی آب ،با
«هفته جهانــی آب» در پایتخت ســفرههای آبی ،که سی در صد قیمتهای واقعی ،زمینه استفاده
سوئد گشایش یافت.
ذخایر موجود اب در سیاره زمین عقالیی از این منبع بسیار کمیاب
در این نشست شــش روزه ،که را شامل میشوند ،هشدار داده اند ،را از ســوی مصــرف کنندگان
 ۲۷اوت گشــایش یافت ۳۲۰۰ ،به ویژه از آنرو که برداشت از این فراهم نمــی آورد .عالوه بر همه
کارشناس از کشورهای گوناگون سفرهها با آهنگی به مراتب تند تر این کمبود ها ،گرمایش زمین و
حجــم عظیمــی از گــزارش و از بازسازی آنها انجام میگیرد .وضع تغییرات اقلیمی نیز به بحران آب
بررســیهای علمی خود را ،که به ویژه از آن نظر خطرناک است در کشور دامن زده است.
به ویژه بر موضــوع فاضالبها و که همزمان بــا کاهش «عرضه در حال حاضر ســر نوشت تیره
چگونگی بازیافت آنها متمرکزند ،آب» ،تقاضــای این ماده به دلیل دریاچههــا و رودخانههــا به یک
ارائه دادند.
افزایــش جمعیت زمیــن رو به تراژدی بزرگ ملی بدل شــده و
از مجموعــه عظیــم دادههــا و اوجگیری است.
افت شدید آبهای سطحی و زیر
مطالعاتی که در اختیار نشســت رشــد جمعیت و گسترش شهر زمینی همزمان با گسترش تنش
اســتکهلم قرار گرفته ،چنین بر نشــینی و فرایند صنعتی شدن ،میان ســاکنان مناطق مختلف
میآید که خطر کمیاب شدن آب زوال سفرههای آبی ،کاهش باران کشور بر سر تقســیم آب ،یکی
رو به افزایش میرود و دستیابی به در بعضی از مناطــق به ویژه در از مهمتریــن دلنگرانیها را برای
این منبع زندگی در بخش بسیار رابطه با گرمایش زمین و تغییرات جامعه ایرانی به وجود آورده است.
وســیعی از جهان با چالشهای اقلیمی ،همــه و همه مجموعه بهبود حکمرانی آب در ســطوح
جدی روبرو اســت .سخن بر سر انفجــار آمیزی را در شــماری از ملی و بین المللی یکی از مهمترین
مادهای اســت که بــرای تامین کشــورها به وجود آورده اند که چالشهای جامعه انسانی در قرن
امنیت غذایی ،حفظ ســامت ،اگر با آنها مقابله نشود ،دیر یا زود بیست و یکم میالدی است .توسعه
تداوم فعالیتهای صنعتی و تامین به بحرانهای ملی و منطقهای و پایــدار در گرو صیانت منابع آبی
انرژی ســاکنان زمیــن اهمیت حتی «جنگ آب» منجر خواهند است.
حیاتیدارد.
شد.
دولتها در تحقق این هدف طبعا
عالوه بر عوامل شــناخته شــده •
نقــش مهمی دارنــد ،ولی نقش
ســنتی مانند افزایش جمعیت بازار جهانی آب
اصلی بر عهده جامعه مدنی و نیز
و مدیریــت نادرســت منابع ،که از هم اکنون ،به ویژهدر خاورمیانه ،شرکتهای خصوصی است که در
تنشهای آبی را در شــماری از طرفهای در گیر از ضربه زدن به پیشبرد تکنولوژی آب و استفاده
مناطق جهان به وجود آورده اند ،منابع و تاسیسات آبی یکدیگر ابایی بهینه از منابع آبی تخصص دارند.
دو عامل نسبتا تازه در بر هم زدن ندارند .نیروهای متخاصمدر خاک مجموعه بزرگــی از فعالیتهای
تعادلهای زمیــن در عرصه اب ســوریه ،و یا ائتالف زیر رهبری مرتبط با یکدیگر ،از صیانت منابع
نقش اساسی را ایفا میکنند:
عربستان سعودی در یمن ،بارها آب گرفتــه تا بازیافت فاضالبها
•
از این حربه استفاده کرده اند .در و شیرین کردن آب دریا ها ،یک
 عامل نخست «گرمایش زمین» رابطه با شماری از آبهای جاری ،بــازار عظیم چهار صــد میلیارداست که خشکسالیها را طوالنی تنش میان کشورها رو به افزایش دالری را در جهان به وجود آورده
تر کرده و حتی کمبود آب را ،در میرود .ترکیه که سر چشمههای که حجــم آن به ســرعت رو به
مناطقی کــه تاکنون از آب کافی فرات و دجله را در اختیار دارد ،با گسترش میرود.
برخوردار بودند ،بــه وجود آورده سوریه و عراق مشکل دارد .مصر فریدونخاوند (تحلیلگراقتصادی)
•
است.
بر ســر آب نیل با کشورهای باال
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ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

All aspects of Immigration
Provincial

Québec

Federal

Regulated Canadian
Immigration Consultant
Membership No. R409295

Inscrit avec
Immigration Québec
Numéro 11322

Since 2007 Depuis
Only an Immigration Consultant member of ICCRC and is also registered with Quebec Immigration
may practice Quebec Immigration Law.
ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوران ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺒﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺒﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران
ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴

Tel: 514-656-8178
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier

By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com
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ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382
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سنگ های گرانیت

تحلیل...

WWW.GRANITEISLAND.CA
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 ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

خدمات حسابداری و دفترداری

بدبیاریهای اخیر جمهوری اسالمی
عبد الرحمن الراشد
عبــارت «بدبیــاری یکــی دو تا
نیســت» واقعا دربــاره وضعیت
رژیم کنونی ایران صدق میکند.
نخست یک زلزلهی شدید کشور
را لرزاند؛ بعد تظاهرات سراســری
در بسیاری شــهرها به راه افتاد؛
ســپس بزرگترین نفتکش کشور
پس از برخورد با کشتی دیگری در
دریا دچار آتشسوزی شد وآنگاه
اکثریــت اعضای کنگره آمریکا به
تصویب قانون تحریمهای جدید
علیه تهران رای دادند.
اگر چه در ایران تظاهرات خیابانی
فعال فرو نشســته ،اما اعتراضات
به روشهای مختلــف وابزارهای
دیگریدوباره از سر گرفته میشود.
البته تظاهرات بــه تنهایی برای
سرنگونی رژیمی که موجودیتاش
را بر اســاس نظمی «شــیطانی»
متشکل از نیروهای تندرو دینی،
امنیتی ،بسیج ،ســپاه پاسداران و
سرویسهای اطالعاتی و سرکوبگر
دیگر تأسیس شده و اغلب خدمات
اینترنتی را تحت کنترل خود گرفته
یا آنها را مسدود کرده و بدون توجه
به افکار عمومی جامعه بینالمللی
هزاران ایرانی را در سیاهچالهایش
زندانی یا اعدام کــرده ،نمیتواند
کافی باشد.
اما زمانی که واکنش مردم نسبت
به این فجایع با فشارهای عمومی
داخلــی ،بینالمللــی و اقتصادی
همراه شود بیشک رژیمهایی مانند
جمهوری اسالمی ایران را تضعیف
خواهد کرد به طوری که در نهایت
مجبور به تغییــرات جزیی مانند
چین ،یا تغییرات کلی مانند روسیه
یا همچوندولتهای اروپای شرقی
به صورت مســالمتآمیز سقوط
کرده و یا مانند نظام لیبی سرنگون
خواهد شد.
برای رژیمهایی چــون حکومت
ایران ســرکوب تظاهرات و سایر
نافرمانیهای مدنی کار ســختی
نیســت همانطور که در قیامهای
اخیر و همچنین در ســال ۲۰۰۹

نظامی که خمینی تاسیس
کرد ،فرسوده شده و در
حال فرو ریخنت است
و پیــش از آن مردم را ســرکوب
کرد .اما ســرکوب تظاهرات پایان
مشکل رژیم اسالمی نخواهد بود؛
نظام والیت فقیه از چندین بیماری
جدی و خطرناک رنج میبرد.
خنست اینکه این رژیم پیر و فرسوده
شده و پس از چهل سال در دست
گرفتن قدرت مطلق نه تنها هیچ
توسعهای نیافته بلکه نتوانسته به
نیازهای مردم و نســلهای جدید
ایرانی پاسخ دهد.
رژیم ایران همچنین از اختالفات و
دستهبندیهایدرونی رنج میبرد،
از جمله درگیریهای میان خود
روحانیت که انسجام داخلی رژیم
را تهدید میکند.
عالوه بر این ،نظــام جمهوری
اســامی اکنون در حال پرداخت
بهــای جاهطلبیهــای رهبران
مذهبی و نظامیاش نیز هست که
جنگهای پر هزینه منطقهای را بر
ملت ایران تحمل کردهاند.
توسعهطلبیهای تهران در منطقه
بــه دلیل عدم پذیرش از ســوی
کشورهای منطق ه نمیتواند دوام
بیشتری بیاورد.این عدم پذیرش
و انــزوای منطقهای و دشــمنی
قدرتهای بزرگ بخصوص ایاالت
متحده آمریکا در ســایه ریاست
جمهــوری ترامپ کــه تصمیم
گرفته عملکرد موسسات اقتصادی
و نظامی ایــران را از لحاظ فنی،
تجاری و سیاســی زیــر ذرهبین
قرار دهد ،شرایط را بر رژیم ایران
سختتر خواهد کرد.
این عوامل در کنار هم قادرند رژیم
تندرو مذهبی ایران را که ماهیتی
مخالف پیشــرفت و همزیســتی
مسالمتآمیز دارد و بر ادامه جنگ
و گسترش تروریسم اصرار میورزد،
سرنگون کند.
تظاهرات اخیر شــاخص بســیار

مهمی بود؛ این تظاهرات نشان داد
که رژیم محبوبیت خود را حتی در
حومه شهرها از دست داده است.
پیشتر گفته می شد که مردم تهران
و طبقه متوسط که در سال ۲۰۰۹
قیام کردند ،نمیتوانند سرنوشت
ایران را تعیین کنند ،چون قدرت
رژیمدردر مناطق خارج از پایتخت
است؛ امروز اما همان مناطق علیه
رژیم قیام کردهاند.
نظامــی کــه خمینی تاســیس
کرد ،فرســوده شــده و در حال
فرو ریختن اســت ،سرنگونی این
رژیم در آینــدهای نه چندان دور
بــه تدریج یا به ســرعت صورت
خواهد گرفت .سرنگونی حکومت
ایران نه به دلیل اینکه قدرتهای
بزرگ یــا دولتهای منطقه آن را
میخواهند ،بلکه به ایندلیل است
که ملت ایران مدتهاســت آن را
نمیخواهد .ملتی که نشــان داد
اکثریت نیروهای مترقی آن چه در
داخل و چه در خارج با جمهوری
اسالمیمخالفاند.
در حال حاضر حفظ حیثیت رژیم
والیت فقیه در داخل و خارج برای
مسئوالن نظام مسئله بسیار مهمی
است پس نباید تعجب کنیم اگر
این رژیم برای بهبــود زخمهای
داخلــیاش و بهبود چهرهاش که
بر اثر این اعتراضات سراســری به
شدت بر آن خدشه وارد شده ،به
جنگافروزی بیشــتری در خارج
از مرزهــای خــود روی بیاورد تا
با کســب پیروزیهــای کاذب و
موقت در آن سوی مرزهای خود،
زیانهای ناشی از فقدان مشروعیت
داخلی را جبران کند.
این همــه اما در حالیســت که
جمهوری اســامی ایــران منابع
مالی کافی بــرای اصالح وضعیت
اقتصادی نــدارد ،ایــن اوضاع با
تظاهرات گســترده در این کشور
بدتر شده و اگر فعالیت نظامی خود
در خارج از مرزها را گسترش و یا
ادامه دهد ،اوضاع حکومت وخیمتر
خواهد شد( .منبع :شرق االوسط)

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

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

ایران در محاصره  5بحران اقتصادی!...
 19تــا  20درصد قرار داشــته و
همین مسئله باعث ایجاد شکاف
طبقاتی و فقر گسترده شده است.
از ابتدای آغاز کار حســن روحانی
بهعنوان رئیسجمهــور ،یکی از
وعدههای مهم اقتصادی او دست
یافتن به تورم تکرقمی بوده است.
این وعده محقق شــد؛ اما شرایط
نشان میدهد تورم تکرقمی برای
ســال  1397خیالی باطل است.
مرکز پژوهشهــای مجلس نیز
در گزارشــی با ارزیابی ابعاد کالن
بودجه و چشــمانداز اقتصاد ایران
در سال  1397نرخ تورم را 11.5
درصد پیشبینی کرده اســت؛ اما
انتظار میرود میزان تورم حتی به
 15درصد هم برسد و روند نزولی
ارزش ریال در برابر ســایر ارزهای
معتبر ادامه یابد .افزایش چشمگیر
پایه پولی در  5سال اخیر ،کسری
بودجه دولــت و کاهش تولیدات
بر اثر افزایش مالیاتها و ســقوط
شــاخصهای کســبوکار ،جای
تردیدی نمیگذارد که غول تورم
دوباره بیدار خواهد شد.
•

افزایش بیکاری

مســعود نیلی ،مشــاور اقتصادی
رئیسجمهوری ایران ،یکی از ابر
چالشهای جمهوری اســامی را
بیکاری دانسته است .غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازگانی ایران

>> ادامه از صفحه10 :

نیز درباره ریشــههای این بحران
گفته اســت «علت اصلی بحران
بیکاری در کشور ،بدفهمی دولت
از اشتغالزایی است .اگر برای حل
بحران بیکاری تدبیری اندیشیده
نشــود ،آســیبهای اخالقــی و
اجتماعی زیادی خواهد داشــت و
علت اصلی مشکالت در این حوزه،
بدفهمــی دولت از اشــتغالزایی
اســت ».اطالعات مرکز آمار ایران
نشــان میدهد هماکنــون نرخ
بیــکاری  11.7درصد اســت که
البتــه مورد اعتماد کارشناســان
و اتحادیههای کارگری نیســت.
سیاســتهای اقتصادی دولت نه
تنهــا در جهت افزایش اشــتغال
قــرار ندارد ،نرخ بیــکاری را برای
سال آینده افزایش هم خواهد داد.
رشــد مالیاتها ،سقوط شاخص
کســبوکار در ایران ،بهره باالی
تســهیالت بانکی و سیاستهای
ضد رونــق اقتصادی ،همگی نوید
سالی ســیاه برای جمعیت بیکار
دارد .آمارهــای رســمی نشــان
میدهند طی سه سال آینده یک
میلیون  300هزار نفر از دانشگاهها
فارغالتحصیل خواهند شــد که
طبیعتــاً نیاز به شــغل دارند؛ اما
عدم ســرمایهگذاری دولت برای
ایجاد اشتغال در بخشهای متنوع
و جای خالــی اقتصــاد رقابتی،
قطعاً راهبردی نیســت که بتواند

پاسخگوی جمعیت بیکار باشد.

•

دیوار حتریمهای جدید

رفتارهای جمهوری اســامی در
منطقه و سیاستهای این حکومت
در قبال کشورهای غربی ،بهمرور
سبب فشار بیشتر بر ایران خواهد
شد .ادامه بلندپروازیهای ایران در
منطقه ،پیگیری برنامه موشکی و
کری خواندن برای ایاالتمتحده
آمریکا ،پیچهای تندی هستند که
جمهوری اسالمی را با خطر بزرگی
روبرو خواهد کرد .عالوه بر اینها
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
روز جمعه ( 12ژانویه) برای آخرین
بار تمدید تحریمهای هستهای را
امضا کرد و خواهان مذاکره مجدد
با ایران برای اصالح قرارداد توافق
هستهای شد .قطعاً ایران در برابر
این خواسته آمریکا مقاومت خواهد
کرد و اروپاییها نیز چندان موافق
این ایده نیستند .جمهوری اسالمی
با امید به پشتیبانی اروپا به مذاکره
دوباره تن نخواهد داد و در مقابل،
آمریکا از توافق هســتهای خارج
خواهد شد .خروج آمریکا از توافق
هسته به معنای فصل تازهای برای
اقتصاد ایران خواهد بود که در آن
محدودیتها و تحریمهای قبل از
توافق ،با شــدت بیشتری گریبان
اقتصاد ایران را تا فلج شدن خواهد
گرفت( .شبکه بیان)

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________
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آژانس مسافرتی

تحلیل...

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

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

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

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

پیـامهای راهبردی خیزش دی :۹۶
تداوم اعتراضات و توهم «سوریهای شدن»

مجیدمحمدی
/۲۷دی  -در هفتــه اوج
اعتراضات در دی ماه  ۹۶و پس
از آن برداشــتهای متفاوتــی از
ســوی مقامات سیاسی ،فعاالن
سیاســی منتقــد و هــوادار و
گروههــا و احزاب سیاســی ارائه
میشــده اســت :اینکه پیام این
اعتراضات اخطار به حکومت در
باب مشکالت معیشتی و فساد
و ناکارآمــدی قؤه مجریه اســت
(بیشتر از سوی مخالفان دولت
روحانی) ،اینکه معترضان به نوع
ادارٔه کشور و اولویت بندیها در
تخصیص منابــع اعتراض دارند
(نهادهــای مدنی مثــل انجمن
صنفی معلمان) ،اینکه معترضان
نه تنها با دشواریهای معیشتی
بلکه با محدودیتهای اجتماعی
و سیاســی مشــکل دارند (پیام
 ۱۶اصــاح طلبی که ســه تای
آنهــا قبال در تناقــض با همان
پیام سخن گفته بودند) ،و اینکه
معترضان دچار یــاس از اصالح
امور هســتند (برخــی از فعاالن
سیاسی و حقوقی که قربانی نظام
سرکوب بودهاند).
اما پیامهــای دیگری نیز در این
اعتراضات به طور مضمونی و زیر
پوستی ارائه شدکه کمتر بدانها
اشــاره میشــود و اتفاقــا جنبــه
راهبردی دارند.
بــه  4پیــام راهبــردی اشــاره
میکنم:

 )1همگرایی ملی اعتراضات
در پیامها
کسانی که میخواهند معترضان
را از هــدف قــرار دادن نظــام
ســرکوب و تحقیــر و تبعیــض
بازدارنــد آنهــا را از ســوریهای
شــدن میترســانند( .پیــام
ویدیویــی مصطفــی تــاجزاده،
ســایت یوتیوب  ۱۹دی )۱۳۹۶
اما این اعتراضات در بیش از صد
شهر در شمال و جنوب غربی و
شمال و جنوب شرقی و مناطق
مرکزی ایران ( ۳۱استان) نمود
یافت بدون آنکه یک نفر شعاری
قومیتگــرا یــا تجزیــه طلبانه یا

محلی یا معطوف به بخشی دیگر
از جامعه بدهد.
مطالبــات محلــی گرچــه
همیشه در خواســتهای مردم
شهرستانها در دیدار با مقامات
مطرح میشده در این اعتراضات
غائــب بودنــد .شــعارها گرچــه
بــه مطالبــات گوناگونی اشــاره
میکردند ،اما در ســطح کشــور
یکدست بودند.
معترضــان صــد شــهر بــدون
هماهنگــی قبلــی و بــا پــس
زمینههــای متفــاوت مذهبی و
قومــی و زبانی به طــور یکپارچه
جمهــوری اســامی ،حکومــت
دینــی و حکومت فــردی را نفی
میکردند.
در همــۀ شــهرها از حکومــت
آخونــدی ،اســتبداد فــردی و
تخصیص منابع به دیگرکشورها
و گروهها شکایت میشد.
ایــن موضــوع هــم نمایانگــر
همبســتگی نســبی در سراســر
کشــور از حیــث مطالبــات و
شــکایات و هــم بیهــوده بودن
تهدید ســوریهای شــدن کشور
است .معترضان حکومت دینی
را نشــانه رفتنــد و نــه نمادهای
ملــی و کشــور را .آتــش زدن
پرچــم جمهــوری اســامی هم
نفی جمهوری اســامی بود و نه
نفــی ایران و نمادهــای ملی آن.
راهی که خیزش دی  ۹۶نشــان
میدهد و بــدان دعوت میکند
اجتماعات میلیونی بــرای وادار
به رهــا کردن
کــردن روحانیت 
حکومت اســت .این مسیر ۱۸۰
درجــه با جنــگ داخلــی فاصله
دارد .ســرکوب ایــن اجتماعات
ایــران را ســوریه میکنــد و نــه
اعتراض به وضعیت موجود.
مکانهــای معــدودی نیز که در
برخی شــهرها مورد حمله واقع
شــده یا به آتش کشــیده شدند
نمادهای فســاد تبعیض (برخی
بانکها) ،دینــی بودن حکومت
(مســاجد و امامزادههــا و دفاتر
ائمــه جمعــه) و تــاراج منابــع
توســط روحانیــت (حوزههــای
علمیه) بودند و نه مظاهر میراث

ملی و تمدنی و قومی ایران.
طبعــا وقتــی دیــن در ایــران به
پدیدهای کامال حکومتی و دولتی
تبدیل شــد هرگونــه اعتراض به
دولــت به نهادهای دینی بســط
مییابــد .وقتــی از مســجد و
امامــزاده به عنوان بازداشــتگاه
موقــت در انواع ســرکوبها (از
جمله در دی  ۹۶در شهر اراک)
استفاده میشود طبعا این مکان
برای معترضان بیطرف نخواهد
ماند.
گســل قومی و مذهبــی در این
دوره از اعتراضــات فعــال نشــد
نه بــه این دلیل که اهل ســنت
یا قومگرایان یا پان عربیســت و
پان ترکیســتها وارد اعتراضات
نشــدند (ادعای تاجزاده؛ از کجا
میدانیم آمدند یا نیامدند؟) بلکه
بدین دلیل که نفی رژیم اسالمی
در اولویت معترضان در مناطق
مختلف است و نه تجزیٔه کشور
و جنگ داخلی .میان مرکزگرایی
تمامیــت خواهانه از یک ســو و
تجزیــه و جنگ داخلی از ســوی
دیگــر راههــای دیگــری مثــل
انتخابات کامال آزاد ،فدرالیســم
و خودگردانی نیز وجــود دارد و
بعید است شــهروندان ایرانی از
این راه حلها اطالعی نداشــته
باشــند .این حکومت اســت که
ســد راه همٔه راه حلهای بدیل
است و نه معترضان.
راهپیماییهــای دولتــی اتفاقــا
نشانٔه شکاف میان دولت و ملت
اســت و نه شــکاف میــان مردم.
راهپیماییهــای حکومتی چون
بــا اتکا بــه منابع عمومــی انجام
میگیرد ،دانش آموزان و کارکنان
دولتی را به آنها گسیل میدارند و
دستگاههای تبلیغاتی همه با همٔه
نیرو در آن حضور دارند نشانٔه هیچ
گرایــش و باوری در میــان مردم
نیست و از هیچ قشری نمایندگی
نمیکنــد .اگــر روزی حکومت از
صنعت راهپیمایی بیــرون آمد و
گروهها آزادانه به اعتراض و اظهار
نظــر پرداختند آنگاه میتــوان در
مورد نوع شکافهای میان مردم
سخنگفت.

توخالی دانسنت وعدهها
معترضان بــه طور ضمنی اعالم
میکردنــد کــه پــس از حــدود
چهــل ســال دســت حکومت را
خواندهانــد .چهــار دهه فرصت
زمانــی بســیار طوالنی اســت تا
فریبــکاری یــا امانــت حاکمان
آشــکار شــود .مردم شــهرهای
کوچــک به دلیــل فاصلــه قابل
توجهی بــا رانتهــا و امتیازاتی
که ســران حکومت در شهرهای
بزرگ دارند و بخشی از آنها نیز
به طبقٔه متوسط سر ریز میکند
آســانتر توانســتند مشــکالت
بنیادیــن جامعــه را ببیننــد.
مردمانــی کــه از منابــع متمرکز
در شهرهای بزرگ فاصله دارند
کمتر گول توهــم تغییر روحانی
و آیندٔه روشــن خیالی خامنهای
را میخورنــد چــون میدانند از
این حکومت چیزی نصیبشــان
نمیشود و نخواهد شد .حکومت
و جناحهــای درون قدرت آنها
را ضعیــف و بیصــدا میبیننــد
و بــه همیــن دلیل بــا توجه به
اعتراضــات سیاســتهای خود
را تغییــر نخواهند داد .حتی اگر
بخشهایــی از دولــت بخواهند
توجه کننــد امکان آن را ندارند.
گر وههای ممتازه ســهم خود را
از منابــع به ســرعت بر میدارند
و جایی بــرای چک و چانه باقی
نمیمانــد .هیچ نشــانهای برای
دســت درازی کمتر قشر حاکم

به منابع عمومی دیده نمیشود.
مقامات به جای تغییر سیاستها
مــدام ایــن اعتراضــات را بــه
امریکا ،اسرائیل و «خرپول»ها
(خامنــهای  ۱۹دی )۱۳۹۶
نسبت میدهند .بالفاصله بعد از
اعتراضات مقامات نظامی طرح
مغز شویی دانش آموزان توسط
بسیج را اعالم کردند:
طرح پوشش یک میلیون دانش
آمــوز توســط بســیج (فرمانده
بســیج  ۲۱دی  )۱۳۹۶ظاهــرا
روش پیشگیری از اعتراضات در
نگاه مسئوالن مغزشویی بیشتر
است.
تاثیرگذاری رسانههای فارسی
زبان خارج از کشور
در فضای عمومی کشور مجالی
برای ارائٔه دیدگاههای بدیل برای
ادارٔه کشــور مثل جدایی دین و
دولت ،رجوع به همه پرســی ،و
پایان دادن به مداخالت نظامی
منطقهای وجود ندارد .آنچه در
شــعارهای معترضــان دی مــاه
 ۹۶مشاهده شد قرابت بسیاری
با پیامهای رســانههای فارســی
زبان خارج از کشور در این موارد
دارد .فیلم مســتندی که شبکٔه
من و تو در باره رضاشاه تهیه کرد
در ســطحی گســترده در ایــران
دیده شد و باعث شد شهروندان
ایرانــی بتواننــد میــان رژیــم
جمهــوری اســامی و حکومت

پهلوی مقایسه کنند.
برنامههــای متعدد شــبکههای
فارســی زبان خــارج کشــور در
مورد فســاد ،ســوء اســتفاده از
قدرت و ناکارآمدی رژیم از زبان
کارشناســان در تبیین وضعیت
موجــود برای مخاطبان بســیار
موثر بودهاند .این رسانهها تنها
تریبونهایی هستندکه حکومت
عرفی را به عنوان بدیل حکومت
دینی عرضه میکردهاند .رسانهها
(و نه بوقهای تبلیغاتی) مردم را
تشــویق به مخالفت با حکومت
نمیکننــد (توصیــه نمیکنند)
امــا وضعیت را بــرای مخاطبان
خود تشریح کرده و دیدگاههای
آلترناتیو را روشن میسازند.
اینکــه دههــا تا صدها هــزار نفر
علــی رغــم چهار دهــه تبلیغات
مذهبی و سیاســی حکومت در
صــد شــهر در مخالف بــا مبانی
رژیم اسالمگرا به خیابان میآیند
نمایانگــر ایــن نکتــه اســت که
رســانههای منتقد در این زمینه
موفقیتهاییداشتهاند.
پیام دیگر زیر پوستی اعتراضات
دی مه  ۹۶آنست که رسانههای
آزاد میتواننــد محتــوم بــودن
دنیــای تمامیــت خواهــی و
اقتدارگرایی را به چالش کشــند
و بــرای آن بدیلهایی را معرفی
کنند.

{>> ادامه در صفحه}15 :
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

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

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

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مدرسه فرزانگان

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

)2900 Lake (DDO

بنیاد سخن آزاد

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-624-4579

تلفن)514( 626-5520 :

کانون فرهنگیخانهما

M EK IC

کتابخـانهنوروززمین

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

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

اجنمن همدالن
دومیــن3شنبههرماه

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
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

نظام خدمات درمانی بهداشتی در ایران
 5چالشاجتمـــــاعی

8043 St-Hubert

مجیدمحمدی
iwamontreal@gmail.com
/۰۷بهمــن اگــر در نقطــهی
Tel.: 514-516-3007
تالقــی جامعه و نظام بهداشــت
-----------------و درمــان به مســائل بهداشــتی
سرویس خانوادگی آتنا
و درمانــی جامعهی ایــران نگاه
SHILD OF ATHENA
دوستداران موسیقی کالسیک
(514) 274-8117
کنیم با پنج چالش جدی مواجه
)(Dialogue
-----------------میشــویم کــه نســبتا در ایــران
514-484-8748
----------------مغفــول ماندهاند .این چالشها
کافـــه لیت
Shield of Athena
www.cafelitt.ca
عمدتــا ناشــی از ســطح پاییــن
خانوادگی
مشاوره رایگان در مشکالت
سرمایهی اجتماعی ،کندی وگاه
514-274-8117
توقــف فرایند اجتماعی شــدن،
محــدود بــودن یا عدم شــمول
در فراینــد اجتماعــی شــدن،
چیــزی بگو...
سکوت در برابر جمهوری اسالمی ضعف شــبکههای اجتماعی ،و
اخالل در فرایند اجتماعی شدن
جایزنیست!
شاغالن در حرفههای پزشکی و
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در پیراپزشــکی و پرستاری در ایران
است.
خط اول شناسنامه ی رسانه ای

					

کارنامه
جمهوری
اسالمی در
همه زمینه ها
سیاه است:
حقوق بشر،
محیط زیست،
زنان ،سیاست
ویرانگر
خارجی،
اختالف
طبقاتی
فاحش ،فساد
مزمن و...

DO
N'T

اطالعیه

می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

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

نگاه...

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

گروهرقصخورشیدخانوم

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

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:
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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

فقدان سازوکارهای بهبود بخش
بهداشتی

سوسیالیستها و اسالمگرایان
ایرانــی معمــوال وقتی به ســراغ
نظام بهداشــت و درمان جامعه
می رونــد فورا بــه نابرابریهای
طبقاتی درمانی و هزینهی باالی
درمــان بــرای خانوارهــای فقیر
و مشــکالتی مثل تغذیه یا عدم
دسترسی این خانوارها به مراکز
بهداشتی اشاره می کنند و کمتر
به ســازوکارهای بهداشــتی می
پردازند.
منظور از سازوکارهای بهداشتی
ســازوکارهایی اســت کــه در
متن جامعه جریان داشــته و به
بهداشــت عمومی افــراد اعم از
فقیــر و غنــی کمک مــی کنند.
نتیجهی سازوکارهای بهداشتی
را می تــوان در وضعیت محیط
زیســت ،آمــوزش و تغذیــه کــه
مشــکالت مربوط به هیچکدام
ضرورتــا ناشــی از فقــر نیســت

برنامه های "کانون فرهنگی خانه ما"
مــاه های فوریه و مارس:

یکشنبه  4فوریه " -برنامه نام آوران  -شبی
با یاد فریدون فروغی و فرهاد مهراد"
چهارشنبه  7فوریه  -شب شعر
چهارشنبه  21فوریه  -شب شعر
چهارشنبه  7مارس  -شب شعر
چهارشنبه  21مارس  -شب شعر نوروزی
kanounkhanehma@gmail.com
www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/kanounkhanehma

میتوان دید.
فقــرا و اغنیا به یک نســبت می
توانند محیط زیســت را تخریب
کنند یا به تخریب آن بیتوجهی
کننــد؛ آنهــا به یک نســبت می
تواننــد نســبت بــه آموزشهای
بهداشــتی بــی توجه باشــند؛ و
هر دو گروه مــی توانند تغذیهی
نادرستی داشته باشند؛ اگر تک
تک اعضــای جامعه حیات خود
را بدون توجه به دیگران تعریف
کننــد .هنگامی که فــرد خود را
عضــوی از جامعــهی بــزرگ تر
دید طبعا یک نوع نظام حمایت
و مسئولیت اجتماعی شکل می
گیــرد که بهداشــت را به عنوان
یکــی از اولویتهای خود تعریف
خواهد کرد .در ایران متاســفانه
چنین حس تعلق و مســئولیتی
کمتر به چشم میخورد.
{>> ادامه در صفحه}16 :

ی از مبارزات مردم
کمیته پشتیبان 
ایران-مونترال
برگــــــــــذارمیکند

بحث آزاد

خیزش اخیر خواستهها و آلترناتیو
جمعه  ۲فوریه ،ساعت  ۶تا  ۹شب
کتابخانه نیما ۵۲۰۶ :دکاری ۳#
تلفنتماس

۵۱۴-۹۶۱-۵۰۳۰
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خدمات حسابداری و دفترداری

عدالت...

سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

Courtier Immobilier Agréé

«هر  2روز یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان
اضافه میشود»
به گزارش آکسفام ثروتمندتری 
ن
ها ،که یک درصد جمعیت
جهان را تشکیل میدهند۸۲ ،
درصدکل ثروت دنیا را در اختیار
دارند.
به گزارش بنیاد آکسفام ،چهل و
دو نفــر نیمی از کل ثروت دنیا را
در اختیار دارند.
در پژوهشــی کــه در  ۲۲ژانویــه
منتشــر شد ،آکســفام خواستار
مقابله با شکاف روز افزون میان
ابرپولدارها و بقیه جهان شد.
در گزارش این بنیاد خیریه آمده
اســت که  ۸۲درصد ثروت ایجاد
شده در سال  ،۲۰۱۷نصیب یک
درصد پولدار دنیا شــده است در
حالیکه کمتر از نیم دیگرثروت
که در اختیار بقیه مردمان جهان
است ،تغییری نداشته است.
ایــن گــزارش در حالی منتشــر
شده است که غولهای سیاسی
و اقتصــادی دنیا بــرای اجالس
اقتصــاد جهانــی در داووس
سوئیس گردهم آمدهاند و انتظار
میرود راهحلهایی مسئوالنه در
حوزه اقتصادی پیش روی جهان
بگذارند.
افزایش مترکز ثروت در باال
آکســفام میگوید ارقامی که به
دســت آورده ،نشــان میدهنــد
که دســتاوردهای اقتصادی "به

شــدت در باال متمرکز شدهاند".
این بنیاد
 فرار مالیاتی، تنزل نسبی حقوق کارگران، کاهش هزینههای شــرکتهاو نفــوذ تجــارت در حــوزه
سیاستگذاری را از جمله عوامل
افزایــش نابرابــری اقتصــادی
دانست.
آکســفام همچنین در تحقیقات
خود به این نتیجه رسیده است
که ثــروت میلیادرهــا در مقطع
زمانی  ۲۰۰۶تا  ،۲۰۱۵ساالنه به
طور میانگین  ۱۳درصد افزایش
یافته است.
به گزارش این نهاد بین المللی،
تعداد میلیاردهای دنیا در سال
 ۲۰۱۷افزایش پیدا کرده اســت
و بــه  ۲۰۴۳نفــر رســیده اســت
که نســبت به ســالهای گذشته
رکوردی بیســابقه بوده است.
ایــن افزایش در فاصله ســالهای
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷بــه ایــن ترتیــب
بــوده اســت کــه گویی هــر دو
روز یــک بــار ،یک میلیــاردر به
میلیاردهــای دنیــا اضافه شــده
است.
نه نفر از هر ده نفر این میلیادرها
مرد هستند.
حال اقتصاد خراب است
مارک گلدرینگ ،رئیس اجرایی

پیـامهای خیزش دی ... :۹۶
تکرار اعتراضات در آینده
پیام بدون سازمان و رهبر بودن
اعتراضــات دی  ۹۶ایــن اســت
کــه ایــن حرکتها در شــرایطی
دیگر تکــرار خواهند شــد چون
رهبری و ســازمانی وجود ندارد
که بــا حصر و مضمحــل کردن
آنهــا بتوان اعتراضــات را تمام
شده تلقی کرد .سازمان سرکوب
در چهــار دهــه اخیــر در ایــران
وجود داشــته اما اعتراضات هم
ادامــه داشــته اســت .بنابر این

آکســفام ،اعتقــاد دارد اوضــاع
اقتصاد جهانی خراب است.
گلدرینگ میگوید« :اینکه عمده
ثروت دنیا در باال متمرکز شــده
است نشانه شکوفایی اقتصادی
نیســت ،بلکه نشــاندهده یک
سیستم معیوب است.
سیســتمی که میلیونها انسان
سختکوش که برای تولید غذا
و پوشاک ما زحمت میکشند را
با دستمزدهایی در حد خط فقر
نگه داشته است».
آکســفام در ادامه گــزارش خود
خواســتار توقف فــرار مالیاتی و
تعییــن دســتمزدهای عادالنــه
بــرای زنــان و مــردان شــده و
بــر افزایش ســرمایه گــذاری در
حوزههــای آمــوزش و ســامت
برای همه تاکید کرده است.
یورگ کالینسکی ،مدیرآکسفام
درآلمان ،میگوید« :یک اقلیت
پولــدار نفــوذ زیــادی در حــوزه
سیاســت گــذاری دارد و باعــث
تصویب شــدن قوانینی درجهت
کاهــش هزینههــای شــرکتها
می شــوند .آنها تالش میکنند
در زمینــه دســتمزدها و وضــع
مالیاتها تصمیمات به گونهای
اتخاذ شوندکه منافع سهامداران
تامین شوند».
•

>> ادامه از صفحه13 :

بــا صــرف وجــود این ســازمان
نمیتــوان اعتراضــات را خاتمه
یافته دانســت .ادعای حکومت
آن اســت که بــا راهپیماییهای
دولتــی اعتراضــات خاتمــه
مییابند؛ این طور نیست.
اعتراضات با کشــتار و بازداشت
دهها هزار نفر فروکش میکنند.
همٔه راهبردهای حکومت حاکی
از اصالح ناپذیری این نظام دارند
و به همین دلیل آتشفشانهای
خفتــه در ایــران باقــی خواهند
در همــان روزهایــی که
مانــد .

معترضان به تبعیض در کشــور
اعتراض دارنــد مجلس عوارض
خروج از کشور برای راهپیمایی
اربعیــن را از افزایــش مســتثنی
کــرد و خطیــب نمــاز جمعــه
تهران یک هفته بعد از فروکش
اعتراضــات خیابانــی خواســتار
افزایش بودجٔه حوزههای علمیه
شــد (صدیقی ۲۲ ،دی .)۱۳۹۶
امام جمعهای دیگر نیز خواستار
اختصــاص یــک پنجــم معادن
به حوزههای علمیه شــد .نظام
دینــی اصوال با تبعیــض به یک
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Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

نظــام دینــی تبدیــل میشــود.
نتیجٔه ایــن گونه تبعیضها فقر
بیشــتر مردم اســت .بــا همین
روندهاســت کــه در نیمــه اول
دهٔه نود خورشیدی تعداد اجاره

نشینان کشور  ۳۰درصد افزایش
یافتــه اســت ،از  ۶ .۵میلیــون
خانوار بــه  ۲۵ .۷میلیون خانوار
(الــف  ۱۷دی  )۱۳۹۶حکومت
به مســیر ســابق ادامه میدهد؛

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

منابع محدود اســت و از ســهم
شهروندان از منابع مدام کاشته
میشــود .در نتیجه زمینه برای
بروز اعتراضات فراهم است.
•
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محیط زیست...
 ۲۰۱۷دومین سال داغ ثبت شده در تاریخ بود
ناســا اعــام کــرد ســال ۲۰۱۷
هم در ادامــه گرمایش تدریجی
کرهزمین قرار داشت و میانگین
دمــا در ایــن ســال  ۰.۹درجــه
سلســیوس نســبت بــه
میانگیــن دمــا در بین
ســالهای  ۱۹۵۱تــا
سال  ۱۹۸۸افزایش
داشته است.
بدیــن ترتیــب،
دو ســال میــادی
گذشــته یعنی ۲۰۱۶
۲۰۱۷
و
بــه ترتیــب
گر م تر یــن
ســا لها ی
ثبت شــده در
تاریخ مستند
 ۱۴۰ســال
اخیر بودهاند.
بنابــر ایــن
تحقیق ،رتبه ســوم هم به سال
 ۲۰۱۵تعلــق میگیــرد؛ یعنــی
گرمتر شدن زمین طی سه سال
بدون وقفه.
نکتــه جالــب توجــه در گزارش
جدید سازمان های هواشناسی
جهان این اســت که بــاال رفتن
دمای هوا در ســال  ۲۰۱۷متاثر
از پدیــده جــوی ال نینــو نبوده
است.
ال نینــو که به طــور دورهای در
دهههای متناوب ظهور میکند
و موجــب گــر م و ســرد شــدن
پرشتاب جو زمین میشود و در

ســال  ۲۰۱۶یکی از عوامل ثبت
رکورد تاریخی گرما معرفی شده

بود اما اکنون هواشناسان
میگوینــد میانگین دمای
گرمــا در ســال گذشــته
میالدی حتی بدون تاثیر از
ال نینو افزایش یافته است
کــه میتوانــد هشــداری جدی
برای فعاالن محیط زیست تلقی
شود.
پدیــده ال نینــو نوعــی وضعیت
اقلیمــی مربــوط بــه جنــوب
اقیانــوس آرام اســت کــه در آن
حرکت طبیعی جریان آب ســرد
از الیــه های پاییــن اقیانوس به
ســمت باال و از غرب به ســمت
شــرق (یعنی از سواحل شیلی و
پرو در غرب آمریکای جنوبی به
ســمت آبهای شرق استرالیا و
اندونزی در اقیانوسیه و آسیا) در
برخی سالها تغییرکرده و در پی

پنج چالش اجتماعی نظام درمانی!...
ضعف شبکههای حمایتی
بهداشــت و درمان یک پدیدهی
اجتماعــی اســت و هیچکس به
تنهایــی نمیتوانــد بهداشــت و
درمــان خــود را تضمیــن کند.
شــبکههای حمایتــی اجتماعی
(و نه دولتی) از این جهت نقش
بســیارکلیدیای دارند؛ آنها می
تواننــد اصــوال تصور افــراد را از
بهداشت و درمان تغییر دهند و
در جریان فرایند تامین بهداشت
و درمان نیز ورودیهای موثری
داشــته باشــند .بخــش قابــل
توجهــی از نهادهای بهداشــتی
و درمانــی در جوامــع آزاد اصوال
توســط این شــبکهها تاســیس
شدهاند در حالی که در ایران این
نهادها از پایین رشــد نکرده و به
دولت وابسته هستند .نهادهای
دینی در ایران بیشــتر دغدغهی
چپــاول منابع عمومی و ســوار
شدن بر اسب قدرت را داشتهاند
تــا درگیر شــدن در شــبکههای
حمایتی.

آن آشوبهای اقلیمی مناطقی از
جهان را در بر میگیرد.
پیتــر اســتوت ،مدیــر ســازمان
هواشناسی بریتانیا گفته" :بنابر
نتایــج ایــن گزارشهــا ســال
 ۲۰۱۷حتی از ســال ۱۹۹۸
که با پدیده ال نینو بسیار
قــوی مواجــه بــود هم
گرمتر بوده است".
محققــان معتقدنــد که
فعالیتهــای بشــری و
پدیده ال نینو باعث شده
شتاب افزایش غلظت دی
اکســید کربن در جو زمین به
حــدی برســد کــه در  ۸۰۰هزار
سال گذشته بیسابقه است؛ در
نتیجه مقدار دی اکســید کربنی
کــه اکنون در جــو زمین تجمع
پیدا کرده در سه تا پنج میلیون
سال اخیر سابقه نداشته است.
بــه ایــن ترتیــب دانشــمندان
میگوینــد که بعید اســت بتوان
بــه هــدف اصلی پیمــان پاریس
رسید.
هــدف ایــن بــود کــه تــا ســال
 ۲۰۳۰میانگیــن حــرارت زمین
از دو درجه ســانتیگراد نســبت
بــه شــروع انقــاب صنعتــی
باالتر نــرود؛ به این چشــمانداز
نگرانکننده اضافه کنید خروج
آمریــکا از پیمــان پاریــس را که
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهور
این کشور تابستان گذشته آن را
رسما اعالم کرد.
•

>> ادامه از صفحه14 :

تابوی معلولیت و ناتوانی
بنا بــه گزارش جامعــه معلوالن
ایــران و دیگر نهادهــای مرتبط
بــا معلــوالن در ایــران ،در ایــن
کشــور دو تا سه میلیون معلول
شــدید و حدود  ۶تــا  ۸میلیون
معلول کمتوان زندگی میکنند.
جمعیت معلــوالن ایــران رو به
افزایــش بــوده اســت و ســاالنه
حــدود  ۱۲۰تــا  ۱۶۰هزار نفر به
جمعیت آنها افزوده می شود.
ایــن جمعیــت بــه مراقبتهای
بهداشــتی و درمانــی بیشــتری
نسبت به بقیهی اقشار نیاز دارد
و از همین جهت هیچ دری نباید
بر آنها بسته بماند .اما جامعهی
ایران به دلیل پایین بودن سطح
پذیرا بودن با این قشر به صورت
مجموعــهای از افــراد عادی که
بایــد بتواننــد مثل بقیــه زندگی
کننــد و بایــد به آنها بــه صورت
عادی برخورد کرد و تســهیالت
زندگــی عادی را برای آنها فراهم
کــرد نگاه نمــی کنــد .نزدیکان

افراد معلــول در فضای عمومی
مــی تواننــد نگاههای ســنگین
دیگران را به عزیز خود به سادگی
احســاس کنند .به عنوان کسی
که فرزند ناتــوان ذهنی دارد در
بیست سال زندگی وی در ایران
هر روز این نگاهها را احساس می
کردم در حالــی که در نیویورک
هرگــز با چنین نگاههایی مواجه
نشدهام.
متاســفانه شــهروندان ایرانــی
همــراه با افــراد معلــول فرایند
اجتماعی شدن را طی نمیکنند.
نظــام اجتماعــی معلــوالن را از
کودکــی در جامعه و مدرســه از
بقیهی جمعیــت جدا می کند و
افراد فرصت پیدا نمی کنند این
قشــر را بــه عنوان قشــری مثل
دیگر اقشار نگاه کنند.
انســانی که وضعیت جسمانی و
روانی وی هنجار تلقی نمیشود
(و همراهــان وی) بــه ســادگی
میتواننــد نگاههــای ســنگین
دیگران را احساس کنند .بدون
عادیشــدن زندگی معلوالن در
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شهباز :تبدیل بنگاهداری به سهامداری!...
پیشــین خود و اثرات آن بر روی
وضعیت کنونی را بپذیرد ،سعی
کرده ژست مصلحانه بگیرد و به
وزیر دفاع فرمان «خارج شــدن
نیروهای مسلح از فعالیت های
اقتصادی غیر مرتبــط» را داده
است.
آیا بــا عیار باالیی از خوشــبینی
می تــوان چنیــن پنداشــت که
رهبر معظم از تظاهرات گسترده
اعتراضی مردم تکان خورده ،به
خود آمده و درصدد رفع و رجوع
خطــای پیشــین خــود برآمــده
اســت؟ شوربختانه پاسخ منفی
اســت و این دســتور هم چیزی
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جز یــک ترفند مکارانــه به امید
کاســتن از انبــوه نارضایتی ها و
اعتراض ها نیست.
تارنمای رادیو «زمانه» در تاریخ
 4بهمــن  1396در مطلبــی
بــا عنــوان «خروج نظامیــان از
اقتصــاد :دروغی که نبایــد باور
کرد» می نویســد« :جانشــین
قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که
بیشترین سهم در اقتصاد ایران
را دارد ،سه روز پس از اظهارات
حاتمی کــه در گفتگو با روزنامه
ایــران منتشــر شــد ،هماننــد
دیگر فرماندهان ســپاه فعالیت
اقتصــادی ایــن نهــاد نظامی را

>> ادامه از صفحه7 :
انکار کــرد و گفت که از دســتور
رهبــر جمهوری اســامی مبنی
بر واگذاری بنگاه های اقتصادی
سپاه و ارتش اطالع ندارد»!
نویســنده مطلب تارنمای رادیو
«زمانــه» در پایــان مطلب خود
به درســتی تصریح می کند که:
«نظامیــان قــرار نیســت که از
بنگاهداری کنار بروند بلکه برای
ســود بیشتر به سهامداری روی
خواهنــد آورد .راهی که از چند
سال پیش با تأسیس شرکت ها
درهم تنیده بی شمار آغاز کرده
اند»!
•

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

جامعه مشــکالت آنهــا نیز حل
نخواهد شد.
تصور منفی به حرفهی درمان و
بهداشت
حرفهی درمان و تامین بهداشت
در جامعــهی ایــران در چهــار
دههی گذشــته به ابــزاری برای
ارتقای اجتماعــی و اقتصادی و
نه مجرایی بــرای ارتباط محکم
میان جامعهی امدادگران و مردم
تبدیــل شــده اســت .از همین
جهت است که حداقل بخشی از
افکار عمومی نگاه مثبتی به این
قشر ندارد و اعضای آن را گروهی
فرصــت طلــب و در پی کســب
ثروت بیشتر تلقی می کند .یکی

Tel.: (514) 585-2345

از نقاط مهم برای بهبود وضعیت
بهداشتی و درمانی جامعه ترمیم
این رابطه اســت .اعزام پزشکان
به طرحهای اجباری در مناطق
محروم ،سهمیههای بسیجیان
و خودیهــا در دانشــکدههای
پزشــکی ،و تقلــب در آزمــون
ورودی افــراد بــه حیطههــای
تخصصــی و در نتیجــه افزایش
بی توجهی و خطاهای پزشــکی
نیز بــه رابطهی میان اهل حرف
درمانی و مردم خدشه وارد کرده
است.
پزشکان غیر پاسخگو
در نتیجهی پایین آمدن ســطح
آموزش حرفهای پزشــکان ،نگاه

بدبینانه به رفت و آمد و مبادلهی
علمــی بــا غــرب ،ســهمیهها،
کاهش درآمد پزشکان عمومی و
تزریق «خودیها» به دورههای
تخصصــی میــزان خطاهــای
پزشــکی در ایــران افزایش یافته
است .مردمی که در نتیجهی این
خطاها آسیب می بینندکمتر می
تواننــد خســارت دریافت کنند.
ســازمان نظام پزشــکی معموال
در ایــن دعواها طرف پزشــکان
را مــی گیرد .این موضوع نیز به
رابطهی بیمار و پزشک و اعتماد
بیماران بــه درمانگران خدشــه
وارد آورده است.
•
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نظــم دموکراتیــک جامعــه
هنگامی کــه دونالــد ترامپ
«هدف ترامپ آن است که
میخوانــد« :ایــن موریانهها
وارد کاخ سفید شد بسیاری
از تحلیلگــران نســبت بــه امریکا را به کلوب ثرومتندان ترجیــح میدهنــد در نهــان
ناآشــنایی او بــا ســازوکار بدل کند ،که در آن مردم جز فعالیت کنند ،دور از چشــم
گســتره عمومــی جامعه و با
سیاســت هشــدار دادند .در
نوکری برای اربابان نقشی
مخفــیکاری موذیانــه .آنها
ســالروز قدرتگیری ترامپ
نداشتهباشند».
دانشمندان و پژوهشگران را
بسیاری از رسانهها و ناظران
سیاســی کارنامهی او را با نقدی او وفــادار بماننــد .نتیجــه آن آزار میدهنــد و آنها را زیر فشــار
کــه بیشــتر اطرافیــان او بــرای میگذارند .اســناد و مــدارک را
بیرحمانه بررسی کردهاند.
در طــول تاریخ آمریکا رؤســای مقامهایی که به عهده گرفتهاند ،پنهان و حتی نابود میکنند».
جمهــور بیمایــه و ضعیــف کم شایستگی الزم را ندارند.
نبودهاند ،اما همه آنها دستکم ترامــپ از ســرمایهگذاری در دشمنی با "دیگری"
مراقــب بودنــد کــه بــه یــاری هــر کار و ثروتانــدوزی از هــر روی دیگــر و وجــه مکمل تکیه
مشاوران و دســتیاران خوب در راهی به شــهرت رســید .فردی بر افــراد "خودی" ،دشــمنی با
چارچــوب موازیــن دموکراســی تاجرمسلک اســت که ظاهرا در دیگران است .ترامپ با هر پدیده
چنان عمل کنند که ضعفهای اداره بنگاههــای مالــی و تجاری متفــاوت ،از ســلیقه و عقیــده
آنهــا کمترین آســیب را به نظام تجربه زیــادی اندوخته ،هرچند گرفتــه تا رنگ و نــژاد و مذهب
کارنامــه او همیشــه بــا موازین متنفــر اســت .از مداراجویــی
سیاسی وارد کند.
انتخاب دونالد ترامپ معادالت قانونی و اصول اخالقی همخوان و رواداری ،تحمــل دیگــران،
سیاســی امریکا را به هم ریخت .نبوده است .او همان روابط ،که ضرورت ســازگاری با مخالفان و
بــا او کســی در کرســی باالترین بیگمان در اداره هتل و کازینو ،دگراندیشان بویی نبرده است.
مقــام مهمتریــن کشــور جهان یا زدوبندهای مافیایی کارســاز ترامــپ نه تنهــا بــه ارزشهای
نشست ،که با موازین حکمرانی هســتند ،را بــا خــود بــه عرصه انســانی و اصول اخالقی پایبند
دموکراتیــک آشــنا نیســت ،اما سیاست آورده و هیچ باکی ندارد نیست ،بلکه به بدذاتی و شرارت
بدتــر از آن ،بــه مجموعــهای از که همکاران او سوابق تبهکارانه میبالــد .به گفته جانســتون او
پیشــداوریها و نظــرات بیپایه داشته باشــند و ثروت خود را با چند بار آشکارا گفته است که از
بــاور دارد و آنها را با شــهامت و فســاد و خالفــکاری گــرد آورده "نابود کردن زندگی افرادی که به
او وفادار نباشند" لذت میبرد.
باشند.
الفزنی تبلیغ میکند.
ترامــپ معموال همــکاران خود خودخواهی ترامپ چنان شدید
را بــا قراردادهــای کوتاهمــدت اســت که عدهای خودشــیفتگی
تکیه بر "خودیها"
ســازوکار دموکراســی در دنیای اســتخدام میکند .این ترفند به (نارسیســم) او را بیمارگونــه و
مــدرن بــر محــور شایســتگی و او امــکان میدهد که از ســویی حاکی از ناهنجاری روانی عمیق
کاردانــی میچرخــد .زندگــی کنگــره را دور بزنــد و از ســوی دانســتهاند .احتمــاال همیــن
پیچیدهی امروز تنها در صورتی دیگــر دســتش در برکنــاری و خودپســندی بــوده کــه او را به
بر پایهای درســت قوام میگیرد اخراج افراد باز باشد .در انتخاب عالم سیاست کشــانده و آرزوی
کــه افــراد کارآمــد در جایگاهی افراد نه نظر کســی را میپرســد رهبری کشور را در روح و روان
شایســته قرار گیرند و با تکیه بر و نه به کســی اجــازه اظهارنظر او پرورانــده اســت ،زیــرا گمان
دانش و تجربه بــه وظایف خود میدهد .نتیجــه آن که پیرامون داشــته که ایــن مقــام میتواند
عمــل کنند .ترامپ بــه این امر او را فوجــی از افــراد بیمایــه و برتریجویــی او را ارضــا کنــد.
بدیهی بیتوجه است ،از تقسیم ناالیق پر کردهانــد كه با مفاهیم رفتــار و گفتار او نشــان میدهد
کار و وظایف برداشــتی سطحی جوامع مدنی مدرن ،همبستگی کــه از مقام ریاســت جمهوری،
دارد و در انتخــاب همــکاران جمعــی ،عدالــت اجتماعــی ،برداشــتی یکسره دیکتاتورمآبانه
کمتر به استعدادها و لیاقتهای محیط زیست ،پیشرفت علمی و دارد .از نظــر او و نزدیکانــش
شکوفایی فرهنگی به کلی بیگانه رئیــس جمهور بــا پدرخواندهی
تخصصی آنها توجه دارد.
یک باند یا سردســتهی یک باند
ترامــپ در انتخــاب همــکاران هستند.
خود معیاری جز رابطه شخصی دیوید جانســتون ،کــه به تازگی خودسر ،فرقی ندارد.
نمیشناســد .اطرافیــان او هــر زندگینامــهای دربــاره دونالــد
ضعف و ایرادی داشــته باشــند ،ترامپ منتشر کرده ،از همکاران نفرت از فرودستان
هیــچ اهمیتی نــدارد ،امــا باید و دستیاران او تصویری هولناک زمانــی کــه ترامــپ بــرای مقام
"خــودی" باشــند و به شــخص ارائــه میدهــد و آنهــا را آفــت ریاست جمهوری ایاالت متحده

رس��توران آنیک��س

6195 St-Jacques H4B 1T7

سیری در کارنامه سیاسی دونالد ترامپ در
اولین سال زمامداری
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نامزد شــد ،کمترکســی نیت او
را جــدی گرفــت .بســیاری او
را تاجــری زرنــگ میدانســتند
کــه کمتریــن اطالعــی از عالم
سیاســت ندارد .گفته شــد که با
این کاستیها او هرگز نمیتواند
از کارزار انتخاباتی سربلند بیرون
بیاید .در برابر بودند و هســتند
کســانی که میگویند او از شامه
سیاســی قوی برخوردار اســت،
کــه آن را نــه در راه خدمــت بــه
ملــت امریــکا ،بلکــه در جهــت
منافــع کارتلهــای پرقــدرت و
کنســرنهای ثروتمنــد بــه کار
میگیرد.
بیشــتر رأیدهنــدگان به ترامپ
کســانی بودنــد کــه خــود را در
میــدان رقابت اقتصــادی بازنده
میبینند.
سیاستهای اقتصادی حاکمیت
امریکا در چند دهه گذشــته ،از
هــر دو حــزب جمهوریخواه و
دموکرات ،پایگاه طبقه متوسط
و پایین را به خطر انداخته است.
کشــور بــه ثروتی عظیم دســت
یافتــه امــا از آن برای گســترش
رفــاه و بهروزی اســتفاده نکرده
اســت .کارورزان بــه رفاهــی که
انتظار داشــته نرســیدهاند و هر
روز بیشــتر زیر فشــار بیکاری و
گرانــی و تورم رنــج بردهاند .آنها
گمان داشتند که سیاستمداری
جسور ،با ایدههای تازه و بیگانه
بــا رســم و راه مألــوف دهههای
گذشــته ،میتوانــد زندگــی آنها

را بهبــود بخشــد و موقعیــت
اجتماعی آنها را باال ببرد.
ترامپ بــا وعدههــای فریبنده،
از احساســات و عالیــق انبــوه
"بازنــدگان" اســتفاده کــرد و به
آنهــا چنیــن تلقیــن کــرد که با
چنــد اقــدام "مدبرانــه" رفــاه و
بهــروزی را به زندگــی کارورزان
و "شــهروندان حقیقــی امریکا"
برمیگردانــد .او هرگز نگفت که
قصــد دارد از ســودهای گــزاف
کنسرنهای بزرگ و سهامداران
میلیــاردر آنهــا بکاهــد ،بلکــه
وعــده داد کــه رفــاه کارورزان را
با فشــار به مردمــی بدبختتر از
خودشان ،یعنی الیههای محروم
و درمانــدهی جامعــه ،تأمیــن
کند .به عبارت دیگر تالش کرد
دشمنی شهروندان ناراضی را از
چپاولگــران میلیاردر به ســوی
محرومتریــن الیههــای جامعــه
منحرف کرد.
بیــان کار ترامــپ تا امــروز به
روشــنی نشــان میدهد که او با
تضعیف نقش دولــت در بخش
ارائه خدمات اجتماعی ،به بهانه
تشویق ســرمایهگذاری و ایجاد
اشــتغال ،به کنسرنهای بزرگ
اجازه میدهد که با خیال آسوده
حقوق و مزایای کارورزان ،که با
مبارزه و تالش نسلهای پیاپی
به دست آمده ،را لگدمال کنند.
کارپایه حکمرانی ترامپ در عرصه
کار و اشــتغال چیزی جز اصول
کهنه سرمایهداری لگامگسیخته

نیست که مایل است کارفرمایان
را از نظارت یا "مزاحمت" دولت
معاف کند تا خودســرانه شرایط
کار و بهرهکشی را تعیین کند.
در آمــوزش و پــرورش ،در
بهداشت ،در خدمات عمومی و
امکانات رفاهی ،سیستم ترامپ
چیــزی جــز تکــرار گرایشهای
نئولیبــرال نیســت ،آن هــم به
ابتدائیتریــن شــکل و بــا تمام
مقتضیات اخالقی و ارزشــی آن.
آشکارا به جامعه توصیه میشود
که همه باید ســعی کنند هرچه
بیشــتر پــول در بیاورنــد ،زیــرا
جهان به کام پولدارها و توانگران
است.
تحلیلگــران هشــدار میدهنــد
کــه ترامــپ در پیــاده کــردن
برنامههایــی کــه برای هــر آدم
معقولــی ،کودکانــه و ابلهانه به
نظر میرسند ،خیلی هم جدی و
مصمم اســت .هدف او آن است
که سیســتم دموکراســی و نظام
اجتماعــی امریکا را در درازمدت
به کلــوب ثروتمندان بدل کند،
که در آن مردم عادی جز نوکری
و خدمت به اربابان نقشی نداشته
باشند.
به گمان بسیاری از تحلیلگران
دونالــد ترامــپ در ســطح
بینالمللــی در پیشــبرد مشــی
سیاســی "اول امریــکا" بســیار
"موفق" عمل کرده است.
•
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Tel.: (514) 549-4697
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خانه تکــــواندو مونترال

میخواهیدکتابهایبیشتریبخوانید؟
 10راهنمایی برای تغییر الگوی مطالعه
خواندن کتاب نه تنها در دوران
کودکــی کــه در تمــام زندگــی
میتوانــد تخیــل را برانگیزد ،ما
را رهســپار دنیاهــای جدید کند
و الهامبخــش یــا چالشبرانگیز
باشــد .امــا در زندگی پرمشــغله
امــروزی بــه دشــواری میتوان
زمانی برای مطالعه فراهم کرد.
در این نوشــته نکاتی پیشــنهاد
میشود که شما را یاری میکند
به کتابخوانی دائمی بدل شوید.

میکند.
اگر وقت شــما برای مطالعه کم
است ،از تکنیک عالی تندخوانی
اســتفاده کنید .تنهــا کاری که
بایــد انجام دهید این اســت که
هنگام خواندن زمــان بگیرید و
به تدریج ســرعتتان را افزایش
دهیــد .افــزون بــر این اگــر در
هنــگام مطالعه حواســتان پرت
می شــود این شــیوه کمک می
کندکه تمرکز داشته باشید.

 .۱همیشه کتابی همراه داشته
باشید
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
همیشــه در هر کجا که هستید
کتابی در دسترستان باشد.
از این طریق آســانتر میتوانید
هــر جــا و هــر وقــت در قطــار،
اتوبــوس یا در اتاق انتظار مطب
دندانپزشکدقایقی اضافی برای
توپا کنید.
خواندن دس 
مهم نیست که برنامه شما چقدر
پر اســت ،ســعی کنید در طول
روز چند دقیقه ای بیشــتر برای
مطالعه وقت فراهم کنید ،حتی
اگر شده در دستشویی بخوانید.
داریــد از خانه بیــرون میآیید و
کیفتان جا ندارد؟
الزم نیســت کتــاب ضخیمی با
خود ببرید ،میتوانیدکتابی را در
گوشی هوشــمند یا کتابخوان
الکترونیک خود دانلود کنید.
از ســرگرفتن مطالعه یک کتاب
می تواند از سرزدن به خبرخوان
شــبکههای اجتماعــی بســیار
سودمندتر باشد.

 .۳فهرست خواندنیها را از
پیش آماده کنید
آرزوهای بزرگ؟ گتسبی بزرگ؟
همیشه فهرســتی از کتابهایی
کــه میخواهید بخوانیــد  -آثار
کالســیک یا جدیــد -در ذهن
داشتهباشــید یــا آن را جایــی
ثبت کنید .هنگامی که به پایان
رمانی میرسید ،اجازه ندهید که
توجو برای کتــاب بعدی
جســ 
شما را از برنامهتان عقب بیندازد
و از روال خــارج کنــد و عــادت
خواندن را بر هم زند.
باید منبعی مطمئن داشتهباشید
که به آن رجوع کنید تا همیشه
فهرســت خواندنیهایتــان تازه
باشد و همواره برای خواندن اثر
بعدی هیجانزده داشته باشید.

•

•

 .۲عادتی منظم در پیشگیرید
با زمانبندی منظم و اختصاص
وقــت بــه مطالعه در هــر صبح
یــا هرشــب کتابخوانــدن را به
بخشــی از روال روزانه خود بدل
کنید و در خواندن غرق شــوید.
تنظیــم برنامه روزانه بــه زودی
مطالعــه را بــه یک عــادت بدل

•

•

 .۴به کتابهای صوتی گوش
دهید
شــنیدن کتابهای صوتــیراه
مناســبی بــرای خــو گرفتن به
داســتان اســت ،زیــرا همزمان
میتوانیــد بــه کارهــای دیگــر
هــم رســیدگی کنید .فهرســت
موســیقی ماهانه خــود را تغییر
دهید و داستان صوتی خوبی در
آن بگنجانید .شما میتوانید هر
جا و هر وقت به داســتان صوتی
گوش دهید:
در ماشین ،باشــگاه ورزشی ،در
حالی که خانــه را تمیز میکنید
یا هنگامــی که بیرون از خانه در

حال دویدن هستید.
البته گوشدادن به کتاب صوتی،
خواندن به شــمار نمیآیــد ،اما
میتوانــد بــه شــما کمــک کند
که به عادت پیگرفتن داســتان
بازگردید .خوب است آثاری را در
آغــاز در قالب فایل صوتی گوش
کنیــد و بعــد ادامه آنهــا را در
کتاب بخوانید.

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

•

 .۵در یک گروه کتابخوانی
عضو شوید
به صورت گروهی کتاب بخوانید.
عضویــت در گروهکتابخوانی،
راهی عالی برای مطالعه ،آشنایی
بــا آدمهــای جدیــد ،شــنیدن
پیشــنهادها و بــه طــور کلــی
برقراری ارتباط بیشتر با کتابها
اســت .کســی را میشناسید که
از حرفزدن دربــاره برنامههای
تلویزیونی محبوبش لذت نبرد؟
در گروههای کتابخوانی چنین
صحبتهایــی دربــاره کتابها
درمیگیرد .با دیگران درباره این
که از کدام بخشهای رمانی که
خواندهایــد ،خوشتــان آمده یا
اینکه چطور تعلیقش طاقتتان
را طــاق کرده گفــت و گو کنید.
این کار شــما را تشویق میکند
کــه چیزهایــی را کــه بــه طــور
معمــول نمــی خوانیــد و هرگز
نمیشــناختید بخوانید .ممکن
اســت ژانری را بیابید که دوست
داریــد ،اما هیــچگاه نــام آن به
ذهنتان خطور نکرده باشد.
در کتابخوانی گروهی از مطالعه
بهره بیشــتری میبرید .شنیدن
تفســیرهای دیگــران  -چــه با
آنها موافق باشید چه مخالف-
کمــک میکند که درباره شــیوه
مطالعه بیندیشــید ،بــرای خود
هدفــی تعیین کنیــد و کتابی را
که در دست دارید پیش از جلسه
بعدی گروه به پایان برید.

•

 .۶کتابی را که دوست ندارید

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نامتام رها کنید
مجبور نیستید کتابی را فقط به
این سبب که شروعش کرده اید
تــا آخر بخوانید .اگــر فقط برای
رســیدن به انتها مطالعه کنید،
خوانــدن ممکن اســت به کاری
طاقتفرســا بدل شود .از ناتمام
رهاکــردن اثری کــه از آن لذت
نمیبرید ،احساس گناه نکنید.
ســر وقــت فهرســتتان بروید و
کتاب بعدی را آغاز کنید .شــما
کــه از آینــده خبر ندارید شــاید
بعدها بخواهید ســراغ اثری که
رها کردهایــد بروید و خواندنش
را از ســرگیرید .خالصه خودتان
را وادار نکنید که هر کتابی را که
شــروع کردهاید حتما بــه پایان
ببرید .هرچه اثری که میخوانید
دوستداشتنیتر باشد سریع تر
آن را تمام می کنید.

•

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

info@loadextransport.com

 .۷محیط مناسبی برای مطالعه
مهیاکنید
بــا وجــود صــدای گوشــخراش
تلویزیون در پسزمینه مشــکل
بتوانیــد بر کتابی که در دســت
خوانــدن داریــد تمرکــز کنیــد.
عواملی که موجــب حواسپرتی
می شوند باید از محیط مطالعه
حــذف شــوند .در ماههایــی که
هوا گرمتر است ،بیرون بروید و
درهنــگام خواندن در هوای تازه
تنفس کنید .در زمستان پیش از
رفتن به بستر کتاب بخوانید که
به بهبود خواب شبانه نیز کمک
میکند.
البتــه همیشــه نمــی توانیــد از
محیــط پر ســر و صــدا خالصی
بیابیــد ،بخصوص اگــر خانواده
پرســروصدایی داریــد و در ایــن
وضعیت وقتی برای مطالعه جور
میکنیــد .در این شــرایط بهتر

است این ترفند را به کار ببندید:
با گوشدادن به موسیقی بدون
کالم به جای توجه به چیزهایی
که حواســتان را پرت میکند بر
افکارتان متمرکز شوید.

•

 .۸هدفی برای خود تعیین
کنید
گرچــه تعیین سررســید ممکن
اســت بدترین نوع هدفگذاری
به شمار آید ،وقتی به موعدی که
واقعبینانه برای خود مشــخص
کردهایــد پایبند بمانیــد انگارکه
جایزهای گرفتهاید .اگر ســرتان
شــلوغ اســت ،برای تمامکردن
کتــاب مهلتــی تعییــن کنید و
بدینســان از زمانــی کــه صرف
امروز فرداکردن میشود بکاهید.
میانگین سرعت مطالعه خود را
محاسبه کنید و تعداد صفحاتی

{>> ادامه در صفحه}20 :
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

T.A.M Travel

آ ژ انس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

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

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

Email: maryagency@gmail.com

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
در مرکز شه چهار نفره
ر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

>> ت

ـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

ه

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

پی
ش
خ
ر
ی
د

در بهت
ر
ی
ن
م
ن
طقه

wn
o
t
n
w
o
d
به قیم

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
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

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

یکم و پانزدهم هر ماه

PAIVAND: Vol. 25  no.1354  Feb. 01, 2018

19

20

www.paivand.ca

 سال  25شماره  12  1354بهمن 1396

PAIVAND: Vol. 25  no.1354  Feb. 01, 2018

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

ختنه ک

Bourque

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...

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Montreal, Qc. H3H 2K5

•

 .۹وقتی به بخش هیجانانگیز
رسیدیدکتاب را کنار بگذارید
آیــا شــما از آن دســته افــرادی
هســتید کــه از تمامشــدن
برنامههــای تلویزیونی ،درســت
در لحظــه مهیــج آن متنفرید؟
این روشــی اســت موفــق برای

•

>> ادامه از صفحه18 :

 .۱۰موضوعهایی را برگزینید که
میدانید از خواندنشان لذت
میبرید
اگر شــما کتابخــوان حرفه ای
نیستید ،شروع مطالعه با رمان
جنــگ و صلح تلســتوی ممکن
است برایتان بسیار مایوسکننده
باشد .موضوعهایی را که در حال
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 Lumineers Veneer

حاضر عالقه شما را برمیانگیزند
انتخــاب کنید :اگر از فیلم تریلر
جاسوســی لذت میبرید ،جیمز
پترســون را امتحــان کنید .اگر
تاریــخ دوســت داریــد کتابــی
از هیــاری منتــال بخوانیــد.
موضوعهایی را انتخاب کنیدکه
از قبل برای شما گیرا بوده است
Guy
یا درونمایه هایــی از فیلمهایی
که دوست دارید برگزینید.
اگر نویســندهای یافتهایــد که از
کارش لــذت میبریــد مجموعه
آثــارش را بخوانیــد .ایــن کار
جالبی اســت که نویسندهای -
فرقی نمیکند که دیکنز باشد یا
دیوید ویلیامز -را انتخاب کنید
و همه کتابهایش را در مطالعه
گیرید .
الی کنت :نویسنده و منتقد

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه






















 

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

1253 Rue Guy

را برای مطالعه روزانه یا هفتگی
به مثابه هدف برگزینید.
اگــر ایــن هدفگــذاری خیلــی
سخت است ،به جای آن خواندن
تعداد معینی کتاب در طول ماه
یا سال را میتوان هدف قرار داد.
مطالعه هدفمند سبب میشود
کــه از مســیر درســت منحرف
نشــوید .از یــاد نبرید کــه وقتی
هدفتان را محقــق میکنید ،به
خود جایزه بدهید (شاید پاداش
خواندن کتابی جدید باشد).

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

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















اطمینــان از اینکــه بیننــدگان
قســمت بعــدی را حتمــا دنبال
میکنند .هنگام مطالعه همین
شــیوه را در پیشگیریــد و
درســت وقتی که اثر شــما را به
قالب انداخته از خواندن دســت
بکشــید .این کار سبب میشود
چشم انتظار فرصت بعدی برای
خواندن ادامه کتاب باشید ،زیرا
میخواهید هر چه زودتر بدانید
که چه اتفاقی میافتد.

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

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
سط جراح
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
پالستیک
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

کتابهای بیشتری بخوانید...

Dr Jean

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
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

Guy Concordia

 6سالگی
-

louis

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

ودکان0 :
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را بر روی سایت بخوانید

انستیتوعالی New
پزشکیمکملوبهداشت

بسیار سریع
امروزه پیشرفت
وسائل 1834 Ste-Catherine W.,
Suite
200
و ســرعت ارتباطات بســیاری از

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

H3H 1M1
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
مثال
کرده؛
عوض
امــروزه را بکلّی
Fax: (514) 933-2861

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

Tel.: (514) 933-3337

www.clinique-arya.com

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

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

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

ساقیا آمدن

ید مبارک بادت
ع

|

رواد از یادت...
ردی م

ان مواعید که ک
و

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

بز
رگ تر
دیاران و دو ستان
و شکو
ه
م
ن
گ ،در جمع هم
د
ت
ر
از
اشت میراثی ستر
همیشه
دنی برای گرامید
د
ر
خ
و
ی زیبا و بیادمان
ر
ش
أ
ن
شب
ش
م
ا
.
..

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

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

شامل :پیش غذا
شام :ف
یله مینیون  +جوجه
همراه
با
سا
الد
+
شر
اب عالی،
نوشابه +
دسر ،قهوه و ...

س،
یجوایزنفی یحی
ارتفر
قرعهکش پرشم
ای
برنامهه و بسیاری ر ...
ی دیگ
ا
ایزه
هران
سورپر ی  :م

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

یج
وبی
د ص و پایک ه شب
ق
ز نیم
ر سی ا
تا پا

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

بلیت 60 :دالر

زیر  10سال 30 :دالر

فروش در تپش:

514-223-3336
______________

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید

 با پارکینگ وسیع رایگان

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

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

!
vin

rtez votre

po

Ap
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بیشترحرف بزنیم!

ن نترس!
رو شد

ز روازدروردر رو شدن نترس!

ا

چند ســال پیش شغل خوبی
پیدا کردم و گمــان میکردم
در کارم موفق خواهم شــد .اما
واقعیت این است که کار مهمی
به من ســپرده نشد ،چون من
به جــای انجام کاری که در آن
تخصص داشــتم ،دائم در حال
سرویسدهی به دیگران بودم،
چای میریختم و پای دستگاه
کپی میایســتادم .امــا به جای
اعتراض یا مطرح کردن مشــکل
با رئیســم ،آن را برای خودم نگه
میداشتم .چند هفته بعد رئیسم با
کمی پرخاش و سردرگمی پرسید:
«خب چرا اعتراض منیکنی؟»

اصال خوشایند نیست که رئیستان
به ضعف شــما اشــاره کند و از
شما بخواهد که اعتراض کنید یا
حرفتان را صریح بیان کنید.
همین مســاله باعث شــد تا به
یاد بیــاورم که چــه تجربههای
اســترسزا و بدی داشتهام فقط
به خاطر اینکه همیشه از تنش،
رودرروشدن ودرگیری ترسیدهام.
باید اعتراف کنــم که هنوز هم
گاهــی از مواجهــه ،اعتراض یا
درگیری بر ســر موضوع خاصی
با دیگران میترســم ،با این حال
توانســتهام بر خیلی از ترسهایم
غلبه کنم .پیش از این میترسیدم
که به دوســتم بگویم از چیزهای
مورد عالقهاش متنفرم یا آنها اصال
برای من جالب نیســتند .مطرح
کردن پرسش برایم دشوار بود ،اگر
موقعیتیدر محیط کار یا هر جای
دیگری برایم دلپذیر نبود ،چیزی
به زبان نمیآوردم و هرگز حاضر
نبودم بر سر حقوق و مزایا مذاکره
کنم.
اما ایــن ترسها احساســات مرا
دستکاری میکرد ،خواستههایم
عقیم میماندند و من واقعا از برخی
لذتها محروم میماندم.

من هم حق داشتم گاهی اعتراض
کنم و از مخالفت با دیگران نترسم.
کافی بود دیدگاهم را تغییر بدهم.
این کار را کردم و ترسها بســیار
کمتر شدند.
•

ضعیف بودن خوب نیست

زمانــی که اعتــراض نمیکردم و
حرفم را صریح نمیزدم،دائم نگران
و مضطرب بودم .این احساســات
انرژی مــرا تحلیل میبرد و باعث
خشم یا ناامیدیام میشد .میدانید

که خشم زیاد هم به شکل دیگری
انرژی را هدر میدهد.
ایندر شرایطی بود که طرف مقابل
اصال از این موضوع خبر نداشت و با
خیال راحت کارش را انجام میداد.
او متوجه نبود که چیز اشــتباهی
وجــود دارد و کارش را با رضایت
کامل ادامه میداد.
محققان دانشــگاه کلمبیا در این
زمینــه تحقیقات زیــادی انجام
دادهاند .یافتههای آنها نشان میهد
که خیلی از آدمها خود را صریح و
قاطع میپندارند در حالی که آنها
اصال قاطع نیستند.
 ۵درصــد از افراد مــورد مطالعه،
عکس آنچه میپنداشــتند اصال

قاطعیــت و صراحت
نداشتند.
خیلی از ما صراحت و
قاطعیت نداریم چون
نمیخواهیم دیگران ما
را خشــن و پرخاشگر
تصور کننــد .صراحت
داشتن در ما احساس
گناه ایجاد میکند .در
حالی که همه تالش ما
این است که رابطه خود
را بــا محیــط و آدمها
درست کنیم رک بودن
میتواند آسیب زننده
باشد .این تصور اشتباه
اســت چــون تفاوت
زیادی بیــن صراحت
و پرخاشــگری وجود
دارد .شاید گاهی ابراز
خواسته ،عالقه و نیاز ما
خوشاینددیگران نباشد
اما واقعا چــرا در این مورد باید
به دیگران فکر کنیم و متوجه
احساسات خودمان نباشیم؟
یک رابطه خوب نباید به خاطر
ابراز وجود ،مخالفتهای گاه به
گاه و بیان خواستههای متفاوت
و اعتراض به شرایط خراب شود.
اگر این اتفــاق میافتد به این
معناســت که رابطه را درست
تعریفنکردهایم.

فتوشاپ

•

سکوت عادالنه نیست

به مــرور زمان متوجه شــدم که
سکوتم در برابر مشکالتی که در
روابــط کاری ،اجتماعی و عاطفی
وجود دارد ،ن ه تنها به خودم آسیب
میزند بلکه این حق دیگران هم
هست که بعضی چیزها را درباره
من بدانند.
وقتی از والدین ،رئیس یا دوستم
ســوالم را نمیپرســم به آنها نیز
آســیب میزنم چــون این حق
آنهاست که بدانند من چه فکری
میکنم ،چه سردرگمیها و چه
نگرانیهایی دارم .قبال زمانی که
در برابر دوستم سکوت میکردم،
از او عصبانی میشدم ،پرخاشگری
میکردم یا سعی میکردم اعتراضم
را به شکلهای احمقانهای مثل قهر
کردن یا متلک گفتن نشان بدهم.
این ناعادالنه بود؛ چون دوســتم
اصــا متوجه نمیشــد چرا من
اینطور رفتار میکنم .گاهی بیان
احساســات ،مخالفت و اعتراض
ممکن استدرگیریهای کوچکی
در روابط ایجاد کند اما در نهایت
میتواند نتیجه مثبت و موثرتری
داشته باشد .این منصفانهتر است.
برای شــروع ،میتوانید مثل من
عمل کنید .من به آهستگی شروع
کردم به پرسیدن ،گاهی معترض
میشدم و برخی از درخواستها
را رد میکــردم .برای این کار یک

فهرســت از چیزهایی که دوست
نــدارم تهیه کردم ،پرســشهای
مهمــی را که معمــوال در ذهنم
وجــود دارد ،نظم دادم و به خودم
قــول دادم در محیط کار ،در یک
کنفرانس ،در جمع دوســتانه ،در
سفر با دوستانم و در برابر فرزندم از
آنها استفاده کنم .سعی کردم روی
اثرگذاری کلماتی که به کار میبرم
تمرکز کنم .متناسب با موقعیت
کلماتــی را به کار میبــردم که
سوءتفاهم ،خشم و بدفهمی ایجاد
نکنند .به این شیوه ،توانستم حرفم
را بزنم بدون اینکه نگراندرگیری و
تنش شدید با دیگران باشم.
•

طرد شدن و شکست خوردن
بخشی از برنامه است

یکی از ترسهای من برای مواجهه
و رودر رو شدن با دیگران ترس از
طرد شدن و شکست خوردن بود.
کابوسم بود که رئیس یا همکارم
ایده و فکــرم را احمقانه بدانند و
مخالفت آنهــا برای من به معنای

شکست و طرد شدن بود.
بایــد دیدگاهم را دربــاره مفهوم
شکســت تغییر مــیدادم و این
کار را کردم .شــما هم این جمله
را شــنیدهاید که شکست الزمه
پیروزی است .اما در عمل همه ما
آن را ناکامی در موفقیت میدانیم.
ایــن جمله یکی از درســتترین
جملههایکلیشهایدنیاست.
آیا من میتوانم برنده باشم بدون
اینکه هیچ چیز مرا به سوی آن هل
بدهد؟
به جای گارد گرفتن درباره مفهوم
شکست ،آن را پذیرفتم .ترسم را
کنار گذاشــتم و حرف و نظرم را
مطــرح کردم .همین حاال شــما
ممکن اســت با نظر من مخالف
باشــید اما من ترسی ندارم .آن را
بیان میکنم و به این فکر میکنم
که مخالفت شما میتواند به من
کمک کند تا من روی نظراتم کار
کنم ،آنها را بهبود بدهم و بهتر فکر
کنم.
ممکن استدرباره مفهوم شکست

و طرد شــدن چیزهــای زیادی
خوانده باشــید و نظــرات جالبی
داشته باشید ،اما این چند نکته نیز
حاصل تجربه من است:
• شکســت را یکــی از صدهــا
اشــتباهی که تاکنون داشتهاید
فرض کنید.
• در مواجهه با شکســتها کمی
به محدودیتهــای زمانی ،مکانی
و جســمیتان فکر کنید و تصور
انسان گناهکار را نداشته باشید.
• شکست را بپذیرید و فکر کنید
که باردیگر چطور بهتر عمل کنید.
•

سیاستمداری بد نیست

نگرانیهای من برای صراحت در
بیان جنبههای مختلفی داشــت.
یکی از ترسهای مهم من این بود
که مبادا چیزی بگویم که دیگران
را ناراحت یا ناامید کند .این اشتباه
بود.
{>> ادامه در صفحه}33 :
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اقتصاد . ..

چرا فنر ارز دوباره رها شد؟
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
/۰۳بهمن -همانگونه که پیش
بینی میشد ،فنر ارز در ایران بار
دیگر رها شــد و نرخ دالر آمریکا
در بــازار آزاد تهــران کــه در آغاز
ســال  ۱۳۹۶در کانال ســه هزار
و هفتصد تومان نوسان میکرد،
در پایان دهمین ماه همان سال
پیشــروی در کانال چهار هزار و
ششصد تومان را آغاز کرد.
یــک بار دیگر ثابت شــد که گریز
از واقعیتهــا و عــدم قبــول
افزایش تدریجی نــرخ ارز بر پایه
متغیرهای گریز ناپذیر اقتصادی،
زمینه جهشهای شــدید ارزی
را فراهم میآورد ،مشــابه همان
جهش هایی که در گذشــته نیز
بارها اقتصــاد ایران را به لرزه در
آوردند.
«دالریزه» شدن اقتصاد ایران
نوسان ارزها و تغییر نرخ برابری
میان آنها در اقتصاد بین المللی
پدیــدهای اســت عــادی و بــه
گونهای دایمی در جریان است،
بدون آنکــه هیجانهای مردمی
بــر انگیزد و به خبر نخســت در
صفحات اصلی رسانههای ملی و
جهانی بدل شود .در سال ۲۰۱۷
ارزش یــوروی اروپا در برابر دالر
آمریــکا چهــارده در صد افزایش
یافت و این افزایش در سال تازه
میالدی همچنان ادامه دارد.
بــا ایــن حــال اکثریــت قاطــع
اروپاییهــا و آمریکاییها از این
رویداد خبری ندارنــد و تازه اگر
هــم خبر دار بشــوند ،از کنار آن

دارنــده ایــن پولها بــه نفت به
عنــوان منبــع واحــد یــا عمده
بیاعتنا خواهند گذشــت .پوند تامین کننده ارز ،محروم ماندن
آنها از مستلزمات یک
انگلیس ،ین ژاپن،
آیینه
«پول
اقتصاد قرن بیســت و
روپیــه هنــد ،رآل
قدرت
یکمــی و ســاختارهای
برزیــل و بســیار
دیگر از ارزهای کم کشورهاست.
واپس مانــده بازرگانی
تر شــناخته شــده تبدیل دالر زیر خارجــی شــان ،در
تــر جهــان گرفتار  10تومن به دالر وضعیتی مشــابه ریال
همــان نوســانها  ۴۶۰۰تومانی ،و حتی بســیار بــد تر (
بلیوار) به سر می برند.
هستند ،اما الزاما
به معنای
بــا این همــه بــه رغم
خــواب از چشــم عقبنشینی
برخی نقاط مشــترک،
انبوه مردمان نمی
مرزهای
هر یک از این کشورها
رباینــد و بــه نقل
اقتصادی
طبعــا در رابطه با پول
محافــل بدل نمی
ماست».
ملــی و ارزهــای بیــن
شوند .
المللی ویژگیهای خود
در مقایســه بــا ایــن «دنیــای را دارند.
عادی» ،چگونه است که ایرانیان طــی چهار دهه گذشــته ،رابطه
از حدود چهل سال پیش تاکنون ایرانیــان با ریال بــه یک تراژدی
چشــم به فراز و نشیبهای بازار ملــی بدل شــده و ســقوط نرخ
ارز دوخته انــد ،بخش بزرگی از برابــری ایــن پــول در برابــر
آنها عمال به صراف بدل شده اند اسکناس سبز آمریکا ،از دیدگاه
و گــذران عادی زندگیشــان را ،آنها ،انحطاط اقتصادیشــان را
درست یا نادرست ،به سرنوشت به نمایش میگــذارد .پول آیینه
ریال و رابطــه آن با دالر گره زده قدرت کشــورها اســت و تبدیل
اند؟ در واقع ســود و زیان بخش مرحلــه بــه مرحلــه دالر زیر ده
بســیار بزرگی از فعــاالن عرصه تومــن بــه دالر  ۴۶۰۰تومانــی،
اقتصــادی ایران ،از صادر کننده برای ایرانیــان ،به معنای عقب
و وارد کننــده گرفتــه تــا تولید نشســتن پایان ناپذیــر مرزهای
کننــده و مصرف کننــده و پس اقتصادی آنها است.
انداز کننده ،در گرو نوسانهای ایــن که ارزش پول ملی ایران در
برابر دالر ،طی این دوره نزدیک
نرخ ارز است.
البتــه در ایــن ارتبــاط بســیار به چهل سال ،به یک چهار صد
پیچیده و ناســالم بــا پدیده ارز ،و شصتم تنزل یافته ،به معنای
ایرانیهــا تنها نیســتند .شــمار بر باد رفتن اســتقالل پولی آنها
دیگــری از پولهای به اصطالح است .وقتی در کشــوری ،برای
ملی ،از بلیوار ونزوئالیی گرفته تا بســیاری از محاسبات مرتبط با
دینار الجزایری ،به دالیلی مشابه نقش پول ،دالر نقش خط کش
از جمله وابســتگی کشــورهای
{>> ادامه در صفحه}24 :

پزشکان بدون مرز :کمک کنید!

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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سیاسی...
مسابقهسقوط!
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com
 11بهمــن  -چــرا
دیکتاتورهــا نمی توانند
از سرنوشت و پایان کار
همتایــان خــود عبرت
بگیرنــد و در رفتار خود
تجدیدنظرکنند؟
آیــا دلیلش این اســت که فرصت و
مجال خواندن تاریخ را ندارند؟
پاسخ این پرسش نمی تواند مثبت
باشد زیرا به فرض صحت ،دیکتاتور
مــی توانــد از پایــان کار همتایــان
معاصر خود ،که نمی توانسته از آن
بی خبر مانده باشد ،عبرت بگیرد.
بــه عنوان نمونــه ،کــدام دیکتاتور
روزگار ما مــی تواند بگوید که پایان
کار نیکــوالی چائوشســکو ،صدام
حســین و معمــر قذافــی را نمــی
دانسته است؟
بــا ایــن همــه ،مــی بینیــم کــه
دیکتاتورهای ریز و درشــت روزگار
ما ،بی اعتنا به پایان کار وحشتناک
چائوشســکو ،صــدام و قذافــی و
صدالبتــه بــی اعتنا به خواســت و
منافع ملت های خود ،به اصطالح

حمله نظامی اردوغان
به عفرین
«تــا ســنگ دارنــد ســر مــی
شــکنند» ،اعدام و ســرکوب و
شــکنجه و زندان می کنند ،به
منتقدان انگ و برچســب می
زننــد و به هــر جنایتی
دست می یازند تا چند
روز بیشــتر بــر ســریر
قدرت بمانند.
آخریــن نمونــه از ایــن
دســت دیکتاتورهــا
رجب طیــب اردوغان،
رییس جمهوری ترکیه ،اســت
کــه چنــدی اســت بر توســن
استبداد و خودکامگی می تازد
و بدون توجه به مصالح و منافع دیکتاتورها توسط هواپیماهای
ملــت خــود ،در رویــای احیای متخصص اف  16کشــته کــه
امپراتوری عثمانی است!
درمیان آنها تعدادی
آخرین دســته گلی که اردوغان گورکنی
غیرنظامــی ،زن و
برای
بــه آب داده ،حملــه نظامــی به
کــودک نیــز وجود
منطقه عفرین در شمال سوریه خویشند.
دارنــد .دلیلــی که
است.
اردوغان بــرای این
که
اســت
هفته
دو
بــه
نزدیــک
تهاجم غیر انســانی
ارتش ترکیه به کردهای «یگان های عنوان می کند این است که «یگان
مدافــع خلــق» ( )YPGکه از چند های مدافع خلق» وابسته به حزب
ســال پیش دراین منطقه مســتقر «کارگــران کرد ترکیــه» ( )PKKو
هســتند ،و در آن امنیتی نسبی به بنابراین «تروریست» هستند!
وجــود آورده اند ،حملــه کرده و به این درحالی است که خود اردوغان
ادعای خــود تاکنــون چندصد تن چند ســال پیــش پس از ســه دهه
از آنــان را بــا بمباران هــای هوایی

چرا فنر ارز دوباره رها شد؟...
انــدازه گیری را بــر عهده بگیرد
و به حافــظ پس اندازهای مردم
بــدل بشــود ،چگونه مــی توان
«دالریــزه شــدن» اقتصــاد آن
کشور را تکذیب کرد؟
البته کاهــش نرخ برابــری پول
یک کشور در برابر ارزهای رقیب
همیشه نشانه ضعف نیست.
ژاپنــی ها ،طی یک دوره نســبتا
طوالنــی ،نرخ برابــری پول ملی
خود را به صورت مصنوعی پایین
نگهداشــتند تــا صادراتشــان را
ارزان و وارداتشان را گران کنند.
همیــن روش را در حــال حاضر
چیــن در پیــش گرفتــه کــه بــا
جلوگیری از افزایش ارزش یوآن
تــا ســطح واقعــی اش ،قــدرت
رقابت کاالهایش را بیشتر میکند
تا حجم صادراتش بیشتر بشود.
حتــی ایــن فکر قــوت گرفته که
تضعیف کنونی ارزش دالر آمریکا
در برابــر یورو با تمایل مقامهای
پولی آمریکا در راســتای افزایش
صــادرات و کاهــش واردات این
کشــور بیارتبــاط نیســت .این
پدیدهای اســت بسیار قدیمی در
روابط بازرگانی بین المللی که به
«دامپینگ پولی» شهرت یافته
اســت .ســخن بر سر اســتفاده
از کاهــش ارزش پــول ملــی در
راســتای «جنــگ بازرگانــی»
است.
اهمیت استراتزیک نرخ ارز
فرو ریــزی ارزش پول ملی ایران
مقوله دیگری اســت .آنچه طی
چهــار دهــه گذشــته در صحنه
پولــی ایــران گذشــته ،درســت
عکــس آن چیــزی اســت که در

>> ادامه از صفحه23 :

کشورهای متمایل به استفاده از
تضعیف پول در خدمت «جنگ
بازرگانی» اتفاق افتاده است.
بــر خالف آن کشــور هــا ،بانک
مرکزی جمهوری اســامی ،هر
زمــان کــه امکانــش را یافت ،از
راه تزریــق انبــوه دالرهای نفتی
بــه بــازار ارز تالش کــرد جلوی
کاهــش ارزش نــرخ برابــری
ریال را بگیــرد .میدانیم که این
تالشها به جایی نرسید و ریال،
به رغــم بر خورداری از داروهای
تقویتی مصنوعی ،سر انجام زیر
بار ســنگین واقعیتها سنگر به
سنگر عقب نشست.
با هر عقب نشــینی ،مســئوالن
ارشد جمهوری اسالمی و بانک
مرکــزی بــه ایرانیهــا اطمینان
دادنــد که همــه چیــز در امن و
امان است ،کاهش باز هم بیشتر
نرخ برابری ریال منتفی اســت و
حتــی مــی تــوان ســنگرهای از
دست رفته را پس گرفت.
این بار هم ولی الله سیف رییس
کل بانک مرکــزی اطمینان داد
که «نــرخ ارز قطعا طی روزهای
آینده کاهش خواهد یافت ،چرا
کــه ذخایر بانک مرکــزی در حد
بســیار مناســبی اســت و جای
نگرانی از این بابت وجود ندارد».
حسن روحانی رییس جمهوری
اســامی نیــز در گفتگــوی
تلویزیونی شــامگاه دوشنبه دوم
بهمن ماه خود تاکید کرد:
«مــردم بایــد بدانند کــه در آمد
ارزی کشــور از کل مخارج ارزی
کشــور به مراتب بیشتر است...
وعده دولت به مردم این اســت
کــه ارز مــورد کشــور را تامیــن

کند»...
پرسش این است که اگر وضعیت
ارزی ایــران ،آنگونه که ولی الله
سیف و حسن روحانی میگویند،
تا این اندازه مســاعد است ،پس
چرا کشــور یک بــار دیگر گرفتار
شوک ارزی شد؟
چه عواملی باعث شــدند فنر ارز
بار دیگر رها بشود؟
بــا توجه به اهمیت اســتراتژیک
نرخ ارز به ویژه در اقتصاد ایران،
نخســتین وظیفــه مســئوالن
کشــور آگاه کــردن مــردم از
واقعیتهــای اقتصادی کشــور
است .نرخ ارز بیش از هر چیز بر
پایه واقعیتهای اقتصادی شکل
می گیرد.
گفتیــم که می شــود یــک ارز را
به قیمتی کم تر از آنچه هســت
عرضــه کــرد ،همــان کاری که
ســالها پیش ژاپنیهــا و امروز
چینیهــا انجــام میدهنــد .در
عــوض عرضه کردن یــک ارز به
قیمتــی بــاال تر از آنچه هســت،
کاری اســت بســیار دشــوارتر و
واقعیت طی مــدت زمانی کوتاه
خودش را نشان میدهد.
پول ایران نیــز اگر ارزش خود را
از دست میدهد ،به دلیل نقش
متغیرهای واقعی اقتصادی است
و منتســب کردن این سقوط به
عوامل مقطعی (مثل ســفرهای
زیارتــی ،دو ماهــه آخــر پیش از
نوروز و عواملی از این دست)...
راه به جایی نمی برد.
در ایــن میــان نقــش عوامــل
سیاسی در درون کشور و فضای
بین المللی آن را نیز نباید از یاد
برد .نوسانهای ارزی از عوامل
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جنــگ و جــدال پرتلفات بــا حزب
«کارگــران کرد ترکیــه» ،که دهها
هزار کشته از دو طرف بجا گذاشته
بود ،با آنها صلح کرد اما از آنجا که
حضــور کردها در صحنه سیاســی
ترکیــه – بــه ویژه موفقیــت حزب
«دموکراتیــک خلق ها»  -را تاب
نیــاورد ،پیمان صلح را بــر هم زد
و از نــو به جنگ با آنهــا پرداخت.
طرفه این که اردوغان براین تهاجم
نابخردانه نام بی مسمای «شاخه
زیتــون» کــه نمــاد صلح اســت را
نهاده است!
هجــوم ارتــش ترکیــه بــه شــمال
ســوریه – که یادآور اشــغال کویت
توســط صدام حســین اســت – و
جز با سناریوی دیوانه وار «احیای
امپراتــوری عثمانی» ســودی نمی
تــوان بــرای آن متصــور شــد ،در
خارج و داخل ترکیه با واکنش های
مخالفــت آمیز فراوانی روبرو شــده
است .فزون بر مخالفت کشورهای
دیگــر ،در عرصه داخلــی ترکیه نیز
بسیاری با این حمله مخالفت کرده
اندکه با واکنش شدید و سرکوبگرانه
دولت مواجه شده اند.
بــه گــزارش «رادیوفــردا»« :هفته
گذشته  170وزیر پیشین ،هنرپیشه
و نویســنده ترکیــه با امضــای نامه
ای خواســتار پایــان جنــگ ترکیــه
درشمال ســوریه شدند ...اردوغان
امضاء کنندگان این نامه را "خائن"

توصیف کرد»!
رفتار دولت ترکیه با مخالفان جنگ
به شدت ســرکوبگرانه است و طبق
اعالم وزارت کشــور ترکیه  311تن
از جملــه روزنامه نــگاران و فعاالن
منتقــد حمله به شــمال ســوریه به
اتهام «ترویج تروریســم» دستگیر
شده اند.
روز  30ژانویه 10 ،بهمن ،نیز روند
سرکوب شــدید هر ندای مخالف با
دستگیری اعضای انجمن پزشکان
ترکیه ادامه یافت .به گزارش «رادیو
فردا»« :دولت ترکیه تمامی اعضای
ارشــد انجمــن اصلی پزشــکان این
کشــور را به خاطر انتقاد از عملیات
تهاجمــی ترکیه در شــمال ســوریه
بازداشــت کــرد ...تعــداد اعضــای
ارشــد بازداشت شــده  11تن است
که "رشــید توکل" مدیر انجمن نیز
در میان آنها اســت .این بازداشــت
ها روز سه شنبه ،دهم بهمن ،پس
از آن انجام شــد که انجمن پزشکان
ترکیه با انتشار بیانیه ای حمله ارتش
این کشور به شمال سوریه را "ایجاد
یــک معضــل عمده برای ســامت
عمومی" توصیف کرد و نوشــت که
این عملیات به "مشکالت غیرقابل
برگشتی" منجر خواهد شد».
انجمــن پزشــکان ترکیــه حــدود
80درصــد از پزشــکان این کشــور
را نمایندگــی مــی کند و بــا بیش از
83هــزار عضو نهاد عمــده درمانی

•

روانی هم تاثیر می پذیرند و این
عوامل طبعا به دلیل تاثیری که
براقتصاد کشور و در نتیجه بهای
ارز میگذارنــد ،مــورد توجه قرار
میگیرند.

پیش دارد.
از لحــاظ منطــق اقتصــادی،
تفاوت میان نــرخ تورم در ایران
و منطقه دالر ،که در حال حاضر
حدود هشت در صد است ،باید
در نرخ برابری میان ریال و دالر
اعمال شود.
به عبــارت دیگــر ارزش دالر در
بازار ارز ایران باید با شیب مالیم
هر ســال حدود هشــت در صد
باال برود .در دور اول زمامداری
حسن روحانی ،با وجود آنکه نرخ
تــورم ایران باال تــر از امروز بود،
ارزش دالر بــه ریــال چندان باال
نرفت.
در واقــع این بانــک مرکزی بود
کــه بــا تزریــق دالر در بــازار،
جلــوی کاهش نرخ برابری ریال
را میگرفــت تا ،به خیــال خود،
جلوی بازگشت تنشهای تورمی
را بگیرد .ولــی آیا مبارزه با تورم
از راه حفــظ مصنوعــی نــرخ ارز
کار درستی است؟ در واقع بانک
مرکزی با اعمال فشار بر فنر ارز،
راه را بر انبساط آن می بست .کم
نبودند کارشناســانی که هشدار
میدادند به محض ایجاد شرایط
مساعد اقتصادی و سیاسی ،فنر
ارز نیــز رها خواهد شــد و بهای
ایــن «کاال» بــه جــای آنکــه با
شیب مالیم باال برود ،به صورت
جهشــی اوج خواهد گرفت .این
پیش بینی امــروز تحقق یافته و
تجربه سالهای  ۱۳۸۱ ،۱۳۷۴و
 ۱۳۹۱تکرار شده است.
•
دو) عامــل دیگری که در جهش
اخیر نرخ ارز موثر افتاده اســت،
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
است.

در مــرداد مــاه گذشــته ،بانک
مرکــزی در بخشــنامهای از
بانکهــا و موسســات اعتباری
ایران خواســت مقــررات مربوط
به سقف ســپردههای بانکی را،
که پیش از این بر ســر ان توافق
شــده بود ،رعایت کنند .بر پایه
این مقررات ،ســقف ســود علی
الحســاب ســپردههای بانکی به
حــد اکثر پانــزده در صد کاهش
یافــت .بــا کاهــش نرخ ســود،
بخشی از سپرده گذاران دارایی
خود را از بــازار پول خارج کرده
و عمدتا به بازار ارز (وبخشی هم
به بازار مســکن) منتقــل کرده
اند .این یکــی از عوامل افزایش
تقاضای ارز و در نتیجه باال رفتن
قیمت آن است.
تردیدی نیست که نرخ سود در
ایران ،در مقایسه با شمار زیادی
از کشورها ،بسیار باال است .ولی
این بهایی اســت که پــس انداز
کننده ایران بــرای محافظت از
دارایی خود در برابر تورم و انواع
ریسکها (از خطر ورشکستگی
بانکهــا گرفتــه تا ســقوط پول
ملــی) مطالبــه میکنــد .چنین
معاملــهای را با بخشــنامه نمی
تــوان بر هم زد و حال که بر هم
خورده ،به ایجاد نابســامانی در
بازارهــای دیگر از جمله بازار ارز
منجر میشود.
•
ســه) بازرگانی خارجی ایران هم
در ایجاد تنشهای ارزی کنونی
بیتاثیر نبوده است.
در نه ماهه نخســت سال جاری
خورشــیدی ،تــراز بازرگانــی
غیــر نفتی کشــور به دلیل
اوجگیــری واردات و

اقتصاد و سیاست
در این جا برای درک شوک تازه
ارزی در ایــران بر همین عوامل
بنیادی اقتصادی تاکید میکنیم
و ،در همــان حــال ،عوامــل
سیاســی و اســتراتزیک را نیز در
نظر میگیریم:
الف) عوامل اقتصادی
در این جا بر سه عامل
 تورم، بازار پول و تجارت خارجیتاکید میکنیم که بیش از همه بر
سقوط اخیر پول ملی ایران تاثیر
گذاشته اند:
•
یک) مهمترین عامل اوجگیری
نرخ ارز در ایــران ،نرخ تورم باال
است .در ایجاد نرخ برابری میان
دو ارز ،تورم نقش اصلی را دارد،
ولی البته تنها عامل نیست.
نــرخ تورم در ایــران ،بر پایه آمار
رســمی جمهوری اســامی ،در
محــدوده ده در صــد نوســان
میکند .ایــن نرخ اگر بــا دوران
زمامداری محمود احمدی نژاد
مقایسه بشود ،البته پایین است،
ولی در مقایســه با میانگین نرخ
تــورم در جهان (حدود ســه در
صد) و یا در دنیای صنعتی (زیر
دو در صد) همچنان باال اســت.
به بیــان دیگــر ایــران در زمینه
مبارزه با تورم هنوز راه درازی در

آن اســت .رجب طیب اردوغان که
در زدن انگ و برچسب به مخالفان
رفتــار خــود بســیار دســت و دلباز
اســت آنها را «عاشــقان تروریسم»
نامیــد و گفت« :بــاور کنید آنها به
هیچ وجه جزو روشنفکران نیستند
بلکه یک گروه برده هســتند؛ نوکر
امپریالیسم»!
انجمــن پزشــکان در بیانیــه خــود
ضمن درخواســت پایــان دادن به
عملیــات ارتــش ترکیــه در شــمال
ســوریه گفته بودند« :نه به جنگ،
فــورا صلــح» .اردوغــان با اشــاره
به ایــن عبارت بیانیــه گفت« :این
جملــهء نه به جنگ کــه اینها آن را
نوشته اند چیزی جز فوران خیانت
در روح و روان آنها نیست .این یک
کثافت واقعی است ،این یک موضع
بی شــرفانه اســت که باید به آن نه
گفت».
بــه نظر می آید کــه اردوغان هنگام
بیان این عبارات رودرروی آینه بوده
است!
دیکتاتورها متخصص گورکنی برای
خویشند .رجب طیب اردوغان نیز
با ســوء اســتفاده از مــدارای مردم
ترکیه در همین مسیر پیش می رود
و چنان به سرعت پیش می تازد که
گویی با سید علی خامنه ای و بشار
اسد مسابقه سقوط گذاشته است!
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نگــاه...

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

دکتر کورش عرفانی

معنای زندگی و لذت درک و اندیشه

زندگی با زنده بودن توام است اما یکی نیست...

زنده بــودن امری جبری
است ،حال آن که زندگی
کردن اختیاری است .هر
کس به واسطه ی آن که
زاده می شــود محکوم به
زنــده بودن اســت ،خود
کشــی البتــه اســتثنایی
بر ایــن قاعده اســت .اما
زندگــی کــردن فرایندی
اســت که نیاز بــه عقل و
اراده دارد .در حالــی کــه
زنده بــودن محتاج معنا
نیست ،زندگی نیازمند معناست.
براســاس آن چــه آمد مــی توان
گفــت که همه ما زنده هســتیم
امــا برخی از ما زندگی می کنند.
در معنای حقیقــی کلمه ،همه
زندگی نمی کنند .اما این معنای
حقیقی کلمه چیست و در مورد
«زندگی» به چه صورت است؟
نقش معنا در زندگی
خوب که نگاه کنیم در می یابیم
برای بسیاری زندگی عبارت بوده
است از صرف ادامه ی زنده بودن
تا لحظه ی مــرگ .یعنی آن چه
را که برای زنــده بودن ضروری
بوده اســت انجــام دادن؛ مانند
خوردن ،آشــامیدن ،خوابیدن،
روابط جنسی داشتن ،استراحت
کــردن .به اضافــه ی آن چه که
بــه عنــوان پیــروی از الگوهای
اجتماعــی ضروری بوده اســت،
ماننــد مدرســه رفتــن ،ازادواج
کردن ،فرزندان را بزرگ کردن،
کار کردن ،دوران بازنشستگی را
طی کردن و غیره.
امــا آیــا زندگی می توانــد به این
پاسخ گویی به ضروریات جسمی
و تبعیت از هنجارهای حاکم بر
جامعه خالصه شود؟
شــاید خیــر ،امــا ایــن چیــزی
اســت که به طــور واقعی زندگی

کاهش صــادرات حدود
شــش میلیــارد دالر
کســری داشــته اســت.
در ایــن آمارالبتــه رقــم وارادات
کاالهــای قاچــاق بــه حســاب
نیامده اســت .این کسری طبعا
ریــال را ضعیف ترکرده و بر بازار
ارز تاثیرگذاشته است.
ب) عوامل سیاسی :
تنشهای سیاســی درون ایران
و نیز دو رویداد بزرگ در فضای
بین المللــی ایــران در به وجود
آوردن شــوک ارزی اخیر ،نقش
بسیار مهمی ایفا کرده اند:

میلیاردهــا انســان روی کره ی
زمین را شــکل می بخشــد .اگر
زندگی به طور عام این گونه معنا
می یابد ،آیا الزم است که معنای
دیگری را هم برای آن جســتجو
کنیم؟ پاســخ این است که بلی،
زیــرا که زندگی مــی تواند تبدیل
به چیزی بســیار ارزشــمندتر و
لذت بخش تر از این مفهوم عام
باشد .و آن چیست؟ یک فرصت.
فرصتــی بــرای درک پیچیدگــی
انسان ،جهان و هستی.
بــا تــاش بــرای درک ایــن
پیچیدگی ،جهان شکل و ظاهر
کــه مــا را احاطــه کــرده اســت
ناگهان به دنیای ذات و ماهیت
بدل می شود و ما می توانیم آن
چیزی را ببینیم که در یک زندگی
عادی هرگز نمی دیدیم .جهانی
پــر از ظرافت های ســاختاری،
قانومندی های آشکار و پنهان،
ســازوکارهای کوچــک و بزرگ
وشــبکه هــای ارتباطــی در هم
تنیــده کــه در کلیــت خــود،
تصویری از پیچیدگی بی نهایت
پدیــده هــا را بــه مــا عرضه می
کنند .این همان تصویری است
که وقتی حاصل شــود می تواند
لذت شــناخت را به دست آورد.
لذتی کــه قابل مقایســه با هیچ
خوشی دیگری نیست.

•
یــک) امــواج بســیار نامنتظره
اعتراضهــای مردمــی علیــه
جمهــوری اســامی در شــمار
زیــادی از شــهرهای ایران طبعا
به جو عــدم اطمینان در فضای
ایران دامن زدند .در رابطه با این
فضــای تنش آلود ،چه مقدار ارز
از کشور خارج شده است؟
•
دو) پیگیــری وســواس آمیــز
دونالــد ترامــپ در تهدیدهایش
علیه «برجام» و افزایش شــدید
احتمــال خــروج نهایــی آمریکا

PAIVAND: Vol. 25  no.1354  Feb. 01, 2018

25

 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

خاص بــودن لذت شــناخت در
این اســت که عنصــر زمان را،
که یک عنصر کمی اســت- ،بــه کیفیت تبدیــل می کند.
یعنی در طی درک و شناخت،
مــا گذر زمان را فراموش کرده
و به درون محتوا فرو می رویم.
کمیت زمان در خدمت کیفیت
لذت شــناخت در می آید .باید
بدانیــم کــه یکــی از معضالت
پنهان انســان در زندگی ،گذر
زمان است .اشتغال یکی از راه
های حل مکانیکی این معضل
اســت .حال آن که ما حق داریم
که این معضل را با راهکارهایی
هوشــمندانه و خالقانــه حــل
کنیم .زندگی هنر کســی اســت
که زمان را به فرصت تبدیل می
کند ،کســی که جبــر زمان را به
اختیار اســتفاده بدل می سازد،
کســی که کمیت را بــه کیفیت
مبدل می کند.
انســان ها بــه طور معمــول در
لحظاتی محــدود از حیات خود
چنین زمان های کیفی را تجربه
می کنند:
در زمان احساس عاشق شدن،
نخســتین دیدار با فرزنــد نوزاد
خود ،استقبال از کسی که سال
ها دور بوده اســت .حال در نظر
بگیرید که بتوانیم این احســاس
را بــه طور مرتب و حتــی روزانه
تجربه کنیم .آ
یــا چنیــن چیــزی قابــل تصور
است؟
این درســت همان امکانی است
کــه فــرد در جســتجوی معنــا
بخشی به زندگی با گذر از صرف
زنده بودن به دســت مــی آورد.
یک تجربه ی غنی و کیفی که به
کمی خود،
واسطه ی انباشــت ّ
ُبن مایه ی خود را نیز تقویت می
کمی نیست
کند .غنای کیفیت ّ
از مقوله ی کیفیت است.

لذت شناخت و معنای زندگی
برای این تجربه ی خودساخته ی
خوشبختی کافیست که کنجکاو
باشیم ،پرسشگر باشیم ،ریزبین
باشــیم و تن به آن چه که ساده
و بدیهی است ندهیم ،به روایت
های بیش از حد آسان از پدیده
ها و رویدادها بسنده نکنیم.
بخواهیم که بیشــتر ،دقیق تر و

بهتر بدانیم .این عطش ســیری
ناپذیــر ما برای دانســتن اســت
که می تواند با هر بار نوشــیدن
از چشــمه ســار دانــش ،علــم،
تفکــرورزی و فرهنگ احســاس
خــوش ســیراب شــدن را در ما
ایجــاد کند و این رونــد در تمام
طول عمر ما ادامه پیدا کند .هر
بار که چیزی را دانســتیم زمینه
ای می شود برای رفتن به سوی
دانستن نکاتی تازه و بدیع.
به ایــن ترتیب در مــی یابیم که
برای خوشبختی مجبور نیستیم
که مســیر تکراری و دیکته شده
ی جامعه را دنبال کنیم .بلکه می
توانیم مسیر بدیع و تازه ی خود
برای تجربه کردن خوشبختی را
ترســیم کــرده و آن را با جدیت
دنبال کنیــم .از جمله این که با
میــل به درک و فهم و کشــف و
دانســتن ،برای خود شرایطی را
فراهــم آوریــم که با هرکشــف و
فهمی احساس بهروزی را تجربه
کنیــم و این روند تا پایان حیات
ادامه یابد .در ابن میان مطالعه
و کتــاب خوانی یکــی از بهترین
ابزارهاســت .هــم جنیــن رفتن
به ســوی منابع نوشتاری و غیر
نوشــتاری برای بیرون کشیدن
نکات ریز و درشــت موضوعات.
و نیز پــرس و جو و مشــورت با
آگاهان و دانایــان .و در نهایت،
دربــاره ی همــه ی آن چــه کــه
گردهــم آورده ایم ،فکــر کردن،
اندیشــه ورزی منظم داشــتن و

از ایــن موافقتنامــه نیــز بــه جو
عدم اطمینــان در فضــای بین
المللی ایران دامن زده و ترس از
تشدید تحریمها علیه جمهوری
اسالمی ،طبعا پول ملی ایران را
تضعیف کرده است.
•
ســه) اتحادیــه اروپــا بــر خالف
آمریــکا بــه حفــظ «برجــام»
پایبنــد اســت ،ولــی در همــان
حــال حاضر بــه اعمــال تحریم
علیه ایران در ارتباط با مســایلی
اســت کــه واشــینگتن در مورد
آنها حساســیت شدیدی از خود
نشــان میدهــد ،از جمله برنامه

موشــکی جمهــوری اســامی و
نقش این کشــور در خاورمیانه.
ولی تحریمهای تــازه ،از دیدگاه
اروپــا ،نبایــد «برجــام » را زیــر
پرسش ببرد.
بــه رغــم تفــاوت میــان مواضع
آمریکاییهــا و اروپاییهــا در
مورد «برجــام» ،طــرح اعمال
تحریمهــای احتمالــی تــازه
علیــه جمهــوری اســامی از
ســوی اتحادیــه اروپــا ناامیدی
را در محیــط کســب و کار ایران
بیشــتر میکند و اینــده را بیش
از همیشــه زیر پرسش می برد.
نا امیدی زمانی بیشــتر میشود

که مجید تخت روانچی ،یکی از
مسئوالن ایرانی شرکت کننده در
گفتگوهای مربوط به «برجام»،
میگوید:
«اگــر اروپــا نیز به برجــام عمل
نکنــد ،آخر دنیــا نمی شــود».
همیــن جملــه ،کــه برخــی از
رسانههای تهران آنرا «ناشیانه»
توصیــف کــرده انــد ،ایــن پیام
را میرســاند کــه خــروج اروپا از
«برجــام» نیــز می توانــد اتفاق
بیفتد.
مجموعه این عوامل نخســتین
شــوک ارزی دوران زمامــداری
حســن روحانــی را بــه وجــود

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
بهــره وری مــداوم از کیفیــت و
دریافــت لــذت هربــاره از آن،
همــان شــرایطی اســت که می
توانیم از آن به عنوان زندگی نام
ببریم .یعنی تبدیل گذر زمان به
کســب تجربه ی لذت شناخت
و بهــره بــردن از ایــن تجربه ها
برای داشــتن احســاس مستمر
خوشــبختی .چنین برداشتی از
خوشبختی تعریف متداول آن را
به چالش می کشد.
آیا ما زاده شده ایم که خوشبختی
را فقط در پول و ثروت جستجو
کنیــم و یا حق داریــم که بدون
مادیات هم خوشبخت باشیم.
اینجاســت که می بینیم جامعه
می تواند تعریف وکلیشه ی خود
از خوشــبختی را بــه ما تحمیل
کند ،اما ما هم این حق را داریم
کــه آن را نپذیریــم و در صــدد
باشیم که خوشبختی را آن گونه
که مــی خواهیم تعریف و تجربه
کنیــم .خوشــبختی محتوایــی
بر پایه لذت شــناخت ،کشــف و
درک.

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

تالش کردن بــرای درک روابط
علــت و معلولــی پدیده هــا .در
یک کالم ،ریشه یابی و به عمق
رفتــن برای هر چه بهتر دیدن و
فهمیدن.
انســانی کــه بــا ذهن خــود این
گونه عمــل کند و زمــان را این
گونــه به خدمت گیــرد به درجه
ای از هشــیاری و درک می رسد
کــه در پس هر مطلبی یک دنیا
مطلب پیدا می کند ،در پس هر
خبری امکان ها و احتمال های
فــراوان را در نظر مــی گیرد ،در
پی هر تفسیر و نظری ،جایگزین
های دیگر را مورد دقت قرار می
دهد .او فردیســت که به آســانی
نمــی پذیــرد و به آســانی هم رد
نمی کند .بررســی می کند ،می
ســنجد ،ســبک و ســنگین می
کنــد و در نهایت با نظری عینی
به قضاوت می نشیند.
آری ،در ایــن کیفیــت کار بــاال
مرتبه ی فکری است که معنای
زندگی ســاخته می شود و لذت
و خوشــبختی تجربه می شــود.
مغز انســان چنیــن امکانی را به
هر کسی داده است ،می ماند که
چه کسانی برای این منظور از آن
بهره می برند.
_________

دکتــرکــورش عرفانی جامعه شــناس و

عضو حزب ایران آباد است .برای دیدن
برنامــه های تلویزیونی وی از وبســایت

 www.didgah.tvدیدن کنید.

korosherfani@yahoo.com

آوردند .برای مقابله با پیآمدهای
این شــوک حسن روحانی از یک
برگ برنده مهم برخوردار است و
ان وضعیت نســبتا مناسب بازار
جهانــی نفت اســت .در عوض،
نقطه ضعــف احتمالی او ،عالوه
بــر تنشهــای آتــی در فضــای
سیاســت ایــران ،امــکان به کار
افتادن دوبــاره چــرخ تحریمها
اســت که می تواند از دســتیابی
ایران بــه مزایای رونق بازار نفت
جلوگیری کند.
•
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روش مؤثر برای
ورد با افراد کینه ای
برخ

مدیریت زندگی...
چه چیــزی باعث میشــود که
برخی افراد پذیرای تاســف شما
باشند و برخی دیگر در تمام مسیر
لذتبخــش زندگی کینــهای را با
خودشان حمل کنند؟
وقتی که شــما مورد هدف خشم
خاموش اما آشــکار و مسلم افراد
کینه ای قرار میگیرید چه کاری
میتوانید انجام بدهید؟
نانســی کولیر میگوید :یک کینه
میتواند راهی برای شــکلگیری
هویت شما باشد .به عقیده نانسی
کینه در برخی از افراد این احساس
را بهوجــود میآورد که مورد خطا
و اشتباه افراد دیگری قرار گرفته
اســت و به همین دلیل است که
افــراد کینه ای احســاس کینه و
خشم رادرون خود تجربه میکنند.
احساس قربانی بودن را میتوان از
جهان هستی مخفی کرده و آن را
به شکل یک راز درونی نگه داشت
یا اینکه می توان آن را برایدیگران
و جهان پیرامون آشکار کرد .با این
وجود ،فرقی نمیکند؛ چنین هویتی
حالتی از برحق بودن و درســت
بودن را در فردی که کینه را حمل
میکند ایجاد خواهد کرد.
بیشــتر اوقات ،جهان هســتی از
دیدگاه افــراد کینــه ای درواقع
جهانی است که به دو دسته افراد
تقسیممیشود:
افــرادی که حق با آنها هســت و
افرادی که حق با آنها نیست.
این همان چیزی است که روانکاوان
آن را "دوپاره سازی" مینامند:
تقســیم کردن افراد (احساسات،
باورهــا و دیگر چیزهایشــان) به
"خوب" و "بد".
مالنــی کالین -روانــکاو معروف
بریتانیایــی -این پدیــده را برای
نخستین بار مطرح کرد .به گفته
مالنــی ،دوپارهســازی در اوایل آیا طبق فرضیه فروید و پیروانش
کودکی پدیدار شده و با باالرفتن خشم و خشونت یکی از غرایز
سن و ارتقاء مهارت ما در دیدن و اصلی انسان است؟
مشاهده چیزها بگونهای متنوعتر و یا آنطــور که هاینــس کوهوت-
پیچیده تر ،مسئلهدوپارهسازی نیز روانشناس "خود" -و طرفدارانش
معتقد هستند ،خشم و خشونت
شدت پیدا میکند.
بسیاری از ما همیشه همه چیز را یا همواره واکنشــی است به تجربه
خوب یا بد میبینیم و بر این نگرش احســاس آســیب دیدن یا مورد
خود نیز مداومت داریم .بنابراین ،تهدید قرار گرفتن؟
بــرای اینکه خود را از احســاس عصب پژوهان و نظریــه پردازان
همیشــه بد بودن مصون و ایمن تئوری دلبستگی تفسیر احتمالی
نگاه داریم مجبور هستیم که خود دیگری از این موضوع ارائه میدهند:
را خوب مطلق ببینیم .یک کینه
سخت و مداوم فرد حامل کینه را
در گروه افراد خوب و فرد خطاکار
را در گروه افراد بد قرار میدهد.
باین ترتیب خشــم نشانه گرفته
شده به سمت کسی که اشتباهی
را مرتکب شــده اســت بــه این
شکل توجیه میشود " :احساسی
شایسته ،مناسب و ســزاوار" .آن
فرد -فرد حملکننده کینه -حتی
تصور میکند که فرد مقابل بهدلیل
ارتکاب آن خطــای آزار دهنده و
غیرانسانی سزاوار تنبیه و مجازات
است.
مسئله این اســت که هم کینه و
هم خشــم موجود در آن مناسب
و شایســته خطای انجام گرفته
نیستن .د
از نظر روانشناسی ،افراد کینه ای
نه تنها بــرای آنچه که واقعا اینجا
و درحالحاضر انجام دادهاید بلکه
برای یک اشــتباه یا مجموعهای
از اشــتباهاتی که در گذشته در
حق آنها رخ داده اســت شــما را
مجازات میکند .بیشتر این خطاها
و اشتباهات در دوران کودکی رخ
داده اســت -زمانیکه فرد آسیب
دیده بــرای پاســخ دادن به آنها
قدرت کمیداشته و یا هیچ قدرتی
نداشته است و از آنجایی که هیچ
انتخابی به جز نگه داشتن و حمل
کردن خشم و کینه در درون خود
نداشــته پس به فردی به شدت
کینهای تبدیل شده است .بنابراین
حاال عدالت را در ابراز این خشم و
کینه میداند -حتی اگردر حقیقت
برای ابراز احساسات خود هدف را
به اشتباه نشانه گرفته باشد.
مدتهاست که روانکاوان با مسئله
خشم و خشونتدست و پنجه نرم
میکنن .د

خشــم و کینه اغلب-
نــه همیشــه -ترکیبی
از ویژگیهــای ذاتــی،
اســتعدادهای بیولوژیکی
و تجربههــای زندگی فردی
هستند.
به عبارتدیگر ،زمانیکه افراد کینه
ای خامــوش و مــورد توجه قرار
نگرفته را برای سالیان طوالنیدرون
خود نگه داشــته و حمل میکند
درواقع میتــوان گفت این کینه
حداقل میتواند نتیجه چند عامل
باشد :ویژگی ذاتی و شخصیتی که
با آن متولد شده است ،تجربههای
او در سرتاسر مسیر زندگی و شیوه
هایی که برای مدیریت احساسات
در جریان باالرفتن سن فراگرفته
است .زمانیکه ما احساس خشم یا
درد را تجربه میکنیم این ترکیب
بر چگونگی انفجــار و جرقههای به آسانی شما را نبخشیده و حتی
بعد از عذرخواهی شــما به دنبال
نورونی ما تاثیر میگذارد.
بنابراین وقتی به نظر میرسد فردی پیدا کردن راهی برای بدتر کردن
نسبت به شما کینهای دارد ،شما اوضاع باشد.
•
چه کاری میتوانید انجام بدهید؟
•

.۱معذرت خواهی کنید.

اگر واقعا کار اشتباهی انجام داده
ایــد ،مســئولیت آن کار را قبول
کنید ،اشتباه خود را بپذیرید و در
جهت جبران آن کاری انجامدهید.
اگر فکر میکنید که کار اشتباهی
انجام ندادهاید و میدانید که فرد
مقابل معتقد اســت که کار شما
اشتباه بوده است ،اجازه دهید فرد
مقابل بداند که شــما این موضوع
را درک میکنید کــه او از دریچه
متفاوت با شــما بــه این موضوع
نگاه میکند و شما هم هیچ قصد
و نیتی برای ایجاد مســئلهای که
درحالحاضر با آن روبهرو هستید
را نداشته اید .حتی اگر فکر میکنید
که شما هیچ نقشی در این ماجرا
نداشــتهاید اما به او بگویید که از
آنچه رخداده است متاسف هستید.
•

 .۲از او بپرسید که برای بهتر
شدن اوضاع ،شما چه کاری
میتوانید اجنام بدهید.

برخی اوقات نیتهای خوب شما و
یک عذرخواهی ساده برای برطرف
کردن کینــه درون دیگری کافی
است .اما این آمادگی را هم داشته
باشید که ممکن است رییس شما

 .۳میزان وخامت اوضاع را
ارزیابی کنید.

مطالعهای جدید نشــان میدهد ،افرادی
که در روز  ۷فنجان قهوه مینوشــند ،به
میزان قابل توجهی خطر مرگ زود هنگام
را کاهــش میدهند .به طور کلی مصرف
قهوه به میزان مناسب ،برای سالمتی مفید
است.
بررسیها که بر روی  ۲۰۰تحقیق و حتی
بیشتر انجام شده است ،نشان میدهند که
این ماده خوراکی "بیشــتر از اینکه برای
سالمتی خطری ایجاد کند ،بسیار مفیدتر

است" ،در این مطالعات بیان
شده است افرادی که قهوه را
بیش از میزان مناسب مصرف
میکننــد ،از مزایــای این
ماده بیشتر بهره میبرند تا
مضراتش .تحقیقات دانشگاه
ســاوت همپتون ادینبورگ
بیان میکند که نوشیدن سه
یا چهار فنجان قهوه در روز،
میزان بسیار مطلوبی است؛

مجازاتی به همراه داشــت .شاید
نقش شــما در بدتر شدن اوضاع
کنونی و مســئله بین شما دو نفر
این است که شما تداعیکننده آن
خواهر یا برادر کوچکتر او هستید
و اکنون شــما بجای آنها مجازات
میشوید.

بهتر است بدانید که اگرچه ممکن
است شما کار اشتباهی انجام داده  .۵ابتدا معذرت خواهی کرده
باشــید اما احتماال شدت وخامت و از خودتان دفاع کنید و سپس
اوضاع به اندازهای نیســت که فرد او را به حال خود رها کنید.
مقابل شما کینه بهدل گرفته است اصرار مداوم شما بر تایید دیدگاه
و شما هم احتماال نمیخواهید این و زاویه دیدتان موجب تحت فشار
استنباط خود را با چنین فردی در قرار دادن وضعیت موجود شده و به
میان بگذارید اما حداقل دانستن راحتی کینه افراد کینه ای را شدت
آن به شما کمک میکند کهدیدگاه میبخشد .در بســیاری از موارد،
واقعی تری از آنچه که انجامدادهاید افــراد کینه ای درنهایت آن را رها
میکند .برخی از اوقات نیز وقتی
داشته باشید.
•
اول شما هستید که موضوع را رها
.۴به ریشه یابی علل موضوع
میکنید ،این تغییر سریعتر حاصل
کینهبپردازید.
خواهد شد .سعی کنید بهگونهای
شاید یادآوری این موضوع به شما رفتار کنید که گویی شــما نگران
کمک کند که دالیــل احتمالی خشم و کینه طرف مقابل نسبت
بســیار زیادی وجود دارد که فرد به خودتان نیستید و نتیجه آن را
برای نگه داشــتن و پرورش کینه مشاهده کنید .سالیان سال است
درون خود به آنها نیازمند اســت .که درمانگران متخصص در رفتار
شــاید او اغلب مورد انتقاد پدر یا درمانی شناختی میدانند که برخی
مادرش قرار گرفته است و همچنان اوقات ما میتوانیم به گونهای رفتار
در تالش اســت تا خود را از درد کنیم که گویی همه چیز درست
انتقاد در امــان نگه دارد .یا اینکه است و باین ترتیب اوضاع و شرایط
شاید اشــتباهات خواهر یا برادر موجود را تغییردهیم.
کوچکتر او هرگز مورد سرزنش قرار •
نمیگرفتدرحالیکههرگونهتخلفی  .۶تقویت مثبت را از جایی
از قوانیــن خانواده برای او تنبیه و خارج از رابطه دریافت کنید.

یک راه ساده برای جلـــوگیری از مرگ زودهنگام

با  7فنجــــان قهوه خود را بیمه کنید!
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که در نهایت احتمال مرگ در افرادی که
این مقــدار روزانه را مصرف
میکننــد در مقایســه با
افرادی که قهوه نمیشوند،
 ۱۷درصد کاهش مییابد.
اما گفتنی اســت کسانی
که روزانــه  ۷فنجان قهوه
مینوشند ۱۰ ،برابر شانس
خود را بــرای زندگی دراز
مــدت و ســالم افزایــش
میدهند.

•

نوشــیدن قهوه میتواند ارتباط نزدیکی
با برخی ســرطانها داشته باشد و حتی
خطر ابتال به برخی از آنها نظیر سرطان
پروســتات ،آندومتر ،ســرطان پوست و
سرطان کبد را به میزان به سزایی کاهش
دهد .مصرف این ماده بــه صورت روزانه
حتی برای برخی بیماریها نظیر دیابت،
ســنگ کلیه ،نقرس و برخی از مشکالت
کبدی مفید اســت .این مطالعه نشــان
میدهد که نوشیدن قهوه به جلوگیری از
ابتال به بیماریهای پارکینسون ،افسردگی
و بیماریهای آلزایمر کمک به ســزایی
میکند.

در ابتدا وقتی خویشاوندان جیمز
او را دســت میانداختنــد و به او
میگفتند که تو مادرت را عصبانی
میکنی ،جیمز احساس شرمندگی
و خجالت را تجربه میکرد اما طولی
نکشــید که آنها برای او توضیح
دادند که او تنها یکــی از افرادی
است که مورد خشــم و ناراحتی
مادرش قرار میگیرد و در این مورد
تنها نیست .جیمز میگوید " :حاال
دیگر احساس میکردم که من هم
بخشــی از خانواده هستم" .از این
ترفند در محــل کار هم میتوانید
بهره ببرید.
برای مثال شــما نمیخواهید که
در محل کارتــان درمورد همکار
یا رییستان شــکایت کنید اما به
هرحال میخواهید که با کســی
درد دل کرده و او احساسات شما
را درک کند .ممکن است از یکی
از همکاران قدیمی خود بپرسید:
" آیا تابه حال احســاس کردهای
که ماری دربرابر تو خشــمگین و
عصبانی شود؟" .به این گفتوگو
شکل غیبت ندهید اما از او بپرسید
که برای مدیریت چنین موقعیتی
چه کاری انجام داده است .به این
ترتیب خواهید دید که شما در این
مسئله تنها نیستید و حتی شاید
پیشنهادهای مفیدی هم بهدست
آورید.
{>> ادامه در صفحه}32 :

قهوه به هیچ عنوان برای سالمتی زنان باردار
مفید نیست ،و حتی در صورت مصرف آن
در دوران بارداری احتمال زایمان زودرس
به میزان چشمگیری افزایش مییابد.
" به طور کلی مصرف قهوه به میزان معمول
در روز ،بســیار مناســب است .در نتیجه
میتوان بیان داشت که مصرف روزانه سه
تا چهار فنجان قهوه میتواند بسیار مفیدتر
از مضرات احتمالی آن باشد".
در مطالعــات بیان شــده بودند که قهوه
میتواند عملکرد کبد را بهبود ببخشــد،
التهابات را کاهش دهد و سیستم ایمنی
بدن را به خوبی تقویت کند( .منبع :تلگراف)
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ك��هبانمی
مــردم
اغلــب
ورزشكه
رفتارهايي
گذارد؟
مي
مي ايرانی
چــهضد
درهاي
فيلم
ساخت
مقابله
ها در
ي 250ساله
همين طور
دانشگاه
كواالالمپور در مي
اي��ن
وزي��ر آن
برای همين
دانشگاه هم
كنيم«:در
شود وهمذهنيت
كنيم«:در نمي
توريس��ت منتهي
ك��ه«با اينكه
گوي��د:
ايرانازمي
طورخيلي ب��ا روزنامه
كواالالمپور
اي��ن
ايراني از
وزي��ر آن
دهيم؟
ديگراناگرمي
ايراني
جامعه
تصويري از
چه
هايی
چنين كامنت
تغييرشود،
ايران ظاهر
استادبه قوي
است.رااگر
ش��هرهاي
داشــتهقوي
استاد
نکردنيك
به است.
يكسفر
درباره
جهان ازبس��ياري
همراه
بدترينس��فر به
فهرس��تخوبي از
شود ،خاطره خيلي
جهان از
ش��هرهاي
بدترين
فهرس��ت
ظاهراما
باشیم،
دهنــد.
انجــام
بایــد
ورزشــی

6

j

گام اولیه
برای عادت به
ورزش روزانه

999$

است .همین طور که ایستادن را
تمرین میکنیــد ،عضالتتان را
درگیــر این موضوع
میکنیــد که حالت
مناســبی بگیرنــد.
بهتریــن راه بــرای
اینکــه بفهمیــد
چطور باید درســت
بایســتید این است
کــه بــه یک دیــوار
براي و
بدهیــد
ديدار
تکیــهاز هلند
خانم جواني كه
ش��هر
از
بازديد
از
پس
از اي��ران آمده
ببینیــد کــه صــاف
تهران و دي��دار از الموت در گفتوگو
ایســتادن
چطــوركه
گوي��د« :با اين
ب��ا روزنامه ايران مي
همراه
س��فر به
خاطره خيلي خوبي
سر تا
است .ازاز فرق
دارد ،ام��ا هنوز هم نتوانس��ته مادرش
شانهها و گردنتان
را از نگرانيه��ا رها كن��د ».به گفته او
کنیــد.اند
حــساو خواس��ته
را بارها از
پيش از س��فر
خوش��حال
خيلي
ت��ا به ايران نرود اما
گردن و شانهتان را
اس��ت كه حرفه��اي ديگ��ران باعث
کنید و
نش��ده تا اوآرام
عضالت با
س��فر را بزند.
قي��د اين
هنوزدر یــک
تان را
حالــت را
نتوانس��ته مادرش
شــکمیوجود
اي��ن
امني
كش��ور
ايران
ك��ه
كند
متقاع��د
طبیعی قــرار دهید تــا عضالت
اس��ت .مادري كه روزي چندبار با او
تماس وميپشــ
سامتحالــت
تان در
باســن
دخترش
گيردتتا از
قرارشود.
مطمئن
بگیرند.
تعادل
م��ادري ك��ه ممك��ن اس��ت خبر
وقتی حالت ایستایی در ایستادن
برخ��ورد منزجركنن��ده برخ��ي از
صفحاتسنجی
کردید ،زمان
ایجاد
خود
اينترنتي
ايراني را در
كاربران
كش��ي
قرعه
برنامه
خان��م
مج��ري
را بادر محــل کار یــا خانه تنظیم
جامجهاني ش��نيده باش��د يا گزارش
باشد.یک
بتوانید
کنیــدبي.تا با
دقیقهكه
گزارشي
آن ديده
سي را
بي.
تمــام بایســتید .ایــن تمریــی
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در چن�د س�ال گذش�ته،
بس�ياري از ش�ركتهاي
گردش�گري اروپاي�ي س�عي
اســت.
بگذاریدما
ش�ان را ب�ا
مهمارتباط
تغییركردن�د
یک مي
جوياي احوال
فقط
و
نكنن�د
قطع
بدنتان به آن عادت کند.
داخل كش�ور بودند و هيچ برنامه
روند
را به
قدم زدن
عادی
ب�ه اي�ران
س�فر
ب�راي
ج�دي
ح�اال پ�س از به
ام�ا
نداش�تند؛
زندگی خود وارد کنید
نتيج�ه رس�يدن مذاك�رات ژن�و،
تالش
ایســتادن،
تمرین برنامه و ج�دي پاي ميز
بعد ازآنه�ا با
تقاضاها
طــولان�د،
مذاك�ره آمده
اي�نمهای
روز قد
کنید که در
نش�ان ميده�د س�ال 2014
30کمــی
بردارید.
بیشــتری
هوایدر
درص�د رش�د
مي�ادي ب�ا
بويژه
تــازه ورود
خارج�يبرای
گردش�گرانهر روز
تنفس کنید و
اروپاييها مواجه باشيم

قدم زدن از خانــه بیرون بروید،
اگر اصال وقت ندارید ،حتی یک
است.
تا پنج
ذهن اين
خوب در
هم ناامني
دقیقهتصوير
نتيجه آن
كارد.
مي
دخترش
براي
هلن��دي
مادر
یــک هدف خیلــی کوچک برای
تصويري تل��خ كه البته ب��ه مادر اين
شود وبا ۱۰۰
نميمثال
کنید،
خــود
ذهنيت
تعیینمنتهي
توريس��ت
تغيير
سفرمبهیايران
شــروعدرباره
بس��ياري را
توانیــد
کنیــد.
قــدم
ميدهد ،آن هم درس��ت در زماني كه
قدمهایتــان را بشــمرید یــا از
كش��ور به گفت��ه «ابراهي��م پورفرج»
جامع��هشــمار
ابزارهــای قدم
اســتفاده با
تورگردانان اي��ران
رئي��س
افزايش 30درصدي ورود گردشگران
کنید.
خارج��ي رو ب��ه رو اس��ت« :در چند
شركتهم
نشســتهازکنار
هایتان را
قدم
هاي
گذش��ته ،بسياري
سال
دهید.
اروپاييرا تکان
گردشگريپایتان
بگذارید و
كردند
س��عي مي
فقط
و
نكنند
قطع
ما
با
را
شان
ارتباطبــار بــرای هــر پا شــروع
بــا ۱۰
جوي��اي احوال داخل كش��ور بودند و
تلویزیون
که
موقعی
مثال
کنید ،برنامه جدي براي س��فر به ايران
هيچ
نتيجه
پ��س از به
کنیــدحاال
نداش��تند؛ اما
کامپیوتر
یــا بــا
نــگاه می
رس��يدن مذاكرات ژنو ،آنها با برنامه
کار میکنیــد یــا بــا تلفن حرف
و جدي پاي ميز مذاكره آمدهاند ،اين
دهید.
تکان
پاهایتان
میزنید،
2014
س��ال
ميرادهد
تقاضاها نش��ان
ورود
در
رش��د
درصد
30
با
مي��ادي
به جای آسانســور از پله استفاده
گردش��گران خارجي بويژه اروپاييها
کنید.
مواجه باشيم».

Sectionnel
همشود» .
آنمي
حذف
تاكس��يراني ،رتبه
وضعيت
دارد ،نظر
ميشود» .
اطالعات حذف
درس��ت در زماني كه
مادرشباالييميدهد،
هم نتوانس��ته
ام��ا هنوز
رتبه بااليي
تاكس��يراني،
وضعيت
دالیــل قابــل توجیه
ایــن
مختلــف و
های
نظر روش
س��خن از
ادب و
گفت��ه او
دسترهاآورده،
ب��ه گفت��ه او ادب و س��خن از را از را به
پورفرج»
«ابراهي��م
نگراناواست.كش��ور بهب��هگفت��ه
بشدتگفته
كن��د ».به
نگرانيه��ا
را به دست آورده ،بشدت نگران است.
اندازه
ما
بیشتر
نیست.
ب��رايکــه
وجــود دارد
ای
شكايته
کننــد
�رمندگياين گیج
متف��اوت
هيجاني)
(ه��وش
ك��ه
دان��د
طبيع��ي
مثبتبااست.
جامع��ههرجا
ديپلماسي
دو
است.
باش��د،بهمثبت
هرجا
همهديپلماسي
باش��د،اي��ران
تورگردانان
رانندگاناندماالييرئي��س
شكايتاوازخواس��ته
حجمبارها از
اينس��فر
ميداند وپيش از
مااليي
رانندگان
مياز
حجم
فرد
يو
كي
اي
ب��ه
موفقيت
گوي��د؛
مي
اساسي
و
پايه
هيجانات
جزو
ها
انسان
میکند:
نقل
عل��ي(ع)
امام
از
في��اض
كرده
نگراني
دچ��ار
را
مالزي
درحالي
نقلو می
عل��ي(ع)
کافــیامام
كردهباید في��اض از
اینکند :ت��ا به ايران نرود اما خيلي خوش��حال افزايش 30درصدي ورود گردشگران
دچ��ار نگراني
مالزيی را
رد درحالي
نداریم
تحرک
ندانیــم چه
شــود
باعث م
هوش
فردي
ب��ه مهارت و
رود .اما
ش��مار مي
چنددهد و
الفت مي
عقل روباشد هم
«هرجا
ه��اينزدي��ك
حرف روز
كه در دو
دهد وهيجانياس��تك��ه
ني
الفتكهمي
دارد.هم
بستگيباشد
40ه��زاركنترل«هرجا عقل
اس��ت« :در
رو ب��ه
40ه��زارخارج��ي
ب��هباعث
ديگ��ران
نزدي��ك
��ر كاربرك��ه دربهدو روز
برند
مس��يمی
س��فر رایاد
ها از
قي��دخیل
که
چیزی
گيرد ».ســامتمان
تحرکی بر
نگران این بی
اغلــب
مردم
بکنیــم.
قادر
ميدان��د
يك هنر
خش��م
گذش��ته،مي
گذاش��تهسال هم الفت
اينیلئو
ب��راي
كامن��ت
داردمي
گذاش��تهو تأكيدهم الفت
گيرد».از شركتهاي
بسياري
بزند .با
است بدون اينكه به خود يانش��ده تا او
مس��ي
ب��رايرا لئو
ر يااين كاركامن��ت
بهکه
بگیریم
بایــد
رفتــن،
نمود راه
کردن
ورزش
نوعی
هنوزکه
است
در
فش��اري مــا
گــذارد.
فرهنــگ
طالبيمی
ندارند .اثــر
آســیب
مبادا
هســتند کــه
هــم
به ابراز
كند،
وارد
ديگري
همگان
هنري
ميكند
عدم
مس��أله را
اين
هم
طالبي
آن
در
ركي��ك
الف��اظ
كه
ش��ده
ده
عدم
مس��أله را
هم اين
كردند
یــادمي
س��عي
اروپايي
گردشگري
مادرش را
نتوانس��ته
اینوجود
عقيدهاي��ن
نمود
كه آن
است در
ركي��ك
الف��اظ
كه
صد برابرش��ده
الفاظ
كارب��ردن
به
او
گفت��ه
به
كن��د.
آموخته
بايد
او
گفت��ه
به
ك��ه
هنري
دهد؛
مي
نس��بت
افراد
نفس
به
اعتماد
صددرصد
دارد.
بسياري
ظ
دهد؛
مي
نس��بت
افراد
نفس
به
اعتماد
فقط
و
نكنند
قطع
ما
با
را
شان
ارتباط
امني
كش��ور
ايران
ك��ه
كند
متقاع��د
دارد.
بسياري
«نشســته» زندگــی میکنیــم و وجــود دارد که بهانهای برای ما درست بایســتیم .اگر این کار را
ببینند.
كه لزوماً
باور غير
دلي��ل ويك
شهاي
فياض آموز
گفت��هجزوه و
��ت .اگر به شود.
تصوير وواقعي
داخلبا اسم و
افرادي
روزي ضعيف
كه فياض
گفت��ه
واقعيمنطقياس��ت .به
قي
تصوير
بهاً با اسم
ركيكلزوم
تخصصيایافرادي كه
كش��ور بودند
احوال
پس��نديجوي��اي
چندبار با او
مادري
پس��ندي
ضعيف
ایستادن
دهیم،
انجام
نمی
بیشتری به
اما که
است
الزم
اســت
ورزش
توانايي
هوش
اس��ت
خش��م را
خوببا
مبارزه
كه
ش��وددارد
وج��ود
گفتهواو
نمي
ميدان
ه��اي قويهيچ خود
سامتآدم
گذارد:ت��ا به
ش��ود
مي
باعث
اره
هيجانيگفته او
تحرکبه
آين��د.
نمي
ميدان
کهبهخود به
آين��د.به بهايران
س��فر
براي
درستبهجدي
برنامه
دخترش
گيرد تا از
باقیمي
ادارهتماس
ه��اي قوي
مادامــی آدم
ت��ا به
وند ،اينباعث مي
24. Sep
2013
A
Skill:
انس��ان
روزمررابههدارد.
هيجان��ات
هايي
تكنيك
كنند.آموزش
دار گوشحمله افراد
باشد
داشته
اعتماد به
راهاگر
به
كنند.
حمله
Partباشد
داشته
اعتماد
تركهاگر فردي
نتيجه
پ��س از
نداش��تند؛ اما
شود.
برخ��وردارمطمئن
مثبت
نفسبهاثر
بــدن
حاالکل
فردي بر
رفتــن
برداشتن.
قدم
کنیم.
نفسوارد
مان
زندگی
دهد.شاید
نبینی،ميپس
آسیب
ساده
خش��م و
مي از
اس��ت و
تواناي��ي
شكل ي��ك
چطور خشمبه از
ام��روزميدردهد
انس��اناوها ياد
ميوای كه ب��هبه
برنامهگيرد.
خود را مي
ژنو،حق
منطقي
رس��يدنشكل
جامعهاي به
در
ام��روز
گفت��ه او
ب��ه
گيرد.
را
خود
حق
منطقي
آنها با
مذاكرات
اي
جامعه
گفت��ه
خبر
اس��ت
ممك��ن
ك��ه
م��ادري
این باشد که اصال ورزش نکنی! فعالیتهــای ورزشــی روزمــره افــزودن آن بــه زندگــی روزمــره میگذارد.
پرخاشگري
نش��انپويابدهند.
معقول
خ��ود را
اينآيد كه
اند،مي
پيش
ميزاين
هرچند باز
منزجركنن��ده هركس
زندگي ميكنيم كه
نميمي
لذتپيش
سؤال
باشد او اينهرچند باز اين
سؤالآمده
مذاكره
برخ��يپويااز باشدو جدي پاي
هركس
كنيم كه
زندگي مي
برد.آيد كه برخ��ورد
ایجاد
بزرگــی
تفــاوت
وزن،
الفاظروی
مثبتــی
توانــد
برجس��ته م
دارد.فایده
داننــد
همی
ورزشنم
هــا
نيخش�مرا ميخیلی
هوش
ابوطالب��ي
گفته
برخيیاز به
هاي
ويژگي
هــماز
دريكي
زنن��د ،را
هن��ر
2014ركيك
س��الالفاظ
دهدكه به
كاربراني
برخي از
وجود
صفحاتهم
ورزش
زنن��د،دردر
كاربران مي
هيجاني میرا
ركيك
اثركه به
كاربراني
نش��ان مي
دارد.تقاضاها
وجود
اينترنتي
توانــد را
ايراني
فردي
درون
ه��اي
مهارت
و
ه��ا
مؤلفه
داند.
مي
سالم
زندگي
ش��خصي
هاي
پروفايل
و
صفحات
در
دايي»
«علي
ب��ا
كه
رفتاري
به
ش��ما
ش��خصي
پروفايلهاي
صفحات و
نشســتنرش��د در ورود
جای 30درصد
مي��ادي با
«علي دايي»
رفتاري كه
ي ش��ما
مج��ري خان��م برنامه قرعهكش��ي
بایســتیم ،با
به
عروقی ،با کند.
قلبی و
ســامت
چیســت .در حال،
تالشب��اکردن
اینبههمه
Sectionnel
مؤلفه
هوش��ي)راكهبا EQافراد دارد.
(IQضري��ب
حس��اسميشود او
ميزنند
جهاني چرخ
گردش��گرانسرشناس
شود كه افراد
همين مي
ش��نيدهكنيد.
شود نگاه
جرأت ،خودجام مي
ود
چ��ونميزنند
هايي چرخ
جهاني
سرشناس
اروپاييها
خارجي بويژه
همين ميشود
نگاه كنيد.
گزارش
باش��د يا
جهاني
کنید .به
حقيشروع
دقیقه
یک
اســترس و
خون ،کنترل
بعضیهــا ترشــح آدرنالیــن را فشــار
خودش��كوفايي و
تنظيمي،
هستند؟
باشيم».چه
روزیدنبال
كهكنند.مواجهبه
گزارشيمي
باشد.مهاجرت
ديدهكشور
قوي از
استقال.بي.بي.افراد
حقي هستند؟
ل .افراد قوي از كشور مهاجرت ميكنند .به دنبال چه
سي را
نظر احمقانه میآید ،اما اثربخش
زندگي هر فردي با چطور شروع کنیم؟
بگذارد.
خون ما
مســخره میداننــد و بعضیهــا
گوي��د« :در
قند مي
او
{>> ادامه در صفحه}32 :
با
مس��ائل و مش��كات زيادي رو به رو
رو
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو
5532
5532
شـــرحشود و پستي و بلنديهاي فراواني
مي
ني
هركسي بايد
س��رميگذارد.
دارای دو «ش�رح را
يد
روزنام�ه
ج�دول
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
ج�دول روزنام�ه
وي�ژه»حل
ع�ادیباو م�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ص�ورت تماي�ل به
اس�ت .در
پش��توي�ژه»
ع�ادی و
بپردازيد.اين مسائل
دوم برخورد با
شرح براي
هایرا
شيوهاي
ئل
ویژهحل شرح دوم بپردازيد.
شرح اول ،به
کردن جواب
و سپس با پاک
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عادی و
____________________
جدولحل
شرح اول ،به
جواب
کردن
پاک
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سپس
و

آموخت��ه باش��د .يك��ي از برنامههاي
ي
جدول ويژه
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
سيس��تم4هاي 5تعلي��م
جدول عادي
عادي15 14 13 12
جدول 11
تربيت 10 9 8
6و 7
1اصلي3 2
ت
موضوع
همين
ب��ه
پرداختن
دني��ا
در
وع
1
افقي:
افقي:
1
افقي:
افقي:
است تا شهروندان آن سيستم بتوانند
ند
اين
ش��تاب-
نبودن
و
كن��دي
-1
 -1فدراسيون جهاني اين ورزش
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پوشش روي چرخ -جامه نازك
پله و رتبه
 -11مجراي آب -چك مسافرتي -جشنواره بينالمللي فيلم
يين
واحد پول
جنگجو-
وارد دهكده جهاني كرده است .بنابراين -10 -11
آلمانبينالمللي فيلم
جشنواره
مسافرتي-
بوييدن-چك
مجراي آب-
تجاري
مركز
ي��ك
در
دختر
و
م��ادر
يك
عكس
آلمان
پول
واحد
جنگجو-
بوييدن-
-10
همسايه،
به
تنها
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من،سرهم -هم
ود
درو
ابزار
جاسوسي-
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قديمي-
پول
-12
 -13بلوا -قاتل -مريخ
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 -13اسبدواني -خبره ،استاد -فرمانروايي و سروري
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فرمانروايي و سرورياز كش��ورها تصوير درس��تي از جامعه  -14كشور اروپايي -كاسه زانو -نوعي تب
عه
دهنده
گوش
خواركننده-
كرج-
يياق
-14
كنيم.».
صحب��ت
باهم
جدي
ط��ور
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داديد
م��ان
 -14يياق كرج -خواركننده -گوش دهنده
 -15سلولهاي سازنده غضروف -مزرعه
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سلولازهاي
ايراني ندارند.
مزرعه گيان -زشت و قبيح
غضروف -محلي
چاشنيهاي
غذاها و
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هاي
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بازديدكنن��دگان
نظ��رات
ميان
در
�زي
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درحال��ي ك��ه كارب��ران ايراني به عمودي:
به
عمودي:آتشنشانهاي ايراني گرفته
عكس��ي كه براندن از
عمودي:
 -1از تيمهاي مشهور فوتبال اسپانيا -محصول شركت خودروسازي رنو
آماج
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افراد
صفحات
راحتي
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 -1شهري در استان تهران -خوشحال
 -2حواري خائن -واحد نظامي -ساختاري عمودي
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ريزد-
نمي
فرو
هرگز
اي
پايه
چنين
زيمبابوه-
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مخفيانه
بيهوشي-
ها
رگ
در
ايراني-
-4
 -4ساز ايراني -در رگها جاري-
2
4 8
يك��ي از دغدغهه��اي ب��زرگ وزارت
 -5تازه و نو -گردن نهادن -از حروف يوناني
ت
اتفاق
جنگي
هيچ
وقت
هيچ
بودند
امور
زمامدار
دران
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5
2
6
گفته
پيشتر
هم
كشور
واليبال
ملي
تيم
آرژانتيني
بي
 -7پرچم -حرف چهاردهم يوناني -نوعي ورزش
ان
ماده
از
حالتي
كوكب-
چين-
پول
واحد
-7
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نکوداشت یاد و

قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند...

یادواره...

به کجای این شب تیره بیاویزم ...

م .رحیمیان
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

جنوبــی تبعیــدی« ،شانســونیه»ی
رضا هومن،
ِ
بی بدیلــی که گلویش سرشــار عشــق و ترانه بود،
بداخم
مجری قدیمی جزیره عجیب ،کتابدار باوفای
ِ
معترض دوســت داشــتنی ی
قلب همیشــه
خوش ِ
Well, my friends are gone
ِ
and my hair is grey...
ِ
پرحــرف ظنیــن(!) ،همــراه و رفیــق ،دلســوز ،ارجمند،
I ache in the places
بی نیاز ،بلندطبع ،مهربان ،بخشنده ،کوشا ،بافرهنگ،
where I used to play
بامــرام ،بامعرفــت ،پرانــرژی ،خــوش پــوش ،منضبــط،
And I'm crazy for love...
L. Cohen
خــوش رو ،شــوخ طبع وگاه شــوخ چشــم ...اوکــه جان
-------------------------شیفته اش سراسر عدالت جویی بود و اعتراض  ...ادیو!
پیوند زیر چاپ برود ،پیام
•
امروز ،چیزی مثل موزه فعالیت
این روزها خوابش را می بینم  -همدردی درخوری قلمی کن.
نمی دانســتم هفته بعــد به درج های جامعه ی ایرانیان
زیاد .در سناریوی های مختلف
یک بار نی انبان در بغل کشیده ،پیام های همــدردی خودش در •
شلوار بندری به پا ،خیس عرق و روزنامه مشغول خواهیم شد.
دو تابستان پیش جلوی حجره ی
جــــلدی و فریبرز
با
فرشاد:
عمو
کف بر لب آورده ،انگار شنبه زاده •
َ
در کنســرتی بزرگ ،با چشمانی دو مارس قبل با او دعوایم شــد .و نصــر و ناصرخــان؛ کنــار آن
آکنــده ازبــرق شــوخ چشــمی ،نــوروز  2016با ماندانای عزیز در «ولــوو»ی کالســیک قدیمــی
آمده دفتر پیوند ،با ریتمی شــاد ضیافت نوروزی پیوند خواندند ،تروتمیز؛ با کت و شلواری که دو
خوانـــد:
می
دو شب ،پیش روی دوهزار نفر .شماره از قامتش بزرگ تر بود.
َ
ممــد ،آخه ئی چه قرار بود ماندانا ،مهستی و هایده پس از سال ها کارش را از دست
ممــد ،زار ّ
زار ّ
شهریه؟!
شــر و داده بود .بدعنق بود .بوی سیگار
و حمیرا بخواند ،شاد و پر َ
حاکمــش دزد ،وِ کیلــش دزد ،شــور .گفته بودم رضاجان ،این می داد.
رهبــرش دزد ،رئیســش دزد ،پارتی جای فروغی و جنتی و ابی باز از ماموران اطالعات جمهوری
سیدش دزد ،دبیرش دزد!
و داریوش و ســرود انترناسیونال اســامی می گفت .بــا قاطعیت
نیســت! بعــد آمدنــدگفتند چه از بودجــه هــای کالن وزارت
•
ســال پیش در پــازا کــت دنیژ نشســته ای بیــا ببیــن هومن ،اطالعــات رژیم منحــوس و این
استر فرخــزاد مــی خوانــد ،غمگین و که می دانســتی در کانادا ،سهم
دیدمش ،در یونیفرم ُپـــلی ِ
مونتریال  5میلیون است! (انگار
ســیاه ســکیوریتی که بــه تنش تلخ.
زار مــی زد .جلیقــه و دســتکش مهمــان هــا دســت از رقــص همه اســناد را در جیب داشت)و
الستیکی ،شوکر و اسپری فلفل و کشیدند ،غر زدند ،رفتند لب بار .می پرسید فکر نمی کنی درصدی
می خواســتم خفه اش کنم .اما هم به سر به نیست کردن من و
باتوم دسته کوتاه...
از طبقــه دوم تا همکف به حرف چیزی در صدایش ...در اجرایش تو برسد؟!
گرفتمش .گفتم ُولک ،شده ای بود که مرا تا ته ترانه برد ،همه ی و من دستش می انداختم! عاشق
جانــش را در میکروفــون مایــه واکنش های تند و تیزش بودم.
شبیه به استیون سگال!
محاجه مــی کردم بــرو بابا دلت
میگذاشت.
بسیارخندید.
خوش است .رژیم در دهکوره ی
•
•
نیمه شــب پایان همین دسامبر کمتر می دیدمش .بیشتر تلفنی مونتریال چــه کار می کند؟ این
همه ملیجک خوش رقص درگاه
پیام داد .هنوز تکســت اش را در حرف می زدیم.
تلفــن دارم .نوشــته بــود به من آخرین دیدارمان در نشست زیبا و هست که دیگر نیازی به بودجه و
زنــگ بزن ،مادر قاســملوها را از شاد «سرسالمتی»اش بود ،پس قس علیهذا ندارد.
دســت داده ایــم ،قبــل از اینکه از بازگشــتش از تورونتــو و عمل و بــا کلماتی مثل پارانویا و تراپی
جراحی اش  -در کتابخانه و ظن مزمن و ...متلک بارانش
نیمــا .صدایش را از دســت می کردم ...وا می داد.
اما چه سود دارد دجله و فرات
داده بــود ،امــا شــاد بود و می گفتم چرا نمی خواهی بپذیری
در بغداد ،مر بادیه نشینان را.
ســرخوش از این که رفقا به شکســت را ؟!  4دهــه فاضالب
مائیم که ُمستســقیان شراب
بی انتهای شــیعه ی سیاسی به
دیدارش آمده بودند.
هجرانیم
مــی گفــت :نامــردا بــرای هر جامعه ای باز شود؛ دیگر هیچ
فـــقد احبــاب ،هایم و
که از َ
عطشانیم
چیــز پادزهری نــدارد! اگر قبول
مجلس یادبود هم بیایید!
و در این خشــک رود ،ماهیان
هــرکه حرفی زد ،ســیامک کنی ما باخته ایم ،حالت بهتر می
تازه را طالبانیم
مصطفــی پایــان خوانــد ،شود .این مقاومت یعنی چه؟
و چهرۀ زیبای دردمندان محبت
نوشــیدیم و گفتیــم و ما دایناسورهای خســته ،داو را
راعاشقانیم...
باخته ایم .نمی بینی َبـربرها ُبـرده
خندیدیم...
این قدر ما را هســت که نسیم
آن شــب تصــور ایــن کــه انــد ،حاال گیــرم هــر از گاهی تو
سعادت شان در اَسحار خلوت به
اینچنین زود دیگر در میان شست پایت را از دایره سرباز مغول
ما می رسد...
ما نباشــد ،به ذهن کســی بگذاری بیرون! نمی بینی ُولک،
و در همۀ ایــام از هر جائی که
ما پیش نرفته ایم ،ما فرورفته ایم.
خطور نکرد.
آینده ای آمدی،
ما آدم های سالخورده ی سپری
از راهروان معرفت اِســتخبار •
کردمی،
ســال پیش مــی گفت می شده ی خاکستری ،خمیده ،با
پرسیدمی
باز
کار
این
عاشقان
و از
آیــد دفتــر پیوندکه آرشــیو عــروق گرفته ،با مفاصــل آرتروز
که تا کجاست فقیری ،صادقی،
دیجیتال و کاغــذی مان را زده ،با فشــار خون و سیاتیک و
عی ّاری ،دلیری ،ســراندازی،
بــکاود .در فکر ایده ای بود کبد چرب؛ در ایــن «اوراقی»ی
قماربازی ،پاک بازی ،مســتی،
برای ســرجمع کردن همه تاریخ ،در مصاف هزار آرمان زنگ
عاشقی،
ی فعالیت هــای اجتماعی زده اســقاطی؛ در این قبرســتان
تا به یادش بیاسودمی...
سیاســی فرهنگــی هنــری درندشــت آرزوهــای زیبــای
(شیخ روزبهان)
کامیونیتــی  -از آغــاز تا به بربادرفتــه؛ در کتابخانــه هامان
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شامگاه جمعه  5ژانویه ،رضا هومن ،فعال سیاسى ،اجتماعى و فرهنگى،
چهره نام آشنای ایرانیان شهر مونترال
نابهنگام و در كمال ناباورى
از میان ما رفت.
غروب یکشنبه  21ژانویه،
دوستان ،یاران و عزیزانش
براى گرامیداشت یاد و خاطره اش
درمحل سالن تئاتر «اف سی اسمیت»،
در دانشگاه کنکوردیا (کمپس الیوال)
گرد هم آمدند.
استقبالپرشورایرانیانمونتریال
به یادماندنی بود.
در زیر چند نوشته ی کوتاه که در جمع
خوانده شد،
به نظرتان می رسد:
که غــار اصحاب کهف اســت؛ و
نشریه هایی که بالموضوعیت و
بی مخاطب انــد؛ ما فقط نظاره
گریم و جمهوری جهل و جنون و
جنایت راه خودش را می رود ،تره
هم برای ما خرد نمی کند.
نگاه کن  -بی صاحاب  -حتی
دیگر تروریست هم نمی فرستد،
پزش را بدهیم!
ملت هــم جمیعــا ایســتاده اند
جلــوی موسســات اعتبــاری
ورشکســته؛ دیــگ هــای بزرگ
نذری هم می زنند شعار میدهند:
یا حسین میرحسین!
جوش می آورد ،داد می زد :امام
رضا بزند به کمرت ،ای مشهدی
شــمع دزد ،بدبیــن! چــه داری
می گویی ،راه حلت چیست؟
من حــرف را عوض مــی کردم،
می گذشــتم ...نمــی دانســتم
فرصت اینقدر ضیق است .کاش
می گفتمش:
من بی اســتعداد شــندره پوش
خاکستری بی بضاعت در تبعید

پیر شده ام؛ اما درسم را گرفته ام.
من تنها چهرۀ زیبای دردمندان
محبت را عاشــقانم ...به صورت
زیبــای تــو دخیــل بســته ام،
بــه همیــن دوســتی هــای دور
خشــنودم؛ به مهر و وفا وکالم و
لبخند همیشگی تو و آدم هایی از
قبیله ی تو دلخوشم.
زمستان سگی تبعید و قطب ،در
آستانه ی  60سالگی من ،تنها با
خیال های زیبای کوچک سپری
می شــود ،من امیــدم را از هرچه
بزرگ و سترگ و تاریخی و انقالبی
است بریده امُ ،ولک!
کاش راه حــل جادویــی ام
را هــم برایــش گفتــه بــودم
کــه کاش پیرانه ســر ،در خفــا
دختر  ترســایی تو را بــه ضیافت
ترانه هــای نغــز و بوســه های
خیس دهــان جادویی اش ببرد،
تــا دل تنهایــی ات تازه شــود...
و می افــزودم بیــا «علف» خوبی
جایی سراغ کنیم ...که خواب و
فراموشی به ارمغان بیاورد.

•
همیــن دیشــب بــاز خوابــش را
می بینــم :در قایقــی فرســوده
نشسته ایم ،با چندین مسعود و
بیژن وکاوه و یوســف و شیرین و
مهرداد و سیامک و پروین و...
در سکوتی عمیق به کندی پیش
مــی رویم؛ بجز برخــورد خفه ی
پــارو بر آب ،صدایی نیســت ،در
دریایی سیاه و از هر سو بی انتها
و آســمانی شــب زده همچــون
فرولـــمبیده و غرق ستاره
کویر؛
ُ
های سربی ک ِـــدر ...رضا برهنه
در آب است ،دستش را به لبه ی
قایق گرفته؛ چشــمانش سراسر
هراس است و یاس و ...و اکراه...
نمی خواهد برود...
بعد رها می کند ،دور می شــود،
در عمق ســیاهی سرد آب ،رفته
رفته محو می شود...
•
یاد زیبا و ارجمندش گرامی باد!

همدردی

درگذشت اندوهناک ،دوست ارجمندمان،

زنده یاد رضا هومن

این انسان شریف ،ایران دوست ،هنرمند و فرهنگی
را در مونتریال  ،به کلیه یاران و بستگان تسلیت گفته؛
برای همگان آرامش آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

فیروز همتیان و خانواده

رضا هومن ،دوست گرامی و مبارز سیاسی
بین ما رفت؛
در روز  ۵ماه ژانویه  ۲۰۱۸در مونترال برای همیشه از ِ
مبارزی که تمامِ ابعادِ زندگیاش را در خدمت و مبارز علیه رژیم
سرمایه داری و فاشیستی جمهوری اسالمی صرف کرد.
ما ،در اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور  -مونترال،
خود را در غم از دست دادن این دوست گرامی در کنار خانواده
و بازمانده گانش شریک می دانیم.
جاى رضا در میان ما خالىست و یادش و خاطره او زنده و ماندگار

احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور  -مونترال

خ
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 ٣٥خبر را كه تنها در آخرین روز زندگى
خود با ما قسمت كرد كه آخرین آنها در
ساعات پایانى عمرش بود بر روى تخت
بیمارستان.
و عجیب است كه عده اى در هفته ى
دســتمزد ،و رضا این دلسوزى را در گذشته به ما گفتند :لطفا مجلس یاد
بود رضا هومن را سیاسى نكنید  ،زیرا
نهایت معناى كالم دارا بود.
در آنجــا دیگرانى هــم خواهند بود كه
رضا یك كتابدار حرفه اى بود.
جاى همه ى كتاب ها را میدانست .عالقه اى ندارند!
ما هم كه قرارى نداریم
كافى بود در میان آن چند
اینجا آمده ایم تا
كه از سیاســت بگوییم
هزار جلد ،نام یك كتاب و
را
او
پربار
زندگى
 ،قــرار اســت از رضــا
یا نویسنده ى آن را بیاورى
بگیریم...
جشن
بگوییم ،و اگر در اینجا
تــا بگویــد آن كتــاب در
از رضــا نگوییم پس چه
كدامین قفسه است.
هیچكدام از ما كتابدارى را به خوبى بگوییم ؟
او بلد نبودیم و اگر به مشــكل بر مى ولى اتفاقا رضا همه اش سیاسى بود و
خوردیــم بایــد باز هم بــا رضا تماس آن هم از نوع برانداز و ســرنگون طلب
میگرفتیم و او چه مهربانانه پاسخمان آن.
كتابخانه شــهرمان یكــى از مهمترین میداد .تلفنش همیشــه بر همگان باز ولى ما به احترام آن دیگرانى كه عالقه
بود  ،حتى تا واپسین ساعات زندگانى ندارنــد ،تنها به اشــاره ى حد اقلى
یاران خود را از دست داد.
ضرورى از آن اكتفا كردیم و آنهایی
یارى كه براى تیم كوچك ما هم مدافع اش بر روى تخت بیمارستان.
رضــا چندین ســال بود كــه روز هاى كه از این بابت بى خبرند را ارجاع
بود و هم مهاجم.
یارى كه همه كس كتابخانه بود و مثل شنبه را در كتابخانه به تمرینات گروه میدهیــم به فیســبوك خــود رضا كه
هاى موســیقى اختصــاص داده بود و خوشبختانه هنوز وجود مجازى دارد.
هیچكس نبود.
تمام فكر و ذكرش برپا ماندن كتابخانه همین باعث شد كه هنرمندان نوازنده كوتاه سخن اینكه با رفتن رضا هومن،
هم و غمــش برقرار بودن و آواز خــوان شــهر بیشــتر از پیش به جامعــه ى ایرانى این شــهر نه تنها یك
بــود و تمام ّ
آزادى بیــان ،و نبــودن هــرگونه اى از كتابخانــه بیاینــد .و بعض ًا هــم از آنها نفــر  ،كــه بیــش از ده نفر را از دســت
دعــوت مینمود تــا در برنامه داد ،و بــودن همه ى ما در اینجا پس
سانســور در آن محیــط
اش
همه
رضا
هــاى كتابخانــه اجــراى زنده از ســالها در زیر یك ســقف خود دلیلى
بود.
و
بود
سیاسى
داشته باشند و خود نیز با آنان بر این حقیقت است كه نهایتا این رضا
رضــا هومــن شــبها و
هومــن بود همــه ى ما را بــه گرد هم
روزهاى بیشمارى را در آن هم از نوع همصدا میشد.
فعالیتهــاى رضــا تنهــا بــه آورد.
كتابخانه زحمت كشید.
برانداز!
كتابخانــه نیمــا محــدود رضا هومــن متولــد  ٢٦آذر ماه ١٣٣٢
او همه نــوع كارى را در
نمیشــد .رضا بــا اكثــر ارگان اهــواز  ،اهــل آبــادان ،یكــى از معدود
كتابخانه انجــام میداد،
از جمله مدیریت كتابخانه ،كتابدارى ،هــاى آزادیخــواه كــه هــدف نهایــى شاهدان عینى فاجعه ى سینما ركس،
پاكیــزه نگاه داشــتن آن مكان ،نظم و شــان ســرنگونى نظام دیكتاتورى بود در پانزدهم دی ماه  ، ١٣٩٦پس از ٣٩
سال دورى از دیارش  ،جایى در غربت
ترتیب كتابها ،تهیه ى لیســت كتابها همكارى بیدریغ داشت.
 ،تهیــه ى دفتــر اعضــا  -دفتــر ورود آنچــه گفتــه شــد تنهــا فعالیتهــاى پهناور تبعید خود از میان ما پركشید.
و خــروج كتابهــا كه همه و همــه را با اجتماعى-سیاسى او بود ،در حالیكه رفتــن او مــا را در اندوهــى عمیق فرو
دستخط زیباى خود نوشت و به یادگار رضــا در تمــام این ســالهاى زندگى در برد ،در حالیكه هنوز در ناباورى كامل
غربــت ،در زمینــه ى شــغلى خود نیز هستیم و صداى زیبایش بر در و دیوار
گذاشت  ،ولى دردا كه خود او رفت.
ولى ما امشــب به اینجــا نیامده ایم كه كارگــرى پرتالش و زحمتكش بود ،در كتابخانه مان جاریست.
در غم او ســوگوارى كنیم ،آمده ایم تا طــول ســالیان متمــادى كار خود نیز درگذشــت رفیــق  ،همــراه  ،همــكار
عضو سندیكاى كارگرى محل كار خود  ،همســنگر و همــرزم نازنیمــان را به
زندگى پربار او را جشن بگیریم.
رضــا همیشــه در جلســات كتابخانه  ,بود.رضا از همان ابتداى خیزش اخیر خانواده ،دوستان ،همكاران و همه ى
معترض بود  ،كه همگى مان كم كاریم و همچنان جارى مردم ایران ،اگر چه دوستداران او تسلیت میگوییم.
یادش جاویدان و صدایش ماندگار
و اینكــه كار مــا در اینجــا داوطلبانه و بیمار قلبى بود  ،ولى در دنیاى مجازى
بنیاد فرهنگى وكتابخانه ى نیما
بدون دســتمزد اســت  ،هیــچ دلیل و  ،بــا مردمش همــراه و همــگام بود و
زمستان  ٢٠١٨میالدى مونتریال
لحظــه به لحظه ى آن را در صفحه ى
توجیهى براى كم كارى ما نیست.
___________
و چه راست میگفت ،آخركار داوطلبانه فیسبوك خود براى همگان خبر رسانى
اســت كه دلســوزى میطلبد نه كار با میكرد .
عکس:گوشه ای از شب نکوداشت یاد رضا

تنها صداست كه
می ماند...

سپاسـگزاری
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از تمامی دوستان ،سروران ،یاران ،عزیزان و بستگانی که در
ایام بسیار سخت سوگ و اندوه بزرگ از دست دادن رفیق
ارجمندمان

زنده یاد رضا هومن

این فعال سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی -هنری شهر مونتریال
با حضور چشمگیر و پرمهر خود در مراسم بزرگداشت و نیز با
ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات،
و همچنین از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیسبوک و نیز
قبول مسئولیت برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن برنامه مراسم
نکوداشت،
ما یاران و خانواده ی وی را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی ،شادکامی و
ایامی سرشار از مهر و دوستی آرزومندیم.

برگزارکنندگانمراسمنکوداشت
زنده یاد رضا هومن
to social justice, my beloved
friends, I am sure, you will
be strong enough to stand this
great sorrow.
Let’s think deeply about human
existence: happiness is like
a spark; it appears in life and
vanishes immediately. Sadness,
on the contrary, is a durable
phenomenon. If it leaves from
the door, it will return from the
window. We, mortal race, have
one and only one choice: to be
patient and stoic. And let us
not forget that stoicism is itself
a virtue:
Now everyone must come
And each his tortures show
Then let us set a balance
His scales will deepest go
That hath the greatest sorrow.
here are people who have
lost their loved ones for
many years, but still feel that
they are living in and with
them. Let us admit that human
life and personality do go beyond flesh and bones. The life
of our lovely Reza Homman is
continuing in his children, wife,
sister, in his nephews and nieces and all of us who have been
affected by his good manner.
This will continue forever.
I request you to look into the
future, do your best to cherish
his hopes and aspirations by
continuing with your very constructive work and by giving
more and more power to love
as the highest manifestation of
our humanitarian existence. I
agree with existentialists like
M. Merloponti when he insists
that we come to life for a short
period of time and we are
left with no choice but to be
active. As a mortal race, we
are passing along the bridge of
life, which is being destroyed
behind us every moment.
There is only one way ahead
of us that becomes shorter and
shorter. We must grasp the
moment.
Thank you

T

Ladies and Gentleman
adness engulfed our hearts
when we heard about the
sudden death of our darling
friend, Reza Hooman. Non
of us were ready to hear the
upsetting news. Reza was a
manifestation of life, love and
happiness. It was unbelievable.
He belonged to a category of
intellectuals that are caring,
responsible, courageous and
highly energetic. It would
leave us with a shock when we
are deprived of his company
and care. It is more heart breaking when this happens in exile
that is the most tormenting
experience in the life of every
!human being. Exile, cruel exile
You have to leave your dears
– and nears permanently behind
sometimes forever.
This is life, dear friend; we
are all passengers of the same
Caravan. Some people reach
their destination sooner and
some later. We need to educate
ourselves that death is both
necessary and unavoidable. I
am sure you have read Omar
Khayyam and his following
poem:
One moment in the Annihilation’s waste
One moment in the Well of Life
to taste
The stars are setting
And the caravan starts
For the dawn of nothing
!Oh make haste
And a similar piece by the Iranian celebrated our poet Hafiz:
Within the life caravansary
What brief security have I
When momently the bell doth
cry
Bind on your load
!The moment is nigh
My dearest friends, if you look
at the issue philosophically,
there is no answer to the question of death, but faith on the
ultimate triumph of humankind
will provide us with adequate
strength to stand the grief.
With your total commitment

S
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خانواده محترم دفتری  ،عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفنت

زنده یاد جناب آقای فرهاد دفتری

فعال فرهیختهاجتماعیفرهنگی،چهرهنامآشنایجامعهی
ایرانیان مونتریال با همه ی شما عزیزان شریکیم و برای فرد فرد
شما شکیبایی و آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان ،مهدی غفوری

خطراتی که جهان را تهدید میکند ...
چالشهایکلیدی
بر اســاس منابع مورد اشاره در
این گــزارش مهمترین ریســک
هایــی کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط
زنجیرهای دارند عبارتند از:
•
 -۱بیــکاری و کار ناکافــی -
بیثباتی عمیق اجتماعی
•
 -۲مهاجرتهای ناخواسته در
مقیاس وســیع – فشــل شــدن
حاکمیت و یا بحرانهای مشابه
آن
•
 -۳عــدم توفیــق در تطبیــق
نیازها به موازات تغییرات اقلیمی
 بحران آب•
 -۴عــدم توفیــق حکومتهای
ملی  -بیثباتی عمیق اجتماعی
•
 -۵منازعــات داخلــی دولتها
که نتایج آن به منطقه لبریز کند
 مهاجرتهای ناخواســته درمقیاس وسیع
نکات فوق جنبه هایی از ارتباط
عمیق بین ریسک هایی است که
به عنوان نمونــه در این گزارش
بررســی شده اند .گزارش بر پنج
چالش کلیدی اشاره دارد.
چالش اول :نابرابری فزاینده
در درآمد و توزیع ثروت
در این مقوله به اقتصاد ،رشد و
اصالحــات توجه می شــود .این
اعتقاد وجــود دارد که نارضایتی
نسبت به نظم موجود تبدیل به
عامــل موثــری در پیروزیهای
انتخاباتی ســال گذشــته شــده
اســت .علیرغم اینکــه در بخش
هایی از دنیا صلــح و رفاه وجود

>> ادامه از صفحه6 :

دارد ،در بســیاری از کشــورها
نیز احساس نارضایتی اقتصادی
موجــب ظهــور سیاســتهای
پوپولیستی و واکنش علیه پدیده
جهانــی ســازی گردیده اســت.
بحران اقتصاد جهانی و تضعیف
اقتصــادی کشــورها موجــب
ایــن وضعیت شــده امــا امروز،
تقویت اقتصــاد دیگر به تنهایی
درمان گســل و شکســته شدن
چارچوبههای اقتصادی نیست.
ســرمایه داری بازارمحــور بــه
اصالحات اساسی تری نیاز دارد؛
وجامعه ازفقدان همبستگی بین
طبقات بهره منــد از درآمدهای
باالتر ملی وعدم توزیع ثروت در
اقشار پائین تر رنج می برد.
اقتصاد مهم اســت .نابرابری رو
به فزونــی در درآمــد به احتمال
زیــاد یکــی از روندهــای تعیین
کننــده تحــوالت اجتماعی دنیا
طی ده سال آینده خواهد بود.
بیــکاری و بیثباتــی اجتماعــی
تهدید دومی اســت که در ادامه
همیــن روند ظاهر می شــود .با
اینکه نابرابری اقتصادی در میان
کشــورهای دنیــا رو بــه کاهش
بــوده ،امــا ،در داخل کشــورها
انحصار ثروت در دست تنها %۱
از قشر باالی جامعه بوده است.
این پدیده بخصــوص در ایاالت
متحده ،بریتانیا ،کانادا ،ایرلند،
و اســترالیا مشــاهده می شود.
هرچند در آلمان ،ژاپن ،فرانسه،
ســوئد ،دانمارک یا هلند چنین
پدیدهای فراگیر نیست.
•
چالش دوم:
جامعه و بازسازی آن
مســایل مربــوط بــه هویــت و
فرهنگ از مسایل فاجعه بار سال
گذشــته بوده اند .این بخشی از

روندهــای گســترده تــر و موثر
در ســطح داخلــی و بین المللی
است.
تحوالتــی کــه در درون اتحادیه
اروپــا موجب افزایش اســتقالل
طلبــی گردیــد تحــت تاثیــر
مهاجرتهــای گســتردهای بود
که در یک دهه اخیر به سمت و
ســوی اروپا انجام شد .در خارج
از اتحادیه اروپا نیز قطبی شدن
به شــدیدترین وجه آن در ترکیه
مشــاهده شــد کــه ریشــه آن به
 ۲۰۱۰بــر می گردد که همزمان
روسیه با شدت و حدت سیاست
هویت محور خود را علنی کرد.
در گزارش منتشــر شــده پیش
بینی می شود طی ده سال آینده
عوامل زیر بر این روند تاثیر گزار
باشند:
• تشدید قطبی شدن جوامع
• فزونی گرفتن احساسات ملی
گرایی
• عدم توفیق حکومتهای ملی
به نظر می رســد قطبی شــدن
شــدید جوامــع و افزایــش
احساســات ملی گرایی توانایی
ماندگاری در دراز مدت را دارند
و بــه همیــن اعتبــارگروهــی از
ریسکهای اجتماعی و سیاسی
را تشدید می کنند.
•
چالش سوم  :انقالب صنعتی
چهارم
شواهد نشان می دهد تغییرات
تکنولوژیــک مــی توانــد بهتر از
جهانی شدن علل زوال صنعتی
و کاهــش بــازار کار را توضیــح
دهــد .در جهان امــروز ،تولید،
تحرک ،ارتباط ،انرژی ،و ســایر
سیستمها با سرعت و دامنهای
بیســابقه در حــال تغییــر و
دگرگونی هستند.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

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

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

همیــن دگرگونیهــا قادرنــد
همــه چیــزاز اشــتغال گرفته تا
الگوهــای روابــط اجتماعــی و
ثبــات ژئوپولیتیکــی -را تحت
تاثیــر قــرار دهنــد .همگرایــی
بیــن تکنولوژیهــای دیجیتال،
بیولوژیــک و فیزیکــی چیــزی
است که انقالب صنعتی چهارم
نــام گرفتــه و موجــب تشــدید
ریســکهای موجــود و پیدایش
ریســکهای جدیدی در ســطح
جهانی شده است.
شــاید بــه دلیل همه جــا حاضر
بــودن تکنولوژیهــای جدیــد،
کارشناســان تمایــل چندانــی
نشــان نداده اند که ریسکهای
تکنولوژیک را در زمره موثرترین
و یــا محتملترین ریســکها به
حســاب آورند .علــت دیگر این
قضیه آنســت که در سال جاری
ماتریــس ریســکهای در حــال
دگرگونــی ،تنهــا یــک ریســک
بسیار مهم یعنی تقلب و سرقت
اطالعــات یا حمالت ســایبری
را ،درردیف ششــم ریسکهای
محتمل قرار دادند.
اقتصــاد دانــان معتقدنــد بیــن
ســالهای  ۲۰۰۷-۱۹۹۷حــدود
هشتاد و شش درصد از مشاغل
تولیدی در ایاالت متحده ناشی
ازافزایــش بهــره وری ،و تنهــا
چهارده درصد از مشاغل بخاطر
تجارت از دست رفت .ارزیابیها
نشان می دهد که تاثیرات مضر
تکنولــوژی در بخشهــای غیر

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

fhemmatiyan@sutton.com

تولیدی بازارکار ســرعت خواهد
گرفــت؛ و در ایــن راســتا ُربات
هــا ،سنســورها و فراگیریهای
ماشینی جایگزین نیروی انسانی
درفرآینــد تولیــد و خدمــات
خواهند شد.
گشایش اولین فروشگاه موسسه
آمــازون در آمریــکا کــه در آن
فروشــنده و صندوقــدار وجــود
ندارد و پولــی نیز رد و بدل نمی
شــود ،از نظــر بــازار کار نشــانه
حذف نیروی انســانی در چرخه
خریــد و فــروش محســوب می
شود .طبیعتا ادامه این روند می
تواند تعــداد کارکنان بخشهای
فروشــگاهی را به شدت کاهش
دهد.
تخمینهای دانشگاهی در سال
 ۲۰۱۳خبــر ازاین مــی دادند که
 %۴۷از مشاغل در معرض خطر
نابودی قرار دارند.
در ســال  ۲۰۱۶یــک مطالعه در
اروپــا این رقم را بــه  %۹کاهش
داد؛ اما در  ۲۰۱۵مطالعه دیگری
نشــان داد کــه اگــر کمپانیهــا
بخواهنــد مــی تواننــد  %۴۵از
فعالیتهای کارگران را تبدیل به
کارهای ماشینی کنند .بنابراین
در دهههای آینده ریســک قابل
مالحظــهای در این بخش پیش
بینی می شود.
•
چالش چهارم  :تقویت
همکاریهایژئوپولیتیکی
عالیــم هشــدار دهنــدهای در

زمینه شانه خالی کردن کشورها
از تعهدات خــود در زمینه ادامه
همکاریهای جهانی مشــاهده
مــی شــود .برخی از کشــورها از
اجرای تعهداتــی که برای حفظ
امنیت بین المللــی پذیرفته اند
شــانه خالی می کنند .در ســال
 ۲۰۱۶روسیه ،آفریقای جنوبی،
برونئــی ،و گامبیــا از همــکاری
در دیــوان بیــن المللــی کیفری
خودداری کردند.
چیــن رای دادگاه بیــن المللــی
را در قبــال دریــای جنوب چین
نپذیرفــت .همچنیــن رئیــس
جمهور جدید ایاالت متحده در
نظــر دارد ازبرنامه جامــع اقدام
مشــترک (برجام) یــا توافقنامه
هســتهای با ایران خارج شــود.
خــروج ســهامداران اصلــی از
توافقنامههــای اقتصــادی بین
المللــی ماننــد پیمــان تجــاری
وســرمایه گــزاری ترانــس
پاســیفیک ،ویا پیمان تجاری و
سرمایه گذاری ترانس آتالنتیک
عالیم مشابهی هستند.
در ســوریه ،بــه درازا کشــیدن
جنــگ و فقــدان همبســتگی
بیــن قدرتهای بــزرگ جهانی
برای رســیدن به توافق ،موجب
تضعیــف ســازمان ملــل متحد
شده و حتی رســیدن به یک راه
حل و یافتن راهی برای رساندن
کمکهای بشــر دوســتانه را با

{>> ادامه در صفحه}32 :
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گزارش

>>

ل نبش گای و
ویژیل در مونترا 
مزونوو!

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

كمیته پشتیبانى از جنبش اعتراضی مردم در

ایران بدنبال برگزارى دو تظاهرات :جمعه ١٩

women's march at Place des Arts
مذهبــی
حكومــت
نمیخواییــم! نمیخواییــم
برگزار شد.
تا بحال 3700نفر دستگیر و
بیش از  50نفر كشــته شده
اند.
عجیب تر آن كه تا به امروز
ده نفــر از دستگیرشــدگان
معلوم نیست به چه وسیله
اى به قتل رسیده اند .گفته
میشــود بــه آنــان داروهاى
روان گــردان خورانیــده
میشــود .بــه روایــت منابع
قضایی این افراد دســت به
خودكشی زده اند!
براى آزادى سریع دستگیر
شدگان اخیر به همبستگى
شما نیازمندیم.
حمایــت شــما را بــراى
برقراری دموكراسی و احترام
به حقوق بشر خواستاریم.

روز شنبه 20ژانویه تظاهرات
سراســرى زنان در مونترال
برگزار شد.
در ایــن جمــع كــه هــزاران
نفرشــركت داشتند پیامی از
طرف انجمــن زنــان ایرای
مونتریال به شــرح زیر ارایه
شد:
بنــام زنــان ایرانــى كــه در
شــرایط دشــوار و تحــت
قوانیــن تبعیــض امیز نظام
إسالمی بسر میبرند،
از آغاز ســال  2018خیزش
مــردم در ایــران در اعتراض
به فقر اكثریت و فساد مالی
دولتیان تظاهرات گسترده
در  80شهر كشور با شعار
اصالح طلب أصول گرا دیگه
تمومه ماجرا!
مــا از فقــر می نا لیــم ،ما از
فرق بیذاریم!

اینگونه مردم راه شما را انتخاب خواهند کرد!

جناب پهلوی گرامی

در این دوران سرنوشــت
ســاز میهــن مــان،
بــا احتــرام بــه عقایــد
دموکراتیک شما بر این
بــاورم کــه حیف اســت
در صــورت رســیدن به
پادشــاهی مشــروطه
باالجبــار در سیاســت
درگیــر نباشــید و فقط
نقشی سمبلیک ،مانند
پادشــاهان کشــورهای
اروپای شــمالی داشــته باشید.
شــما بــا دانش و تجربــه ای که
طی این سالیان کسب کرده اید،
میتوانید ،نه تنها در ایران ،بلکه
در جهان تاثیرگذار باشید.

در این دوران برابری طلبی و رفع
تبعیض ،شــما میتوانیــد اولین
کسی باشید که در
مبارزه با دیدگاه
مردســاالرانه در
عمل بــه قوانین
عقــب مانــده،
نظیــر انتقــال
سلطنت تنها به
فرزند ذکور ،ناقد
ایــن گونــه بــی
عدالتی باشید و
بــه کمــک مادر
گرامی تان (که من از هم نسالن
ایشــانم و همواره مردم حساب
ایشان را از دستگاه شاهنشاهی
جدا پنداشته اند و می باید ،نه در
حرف ،که در عمل نایب السلطنه

می بودنــد) اعالن دارید که قرن
بیست یکم دوران تحکیم جامعه
مدنــی و دموکراســی مشــارکتی
ســت و دوران پادشــاهی بســر
آمده اســت؛ زمان آن فرا رسیده
تا بــدون تعصب با نقــد هرگونه
دیکتاتــوری حتی اگــر در دوران
پدرتان اعمال شــده باشــد .در
کنار هموطنان تان بعنوان یک
شهروند مسئول ســازنده ایرانی
آزاد ،آباد و دموکراتیک باشید.
ایمــان دارم کــه بدیــن ترتیــب
اکثریت مردم راه شما را انتخاب
خواهندکرد.
به امیــد پیروزی دموکراســی بر
ظلم و بیعدالتی در سایه صلح در
منطقه و در جهان
فرشته صبوری

و  26ژانویه اقدام به برگزارى ویژیل از ســاعت

 ١٣ - ١٢در میــدان نورمــن بتیون مترو گاى

نموده اســت .این برنامه با در دســت داشتن
پالكاردهــاى اعتراضــی و پخــش اعالمیــه با

شركت ۲۰نفر از هموطنان ادامه یافت .با امید
به شــرکت بیش از پیش شــما در برنامه های

آینده.

موج «دختران خیابان انقالب» در شهرهای مختلف ایران

دوشــنبه نهــم بهمــن دومیــن
دختر خیابان انقــاب با آویزان
کــردن روســری ســفیدش بــر
ســکویی ایســتاد که ویدا موحد
نخســتین بار بر آن ایستاده بود
و اندکی بعد تصاویر متعددی از
دخترانی که روســریهای خود
را در شــهرهای مختلــف ایران
بر سر چوبی آویزان کرده بودند
در شبکه های اجتماعی منتشر
شد.
یک روز از از انتشــار خبر آزادی
ویدا موحد ،اولین دختر خیابان
انقــاب در صفحه فیــس بوک
نســرین ســتوده ،حقوقــدان و
فعال اجتماعــی ،دومین دختر
خیابــان انقــاب در اعتراض به
حجــاب اجبــاری روز دوشــنبه
نهم بهمن بر باالی ســکویی در
خیابان انقالب تهران ایستاد که
ویدا موحد برای نخستین بار نام
«دختر خیابان انقالب» را بر آن
حک کرد.
عکسهایــی که در شــبکههای
اجتماعی منتشــر شــده اســت
نشــان میدهــد دختــر دیگری

بیانیه ی فعاالن حقوق زنان

حمایتازجنبشاعتــــــــــــراضیمردمایران

مــا جمعی از فعاالن حقوق
زنــان در ایــن روزهــای پر
التهاب که مــردم ایران در
حال ســازماندهی جنبشی
شجاعانه و حقطلب برای
ایجــاد تغییــرات بنیادیــن
در ایــران هســتند ،اعــام
میداریم که پشتیبان کامل
مــردم خود بــوده و در این
مبارزه با آنان همراهیم.
ما همواره خواهان عدالت،

برابری و عــدم تبعیض در
تمامی اشکال آن و به ویژه
عدم تبعیض جنسیتی بوده
ایــم .جنبــش حقطلبانــه
مــردم ایران بســتری برای
تحقق خواســته های ما با
هدف برپایی یک جمهوری
دمکراتیــک ،ســکوالر و
عــاری از هر نــوع تبعیض
است که در آن زنان ،مردان
و تمامی جنسیتها بهرمند
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بــدون حجابــی بــر موهایش بر
همان ســکویی ایســتاده اســت
که ویدا موحد ،معروف به دختر
خیابان انقالب برای نخســتین
بار و بطور نمادین روســریش را
بر سر چوبی گره زد.
برخی از گزارشها و عکسهای
منتشر شده از براه افتادن موجی
از «دختران خیابان انقالب» در
خیابانهای مختلف شهر تهران
ودیگر شــهرهای ایران خبر می
دهــد .یکــی از آنــان در نزدیکی
میــدان فردوســی بــر ســکویی
مشــابهی بــاال رفتــه و روســری
سفید رنگش را بر سر چوبی گره
زده است.
خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز
در ایران نیز از بازداشــت یکی از
دو دختــری کــه در خیابانهای
انقالب و فردوسی به باالی سکو
رفته و روســری خود را به چوب
گره زده بودند ،خبر داد .صحت
ایــن موضــوع هنــوز از ســوی
مقامات انتظامی و قضایی ایران
تائید نشده است.
کاربران شبکههای اجتماعی در

نخواهیم گشــت و فعاالنه آینده آزاد
در تمامــی عرصــه هــای اعظم بهرامی
از حقوق برابر باشند.
مــردان را در همهی عرصه اجتماعــی حضــوری برابر الهه صدر
بانو صابری
بدیهــی اســت مــا بــه هــا خواهانیم .از همه زنان خواهیم داشت.
تفاوتهــای درون جنبش چه در داخل و چه در خارج
بهار ویسی
احترام گذاشــته و خواهان کشــور دعوت میکنیم که
بهناز مهرانی
بینظیر خواجهپور
اعــاده ی حقــوق تمــام بــه جنبــش پیوســته و هر •
پروین اردالن
اقلیتها هستیم .ما ضمن کس به سهم خود آنچه در اسامی امضا کنندگان
پروین خالندی
مشارکت فعاالنه در این قیام تــوان دارد برای موفقیت و به ترتیب الفبا:
پروین شهبازی
اعالم میداریــم رفع کامل به ثمر نشســتن آن به کار آزاده دواچی
تبعیض را در دستور مبارزه گیرد.
پریسا عبیدی
آزاده شفیعی
پویا ارسطو
خــود قــرار داده و در آینده فراموش نکنیم ما زنان پس آمنه بلوری
ترکمن کمیچی
ی کشور سهم برابر زنان و از پیــروزی به کنج خانه باز آوا انوری

مواجهه با اقــدام دومین دختر
خیابــان انقــاب همانند همه
سوژه های اجتماعی-سیاسی
دو دســته شــده اند .در توئیتر
بیشترکاربران از اقدام این دختر
حمایت کرده اند و تعدادی نیز
که بیشتر مشخصاتی نزدیک به
جریان های اصولگــرا دارند به
تمسخر او پرداخته اند.
در تبصــره مــاده  ۶۳۸قانــون
مجــازات اســامی آمده اســت:
«زنانی که بدون حجاب شــرعی
در معابــر و انظار عمومی ظاهر
شــوند به حبــس از ده روز تا دو
مــاه یــا از  ۵۰هزار تــا  ۵۰۰هزار
ریــال جــزای نقــدی محکــوم
خواهند شد».
روسری سفید بکار رفته توسط
این دختران معترض با کمپین
اعتراضــی «چهارشــنبه هــای
سفید» مرتبط است که در آن از
زنان خواسته شد تا در اعتراض
بــه حجــاب اجبــاری روزهــای
چهارشنبه روسری سفید بر سر
کنند ،اما این دختران روســری
ســفید را نه بر ســر بلکه بر ســر
چوب آویزان کردند.
اقدام آنها را می توان هم اعتراض
به حجاب اجباری به شــیوه ای
رادیــکال و همزمــان اعتراضــی
صلح آمیز ارزیابی کرد.
با این حال مشــخص نیست در
صورت گســترش این شــیوه از
اعتراض ،مقامات حکومتی چه
واکنشی به آن نشان دهند.
(یورونیوز)

توبا ئهلیاسی
ثریا فالح
جواهر عظیمی
چرو .ف
چمن حداد
خدیجه مقدم
دلنیا رحیم زاده
روژین رشیدی
روژین زانا
رویا طلوعی
رویا کاشفی
رویا کمانگر
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طبیعتا ایــن اتفاق
صبحها خودبهخود
میافتــد .چــون
تمــام شــب کــه
خــواب بودهایــد
کر بو هید ر ا تــی
مصــرف نکردهاید.
امــا آنطــور کــه از
آ ز ما یــش
زیاد خودتان را درگیر اینکه کوچــک ما
بر میآ یــد ،
چه موقع کربوهیدرات
اگر در طول
میخورید،نکنید.
روز هم زیاد

سالمت...
شبها پلو بخوریم یا نه؟
دکتر مایکل موزلی
ســال جدیــد میالدی تــازه آغاز
شــده .احتماال شــما هــم یکی
از کســانی هســتید کــه تصمیم
گرفتهایــد امســال رژیم بگیرید.
سؤال این است که چه رژیمی؟
سالهاســت همــه بــه هــم
میگویند "اگــر میخواهی الغر
شوی کربوهیدرات کم بخور" .با
این پیشفرض که کربوهیدرات،
بهخصــوص در خوراکیهــای
پرقنــدی مثل نان ســفید ،برنج
و پاســتا ،برای قند خون و البته
اندازه دور کمر بد است.
توضیــح دقیقتر این اســت که
کربوهیدرات و قند ،بهخصوص
خوراکیهایی کــه فیبر ندارند و
ســریع جذب میشــوند ،گلوکز
(قند) خون را سریع باال میبرند.
و اگــر ایــن گلوکز را بــا فعالیت
نســوزانید ،پانکراستــان ناچار
میشــود مقدار زیادی هورمون
انسولین ترشح کندکه قند خون
را به سطح عادی برگرداند.
اما پانکــراس چطور ایــن کار را
میکند؟
بــا ذخیــره کــردن قنــد اضافــه
کربوهیدراتی که خوردهاید.
به چه شکل؟ چربی.
از اینجا به بعد دیگر واضح است.
چربی بیشازحــد ،به خصوص
اطراف شکم ،مشکالت بسیاری
ایجــاد میکنــد ،از جمله دیابت
نوع دو.
امــا نگرانــی مــردم فقــط مقدار
کربوهیــدرات نیســت ،زمــان

خــوردن کربوهیــدرات هم
هســت .مثــا بســیاری
معتقدند که کربوهیدرات را
شــب بخورند بدتر اســت تا
صبح برای صبحانــه .با این
فرض که صبحها بدن ســرحال
و قبــراق اســت و ســریع قنــد
کربوهیدراتــی کــه خوردهایم را
میسوزاند .اما شبها بدن آماده
خــواب اســت ،بنابراین بیشــتر
طول میدهد تا قند را بسوزاند.
اما این فرضیات چقدر درست
است؟ صبح در برابر شب
اخیــرا من و دکتــر ادم کالینز از
دانشگاه ساری بریتانیا تحقیقی
انجام دادیم ،بــه این ترتیب که
رژیــم غذایــی چنــد داوطلب را
طوری تنظیم کردیم که پنج روز
بیشــتر کربوهیدرات روزانهشان
را صبــح بخورند ،پنــج روز رژیم
معمولی داشته باشند ،و پنج روز
بیشترکربوهیدرات روزانهشان را
شام بخورند.
همــه داوطلبهــا در طــول روز
میــزان ثابتــی کربوهیــدرات
میخوردند .میخواستیم ببینیم
بدنشــان چطور واکنش نشان
میدهد .و آیا به مرور به این رژیم
عادت میکند یا نه.
دکتــر کالینــز و تیمــش مــدام
قنــد خــون داوطلبــان را اندازه
میگرفتنــد .قبــل از تحقیــق
پیشبینیاش این بود:
"منطقا اگــر صبح کربوهیدرات
بخوریــم ،چــون تــا شــب
فعالیــت داریــم ،بدنمــان بــا

قــدمهای کوچک... :
اگر یک تا ســه طبقه است از پله
استفاده کنید اگر تعداد طبقات
بیشــتر اســت ببینید آسانســور
انتخاب بهتری است یا پله.
بــه جــای اینکــه برای خــوردن
چیزی قــرار بگذارید ،برای قدم
زدن و راه رفتــن قــرار بگذارید،
با دوســت صمیمی ،همــکار یا
شــریک زندگیتان قرار بگذارید
که برای حرف زدن راه بروید؛ نه
اینکه بنشینید و چیزی بخورید.
وقتی احساس خستگی میکنید
راه بروید ،ورزش ســخت شــاید
بــرای هنــگام خســتگی خــوب
نباشــد امــا قــدم زدن طوالنــی
خوب است.
رقابت کنید!
اپلیکیشــنهایی وجود دارد که
با آنها میتوانید تعداد قدمهایی
را کــه برداشــتهاید بــا دیگــران
بــه اشــتراک پگذاریــد .این کار
میتوانــد برای خیلیهــا انگیزه

کربوهیــدرات بهتر کنار میآید.
بنابرایــن انتظــارم ایــن اســت
کــه روزهایــی کــه داوطلبها
بیشــتر کربوهیدراتشــان را
صبــح میخورنــد ،بدنشــان
بهتر واکنش نشــان بدهد .اما
نمیدانم در آن مدتی که شبها
بهشــان کربوهیدرات میدهیم
چه میشود".
این حرفهای دکترکالینز بود -
پیش از آزمایش.
اما نتیجه آزمایش چه بود؟
واقعیت این است که نتیجه اصال
آن چیزی که فکر میکردم نبود.
وقتــی داوطلبهــا را بعــد از
صبحانــه پرکربوهیدرات و شــام
کمکربوهیدرات آزمایش کردیم،
میانگیــن گلوکــز خونشــان
 ۱۵.۹واحــد بــود  -کــه حدودا
همان اندازهای اســت که انتظار
داشتیم.
اما وقتی همین آزمایش را بعد از
پنج روز صبحانه کمکربوهیدرات
و شــام پرکربوهیــدرات تکــرار
کردیم ،گلوکز خونشــان ۱۰.۴
شــده بود  -که به مراتب کمتر
از انتظار ما بود.
ماجرا چه بود؟
به نظر میرســد آنچه واقعا مهم
اســت ایــن اســت کــه پیــش از
وعده پرکربوهیــدرات چه مدت

>> ادامه از صفحه27 :

بخش باشد.
هنگام راه رفتن ذهنتان را خالی
کنید .نفسهایتان را بشــمارید
و روی حضــور ذهنتــان تمرکز
کنیــد یا مثال به یک پادکســت،
موســیقی یا کتاب صوتی گوش
کنید تا ذهنتان را آرام و متمرکز
کند.
روتین تازهای ایجاد کنید .با پنج
دقیقه شروع کنید و تا دست کم
 ۱۰دقیقه ادامه دهید ،قدم زدن
ی یا میانه
را بــه برنامه صبحگاه 
روز یا عصر خود اضافه کنید.
فعالیتهــای تحرکی بیشــتری
انجام دهید .به جای ســینما به
کوه نوردی بروید ،برای رفتن به
رستوران مورد عالرقهتان رکاب
بزنید .آخر شب که از مهمانی به
خانه بر میگردید ،پیاده برگردید.
چه از یک اپلیکیشــن اســتفاده
کنید یا از قدم شــمار دســتی یا
پوشــیدنی ،داشتن یک مونیتور

کــه تعــداد قدمهایتــان را ثبت
کند باعث میشود که بیشتر راه
بروید ،این تمرین میتواند شما
را منظمتر کند و کمکتان کند
که برای خودتــان هدفگذاری
کنید(توصیه رایج  ۱۰هزار قدم
در روز اســت) .چنیــن هدفــی
میتواند بین شما و اطرافیانتان
یا حتــی تنها با خودتــان رقابت
ایجــاد کنــد .اگــر احســاس
بیانگیزگی میکنید ،این دقیقا
همان چیزی اســت کــه باید به
عادت شما تبدیل شود.
یادتان باشد:
اگر اصــا وقت نداریــد ،با یک
دقیقــه راه رفتن در روز شــروع
کنیــد .یادتــان باشــد کــه الزم
نیســت ورزش ســخت انجــام
بدهیــد .فقط باید قدمهایتان را
کنار هم بگذارید.
•
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نخــورده
کربوهیــدرات
بودهایــد .اگــر از آخریــن وعــده
پرکربوهیدراتتــان زمانــی دراز
گذشته باشــد ،بدنتان بهتر از
پس کربوهیدرات برمیآید.

کربوهیــدرات نخوریــد ،شــب
خــوردن بــا صبح خــوردن فرق
چندانی ندارد.
به بیان دیگر ،بعد از چند روز که
صبحانه کمکربوهیدرات و شام

خطراتی که جهان را تهدید میکند ...
مشــکالت اساســی روبرو کرده
اســت .در برابر آمار باالی کشته
شــدگان غیــر نظامــی ،از جمله
کشــته شــدگان در حمــات
شــیمیایی ،برخوردهای عملی
موثری صورت نگرفته و ســنت
دیرینه قوانین و هنجارهای بشر
دوستانه رعایت نشده است.
•
چالش پنجم  :اقدامات مربوط
به محیط زیست
بررســیهای گــروه نشــان مــی
دهــد خطــرات محیط زیســتی
بــه صــورت خوشــهای و به هم
پیوسته هســتند .در این رابطه
تغییــرات شــدید آب و هــوا ،و
بحــران آب را می توان به عنوان
باالترین ریسکها نام برد که در
طی هفت سال اخیر در انتشارات
این گروه از آن یاد شــده اســت.
خطرات زیست محیطی با دیگر
گروههای ریسک ارتباط نزدیک
دارند.
چهــار خطر از ده خطر عمدهای
کــه در گــزارش امســال آمــده
اند بــا "عدم توفیــق در تطبیق
نیازهــا بــه مــوازات تغییــرات
اقلیمــی ،و بحــران آب" ارتباط
مســتقیم دارند .این نشــان می
دهد که غیرموثر بودن مدیریت
مشترکات جهانی مانند اقیانوس
هــا ،اتمســفر ،و سیســتم آب و

•

 .۷در برخی شرایط شاید
مجبور باشید که دیگر امیدی
به توانایی تغییر اوضاع نداشته
باشید.

زمانی که چنین اتفاقی رخ میدهد
دقیقا همان وقتی اســت که شما
باید شــغل ،رفاقت یا رابطه خود
را -البته با ناراحتی و اندوه فراوان-
رها کنید .به عنــوان مثال ،آنیتا
در نهایــت دریافت که دیگر هیچ
امیدی برای اصالح رابطه دوستی

پرکربوهیدارت بخورید ،بدنتان
عــادت میکنــد و شــبها بهتر
کربوهیدرات را میسوزاند.
توصیــه ی دکتــر کالینــز ایــن
اســت که زیاد خودتان را درگیر
اینکــه چــه موقــع کربوهیدرات
میخورید ،نکنید.
بیشــتر حواستان باشد که بین
وعدههــای کربوهیــدراتدار
فاصلــه بیاندازیــد ،هــر وعــده
کربوهیــدرات نخوریــد ،و روالی
ثابت داشته باشید.
به طــور خالصه ،اگر شــب یک
بشقاب پر برنج خوردهاید ،صبح
تــا جایــی که میشــود کــم نان
بخورید .و اگر صبح مفصل نان
خوردهاید ،شب ته ظرف پاستا را
در نیاورید!
•

>> ادامه از صفحه32 :

هوایــی ،مــی توانــد پیامدهای
اسفباری در سطح جهانی داشته
ً
مثال تغییر الگوهای آب
باشــد.
و هــوا یــا بحران آب مــی توانند
خطــر منازعــات ژئوپولیتیکــی
را ماننــد منازعــات داخلــی و
منطقهای افزایش داده و موجب
مهاجرتهای نا خواسته به ویژه
بــه ســمت مناطق آســیب پذیر
شوند.
جدیدتریــن تحلیلهــا توســط
کمیســاریای عالی سازمان ملل
متحد برای پناهندگان نشان می
دهد کــه از ســال  ۲۰۰۸به طور
متوسط  ۲۱/۵میلیون نفر همه
ســاله به دلیل تغییرات اقلیمی
جابجا می شوند.
عــاوه برآن ،بــه گــزارش دفتر
سازمان ملل متحد برای کاهش
خطرات فاجعه انگیــز ،فقط در
ســال  ۲۰۱۵بالیــای طبیعی بر
زندگــی قریب به یک میلیارد نفر
آسیب رسانده است.
جوامــع متعــددی از آالســکا
گرفته تا جزایر فیجی و کیریباتی
مجبــور بــه جابجایــی شــده یا
بــرای جابجایــی برنامــه ریــزی
کــرده اند .به پیــش بینی بانک
جهانــی کمبود آب مــی تواند به
افزایش فشــارهای اجتماعی در
نقاطی مانند خاور میانه شــود و
در همین نواحی دســت کم %۶

بــرخورد با افراد کینه ای... :
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تولیــد ناخالص ملی را تا ســال
 ۲۰۵۰درمعرض خطر قرار دهد.
دوازدهمیــن گــزارش خطرات
جهانی در شــرایطی منتشر می
شــود کــه روندهــای ریشــه دار
خطــرات اجتماعــی و اقتصادی
به نحو فزایندهای در جای جای
جهان آشکار می شوند .نابرابری
بویــژه در زمینه اقتصاد جهانی،
مشروعیت سرمایه داری جهانی
را تحت الشــعاع قــرار می دهد
و در عیــن حــال موجب قطبی
شدن فرهنگی -جتماعی شده
و بر روند تصمیم گیری تاثیر می
گــذارد .تکنو لوژی راه کارهایی
را بــرای بســیاری از مســایل
جهانی ارائه می کند اما ســرعت
تغییــرات تکنولوژیــک تاثیرات
نا مطلوبــی دارد که باید برایش
چاره اندیشــی شــود .بشــر باید
سریع ًا برای کاستیها و مدیریت
بهینه تکنولوژیهــا راه چارهای
بیاندیشــد .و آخرین کالم اینکه
بــه عقیــده تهیه کننــدگان این
گزارش ما باید سیستم همکاری
بین المللی را تقویت و در مقابله
با ریسکهای جهانی مسئوالنه
ایفای نقش کنیم.
------جلیل روشندل  :استاد علوم
سیاسی و امنیت بین المللی در
دانشگاه ایالتی کارولینای شرقی

>> ادامه از صفحه26 :

او وجود نــدارد .او میگوید " :من
واقعا غمگین بودم اما دیگر زمان
رفتن فرا رسیده بود".
اگر شــما در شــغل خود با مدیر
مافوقتــان کار میکنیــد و در
موقعیت ترک آن شــغل نیستید
شــاید این راهحل کمی ســخت
باشــد .اگر برایتان ممکن است از
همکاران خود کمک بخواهید اما تا
جاییکه امکان دارد از رییس خود
ناله و شکایت نکنید یا نسبت به او
بددهنی نکنید زیرا این کارها تنها
حواشی شرایط موجود را وخیم تر

میکند .به یاد داشــته باشید که
حتی اگر مسئله کینه شخصی هم
مطرح باشد ،تمام آنچه میبینید
به شما مربوط نمیشــود .در روح
و روان فردی که نســبت به شما
خشم و کینه دارد چیزی جریان
دارد که شــما از آن آگاه نیستید
و حتی هیچ ارتباطی هم به شما
ندارد زیرادر نهایت کینه به مسائل
فردی کــه آن را در خود پرورش
میدهد مربوط میشود و نه فردی
که مورد هدف او قرار گرفته است.
منبعpsychologytoday :
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.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

از رو در رو شدن نتـرس!...
چون متوجــه این نکته نبودم که
در واقع من کاری به دیگران ندارم
فقط میخواستم خودم ،احساسم،
فکر و نظــرم را بیــان کنم .چرا
دیگــران باید به این دلیل که من
«خودم» هستم ،ناامید ،مایوس و
ناراحت و خشمگین باشند؟
برای مبــارزه با این کجفهمی که
رابطههایم را تحت تاثیر قرار داده
بود ،رویکرد سیاستمدارها را در
پیش گرفتم و روی این موارد کار
کردم:
• بحثها و اظهار نظرها صرفا یک
مکالمه هستند نه یک مجادله یا
تنش و نزاع .این برداشت غلط من
بود که گفتوگوها را میدان جنگی
برای شکســت دیگری میدیدم.
میتوانســتم اینطور فکر نکنم و

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

>> ادامه از صفحه22 :

رابطههایم را دوباره بازسازی کنم.
• برای صراحت داشتن الزم نبود
که خشــمگین و ناراحت باشم،
در حالی که میتوانســتم حرفم
را بــا کمی همدلــی ،مهربانی و
مالیمت بزنم .ترس از ابراز وجود و
صراحت باعث میشد من خشک،
غیردوستانه و عصبی به نظر برسم.
من این مساله را تشخیص دادم و
روی آن تمرکز کردم.
پس از تمرین و تالش بسیار ،حاال
در موقعیتی هستم که نمیترسم،
میتوانم نظرم را در مورد رستوران
بگویم ،اگر کسی ناراحتم کند؛ آن
را مطرح میکنم ،درخواستهای
بیمورد را رد میکنم؛ خستگیام
راپنهاننمیکنم،عالقهمندیهایم
را بیان میکنم و ناراحت نمیشوم

اگر دیگران با آن مخالفت کنند،
بــه موقعیتهــای ناخوشــایند
اعتــراض میکنم بــدون اینکه
بیادب باشــم ،پرسشم را مطرح
میکنم و زمانی که دیگران نظرم
را میپرسند حقیقت را میگویم
ولی احساساتشــان را جریحهدار
نمیکنم ،جایی که دوســت دارم
نمــیروم و بیمــاریام را پنهان
نمیکنم.
همه اینها باعث خوشــحالی من
است؛ حال بهتری دارم و مثل قبل
روابطم را حال بههم زن توصیف
نمیکنم.
-------------------•
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 -1گریان – یكي از رش��تههاي
وشهاي
2
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صنایع دستي
3
 -2آس��تانه – از شخصیتهاي
��مت و
کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
شاهنامه
4
 -3نوعي خرماي سیاه – جنم –
– نوعي
5
به دو نفر برای کار در انبار کاال نیازمندیم.
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
وقت – --صداي اردك
هستي
نجوري
 --تمام)Beginner level (part time
6
ش��دن – گاري –
منك��ر
-4
به
ي كه
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
Where: District Parc-Extension
ضرورتی جدی تر،
صداي گاو
يپردازد
140
rue Stinson
When: From January 8th to March 25th 2018
7
بزرگ تر و مهم تر
Montreal
H4N2E7
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
در
اي
وس��یله
–
بلند
فری��اد
-5
از من و شما
ب
Bozorgmand
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm 8
ا مشار
Naderالزم
آشپزخانه –
گاه عبید
ک
ت
خ
Call NOW for registration or information:
ود،
در
ت
ق
9
Tel.:
514-249-4684
و
ی
 -6ایستگاه پیكها – از رنگها
ت
PARTICIPATE in our
آن بک
وشیم!
– آبگیر
كهنه –
(514) 274-8117
COMMUNITY
10
 -7پوس��تر – وس��یلهاي در
نیازمنــدیها
11
پیوندمان را حفظ کنیم!
موتورهاي درونسوز – ناآرامي
وكیل –
تکواندو
خانه
تشنجClifton:
Upper
Lachine
12
و
دو عدد مبل ارغوانی انتیک
شانس اول را به آنها
Little Ceasar
مونتـــرال
یک عدد مبل
رایانهاي – نام حضرت
گاراژ  -8شبكه
چیز خرد
اتوکلیفتون
به چند نفر برای کار
15748 Pierrefonds
13
بدهید!
شیک
رنگ
چمنی
Pierrefonds
H9H
3P6
باجتربهرود م��رزي –
گلگیرساز(ع) –
به یک نف+رعیس��ي
رستوران «لیتل سزار»
14یک میز شیشه
همراه
taekwondo
در ناحیه وست آیلند
رقمي
دو
دومین
ركزي –
فورا نیازمند است
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
ای  ۴۰در  ۴۰اینچ
montreal2016
نیازمندیم.
@gmail.com
Published Since 1993
ت��وان – یك��ي از
واح��د بیشتر
-9از جزئیات
لطفا برای آگاهی
15طرح اسپانیایی
خوش
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
(وحید)
BIWEEKLY NEWSPAPER
ش��ده – و مبل سفید کنارش بقیمت
بگیرید
لوازمتماس
با شماره تلفن زیر
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
تلفن تمــاس :
میالدي
ماه
–
التحریر
FOR PERSIAN COMMUNITY
4315 boul st jean D.D.O.
مناسب :برای دکور یک
چنگیزی)
کارواش و...
Tel.: 438-239-8899
(Montreal, Toronto, Ottawa,
(آقایكودكان!
 –Tel.:شهر گنبد جبلیه – بانك
شمشیر
ضرب
-10
مسافرت
سالن ایرانی بعلت
514-998-2474
Centre Automobile Clifton
)Victoria, Calgary & Vancouver
آنـان را استخدام کنید!
اي
پرنده
نام
–
فرمانبرداري
–
جدي
تالش
-11
باشگاه
بفروش–
ي در استان اصفهان
میرسد.
Upper Lachine Rd,
 Mailing Address: 5905
فرش
فروش
---------------(علی):
تماس
تلفن
رمضان
مبارك
ماه
شیریني
–
ها
گرایش
–
كام
-12
پرستاري
ران – مراقبت و
Montreal, QC H4A 2C2
2178 ste- Catherine W.
ایرانى
فرش
تعدادى
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
۵۱۴
۹۹۹
۳۶۷۵
آغوش
 -13شب روستایي – كوچ – خشك میوه –
ن – آلیاژي است از دو یا چند فلز مختلف كه در اتصال
MONTRÉAL QC
)Tel.: (514
486-7575
نائین كاشان وتبریز
كلیه
-14انجام
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
كارهاى– یك جفت غده درونریز كه هر كدام روي كلیهها قرار دارند
سمج
گداي
هاى
كابلها به یكدیگر به كار ميرود – سطحدر انداره و طرح
ساختمانى از قبیل
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
514-996-9692
جهان – گیاه لعابدار
ترین وجواهرات شناخته شده
 -15از
رستي رفتار یا ادعایي
مختلف بفروش مى رسد.
جویـای کار
قدیميوپاركت
سرامیك و رنگ
آمــــوزش
آمــــوزش
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
اطالعات:
تلفن
غیره وتبدیل زیرزمین به
خوابد
مي
زمین
بر
شكم
روي
به
شخص
التي كه در آن
نگهداری از سالمندان
هم صحبتهستید؟
خصوصی ریاضی
نوازندگی پیانو
Email:
عمودي:نى
مسكو
Tel.: 514-696-1590
و یا آشپزی
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
info@paivand.ca
تلفن تماس (امید):
در خانه شما (مهری)
514-814-6577
 -1بازیكن گلزن پاريسن ژرمن –
عسلآزمونهای
آمادگی برای
مبتدی تا پیشرفته
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
www.paivand.ca
Tel.:
514-812-5662
Tel.:
دانشگاههاGRE، ،
 -2گوشدهنده – تابلویي از مدارس،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
كارگرداني هاتف علیمرداني
 514-284-6607به
ر پونه (روي پرده سینما)
اگوست رنوار
درد دیگران میخورد؟
پیونددرونکـــــوورهرهفته
 GMAT، CEGEPو …
سابقهدر نوازندگی پیانو
کارشناسدیروز
چاپلوسي –
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
منتشرمیشود:
مهندسی
 -3نوعي زیزفون – ویرگول –علی صبری
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
آمــوزش
ریاضی از
کارشناس–ارشد
نوجوانان
هستید؟
Vancouver:
كنیم
کودکان،مي
تخصصیكهبرایتنفس
آبكي – گازي
غذاي
مالیاتیكردستانبرق–ودهان
خدماتدر استان
نگهداری از عزیزان شما -4 ،شهري
کانادا؛
کوئین
و
تهران
های
ه
دانشگا
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
آشغالخانم با تجربه،
بسیار – همراهتوسط
IELTS
مکالمه و
Ramin Mahjouri
سوراخ
وجود – ظرفي با
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
زبــاناي
آموزش بهقهوه
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽزندگي كردن –
عراق –
ﺗﻨﻈﯿﻢدر
كاخي
-5
هایمایل به سرخ انگلیسی و فارسی
شما
و
ما
خانه-
در
دانشجویی
مقاالت
ادیت
Tel.:
)(604
921-IRAN,
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...
برانگیز
قدیمیاشتها
فهرست
توسط–
– جانشین او
لبنیات – 
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص–و
ﮐﻮﭼﮏممارست فارسی و انگلیسی
از
نژاد
-6
با
همراه
بیمارستان،
یا
موسسه
استاد
Tel.:438-990-6529
765 GREENWOOD Rd.,
ثبت شرکت و دفترداری
-------------ساكت
–
گاه
وعده
–
شكل
مخروطي
رفرنس 5،سال سابقه کار
کیش و سفیر
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
فراغت –
راحتي،
نازل ترین
-7حسابها با
جای شما در این صفحه
قیمتحكومت جلسه اول رایگان
م – معبد باترسا
مدرک کارشناس ارشد
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
-----------------------مخفف اگر
جنبش – جمع شریك –
بي
دیپلمهدستیارپرستار  -8ماه فرنگي –
---------------------->>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
(زویــا)
TESOL
• پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
خالی است!
ن داشتن
 –514-242-6034برجي در تهران
 -9كلمه افسوس
Tel.:438-990-6529
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.: 514-929-3937
514-503-7391
ساعي – زنده
با ما تماس بگیرید.
پیوندنیست.
 -10كارگر – پنهان كردن – گال
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
ب–
info@paivand.ca
 -11ش��هري در اس��تان
27 5532
شمارهصفحه
ویژه از
ویژه:
و
عادی
های
جدول
حل

نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
حل جدول
حل جدول عادی شماره 5532
س��رزمین نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
كردس��تان –
•
در
نیست.
مجاز
ها
آگهی
طرح
از
استفاده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بصیر• 6107
مراکز پخش پیوند
Sherbooke
W. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افراسیاب –
1
و
پ
ا
ق
ي
ل
ا
ع
ي
گ
ت
س
ه
ا
1
ن
ل ي ك
و
ر
ه ي د
ل
ا
ب ي س ب
-------------Tel.:
514-484-8072
مرکزشهرمونتریال:
________________
سرود
–
آش
–
نیرنگ
-12
ا
ر ي
ب و
د ي س ك
ا
 2س ر ن
2
ا
ب
ي
ر
ف
ش
و
ر
ف
ن
ا
ه
ا
کوتاه زیباتر است
ان
تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
ل ي
ا
م
م
ر
ل
و
م
ر
ج
ا
 3ل
3
ر
ا
ك و
ن م ي
ا
ن
ا
و ي
ر
سالن
–
جمعي
دسته
برای ما بنویسید
خدمات
4
م
ه
د
م ي ن
ا
ج ل
د
ر
ا
ا
ب
ا
ي س ر
ي
ا
و
ه
 4س د
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 -13مایه – به جوانه دانه
هاي پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
•
هر
ك
خ ت
ا
ب
ا
ن
ا
خ و
ه
 5م
م
ن
ا
و
ا
س ي س ت م
ا
 5ل
ساختمـانی
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
غالت گفته ميشود كه طي
م س
ر
ا
د
ن م
ز ي
و
ل
 6ش
6
گ ل
ه
د
ل
ا
و
ا
ي س ن
و
احمــد
خشك نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
•
7
د
ر
م ج
و
د
ك ا
ن
ا
م
ه
ز
ه ن و
ت ب
ا
ر
ت
ا
 7ن ج
یك روند مش��خص
رم
ساختمانی
خدمات
کلیه
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
8
ب
ر
ه
ن
د
ر
و
خ
ا
ج
ل
ح
ر
8
ك
ن
ا
ن
ا
ت
س
ك
ا
ت
ر
و
ا
متروپولیس ،کبابسرا و...
سازیگیاه ناژو
بیمار –
–
اند
شده
بازسازی ،به
9
ه
ج
ر
د
ت ن ب ل
ك ا ك ا
9
ر
د
ق ل
ر س
س ا
م س
ا
خ
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------عالیهن��دوان –
حماس��ه
 -14کیفیت
ا
و
ر
ي و
ز
ر
ا
م ب
 10ش م
و
ا
ي ك ل
گ ل گ ي ر
 10ت ه
تو
®لوگوی پیوند®
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
ي ر
ي ك ر ي ز
ر
ج
ا
ه
 11ا
ك ن
ل
و
ا
ت ر
م س ي ل
 11ر
شعلهنرخ مناسب
د
ا س
د
ا
س ي
و ج
ا
م
ر
 12د
و
و
ه
ك ب ك
ه
ا
م
 12ا س ا
و...
Tel.:
514-298-1393
نقاط
از
–
عالج
چ��اره،
-15
كي
کار استاد علی اصغر معصومی
ا س ت
ر ي
ر
ه
ا
م
ر س
 13ك و
م
ا
ر
ب ه
ن ي
ا
ج
 13ف ت ن ه
Tel.: 514-265-0973
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
دیدني استان
چهارمحال و (هنرمند و نقاش معاصر)
14
ا
و
ن
ش
ن
ه
و
م
ا
ر
ا
س
ا
ود
14
ل ت
ا
م
ك ش ك ك
ن
ا
ي و ن
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
15
ن
ج
ه
ت
س
م
ي
د
و
د
ي
ه
ا
م
15
ر
ا
ز
ت
ش
ك
ت
ي
س
و
ر
د
ن
ك
----------------------------------بختیاري

استخـــدام

استخدام

مبلمـان

کامیونیتی

استخـــدام

PAIVAND

Uaznov1

ساختمان

zianoroozi

پرستــار
Ptojan18

free

امید رایگان از فوریه15

کلبــه
عموجان

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

pd2nov0117

freeazmar

aznov-jan’17tpshP

آرایشـــــگاه

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

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
نـِت 845-5959 .............................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

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

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

الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

داروخــانه

فـرش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

بیمه و مشاور مالی
پزشــکی

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

تاکـسی
تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

دندانپزشک

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

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

فـال

شماره شما در
این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گان پیوند )

کامپیــوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

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

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

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

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

ویدیو

www.paivand.ca
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استخـــدام

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Sam The Handyman

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

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

879 999

999

Mega
Mega

vente
vente

6565

Sectionnel

2dec01P

Sectionnel

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

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

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

$

Canapé

699

یک اوکازیون عالی

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

)

تدریس فارسی
Tel.: 514-675-4405

اجنام امور ساختمانی

com

514 585 - 2345

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

 



 


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







 



zarbarg
paivand












































































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

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

514-441-4295

>6007343

azjan15U












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343

فال قهـوه
و ورق

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

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

قابلتوجهخامنها

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

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined
*Avec tout achat d’un *Avec
ensemble
tout set
achat
de d’un
chambre
ensemble
de 7 pièces
set de chambre de 7 pièces

azjune’15U

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

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

صرافی
 ستاره5

(416) 948-4317

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



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









¦









 223-6408
¦



½



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





¢






©



¸




½




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

514-889-8765

1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

فـــروش مغازه در تهران

879

017ازسپU

514-845-5959 (office)
(438)923-8582

Tel.: 514-481-0671

999

879

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

7 mcx

999

Tel.:514-917-9988 (cell.)

____________________
5655 Sherbrooke W.

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

بدون کارمزد

جواد ایراخنواه

مربی کاریابی

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

صرافینِت

عینک
فرهت

• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
PrilloPrillo
liquideliquide
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
بهره
شغل با
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àبرداری
Ensemble
partir salle
à dîner
à partir  تغییر و پیشرفت،• مشاور در کاریابی
$
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
...
و
استخدامی
مصاحبه
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à
partir
sectionnels
de
879$
en
/
Sofas
cuir
à
partir
de
879$
/
اسناد و مدارک
رسمی کلیهrabatables
ترجمه
• à partir
Sectionnel Sofas جهت
Sectionnelمفید از بازار کار • آماده سازی
rabatables en cuir à partir
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de  گواهی،رسمی
deà caféدعوتنامه
...کار
• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در
/ Table
à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin
à partirجستجوی
de 199$ /
امضاء و کپی برابر اصل
Miroirs à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
افراد
مرکب از
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/،ایرانی
Matelas
à partir
de 499$
/ Matelas • با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
. سال سابقه20 فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
Tel.: 514-518-4568
$
$
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

699

Tel.: 438-995-2066

%%

jusqu’à

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

999$ jusqu’à
999$

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

مربیخصوصی ورزشی
Canapé

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

35

نیازمندیهای

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

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

879

1396  بهمن12  1354  شماره 25 سال

























 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری
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مطابق با مطالب و سرفصلهای
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210 St-Jacques (Lachine)



¡
:ساعــاتکار
.با ما همکاری کنید
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

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

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

108

فاکتورهای مهم انتخاب یک دوربین مداربسته حفاظتی
از هر دوربینی تا به حال ســخن نصــب ایــن دوربینهــا در محل
رانده ایم به جز دوربینهای مدار کار بســیار مفید بــوده و حضور
بسته! برای تکمیل مقاالتمان ،این چشــمهای محافظ میتواند
ایــن شــماره را به ایــن امر مهم از بســیاری جرائم ،باجگیری و
اختصاص داده تا مطالبمان هر حتی سرقتها تا حد قابل توجهی
جلوگیری نماید .در صورت وقوع
بار جامعتر و کاملتر باشد.
همانطــور کــه میدانیــد ،جرم یا سرقت ،ارائه تصاویر ضبط
دوربینهــای مــدار بســته شده برای پیگیریهای قضایی ،و
دوربینهایــی هســتند کــه برای ادعای خســارت از بیمه بســیار
محافظــت از منازل ،محل کار ،حیاتی بوده و مــدارک غیر قابل
ادارت ،مغازه ها ،تعمیرگاهها و انــکاری در اختیار مــا میگذارد.
مدلهای بیشماری از دوربینهای
هر جای دیگری به کار میآیند.
مــدار بســته در بــازار
تلفناستودیوفوتوبوک:
لــوازم الکترونیــک
موجود بوده و ممکن
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
است نتوانیم در اولین
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
نگاه بهترین دوربین را
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
انتخاب نماییــم .این
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
مقاله بطور مختصر و
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVمفیــد و همچنین به
زبان ساده ،ویژگیهای
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
مهــم یــک دوربیــن
مدار بســته خوب را به
مــا معرفــی مینمایــد.
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
در ضمــن نصــب یــک
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر سیســتم دوربین مدار
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب بســته به همه مومنین
و مومنــات توصیــه
وعکسهایخانوادگی

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

میگردد! باشد تا رستگار شویم!
• اول از همــه ســعی شــود که
دوربین مدار بســته بــه صورت
«کیــت» خریــداری شــود .بــه
عبــارت دیگــر اینکــه دوربینــی
را خریــداری کنیــم کــه در یک
بســته بندی کامل بوده و تمام
لــوازم آن از قبیــل ،دوربینهــا،
«دی وی آر» (دســتگاه ضبــط
کننــده و هارد)کابلهــای رابط،
آداپتورهــا ،پایــه هــای دوربین
و حتــی پیــچ و مهــره هــای آن
در جعبــه موجود باشــد ،تا نیاز
بــه خرید هیــچ وســیله دیگری
نباشد .خرید «کیت» مقرون به
صرفه تر بوده و اگر بخواهیم این
لــوازم را بصورت تکی و جداگانه
خریداری کنیم ،برایمان بســیار
گرانتر تمام خواهد شد.
• ظرفیت ضبط هارد دیســک
دســتگاه را چــک کنیــم کــه تا
حــد ممکن پــر حجــم و بزرگ
باشــد تا زمــان بیشــتری برای
ضبط تصاویر در اختیار داشــته
باشــد .این دســتگاهها به گونه
ای تنظیم شــده اند کــه پس از
پر شــدن ظرفیت هارد دیسک،
قدیمــی تریــن تصاویــر را پــاک
کــرده و آنها را بــا تصاویر جدید
جایگزیــن میســازند .بنابرایــن
در صــورت کــم حجــم بــودن
فضــای ضبط ،تصاویــر موجود
در دســتگاه در عــرض مــدت
کوتاهی از بیــن خواهند رفت و
قابــل بازیافت نیز نخواهند بود.
با توجــه به رزولوشــن تصاویر،
تعداد کانال (دوربین) و ظرفیت
هارد ،معموال اکثر دستگاهها،
فضایی برای ضبط تصاویر یک
هفتــه تــا یــک مــاه را در خود
دارند.
• برای شــفاف بــودن تصاویر
و شناســایی افــراد و جزئیات
تصاویر ،ســعی کنید دوربینی
خریداری فرمایید که مجهز به
سیســتم  4Kو یا حداقل HD
با رزولوشن  1080بوده و کمتر
از آن نباشد .در غیر اینصورت
به علت کیفیت پایین ،تصاویر

قابــل اســتفاده نخواهــد بــود.
همچنیــن دقــت شــود تــا حد
ممکــن ،تعداد فریمهــا در ثانیه
زیادتر باشــد (مثــا  30فریم در
ثانیه).
• با توجه به وسعت محل نصب
دوربیــن ،به تعــداد دوربینهای
موجــود در کیت توجه فرمایید.
معمولی ترین سیستمها حداقل
 4تــا  8دوربیــن دارند .کیتهای
 16و  32کانالــی هــم در بــازار
موجود هستند.
• در نظــر داشــته باشــد که آیا
دوربینهــا در فضای باز نیز قابل
نصــب میباشــند یــا فقــط باید
در جاهــای سربســته اســتفاده
میگردند .بــه عبارت دیگر ،ضد
آب یــا ضــد ضربــه بــودن و نیز
دمای مناسب محل نصب ،چک
گردد.
• ترجیحا دوربینی را خریداری
فرماییــد کــه مجهز به سیســتم
مــادون قرمــز بــوده و بتواند در
تاریکــی کامل نیــز فیلمبرداری
کند.
• با توجه بــه محدودیت نصب
دوربین در برخی جاهای خاص
و عــدم امــکان ســیم کشــی،
دوربینی را انتخــاب فرمایید که
بتوانــد بــه صــورت رادیویی نیز
امواج را ارسال نموده و نیازی به
نصب کابل نداشته باشد.
• دقت کنید که سیستم بتواند
فایلهــای ویدئویــی را بــه اکثــر
فرمتهــای موجــود و متعــارف

ذخیــره نماید و بتــوان فایلها را
بعدا در هر کامپیوتری مشاهده
و بازبینی کرد.
• عنایــت فرمایید که دســتگاه
حتما یک ورودی «یو اس بی»
داشته باشــد تا بتوان به راحتی
فایلهــای مــورد نظــر را از آن
استخراج نمود.
• یکی از ویژگیهای جالب برخی
دوربینهای مدار بسته این است
کــه میتــوان از راه دور و حتی با
نصب یک برنامک (اپلیکیشن)
بــر روی تلفــن همراه ،از شــهر
و کشــور دیگــری بــه سیســتم
دوربین وصل شــد و تصاویر هر
کدام از دوربینها را بصورت زنده
مشاهده کرد.
• برخــی دوربینها بــرای صرفه
جویی در فضای ضبط تصاویر،
مجهز به یک سیســتم «حسگر
حرکتــی» بــوده و چنانچــه در
جایــی نصــب باشــند کــه هیچ
حرکتــی در آنجا صــورت نگیرد،
بصــورت اتوماتیــک وارد حالت
«اســتند بای» شــده و بیهوده
ضبــط نخواهنــد کــرد .طبیعتا
بــه محــض ورود شــخصی در
محــدوده دیــد دوربیــن و یا هر
حرکت دیگــری ،دوربین فورا به
کار افتــاده و تصاویــر را ذخیــره
خواهدکرد .برخی دوربینها حتی
در صورت تکان خوردن شخص
یا شیئی در محدوده دید خود،
فــورا یک ایمیل بــه اپراتور خود
ارسال میکنند.

• برخی دستگاهها این قابلیت را
دارند که در صورت تکان خوردن
شخص یا شیئی ،سیستم آالرم
را بی درنگ فعال سازند.
• دقــت شــود کــه دوربینها به
میکروفــون نیــز مجهز بــوده و
بتوانند صدا را نیز ضبط نمایند.
قطعا اگر هم صــدا و هم تصویر
در اختیار داشــته باشیم ،فایلها
کاملتر بوده و بیشتر به دردمان
خواهند خورد.
• وضعیت نصب و حرکت برخی
دوربینها قابل تنظیم بوده و حتی
میتــوان آن را به ســوی ســمت
خاصــی چرخانــد و یــا بــر روی
ســوژه در زمان ضبط زوم کرد.
البته این مدل دوربینها معموال
در «کیت» موجود نبوده و باید
آنهــا را بصورت جداگانه و صرف
مبالغ دیگری خریداری کرد.
نصــب دوربینهــای مدار بســته
حفاظتــی برای امنیــت منازل،
شــرکتها ،مغازه ها ،چک کردن
نگهبــان بچه ها و پرســتار افراد
سالمند از راه دور ،مهد کودکها
و هــر جــای دیگــری توصیــه
میگــردد .برخــی اوقــات پس از
نصــب دوربینهــای مدار بســته
بویــژه در محــل کار و مغازه ها،
صحنه هایی را مشاهده خواهید
کرد کــه اگــر ضبط نشــده بود
هرگز باور نمیکردید و حســابی
سورپرایز خواهید شد!
دیده ام که می گویم!

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

( 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

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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Iranian Immigration applications, and will continue
to do so under the current
government, which has
improved the Canadian immigration system from the
previous administration.

In Canada the numbers
increased from hundreds
to thousands per year from
1981 and on.
As Canada had changed its
immigration policy in 1976
and no longer discriminated based on where an
immigrant came from, Iranian migrants were subject
to the same point system as
everyone else who applied
to come to Canada. The
flow of Iranian migrants
remained steady at several
thousand per year.
This has changed in the
last several years. First,
sanctions against Iran were
announced in 2010. Then
further sanctions followed
in 2011 with the downgrading and then the closing
of Canada’s embassy in
Tehran by 2012.

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.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com
_____________
*statistics provided by
immigroup.com

T

oday, Canada still
accepts and processes

other countries.
The Iranian Revolution
and the creation of the
Islamic Republic changed
the country immediately
and led to the fleeing of
opponents of the Ayatollah
Khomeini and an upsurge
of Iranian immigrants to
Canada.
With the addition of the
Iran-Iraq War that lasted
for 8 years, most immigrants from Iran during
the ‘80s were political
refugees rather than those
seeking economic opportunity. From 1990 and on,
however, the motivations
for immigrating became
economic as well, as they
had been prior to the Iranian Revolution. Relatively
wealthy and well-educated
Iranian professionals left
Iran in the ‘90s to the tune
of about 200,000 to countries like Canada, Australia,
and the United States.

صـرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

Tel.: 514-839-7318

املپیک 2018

صلح و دوستی بین
کره شمالی و جنوبی
بدنبال مذاکرات نمایندگان کره
شــمالی و جنوبــی هیــات های
نمایندگــی دو کــره بــه همــراه
وزرای ورزشــی دو کشور در مرز
کره جنوبی بــا یکدیگر مالقات
کردنــد و موافقت نمودند که در
مراســم برگزاری اکیــپ پیونگ
چانگ  pyeongchangکه در
 15فوریه  2018انجام میشــود،
قهرمانان هر دو کشور به همراه
هــم در مراســم رژه المپیــک
شرکت نمایند.
در هنگام مذاکرات دوستانه دو
کشــور تعــداد بســیاری از افراد
کــره شــمالی و جنوبی بــا ابراز
احساســات برای این دوستی از
نمایندگان اســتقبال کردند و با
شعارهای خود آرزوی ادامه این
دوستی را بیان داشتند.
کــره شــمالی تعهــد نمــوده که
دوران برگزاری المپیک از انجام

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

مانورهــای نظامــی و موشــکی
خودداری نماید.
همچنیــن شــایان ذکــر اســت
کــه در ایــن رقابــت هــا افــراد
مبتــا بــه ناتوانــی فیزیکــی
 paralympiquesاز هــر دو
کشور شرکت خواهند نمود.
قهرمانان کره شــمالی و جنوبی
در مراســم المپیک ســال های
 2000ســیدنی  2004آتــن و
 2006المپیک زمستانی تورین
 Turinدر کنــار هــم رژه رفتــه
انــد .این توافق دوســتانه مورد
استقبال مردم هر دو کشور قرار
گرفته است.

تیم هاکــی بانوان
در املپیک 2018
خانــم ماری فیلیــپ پولن
MARIE PHILLIP
 POULINمربــی بــا
تجربــه هاکــی در اســتان
کبک اظهار نموده که تیم
منتخــب هاکی بانــوان در
المپیک زمستانی سوچی،

شــانس بســیاری
بدســت
بــرای
آوردن مــدال طال
را داشــتند .در
المپیــک ســال
 2014تیــم هاکی
بانوان موفق شدند  4مدال طال
را نصیب خود نمایند.
در مسابقات انتخابی ادمونتون
نیــز تیــم هاکــی بانــوان کانادا
موفق شــدند تیــم آمریــکا را با
نتیجه  1-5شکســت دهند که
این پیروزی بر اعتماد آنان تاثیر
فراوان داشته است .در این تیم
دوشــیزه بریژیت لکــت از ناحیه
ســرخ پوســتان کانــادا بعنوان
بهتریــن بازیکن دفاعی شــرکت
خواهد نمــود .همچنین در این
تیــم کانادا چهــار بازیکن حمله
از جمله دوشــیزه ان ُرنه دبین،
دروازه بان تیم از اســتان کبک،
شرکت خواهند داشت.

اسکـیاکروباتیک
املپیک 2018
طبــق تصمیم کمیتــه المپیک
کانــادا تعــداد  4نفــر از زنــان و
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Immigration
for parent and grandparent
sponsorship.
The problem of chain
immigration seems to be
under control.
In the past, Canada had
concerns about chain immigration, has tried to control
;intake by source country
reflecting judgement towards countires.
But with the 1976 Immigration Act the requirements began to shift to
education and language
abilities, as well as work
experience of late.

A

s Iranian politics
have undergone big
changes in the last 40
years, so has the nature
of Iranian migration to
Canada.
Before the Iranian Revolution in 1978-79, there was
barely any Iranian immigrants in Canada. In the
1950’s to 1970’s, Canada
was accepting 100-600 Iranian immigrants per year,
still very low compared to

تعداد  3نفر از مردان اســکی باز
در المپیــک  2018کره جنوبی
در رشــته های مختلف شــرکت
خواهند نمود.
اســکی بــازان انتخــاب شــده
تمرینات خود را در رشــته های
اکروباتیــک ،تپه هــای ناهموار
بــا ســرعت و ســرازیری از کــوه
هــای بلند در منطقــه DEER
 VALLEYمونــت ترامبــان
انجــام مــی دهنــد .مســئولین
ورزشــی کانــادا امیدوارنــد
قهرمانــان انتخاب شــده مدال
های بســیاری را در رشته های
مختلف بدست آورند.
در سال  2014المپیک زمستانی
سوچی قهرمانان کانادا موفق به
دریافت  10مدال طال 10 ،مدال
نقره و  5برنز گردیدند.
از بیــن قهرمانــان کانــادا چهار
نفر شــرکت کننده MIKALE
KINGSBURY
,
JUSTINE DU FOUR,
 ANDI NAUDEو
شــانس
LAPOINTE
بیشتری برای دریافت مدال
دارند.

Iranians In Canada
Chain immigration is a
hard to measure concept
that involves the number
of immigrants that a single
person from a foreign
”country is “responsible
for bringing to Canada.
That is, when an adult
male or female immigrates
to Canada to work, for
example, within 5 to 10
years his or her family and
in-laws may follow them.
With the recent changes
to the Family Sponsorship
program, including a draw

دور
دنیا در
 42روز با
یک کشتی
بادبانی

To understand the history of Iranian migration
to Canada, know this. In
1976, Canada passed the
new Immigration Act that
created three main categories of immigrants:
- Family Class
- Independent Immigrants
- Refugees.
While these categories
have been changed time
and time again over the
years, they laid the base for
what has been called chain
immigration.

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

آقای فرانســوا گابار
FRANCOIS
 GABARTحادثه
جــوی  34ســاله
فرانســوی کــه قبــا
رکوردهــای متعددی
را در سفرهای دریایی
بــا کشــتی بادبانــی
بدست آورده بود .از
حادثه جویانه خود را
بــدور دنیــا در مدت
 42روز و  16ساعت
و  40دقیقه به پایان
رسانید.
وی ســفر خــود
را از جزیــره ile
 d'ouessantدر
غــرب فرانســه آغاز
نمود و پس از مــدت  42روز در
 CAP LIZARDانگلســتان
آن را پایــان داد .در هنگام ورود
به «کپ لیزارد» مورد استقبال
فراوان دوســتان و عالقه مندان
خود قرارگرفت.
گفتنی اســت که آقــای امانوئل
ماکرون نخست وزیر فرانسه نیز
وی را مورد تشویق قرار داد.

آقای گابار در سال
 2013نیــز ســفر
ماجراجویانــه ای
برای هواشناســی
با کشــتی بادبانی
خود انجــام داده
بــود .وی در نظر
دارد در ســال
ســفر
2019
دیگری در دریای
 BRESTانجام دهد.
آقــای گابــار در جمع اســتقبال
کنندگان خود اظهار داشــت که
در مدت ســفر خود شــبها را به
تنهایی با یک چراغ قوه بسر می
برده و این ســفر تنهــا ،موجب
خستگی بســیار و درد عضالنی
بوده و نیاز به استراحت و خواب
زیاد دارد.
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www.Dehkhodaschool.com

www.Dehkhodaschool.com

آدرس:

)ﺳﺎﻋﺖ(10-19

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ

ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞﻫﺎىﮔﺮماﯾﺮاﻧﻰدرﻣﺤﻞﺟﺸﻦﺑﻔﺮوشﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
 13ﻣﺎرس) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

آدرس420 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3A1B4:

 24ﻣﺎرس) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

:ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس 514-258-8186, 514-887-3535,
ﻣﺤﻞﻓﺮوشﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وبﺳﺎﯾﺖدﻫﺨﺪا

و ﻃﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

www.Dehkhodaschool.com

آدرس:
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 2018در سالن
شنبه  17مارس
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زیبای l a z a
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1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان

بلیت 60 :دالر

زیر  10سال 30 :دالر

فروش در تپش:

514-223-3336
______________

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
-------

223-3336

514-

 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

صرافینِت
بدون کارمزد

)Tel.:514-917-9988 (cell.

)514-845-5959 (office
(438)923-8582

1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

به مدیریت :بیژن احمدی
با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

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

Tel.: 514-871-1119

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

ازتهران به مونترال از

$898

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:

اسپشیالتابستان

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 مونترال به تهران از

$950

از مونترال به دبـی از

$1030

ویزای دبی
بیمه مسافرتی
و دانشجویی

E
X
C
H
A
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G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

